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สารจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 	 	 ในโอกาสท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ได้กำาหนดให้มีการประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์	คร้ังท่ี	26	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ซ่ึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ร่วมกันจัดข้ึนภายใต้หัวข้อ	 “Medical	Sciences	 Innovation	 for 

healthy	Thailand;	Thailand	4.0	:	นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือเมืองไทยแข็งแรง	ประเทศไทย	4.0”	

ในระหว่างวันที่	28	–	30	มีนาคม	พ.ศ.	2561	ณ	ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี	จังหวัด

นนทบุรี

	 	 	 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังท่ี	 26	 น้ี	 จะมีการนำาเสนอ	 Keynote	

Speech	 การอภิปราย	 การบรรยาย	 และการประกวดผลงานวิชาการท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์อย่างย่ิง 

ในด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ท่ีนักวิชาการจะสามารถนำาไปพัฒนางานเพ่ือสนับสนุน

การป้องกัน	 รักษา	 และควบคุมโรคและเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 อันจะ 

ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ	รวมท้ังจะเป็นขวัญกำาลังใจต่อนักวิชาการ	ท่ีได้จัดให้มี 

รางวัลผลงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	DMSc	Award	รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ	และ

รางวัลการนำาเสนอผลงานต่าง	ๆ	อีกด้วย

	 	 	 ในนามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ผมขอขอบคุณท่านวิทยากร	แขกผู้มีเกียรติ	นักวิชาการ

ผู้ประกอบการที่ร่วมแสดงนิทรรศการ	ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม

วิชาการครั้งนี้	จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการกับทุกท่านต่อไป

(นายสุขุม	กาญจนพิมาย)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์





	 ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ได้กำาหนดให้มีการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์	ครั้งที่	26	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	ภายใต้หัวข้อ	“Medical	Sciences	 Innovation	

for	 healthy	 Thailand;	 Thailand	 4.0	 :	 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง	 ประเทศไทย	 4.0” 

ซ่ึงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ีเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์และ 

การสาธารณสุข	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ความรู้	 และประสบการณ์	ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้า 

ทางวิทยาการ	นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เพื่อที่จะได้พัฒนาและร่วมกันสร้างสรรค์งาน

วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ให้มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

	 	 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์	 คร้ังท่ี	 26	 ประจำาปี	 2561	 ได้จัดในรูปแบบการบรรยาย	 และ 

การสัมมนาของวิทยากรรับเชิญท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ท้ังจากต่างประเทศและภายในประเทศ	

การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	 รวมท้ังการแสดงเคร่ืองมือ	 และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง	 การเสนอผลงาน 

การวิจัย	และการประกวดผลงานทางวิชาการ		ท้ังการนำาเสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์	จำานวนท้ังส้ิน	172	เร่ือง	เป็นการ

นำาเสนอด้วยวาจาจำานวน	31	เร่ือง	และโปสเตอร์จำานวน		141	เร่ือง	

	 	 คณะผู้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์	ครั้งที่	26	ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารของกระทรวง

สาธารณสุข	 วิทยากร	นักวิชาการ	นักวิจัย	 เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านห้องปฏิบัติการต่างๆ	และด้านการคุ้มครองผู้

บริโภค	ผู้ประกอบการที่ร่วมแสดงนิทรรศการ	ท่านผู้มีเกียรติ	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	ที่ได้ให้ความสนใจและความ

ร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้ให้ประสบความสำาเร็จด้วยดี	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำาความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งนี้	 ไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์

อย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานต่อไป
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สารจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ค�าน�า
ก�าหนดการประชุม
	 -	ก�าหนดการ	(ภาษาไทย)
	 -	ก�าหนดการ	(ภาษาอังกฤษ)	 	
	 -	ก�าหนดการ	ห้องที่	1	สาขานวัตกรรมด้านโรค
	 	 ห้องที่	2	สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค
	 	 ห้องที่	3	สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
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วันพุธที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๑

๐๘.๐๐	–	๐๙.๐๐	น.	 ลงทะเบียน

๑๐.๐๐	–	๑๑.๐๐	น.	 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	๒

 ศาสตราจารย์คลินิก	เกียรติคุณ	นายแพทย์	ปิยะสกล	สกลสัตยาทร

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 ๑.	เป็นประธานเปิดการประชุม

	 ๒.	มอบโล่ที่ระลึก

	 	 •	 รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ	ปี	๒๕๖๑

	 	 •	 รางวัล	DMSc	Award	ปี	๒๕๖๑

	 	 •	 ผู้มีอุปการะคุณ

	 ๓.	ถ่ายรูปร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ

๑๑.๐๐	–	๑๒.๐๐	น.	 	 •	 เยี่ยมชมนิทรรศการ

	 	 •	 เยี่ยมชมโปสเตอร์

 (ห้องแซฟไฟร์	204-205) 

๑๒.๐๐	–	๑๓.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมนิทรรศการ

๑๓.๐๐	–	๑๓.๔๕	น.	 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	๒

	 ปาฐกถาพิเศษ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์เฉลิม	พรมมาส		

 เรื่อง	“LQA	:	จากผู้ปฏิบัติ...สู่การเป็นผู้ให้การรับรอง”		

 โดย		ภญ.อมรา		วงศ์พุทธพิทักษ์

	 องค์ปาฐก:นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ	ประจำาปี	๒๕๖๑

๑๓.๔๕	–	๑๔.๓๐	น.	 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	๒

	 Keynote	Speech	1:

 เรื่อง	“การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน	Thailand	4.0”

 โดย	 รศ.นพ.สรนิต	ศิลธรรม

	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔.๓๐	–	๑๕.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๕.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.	 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	๒
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 เรื่อง	“เสวนาบทบาทของสภาวิชาชีพกับการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์”

 โดย	 นายกสภาเภสัชกรรม	(ดร.เภสัชกร	นิลสุวรรณ	ลีลารัศมี)	

							 	 	 นายกสภาเทคนิคการแพทย์	(รศ.ทนพญ.ยุพา	เอื้อวิจิตรอรุณ)			

	 	 	 นายกสภาการแพทย์แผนไทย	(นายแพทย์	พิเชฐ		บัญญัติ)

ก�าหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่	๒๖

Theme	“Medical	Sciences	Innovation	for	healthy	Thailand;	Thailand	4.0	:

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง	ประเทศไทย	4.0”

ระหว่างวันที่		28–	30		มีนาคม		2561		ณ	ศูนย์การประชุม	อิมแพ็ค	ฟอรั่ม	เมืองทองธานี

จัดโดย	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		ร่วมกับ		มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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 ผู้ด�าเนินรายการ

	 นางสาวจารุวรรณ		ลิ้มสัจจะสกุล

	 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันพฤหัสบดีที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๑

๐๙.๓๐	–	๑๐.๒๐	น.	 การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ

	 สาขานวัตกรรมด้านโรค	(ห้องแซฟไฟร์	๑๐๑	–	๑๐๒)

 เรื่อง	“Trends	in	diagnostics	in	health”	

 โดย		นพ.	ประสิทธิ์	ผลิตผลการพิมพ์

	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

 สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค	(ห้องแซฟไฟร์	๒๐๑)

 เรื่อง	“The	rise	of	biosimilars:	What	do	we	need	to	know?”

 โดย		ผศ.	ดร.	ภญ.	สุนทรา	เอกอนันต์กุล

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	(ห้องแซฟไฟร์	202)

 เรื่อง	“ศาสตร์และศิลป์ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในบริบทนักเทคนิคการแพทย์

	 ในศตวรรษที่	21”

 โดย		นายวสุอนันต์			ทองดี

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว		จ.น่าน

 สาขา	Medical	Science	Symposium	(ห้องแซฟไฟร์	203)

 เรื่อง	“The	dawn	of	genomic	medicine:	The	Future	is	now”

 โดย		รศ.	นพ.	วิปร	วิประกษิต

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐.๒๐	–	๑๑.๑๐	น.	 สาขานวัตกรรมด้านโรค	(ห้องแซฟไฟร์	๑๐๑	–	๑๐๒)

 เรื่อง	“Bacterial	drug	susceptibility	testing	and	pan-virus	hunting	by	probe		 	

	 enrichment	using	a	next	generation	sequencing	method”

 โดย		Dr.	Paola	Florez	de	Sessions	Genome	Institute	of	Singapore

 สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค	(ห้องแซฟไฟร์	๒๐๑)

 เรื่อง	“ไขมันทรานส์เป็นปัญหาโภชนาของคนไทยจริงหรือ?”

 โดย		ศ.ดร.วิสิฐ	จะวะสิต

	 สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

 สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	(ห้องแซฟไฟร์	202)

 เรื่อง	“การคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	กับการจัดการสุขภาพ	 	

	 ชุมชน		4.0”

 โดย		เภสัชกร	มโนรมภ์			สินธพอาชากุล

	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด		เชียงใหม่

 สาขา	Medical	Science	Symposium	(ห้องแซฟไฟร์	๒๐๓)

 เรื่อง	“From	Basic	Immunology	Research	to	Innovation	and	Discovery”



 โดย		ศ.	ดร.	วัชระ	กสิณฤกษ์

	 คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๑.๐๐	–	๑๒.๐๐	น.	 	 •	 เยี่ยมชมนิทรรศการ

	 	 •	 เยี่ยมชมโปสเตอร์

 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๔	–	๒๐๕)

๑๒.๐๐	–	๑๓.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมนิทรรศการ

๑๓.๐๐	–	๑๔.๓๐	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ(	๖	เรื่อง)

	 สาขานวัตกรรมด้านโรค 

	 (ห้องแซฟไฟร์	๑๐๑	–	๑๐๒)

 สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

	 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๑)

 สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

	 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๒)

๑๓.๐๐	–	๑๓.๓๐	น.	 สาขา	Medical	Science	Symposium	(ห้องแซฟไฟร์	๒๐๓)

  •	 การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ

 เรื่อง	“Application	an	Integrative	Guideline	for	International	Standard	ISO/IEC		

	 17025:	2017	in	the	Era	of	Thailand	4.0”

 โดย	 เรืออากาศเอก	ดร.ภูวนาถ	แก้วปลั่ง

	 กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาอาวุโส	

	 บริษัท	พีเอ็นพี	ซิสเต็มส์	จำากัด

๑๓.๓๐	–	๑๔.๓๐	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	(๔	เรื่อง)

๑๔.๓๐	–	๑๕.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๕.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ	(ต่อ)

	 สาขานวัตกรรมด้านโรค 

	 (ห้องแซฟไฟร์	๑๐๑	–	๑๐๒)

 สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

	 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๑)

 สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

	 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๒)

 สาขา	Medical	Science	Symposium

	 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๓)



วันศุกร์ที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๖๑๑

 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	๒

	 การบรรยายโดยผู้รับรางวัลชนะเลิศ	DMSc	Award	ชนะเลิศ

๐๙.๐๐	–	๐๙.๓๐	น.	 ๑.	ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	

	 รางวัลชนะเลิศ

	 เรื่อง	“สูตรมะนาวผงยูโรไลม์ลดระดับอัลบูมินในปัสสาวะที่เป็นตัวบ่งชี้

							 การเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคนิ่วไต”	 	

 โดย	 ศาสตราจารย์ปิยะรัตน์		โตสุโขวงศ์

								 คณะแพทย์ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๐๙.๓๐	–	๑๐.๐๐	น.	 ๒.	ประเภทหนังสือ/ต�าราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 รางวัลชนะเลิศ  

 เรื่อง	“	การตรวจเอ็ม.อาร์.ไอ.หัวใจ	(	Cardiac	MRI	)”

 โดย	 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนัญญา	บุณยศิรินันท์	

										 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐.๐๐	–	๑๐.๓๐	น.	 ๓.	ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 รางวัลชนะเลิศ      

 เรื่อง	“	การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ	”				

 โดย	 ดร.ยุพิน		โจ้แปง

	 	 	 ศูนย์อนามัยที่	๙	นครราชสีมา

๑๐.๓๐	–	๑๑.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๑.๐๐	–	๑๒.๐๐	น.	 	 •	 พิธีมอบรางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

	 	 •	 พิธีปิดการประชุมโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



The	26th	Annual	Medical	Sciences	Conference	2018
“Medical	Sciences	Innovation	for	healthy	Thailand;	Thailand	4.0”

28	–	30	March	2018	at	Impact	Forum	Building,	Impact	Muang	Thong	Thani,	Nonthaburi
Organized	by	Department	of	Medical	Sciences	(DMSc),	Ministry	of	Public	Health

and	Department	of	Medical	Sciences	Foundation,	Thailand
...................................................

Wednesday,	March	28th,	2018
08.00-09.00	 Registration
10.00-11.00	 	 •		 Opening	ceremony
	 	 	 Inauguration	by	Clinical	Professor	Piyasakol	Sakolsatayadorn,	
	 	 	 Minister	of	Public	Health
	 	 •	 Awarding	ceremony
	 	 	 o	The	Honorary	Medical	Scientist	Award	Winner	2018
	 	 	 o	DMSC	Award	Winner	2018
	 	 	 o	Sponsors
	 	 •	 Group	photo
11.10-12.00	 Visit	exhibition	and	poster	presentation
12.00-13.00	 Lunch	Break
13.00-13.45	 Special	Speech	by	the	Honorary	Medical	Scientist	Award	Winner	2018
13.45-14.30	 Keynote	Speech	1:	“The	development	of	science	and	technology	to	drive
	 the	nation	towards	Thailand	4.0”
 By	Associate	Professor	Soranit	Siltharm	M.D.,	Permanent	Secretary,
	 Ministry	of	Science	and	Technology
15.00-16.00	 Keynote	Speech	2:	“Seminar	on	the	role	of	Thailand	Professional	Association		
	 in	the	Development	of	Medical	Sciences	Innovation”
  By	The	President	of	Thai	Traditional	Medical	Council,
	 	 (Dr.	Phichet	Banyati);
	 	 The	President	of	Pharmacy	Council,
	 	 (Dr.Nilsuwan	Leelarasame);
	 	 The	President	of	Medical	Technology	Council,		
	 	 (Assoc.Prof.	Yupa	Urwijitaroon)
	 	 Moderated	by	Ms.Jaruwan	Limsatjasakul,	
	 	 Deputy	Director	General	of	The	Department	of	Medical	Sciences

Thursday,	March	29th,	2018
08.30-09.30	 Registration
09.30-11.10	 Session:	Innovation	for	diseases
	 “Trends	in	diagnostics	in	health”
	 By	Professor	Prasit	Palittapongarnpim,	M.D.
	 National	Science	and	Technology	Development	Agency
 “Bacterial	drug	susceptibility	testing	and	pan-virus	hunting
 by	probe	enrichment	using	a	next	generation	sequencing	method.”
	 By	Dr.Paola	Florez	de	Sessions,	Genome	Institute	of	Singapore



9.30	–	11.10	 Session:	Innovation	for	consumer	protection
	 “The	rise	of	biosimilar:	What	do	we	need	to	know?”
	 By	Assistant	Professor	Suntara	Eakanunkul
	 ChiangMai	University
 “Is	trans-fat	actually	nutrition	problem	of	Thai	people?”
	 By	Professor	Visith	Chavasit,	Ph.D.,	Institute	of	Nutrition,
	 Mahidol	University
9.30	–	11.10	 Session:	Laboratory	network	and	Community	Medical	Sciences
	 “Art	and	Science	of	Community	Health	Promotion	in	the	context
	 of	Medical	Technologist	in	21st	century”
	 By	Mr.	Wasuanan	Thongdee
	 Pua	Crown	Prince	Hospital,	Nan	province
 “Consumer	protection	and	community	medical	sciences	with
	 community	health	management”
	 By	Mr.	Manorom	Sintapaachakul
	 Chiangmai	Provincial	Public	Health
9.30	–	11.10	 Session:	Medical	Science	Symposium
	 “The	dawn	of	genomic	medicine:	The	future	is	now”
	 By	Assoc.	Prof.	Vip	Viprakasit
	 Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital,	Mahidol	University
 “From	Basic	Immunology	Research	to	Innovative	and	Discovery”
	 By	Prof.Dr.	Watchara	Kasinrerk,	Chiangmai	University
13.00	–	13.30	 “Application	an	Integrative	Guideline	for	International	Standard
	 ISO/IEC	17025:	2017	in	the	Era	of	Thailand	4.0”
	 By	Flight	Lieutenant	Dr.Puvanart	Keoplang
	 Managing	Director	and	Senior	Consultant,	PNP	Systems	Co.	Ltd.
11.00	–	12.00	 Visit	exhibition	and	poster	presentation
12.00	–	13.00	 Lunch
13.00	–	16.00	 Oral	presentation
	 	 •	 Innovation	for	diseases
	 	 •	 Innovation	for	consumer	protection
	 	 •	 Laboratory	network	and	Community	Medical	Sciences
	 	 •	 Medical	Science	Symposium
Friday	March	30th,	2018
09.00	–	10.30	 Speech	by	DMSc	Award	Winners	2018
11.00	–	12.00	 	 •	 Awarding	ceremony	for	oral	and	poster	presentation	winners
	 	 •	 Closing	Ceremony
	 By	Dr.	Sukhum	Karnchanapimai,	MD
	 Director	General,	Department	of	Medical	Sciences
12.00	–	13.00	 Lunch



วันพฤหัสบดีที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๑

๑๓.๐๐	–	๑๓.๑๕	น.	 เรื่อง	 การเตรียม	DMSc	Stem	Safeเพื่อการใช้ประโยชน์ทางคลินิก

 โดย	 นางสาวอัจฉราพร		ดำาบัว

	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		

๑๓.๑๕	–	๑๓.๓๐	น.	 เรื่อง	 การตรวจจีโนทัยป์	IFNL3	ด้วยวิธี	Tetra-primer–ARMS	PCR	เพื่อการ										

	 	 รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี		ด้วยสูตรยาที่มี	pegIFN-α
 โดย	 นางสาวจิราภา	พักดี

	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๓.๓๐	–	๑๓.๔๕	น.	 เรื่อง	 การพัฒนาชุดตรวจและการศึกษาความชุกของการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี

	 	 ในเด็กทารกในประเทศไทย

 โดย	 นางสิริพรรณ	แสงอรุณ

	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		

๑๓.๔๕	–	๑๔.๐๐	น.	 เรื่อง	 การประเมินคุณภาพชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกาชนิด	Rapid	Test

 โดย	 นางสาวอณิชา		เลื่องชัยเชวง

	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๔.๐๐	–	๑๔.๑๕	น.	 เรื่อง	 จีโนมของไวรัสซิกาที่ติดเชื้อในยุงรำาคาญจากการเพาะเลี้ยงในห้องปฎิบัติการ

 โดย	 Next-generation	sequencing

 โดย	 ดร.เกรียงศักดิ์		ฤชุศาศวัต

	 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์		

๑๔.๑๕	–	๑๔.๓๐	น.	 เรื่อง	 การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์และความผิดปกติของโครโมโซม

	 	 โดยวิธี	Molecular	Karyotyping

 โดย	 นางอารีรัตน์		ขอไชย

	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๔.๓๐	–	๑๕.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๕.๐๐	–	๑๕.๑๕	น.	 เรื่อง	 การวินิจฉัย	Molecular	Subtype	และการประเมินความเสี่ยงในการกลับเป็นซำ้า	

	 	 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม:	นวัตกรรมบริการ	เพื่อการรักษาเฉพาะบุคคล

	 	 (Precision	Medicine)

 โดย	 นางสาวชลลดา		ยอดทัพ

	 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๕.๑๕	–	๑๕.๓๐	น.	 เรื่อง	 ฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงของต้นกระดุมไพลิน

 โดย	 นายภาณุพันธ์		ปัญญาใจ

									 	 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	แบบบรรยาย

ห้องที่	๑	สาขานวัตกรรมด้านโรค

ห้องแซฟไฟร์	๑๐๑-๑๐๒

...................................................



วันพฤหัสบดีที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๑

๑๓.๐๐	–	๑๓.๑๕	น.	 เรื่อง	 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์	Multi-elements	ที่แพร่ออกมาจากพลาสติกบรรจุนม	

	 	 สำาหรับทารกโดย	ICP-OES

 โดย	 นายบรรพต	กลิ่นประทุม

	 	 สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๓.๑๕	–	๑๓.๓๐	น.	 เรื่อง	 การลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชในผัก	และผลไม้	

	 	 เพื่อการบริโภคในครัวเรือน	The	reduction	of	pesticide	

	 	 residues	in	fruits	and	vegetables	by	household	process

 โดย	 นางสาวรัติยากร	ศรีโคตร

									 	 สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๓.๓๐	–	๑๓.๔๕	น.	 เรื่อง	 การตรวจพบยานอนหลับ“อีทิโซแลม”	ในเขต	4	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

	 	 Detection	of	the	AbusedSedative	Drug	“Etizolam”in	4	Lower	Southern		

	 	 Provinces

 โดย	 นางสาวธีรารัตน์	รัตนูปถัมภ์

	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	12	สงขลา	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๓.๔๕	–	๑๔.๐๐	น.	 เรื่อง	 การพัฒนาวิธีPCR-ELISA	เป็นชุดตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหาร	

	 	 เป็นพิษ	Developing	of	PCR-ELISA	as	test	kit	todeterminethe

	 	 contamination	of	food-borne	pathogenic	bacteria

 โดย	 นางอธิชา	มหาโยธา

	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	7	ขอนแก่น	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๔.๐๐	–	๑๔.๑๕	น.	 เรื่อง	 การตรวจสอบสายพันธุ์ย่อยของเชื้อบีซีจี	ในวัคซีนป้องกันวัณโรคที่ผลิตใน			

	 	 ประเทศไทยโดยวิธี	Real-Time	PCR	Determination	of	BCG

	 	 SubpopulationsinTuberculosis	Vaccine	Produced	in	Thailand	using		

	 	 Real-Time	PCR

 โดย	 นางวิริยามาตย์		เจริญคุณธรรม

	 	 สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๔.๑๕	–	๑๔.๓๐	น.	 เรื่อง	 การรอดชีวิตของเชื้อแบคทีเรียระหว่างจัดเก็บที่อุณหภูมิ	-20	องศาเซลเซียส		

	 	 Survival	of	Bacteria	During	Storage	in	Freezer	-20	oC

 โดย	 นางสาวพีรารินทร์	ปรางค์สุวรรณ

	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	12	สงขลา	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์			

การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	แบบบรรยาย

ห้องที่	๒	สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค

ห้องแซฟไฟร์	๒๐๑

...................................................



วันพฤหัสบดีที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๑
๑๓.๐๐	–	๑๓.๑๕	น.	 เรื่อง	 Lesson	Learned	from	the	Thai	Traditional	medicine	production
	 	 promotion	in	Thai	Public	Hospital	during	B.E.2551-2556
 โดย	 ดร.นพดล	เหลืองภิรมย์
									 	 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๓.๑๕	–	๑๓.๓๐	น.	 เรื่อง	 ประกันคุณภาพการตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน	:		 	
	 	 แผนทดสอบความชำานาญ	HbA1c	แห่งชาติ
 โดย	 ดร.สุภาพร		สุภารักษ์
								 	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๓.๓๐	–	๑๓.๔๕	น.	 เรื่อง	 แนวทางการจัดการปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่	ตำาบลคอกกระบือ
 โดย	 นางนวพร	วิสาลี
	 	 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	นวมินทราชินี	ตำาบลคอกกระบือ
๑๓.๔๕	–	๑๔.๐๐	น.	 เรื่อง	 คุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะใน
	 	 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่	11
 โดย	 นางแฉล้ม	ชนะคช
	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	11	สุราษฎร์ธานี		กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔.๐๐	–	๑๔.๑๕	น.	 เรื่อง	 การพัฒนากระบวนการรบัของกลางยาคดขีองศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที	่12	สงขลา
 โดย	 นางสายใจ	ปริยะวาที
	 	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	12	สงขลา	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔.๑๕	–	๑๔.๓๐	น.	 เรื่อง	 บริหารงานคุณภาพ	ยุทธศาสตร์	4	ต.	ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงสร้างเครือข่ายโรงเรียน	 	
	 	 โรงงานศนูย์แจ้งเตอืนภยัเฝ้าระวังและรบัเรือ่งร้องเรยีนปัญหาผลติภัณฑ์สขุภาพในชมุชน
 โดย	 สุคนธ์	ชัยชนะ
									 	 สถานอีนามยัเฉลมิพระเกียรต	ิ60	พรรษา	นวมนิทราชนีิ	อำาเภอหาดใหญ่		จงัหวัดสงขลา
๑๔.๓๐	–	๑๕.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๕.๐๐	–	๑๕.๑๕	น.	 เรื่อง	 ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย	ใส่ใจผู้บริโภค	โดย	อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์	 	
	 	 ชุมชน	ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำาบลบางลาย
 โดย	 นายชัยยุทธ	กลำ่าสกุล
	 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบางลาย	จังหวัดพิจิตร	
๑๕.๑๕	–	๑๕.๓๐	น.	 เรื่อง	 การดำาเนินงานศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยสุขภาพตำาบลปลาค้าว
	 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดอำานาจเจริญ
 โดย	 นายชยพล	สินวรณ์
	 	 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯปลาค้าว	ตำาบลปลาค้าว
	 	 อำาเภอเมือง		จังหวัดอำานาจเจริญ
๑๕.๓๐	–	๑๕.๔๕	น.	 เรื่อง	 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของชุมชน:	เครื่องมือสร้างคุณภาพชีวิตของ	ประชาชน
 โดย	 นายจำาเนียร	สุวรรณชาติ
	 	 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	นวมินทราชินี	วังสมบูรณ์		
	 	 ตำาบลวังสมบูรณ์	อำาเภอวังสมบูรณ์		จังหวัดสระแก้ว

การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	แบบบรรยาย
ห้องที่	๓	สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

ห้องแซฟไฟร์	๒๐๒
...................................................



วันพฤหัสบดีที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๖๑
๑๓.๓๐	–	๑๓.๔๕	น.	 เรื่อง	 การวิเคราะห์พฤกษเคมี	การประเมินฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผล
	 	 ในกระเพาะอาหารเบื้องต้นของสารสกัดนำ้าจากพญาวานร	(Pseuderanthemum		
	 	 palatiferum)
 โดย		 นางสาวกรรณิการ์	อินจับ
	 	 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๓.๔๕	–	๑๔.๐๐	น.	 เรื่อง		 การศึกษาความสำาคัญของโปรตีน	MfsQ	ต่อการต้านทานนำ้ายาฆ่าเชื้อใน		
	 	 แบคทีเรีย	Stenotrophomonas	maltophilia
 โดย				นางสาวจุไรรัตน์	จิตรตระการวงศ์
	 	 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
๑๔.๐๐	–	๑๔.๑๕	น.	 เรื่อง	 คุณภาพของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
 โดย	 นางวิชชุดา	จริยะพันธุ์
	 	 สถาบันชีววัตถุ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
๑๔.๑๕	–	๑๔.๓๐	น.	 เรื่อง	 สถานการณ์การปนเปื้อนของอฟลาทอกซิน	เอ็ม	1	ในนมและผลิตภัณฑ์นมใน	
	 	 ประเทศไทย	พ.ศ.	2555-2560
 โดย	 นายคเณศ	เต็มไตรรัตน์
	 	 สำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔.๓๐	–	๑๕.๐๐	น.	 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๕.๐๐	–	๑๕.๑๕	น.	 เรื่อง		ยายับยั้งตัวรับ	leukotriene	receptor	ยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มจำานวนของเซลล์	
	 	 มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด	triple	negative	โดย	
	 	 การหยุดวงวัฏจักรของเซลล์มะเร็งที่ระยะ	G0/G1
 โดย	 นางสาวศุทธินี	เผือกขาวผ่อง
	 	 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕.๑๕	–	๑๕.๓๐	น.	 เรื่อง	 พรีไบโอติกโอลิโกแซ็กคาไรด์กลุ่มราฟฟิโนสและสารประกอบฟีนอลในถั่วลูปิน
	 	 สายพันธุ์ต่างๆ
 โดย	 ดร.วีรยา	การพานิช
	 	 สถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕.๓๐	–	๑๕.๔๕	น.	 เรื่อง	 การแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของ	5-lipoxygenase	และ	leukotriene	receptor	และ	
	 	 ความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของ	vascular	endothelial	growth	factor	A
	 	 ในเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง	(meningioma)
	 	 โดย		ดร.พรพรรณ	วิวิธนาภรณ์
	 	 ภาควิชาเภสัชวิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕.๔๕	–	๑๖.๐๐	น.	 เรื่อง	 โคลนนิ่งและการแสดงออกของยีนเดกทินวันของมนุษย์
 โดย	 นายณรงค์	เกตุขำา
	 	 ภาควิชาชีวเคมี	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	มหาวิทยาลัยนเรศวร

การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	แบบบรรยาย

ห้องที่	๔	Medical	Science	Symposium

ห้องแซฟไฟร์	๒๐๓
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From	Basic	Immunology	Research	to	Innovation	and	Discovery

Watchara	Kasinrerk

Biomedical	Technology	Research	Center,	Faculty	of	Associated	Medical	Sciences,	

Chiang	Mai	University,	Chiang	Mai	50200,	Thailand

	 Monoclonal	 antibody	 is	 an	 important	 tool	 for	 biological	 research,	medical	 diagnostics	 and	

treatments.	 At	 the	 Biomedical	 Technology	 Research	 Center,	 various	 technologies	 for	 production	 of 

monoclonal	antibodies	were	established.	These	include	the	production	of	antibodies	by	IgY	technology,	

DNA	 immunization,	Bead	 immunization,	 Immunoprecipitation	based	 immunization.	By	 the	established	

technologies,	various	monoclonal	antibodies	can	be	effectively	produced	in	the	research	center.			

	 In	the	immune	system,	leukocyte	surface	molecules	are	demonstrated	to	be	involved	in	the	

regulation	of	immune	responses.	Detail	characterizations	of	these	molecules,	therefore,	lead	to	a	better	

understanding	of	immune	functions	and	development	of	strategy	and	drug	for	immune-modulation.	In	our	

research	center,	various	monoclonal	antibodies	against	 leukocyte	surface	molecules	were	produced.	

The	produced	antibodies	were	further	exploited	in	basic	research	on	leukocyte	surface	molecules.	

	 We	have	also	applied	the	produced	monoclonal	antibodies	for	development	of	immunodiag-

nostic	kits	for	several	diseases.	We	are	developing	a	novel	non-flow	cytometric	method	for	enumeration	

of	CD4+	lymphocytes.	This	method	will	be	appropriate,	particularly,	in	resource	limited	countries.	We	are	

developing	 rapid	 immunoassay	 for	 screening	 of	 a-thalassemia	 1	 carriers.	 The	 developed	method	 is 

suitable	for	screening	of	thalassemia	carriers	in	the	mass	populations.	In	addition,	a	rapid	tuberculosis	

diagnosis	strategy	is	also	under	establishing.	The	developed	immunodiagnostics	will	be	invaluable	for	

our	country.	

	*Corresponding	author

E-mail	:	Watchara_Kasinrerk@hotmail.com



แนวทางประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 เชิงผสมผสานส าหรับห้องปฏิบัติการในยุคประเทศไทย 4.0 
Application an Integrative Guideline for International Standard ISO / IEC 17025: 2017 in the Era of Thailand 4.0 

*เรืออากาศเอก ดร.ภวูนาท แก้วปลัง่ 
*Flt.Lt. Dr. Phuwanat Kaewpang 
บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็มส์ จ ากดั 

PNP Systems Ltd. 

บทคดัย่อ 
มาตรฐานสากลส าหรับ ห้องปฏิบัติการฉบับใหม่  ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the 

competence of testing and calibration laboratories ประกาศใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีการปรับโครงสร้างของตวั
มาตรฐานและเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติสามารถเลือกแนวทางประยุกต์ใช้ในข้อก าหนดระบบบริหาร (Management 
system requirements) เป็น 2 ทาง บทความนีน้ าเสนอการตีความข้อก าหนดและแนวทางประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025:2017 เชิงผสมผสานส าหรับห้องปฏิบตัิการไปในทางเดียวกนักบัแนวทางการเปลีย่นผา่นไปสู่ประเทศไทย 
4.0 ท่ีเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนบัสนนุการท างาน โดยน าหลกัการและแนวคิดของระบบบริหารคณุภาพ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 9001:2015 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานให้เกิดการบรูณาการที่ เหมาะสม
กบับริบทของแตล่ะห้องปฏิบตัิการท่ีจะน ามาตรฐานฉบบันีไ้ปใช้โดยทัว่ไป โดยไมจ่ ากดัประเภท ขนาด และภาคสว่น 
ค าส าคัญ:  มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 เชิงผสมผสาน ISO/IEC 9001:2015  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
Abstract 

ISO / IEC 1 7 0 2 5 :  2 0 1 7 _ General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories, the revised edition, was implemented in November 2017, the standard was restructured and 
allowed the laboratory to choose an approach to the application of the system requirements. This article 
presents an interpretation of the requirements and provides guidelines for applying and integrating ISO / IEC 
17025: 2017 with the transition guideline that fits to The National Policy on Thailand 4.0 that emphasizes on 
information technology to support the work. By blending the principles and concepts of Quality Management 
System in ISO/IEC 9001: 2015 and the philosophy of Sufficiency Economy together, this guide are applicable 
to general usage without limitation on the type, size and the sector of each laboratory. 
Key words: Integrative Guideline for  ISO / IEC 17025: 2017, ISO/IEC 9001: 2015 , the philosophy of Sufficiency Economy  

*Corresponding author 

E-mail: puvanartk@gmail.com 



“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand;
Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทย
เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”



01

สาขานวัตกรรมดานโรค

บ ร ร ย า ย
ห  อ ง แ ซฟ ไฟร 
1 0 1  –  1 0 2

บทคัดยอ หองที่
Abstract Room



34
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

การเตรียม DMSc Stem Safe เพื่อการใช้ประโยชน์ทางคลนิิก 
GMP-compliance of DMSc Stem Safe Preparation for Clinical Therapeutic Application 

สริิภากร แสงกิจพร1, ละอองศรี อชัชนียะสกลุ2, อดิศกัดิ์ ตรีนวรัตน์2, อจัฉราพร ด าบวั1*, 
อารีรัตน์ ขอไชย1, พชัราภรณ์ บญุช1ู, ชลลดา ยอดทพั1, พชัราภรณ์ นพปรางค์1 และสมชาย แสงกิจพร1 

Siripakorn Sangkitporn1, La-ongsri Atchaneeyasakul2, Adisak Trinavarat2, Acharaporn Dambua1*, 
Areerat Khorchai1, Patcharaporn Boonchu1, Chonlada Yodtub1, Phatcharaphon Nopprang1 and Somchai Sangkitporn1 

1กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 2คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
1Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health  2Faculty of Medicine, Siriraj Hospital 

บทคดัย่อ 
DMSc Stem Safe เป็น MSC ที่เพาะเลีย้งโดยอาหารเลีย้งเซลล์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึน้ โดย

หลกีเลีย่งการใช้ FBS ซึง่มีข้อดีในด้านประสทิธิภาพการเพาะเลีย้งสามารถเพิ่มจ านวน MSC ได้มากกวา่วิธีดัง้เดิมถึง 5 เทา่
การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์ในการเตรียม DMSc Stem Safe ตามข้อก าหนด GMP ส าหรับพฒันาวิธีรักษาผู้ ป่วยโรคจอตามี
สารสีที่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ผลการเพาะเลีย้ง DMSc Stem Safe จากไขกระดกูด้วยอาหารเลีย้งเซลล์ท่ีพฒันาขึน้โดย
เพาะเลีย้ง 20-30 วนั พบว่าเซลล์มีรูปร่างปลายเรียวแหลม เจริญเติบโตยึดเกาะผิวภาชนะเพาะเลีย้ง อตัราการรอดชีวิต 
ร้อยละ 91.102.77 ผิวเซลล์มีการแสดงออกของ CD73 CD90 และ CD105 แตไ่มม่ีการแสดงออกของ CD34 CD45 และ 
HLA-DR สามารถเจริญไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อนได้ ปราศจากการปนเปื้อน Endotoxin 
แบคทีเรีย เชือ้รา และ Mycoplasma กระบวนการทัง้หมดด าเนินการตามข้อก าหนด GMP และ INDs อย่างเคร่งครัด 
DMSc Stem Safe ที่เตรียมได้มีคณุภาพและคณุสมบตัิตรงตามข้อก าหนดสากล ISCT สามารถน าไปใช้ในการศึกษาวิจยั
ทางคลนิิกระยะที่ 1 ได้อยา่งปลอดภยั และพร้อมขยายสูก่ารวิจยัทางคลนิิกเพื่อพฒันาวิธีรักษาโรคอื่นๆ ตอ่ไป 
ค าส าคัญ: Mesenchymal stem cells, DMSc Stem Safe 

Abstract 
 DMSc Stem Safe is a MSC which expanded in the DMSc xeno-free cell culture medium. The xeno-
free medium showed a remarkable efficacy over FBS medium, including 5-times increasing in the number of 
MSC cells. This study aimed to prepare the DMSc Stem Safe, under GMP compliance, to develop therapeutic 
approaches in RP Patients. Expansion of DMSc Stem Safe isolated from bone marrow tissues in DMSc xeno-
free medium for 20-30 days, the bone marrow stromal cell displayed a fibroblast-like morphology, adhered to a 
plastic vessel with viability in a percentage of 91.102.77. They showed high expression of CD73, CD90 and 
CD105 but lack of expression of CD34, CD45 and HLA-DR. Expanded cells showed multilineage differentiation 
potential into adipocyte, osteocyte, and chondrocyte.The absence of bacteria, fungi, and Mycoplasma spp. 
was demonstrated by microbiological assays. Endotoxin level was below the critical limit. All manufacturing 
processes of DMSc Stem Safe were complied with GMP, IND and ISCT standard. Hence, the DMSc Stem Safe 
could be safe for further phase 1 clinical study and other clinical researches for therapeutic approaches. 
Keywords: Mesenchymal stem cells, DMSc Stem Safe 
*Corresponding author E-mail: Acharaporn.d@dmsc.mail.go.th 

O1-1



35
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

0
1

สาขานวัตกรรมดานโรค

การตรวจจโีนทัยป์ IFNL3 ด้วยวิธี Tetra-primer–ARMS PCR เพื่อการรักษาการติดเชือ้ไวรัสตับอักเสบซี 
ด้วยสูตรยาที่มี pegIFN-α 

Genotyping of IFNL3 by Tetra-primer–ARMS PCR for HCV treatment with pegIFN-α-Based Regimens 

นวลจนัทร์  วิจกัษณ์จินดา*  จิราภา พกัดี  วิมาลา อินอุ่นโชติ  และ สรัุคเมธ มหาศิริมงคล  
Nuanjun Wichukchinda* Jirapha Pakdee Wimala Inunchot and Surakameth Mahasirimongkol 

ศูนย์พนัธุศาสตร์การแพทย์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
Medical Genetics Center, Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

 

บทคัดย่อ 
การติดเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบซีเรือ้รังเป็นสาเหตุ การเกิดภาวะตบัแข็งและมะเร็งตบั ที่พบได้บ่อย  รายงานผลการวิจยัพบความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมแบบพหสุณัฐานชนิด CC ที่ rs12979860 บนต าแหน่งโครโมโซม 19q13.13 ใกล้กบัยีน  IFNL3 หรือ IL28B 
เป็นตวับ่งชีก้ารตอบสนองต่อการรักษาด้วยสตูรยา ผสม Pegylated interferon-α และ  ribavirin (pegIFN-α/RBV) ประเทศญ่ีปุ่ น
แนะน าให้ตรวจจีโนทยัป์ rs12979860C/T ก่อนการให้ยาสตูรนีท้ี่มีราคาสงูมากเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาที่ไม่ได้ผล และหลกีเลีย่ง
การเกิดผลข้างเคียงจากยาจงึได้พฒันาวิธีการตรวจ rs12979860C/T โดยเลอืกวิธี tetra-primer amplification refractory mutation 
system-polymerase chain reaction (Tetra-primer-ARMS-PCR) ซึง่มีความง่ายและค่าใช้จ่ายต ่า โดยออกแบบไพร์เมอร์ 4 เส้น 
อ้างอิงล าดบัเบสจากฐานข้อมลู NCBI ได้ผลผลติพีซีอาร์ขนาด 169 คู่เบส ในกรณีที่เป็น T-อลัลลี และ/หรือ  ขนาด  201 คู่เบส ในกรณี
ที่เป็น C-อลัลลี โดยมีผลผลติขนาด 315 คู่เบสเป็นตวัควบคมุภายในหลงัการปรับความเหมาะสมองค์ประกอบของกระบวนการ ท าพีซี
อาร์แล้ว  ได้ทดสอบกบัดีเอ็นเอจ านวน  120 ตวัอย่าง  (CC genotype 99 ตวัอย่าง  และ  TC genotype 21 ตวัอย่าง ) เปรียบเทียบกบั
วิธีการหาล าดบัเบสได้ผลสอดคล้องกนัร้อยละ  100 แสดงให้เห็นว่า วิธีการที่พฒันาขึน้นีม้ีความเหมาะสมกบัการน าไปใช้เพื่อช่วยให้
ผู้ ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมในยคุของการแพทย์เฉพาะบคุคล  
ค าส าคัญ: Tetra-primer– ARMS PCR, ยีน IFNL3, rs12979860, ยา pegIFN-α/RBV 

Abstract 
Chronic viral hepatitis C (CHC) is a common cause of liver cirrhosis and liver cancer. The genome-wide 

association studies (GWAS) identified a single nucleotide polymorphism; cc genotype of rs12979860, in 19q13.13 near 
IFNL3 (IL28B) as a marker associated with responsiveness to pegIFN-α/RBV treatment. The genotyping of rs12979860 
is recommended in Japan to guide the interferon based HCV treatment to avoid expenditures from ineffective therapy 
with common and serious side effects. We aimed to develop a simple and economical method for rs12979860C/T 
genotyping of which the tetra-primer amplification refractory mutation system-polymerase chain reaction (Tetra-primer-
ARMS-PCR) was a method of choice. Four primers were designed using sequence database from NCBI Reference 
SNP. Forward-outer primer and Reverse-inner (T) primer generated a specific T-allele amplicon (169-bp), Forward-inner 
(C) primer and Reverse-outer primer generated a specific C-allele amplicon (201-bp), and Forward-outer primer and 
Reverse-outer primer generatedan internal control amplicon (315-bp). The developed method was then evaluated in 
120 DNA samples (99 CC genotype and 21 TC genotype) and the results showed 100% concordance with Sanger 
sequencing method.Our study indicated that the developed method could provide benefits to patients with CHC in an 
era of precision medicine.   
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บทคดัยอ่ 
กำรปอ้งกันกำรถ่ำยทอดเชือ้เอชไอวีจำกแมสู่่ลกูด้วยกำรให้ยำต้ำนไวรัสในเด็กทำรก อำจเกิดปัญหำไวรัสดือ้ยำ

ตำมมำ จึงควรตรวจหำเชือ้เอชไอวีดือ้ยำ แตด้่วยข้อจ ำกัดในกำรเก็บตวัอย่ำงจำกทำรกและประสิทธิภำพของชดุตรวจท ำ
ให้ต้องพัฒนำชุดตรวจท่ีใช้ได้ทัง้พลำสมำและกระดำษซับเลือดท่ีมีควำมไวมำกขึน้และรำคำถูกลงกำรศึกษำนีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำและประเมินชุดตรวจบนกระดำษซับเลือด และเพ่ือศกึษำควำมชุกของเชือ้ดือ้ยำในเด็กทำรกท่ีติด
เชือ้เอชไอวีในประเทศไทย  ผลกำรศึกษำพบว่ำได้ชุดตรวจเชือ้ดือ้ยำท่ีมีควำมไวในพลำสมำ 228 copies/ml และใน
กระดำษซบัเลือด 2.5 copies/100 µl โดยมีควำมจ ำเพำะร้อยละ100เม่ือน ำชดุตรวจมำทดสอบในกระดำษซบัเลือดเดก็ติด
เชือ้เอชไอวี จ ำนวน 140 ตวัอย่ำง (เดก็ 69 รำย) พบอตัรำควำมส ำเร็จในกำรตรวจร้อยละ79.3สำยพนัธุ์ท่ีพบมำกท่ีสดุคือ
CRF01_AE (ร้อยละ91.9)พบควำมชุกของเชือ้ดือ้ยำร้อยละ14.4 ต ำแหน่งท่ีพบกำรกลำยพนัธุ์มำกท่ีสดุคือ Y181C (ร้อย
ละ 2.8) ซึ่งสมัพนัธ์กบัยำชนิดnon-nucleoside reverse transcriptase inhibitors เชือ้ดือ้ยำท่ีพบมีควำมสอดคล้องกบัยำ
ต้ำนไวรัสท่ีให้ในแมแ่ละเดก็ แสดงวำ่ชดุตรวจท่ีพฒันำขึน้สำมำรถใช้ตรวจจำกตวัอย่ำงกระดำษซบัเลือดได้ 
ค าส าคัญ:ชดุตรวจเชือ้เอชไอวีดือ้ยำต้ำนไวรัส, กระดำษซบัเลือด, เด็กทำรก 

Abstract 
The prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) by highly active antiretroviral therapy 

(HAART) administered to infants in Thailand may result in HIV drug resistance (HIVDR). Owing to limitation on 
HIVDR testing due to blood collection and performance of test kit, development of test kits using plasma and 
dried blood spots (DBS) is necessary. The objectives of this study were, therefore, to develop and evaluate an 
in-house HIVDR genotyping kit for DBS and to determine prevalence of HIVDR mutations in HIV-infected 
infants. It was found that sensitivity of the developed kit for plasma and DBS were 228 copies/ml and 2.5 
copies/100 µl, respectively and its specificity was 100%. A total of 140 HIV-positive DBS specimens (69 
infants) were tested and showed 79.3% of a success rate of genotyping in DBS. The predominant subtype 
was CRF01_AE (91.9%). The Y181C mutation (2.8%), conferring resistance to non-nucleoside reverse 
transcriptase inhibitors, was predominantly shown. The majority of mutations found was relevant to the PMTCT 
regimen provided to infants and their mothers. Our results suggested that the kit developed could be used to 
detect HIVDR in infants using DMS specimens. 
Keywords: HIV drug resistance genotyping kit, dried blood spots, infants 
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transcriptase inhibitors, was predominantly shown. The majority of mutations found was relevant to the PMTCT 
regimen provided to infants and their mothers. Our results suggested that the kit developed could be used to 
detect HIVDR in infants using DMS specimens. 
Keywords: HIV drug resistance genotyping kit, dried blood spots, infants 
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บทคัดย่อ 

 โรคติดเชื �อไวรัสซิกา เกิดจากไวรัสซิกาติดต่อสู่คนโดยมียุงลายเป็นพาหะ สามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกและทาง

เพศสัมพนัธ์ มีรายงานภาวะศีรษะเล็กแต่กําเนิดในทารกแรกคลอด  ผู้ ป่วยกลุ่มอาการกิลแลงบาร์เรและโรคทางระบบ

ประสาทอื�นๆ การตรวจภมูคิุ้มกนัในกลุ่มผู้ ป่วยดงักล่าว สามารถช่วยยืนยันสาเหตุการติดเชื �อได้ การวิจัยนี �มีวตัถุประสงค์

เพื�อประเมินคุณภาพชุดตรวจแอนติบอดี IgM และ IgG ต่อเชื �อไวรัสซิกา ด้วยหลักการ Immunochromatography ที�

พฒันาขึ �นโดยใช้โปรตีน NS1เป็น Test line ส่วน Conjugate ใช้ anti Human Immunoglobulin IgM และProtein A  ใน

การตรวจ IgM และ IgG ตามลําดบั  เปรียบเทียบผลกบั commercial test kit โดยใช้ตวัอย่างซีรัมบวกและลบที�ตรวจ

ยืนยนัโดย ELISA ในการประเมินชุดตรวจ Zika IgM จํานวน 225 ราย และ Zika IgG 153ราย พบว่าชุด Zika IgM มี

ความไว(37/37) 100% ความจําเพาะ(183/188) 97.34% ส่วน commercial test kit มีความไว(37/37) 100% 

ความจําเพาะ(122/188) 64.89%  ชุด Zika IgG มีความไว(86/101) 85.15% ความจําเพาะ (52/52) 100% และชุด 

commercial test kit มีความไว(12/101) 11.88% ความจําเพาะ(52/52) 100% นอกจากนี �พบว่าชุด Zika IgM และ Zika 

IgG มี cross reactivity กบัซีรั�ม Dengue IgM, JE IgM และDengue IgG เท่ากบั (3/43) 6.97%, (1/12) 8.33% และ 

(10/33) 30.3% ตามลําดบั แสดงให้เห็นว่าชุดตรวจนี �มีศกัยภาพในการนําไปใช้ตรวจคดักรองแอนติบอดีต่อเชื �อไวรัสซิกา 

เพื�อเฝา้ระวงัและควบคมุโรคได้ต่อไป 
คาํสําคัญ :ประเมินคณุภาพ, ซิกา ไวรัส, ชุดทดสอบ, แอนตบิอดี, Immunochromatography 

Abstract 
 Zika virus disease, caused by Zika virus, is transmitted by Aedesmosquitoes. Sexual and 
congenital transmissions were also possible. Several countries reported cases of microcephaly,Guillain Barre 
Syndrome and other neurological disorders. Serological test for IgM and IgG detection in those patients could 
be used for investigation of Zika virus infection. This study aimed to evaluate the developed 
immunochromatography(IC) test for Zika virusIgM and IgG detection using NS1 protein on test line,anti 
Human Immunoglobulin IgM and Protein A on conjugate pad for IgM and IgG detection, respectively. The 
developed IC was compared with a commercial test kit using sera 225 samples in the Zika IgM and 153 
samples in the Zika IgG which supported and tested ELISA by Thai-NIH. The developed IC test for IgM has 
sensitivity of 100% (37/37) and specificity of 97.34%(183/188), while the commercial test kit has sensitivity of 
100%(37/37) and specificity of 64.89%(122/188). The developed IC test for IgG has sensitivity of 85.15% 
(86/101) and specificity of 100%(52/52), while the commercial test kit has sensitivity of 11.88%(12/101) and 
specificity of 100 %(52/52). Furthermore, the developed test kits Zika IgM and Zika IgG have cross reactivity 
with dengue IgM, JE IgM and dengue IgG at 6.97%(3/43), 8.33%(1/12) and 30.3%(10/33), respectively. Our 
data indicated that the developed IC tests were potential screening tools for antibody detection in application 
for surveillance and control of Zika virus disease. 
Keyword :Evaluation, Zika Virus, Test Kit, Antibody, Immunochromatography 
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จีโนมของไวรัสซกิาที่ตดิเชือ้ในยุงร าคาญจากการเพาะเลีย้งในห้องปฎิบตักิารโดย Next-generation sequencing  
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 ไวรัสซิกาเป็นไวรัสที่น าโดยยงุลาย ยงุร าคาญ และยงุก้นปลอ่ง และคนสามารถติดเชือ้ได้จากการถกูยงุกดั  การติด
เชือ้ในทารกแรกเกิดมีภาวะศีรษะเลก็และสมัพนัธ์กบัโรค Guillain-Barré syndrome (GBS) จึงได้ศกึษาจีโนมของไวรัสซิกาสาย
พนัธุ์ SV0127- 14 ที่ติดเชือ้ในยุงร าคาญรุ่นแม่หรือ F0 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมและความสมัพนัธ์กบัการ
เกิดโรคในคนโดย Next-generation sequencing (NGS) พบว่าไวรัสซิกาในยงุCx. Quinquefasciatus มีจีโนมขนาด10,759 
bp อยู่ในกลุม่ Asian lineage และยงัไม่มีการเปลี่ยนแปลงของจีโนม ผลการศึกษานีเ้ป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาในยงุรุ่นต่อไป
(F1) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของจีโนม และน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
ค าส าคัญ:ไวรัสซิกา, ยงุร าคาญ, Next-generation sequencing, ประเทศไทย 

Abstract 
Zika virus (ZIKV), an arthropod-borne virus, is transmitted to humans by bites of infected Aedes, Culex 

and Anopheles mosquitoes. Zika infection at birth can cause microcephaly and is possibly related to Guillain-
Barre syndrome (GBS). This study was to investigate the whole genome of ZIKV-strain SV0127-14 from laboratory- 
infected parental Culex mosquito (F0) and explored ZIKV genome divergence and disease mechanisms by using 
Next-generation sequencing (NGS). The results revealed that the complete genome of ZIKV infecting in Cx. 
quinquefasciatus (F0) had nucleotide sequences of 10,759 bp and was belonged to the Asian lineage. The data 
will be further used to analyze the whole genome variation in the next generation (F1) and would be useful for 
planning an effective control of vectors and prevention of the disease. 
Keyword: Zika virus, Culex quinquefasciatus, Next-generation sequencing, Thailand 
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(F1) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของจีโนม และน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
ค าส าคัญ:ไวรัสซิกา, ยงุร าคาญ, Next-generation sequencing, ประเทศไทย 

Abstract 
Zika virus (ZIKV), an arthropod-borne virus, is transmitted to humans by bites of infected Aedes, Culex 

and Anopheles mosquitoes. Zika infection at birth can cause microcephaly and is possibly related to Guillain-
Barre syndrome (GBS). This study was to investigate the whole genome of ZIKV-strain SV0127-14 from laboratory- 
infected parental Culex mosquito (F0) and explored ZIKV genome divergence and disease mechanisms by using 
Next-generation sequencing (NGS). The results revealed that the complete genome of ZIKV infecting in Cx. 
quinquefasciatus (F0) had nucleotide sequences of 10,759 bp and was belonged to the Asian lineage. The data 
will be further used to analyze the whole genome variation in the next generation (F1) and would be useful for 
planning an effective control of vectors and prevention of the disease. 
Keyword: Zika virus, Culex quinquefasciatus, Next-generation sequencing, Thailand 
*Corresponding authorE-mail: padet.s@chula.ac.th 
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การตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์และความผิดปกติของโครโมโซมโดยวิธี Molecular Karyotyping 
Detection of Down Syndrome and Chromosome Abnormalities by Molecular Karyotyping 

สริิภากร แสงกิจพร1, ชเนนทร์ วนาภิรักษ์2, อารีรัตน์ ขอไชย1*, สาวิตรี ด้วงเรือง1,  
ชลลดา ยอดทพั1, พชัราภรณ์ นพปรางค์1และ สมชาย แสงกิจพร1 
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1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบรีุ, 2ภาควิชาสตูิศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
1Department of Medical Sciences, Nonthaburi, 2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Chiang Mai University 

บทคัดย่อ 
 กลุม่อาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่พบได้บอ่ยที่สดุ  วิธี Molecular Karyotyping สามารถ
ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมคูท่ี่ 21 ที่เป็นสาเหตขุองกลุม่อาการดาวน์ และโครโมโซมคูอ่ื่นท่ีพบความผิดปกติบอ่ย 
ได้แก่ 13, 18, X และ Y รวมถึง microdeletion และ microduplication syndrome การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ พฒันา
นวตักรรมการตรวจวินิจฉยักลุม่อาการดาวน์ และความผิดปกติของโครโมโซม  โดยวิธี Molecular Karyotyping ผลการ  
ศกึษาจากตวัอยา่งน า้คร ่าของหญิงตัง้ครรภ์ที่ผลการตรวจคดักรองด้วยวิธี Quadruple test เป็นบวก 1,009 ราย พบความ
ผิดปกติของโครโมโซมรวม 27 ราย เป็นกลุม่อาการดาวน์ 10 ราย กลุม่อาการเอ็ดวาดส์ 8 ราย กลุม่อาการเทอร์เนอร์ 2 ราย 
และกลุม่อาการพาทวั กลุม่อาการโมเซอิกเทอร์เนอร์ กลุม่อาการไคลน์เฟลเตอร์  และกลุม่อาการทริปเปิล้เอ็กซ์  อยา่งละ 1 
ราย ซึง่ทกุรายให้ผลตรงกบัวิธีดัง้เดิม ที่เป็นการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม นอกจากนีว้ิธี Molecular Karyotyping ยงัตรวจ
พบ  22q11.2 microdeletion (กลุม่อาการดิจอร์จ) 1 ราย และ 22q11.2 microduplication 2 ราย ซึง่ไมส่ามารถตรวจพบ
โดยวิธีดัง้เดิม นบัวา่ Molecular Karyotyping เป็นวิธีที่มีถกูต้องนา่เช่ือถือ ทราบผลรวดเร็วภายใน 48 ชัว่โมง สามารถ
น ามาใช้ในการสนบัสนนุการควบคมุและป้องกนักลุม่อาการดาวน์ของประเทศ 
ค าส าคัญ: กลุม่อาการดาวน์, Molecular Karyotyping 

Abstract 
 Down syndrome is the most common chromosome abnormalities. The molecular karyotyping 
method has been designed to detect chromosomes 21 and other common aneuploidies of chromosomes 13, 
18, X and Y as well as microdeletion and microduplication syndrome. The objective of this study was has to 
develop a service innovation for the detection of Down syndrome and chromosome abnormalities by using 
molecular karyotyping. A total of 27 chromosome abnormalities of the fetus were found among 1,009 positive-
amniotic fluids as determined by quadruple test. The number of cases diagnosed as Down syndrome, 
Edwards syndrome, Turner syndrome, Patau syndrome, mosaic Turner syndrome, Klinefelter syndrome and 
Triple X syndrome were 10, 8, 2, 1, 1, 1, and 1, respectively. All results were concordant with a conventional 
chromosome analysis. Moreover, molecular karyotyping successfully detected 1 case of 22q11.2 
microdeletion (DiGeorge syndrome) and 2 cases of 22q11.2 microduplication that were missed in the 
conventional method. Our data demonstrate that the method is accurate, reliable and rapid for detection of 
aneuploidies and can be done within 48 hours. The service of molecular karyotyping is powerful for 
supporting the prevention and control program of Down syndrome in Thailand.  
Key words:Down syndrome, Molecular Karyotyping 
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บทคัดย่อ 
 กลุม่อาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่พบได้บอ่ยที่สดุ  วิธี Molecular Karyotyping สามารถ
ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมคูท่ี่ 21 ที่เป็นสาเหตขุองกลุม่อาการดาวน์ และโครโมโซมคูอ่ื่นท่ีพบความผิดปกติบอ่ย 
ได้แก่ 13, 18, X และ Y รวมถึง microdeletion และ microduplication syndrome การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ พฒันา
นวตักรรมการตรวจวินิจฉยักลุม่อาการดาวน์ และความผิดปกติของโครโมโซม  โดยวิธี Molecular Karyotyping ผลการ  
ศกึษาจากตวัอยา่งน า้คร ่าของหญิงตัง้ครรภ์ที่ผลการตรวจคดักรองด้วยวิธี Quadruple test เป็นบวก 1,009 ราย พบความ
ผิดปกติของโครโมโซมรวม 27 ราย เป็นกลุม่อาการดาวน์ 10 ราย กลุม่อาการเอ็ดวาดส์ 8 ราย กลุม่อาการเทอร์เนอร์ 2 ราย 
และกลุม่อาการพาทวั กลุม่อาการโมเซอิกเทอร์เนอร์ กลุม่อาการไคลน์เฟลเตอร์  และกลุม่อาการทริปเปิล้เอ็กซ์  อยา่งละ 1 
ราย ซึง่ทกุรายให้ผลตรงกบัวิธีดัง้เดิม ที่เป็นการตรวจวิเคราะห์โครโมโซม นอกจากนีว้ิธี Molecular Karyotyping ยงัตรวจ
พบ  22q11.2 microdeletion (กลุม่อาการดิจอร์จ) 1 ราย และ 22q11.2 microduplication 2 ราย ซึง่ไมส่ามารถตรวจพบ
โดยวิธีดัง้เดิม นบัวา่ Molecular Karyotyping เป็นวิธีที่มีถกูต้องนา่เช่ือถือ ทราบผลรวดเร็วภายใน 48 ชัว่โมง สามารถ
น ามาใช้ในการสนบัสนนุการควบคมุและป้องกนักลุม่อาการดาวน์ของประเทศ 
ค าส าคัญ: กลุม่อาการดาวน์, Molecular Karyotyping 

Abstract 
 Down syndrome is the most common chromosome abnormalities. The molecular karyotyping 
method has been designed to detect chromosomes 21 and other common aneuploidies of chromosomes 13, 
18, X and Y as well as microdeletion and microduplication syndrome. The objective of this study was has to 
develop a service innovation for the detection of Down syndrome and chromosome abnormalities by using 
molecular karyotyping. A total of 27 chromosome abnormalities of the fetus were found among 1,009 positive-
amniotic fluids as determined by quadruple test. The number of cases diagnosed as Down syndrome, 
Edwards syndrome, Turner syndrome, Patau syndrome, mosaic Turner syndrome, Klinefelter syndrome and 
Triple X syndrome were 10, 8, 2, 1, 1, 1, and 1, respectively. All results were concordant with a conventional 
chromosome analysis. Moreover, molecular karyotyping successfully detected 1 case of 22q11.2 
microdeletion (DiGeorge syndrome) and 2 cases of 22q11.2 microduplication that were missed in the 
conventional method. Our data demonstrate that the method is accurate, reliable and rapid for detection of 
aneuploidies and can be done within 48 hours. The service of molecular karyotyping is powerful for 
supporting the prevention and control program of Down syndrome in Thailand.  
Key words:Down syndrome, Molecular Karyotyping 
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การวินิจฉัย Molecular Subtype และการประเมินความเสี่ยงในการกลับเป็นซ า้ของ 
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม: นวัตกรรมบริการ เพื่อการรักษาเฉพาะบุคคล (Precision Medicine) 

Molecular subtype analysis and risk evaluation of breast cancer recurring: 
Service innovation for Precision Medicine 
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มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของหญิงทั่วโลก การตรวจ Molecular Subtypeโดยวิเคราะห์การแสดงออก
ของยีนที่เหมาะสมต่อมะเร็งเต้านม 50 ยีน(PAM 50) สามารถแยกชนิด Luminal A/ B, Basal-like และ HER2 Enrich
รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการกลบัเป็นซ า้ของผู้ ป่วย (ROR) การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์พัฒนานวัตกรรมบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ เร่ิมจากศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยใช้ PAM 50 และศึกษาในตัวอย่างผู้ ป่วยเบือ้งต้นก่อนเปิด
บริการ ผลการศกึษาความถกูต้องจาก RNA Reference ที่ผ่านการประเมิน ROR จ านวน 10 ซ า้ในตวัอย่างชนิด Low และ 
High risk มีค่า ROR 31.90±0.32 และ 73.20±0.63 สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ผลการศึกษา Reproducibility โดยใช้ 
RNA สกัดจากชิน้เนือ้มะเร็งเต้านม 10 ตัวอย่าง จ านวน 3 ซ า้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ROR คือ 1.23 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย การศึกษาในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 20 ราย พบตวัอย่างที่ได้รับการวินิจฉัย Molecular Subtype ชนิด Luminal A 
(N=6) ค่า ROR 26.38 ±12.31 ต ่ากว่า Luminal B  และ HER2 มีค่า 67.60± 10.91 (N=11) และ 58±24.06 (N=3) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) ผลการศกึษาน าไปสูก่ารพฒันานวัตกรรมบริการการตรวจ Molecular Subtype และ ROR 
ส าหรับผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม ที่มีความถกูต้องแม่นย า เป็นแนวทางให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยที่เหมาะสม ประเมินความเสี่ยง
ในการกลบัเป็นซ า้ของผู้ ป่วย ลดการใช้ Chemotherapy โดยไม่จ าเป็นในผู้ ป่วยเฉพาะบุคคล เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้ ป่วยอย่างมีประสทิธิภาพ 
ค าส าคัญ: PAM50, ROR, Molecular subtype และ มะเร็งเต้านม 

Abstract 
Breast cancer is an important cause of death for women around the world. Molecular subtype analysis using 

50 gene expression for breast cancer (PAM 50) can classify Luminal A/ B, Basal-like, and HER 2 Enrich 
subtypes, including Risk of recurrence (ROR). This study was to develop a service innovation in laboratory, 
starting from method validation of PAM 50 analysis, then preliminary studies in patients before launching the 
service. The method validation result using RNA Reference on 10 duplicates sample showed ROR in Low and 
High risk were 31.90±0.32 and 73.20±0.63. This finding was concordant with reference data.  Reproducibility 
was determined on 10 triplicate samples of RNA from breast cancer tissue and a standard deviation of ROR 
was 1.23, similar to the test kit specification. The study in 20 breast cancer patients found that molecular subtype 
analysis of Luminal A (N=6) had ROR of 26.38±12.31 that was statistically significant (p < 0.05) lower than those 
of Luminal B (N=11, ROR=67.60±10.91) and HER2 (N=3, ROR=58±24.06). Our results showed that 
development of service innovation in Molecular subtype and ROR for breast cancer patients with accuracy and 
precision can be used for medical diagnosis and treatment selection. Furthermore, it can help in reduction of 
unnecessary chemotherapy in the context of precision medicine and enhancement of quality of life for patients. 
Keyword: PAM50, ROR, Molecular subtype and breast cancer 
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มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของหญิงทั่วโลก การตรวจ Molecular Subtypeโดยวิเคราะห์การแสดงออก
ของยีนที่เหมาะสมต่อมะเร็งเต้านม 50 ยีน(PAM 50) สามารถแยกชนิด Luminal A/ B, Basal-like และ HER2 Enrich
รวมถึงประเมินความเสี่ยงในการกลบัเป็นซ า้ของผู้ ป่วย (ROR) การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์พัฒนานวัตกรรมบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ เร่ิมจากศึกษาความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยใช้ PAM 50 และศึกษาในตัวอย่างผู้ ป่วยเบือ้งต้นก่อนเปิด
บริการ ผลการศกึษาความถกูต้องจาก RNA Reference ที่ผ่านการประเมิน ROR จ านวน 10 ซ า้ในตวัอย่างชนิด Low และ 
High risk มีค่า ROR 31.90±0.32 และ 73.20±0.63 สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย ผลการศึกษา Reproducibility โดยใช้ 
RNA สกัดจากชิน้เนือ้มะเร็งเต้านม 10 ตัวอย่าง จ านวน 3 ซ า้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ROR คือ 1.23 เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย การศึกษาในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 20 ราย พบตวัอย่างที่ได้รับการวินิจฉัย Molecular Subtype ชนิด Luminal A 
(N=6) ค่า ROR 26.38 ±12.31 ต ่ากว่า Luminal B  และ HER2 มีค่า 67.60± 10.91 (N=11) และ 58±24.06 (N=3) อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p< 0.05) ผลการศกึษาน าไปสูก่ารพฒันานวัตกรรมบริการการตรวจ Molecular Subtype และ ROR 
ส าหรับผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม ที่มีความถกูต้องแม่นย า เป็นแนวทางให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยที่เหมาะสม ประเมินความเสี่ยง
ในการกลบัเป็นซ า้ของผู้ ป่วย ลดการใช้ Chemotherapy โดยไม่จ าเป็นในผู้ ป่วยเฉพาะบุคคล เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้ ป่วยอย่างมีประสทิธิภาพ 
ค าส าคัญ: PAM50, ROR, Molecular subtype และ มะเร็งเต้านม 

Abstract 
Breast cancer is an important cause of death for women around the world. Molecular subtype analysis using 

50 gene expression for breast cancer (PAM 50) can classify Luminal A/ B, Basal-like, and HER 2 Enrich 
subtypes, including Risk of recurrence (ROR). This study was to develop a service innovation in laboratory, 
starting from method validation of PAM 50 analysis, then preliminary studies in patients before launching the 
service. The method validation result using RNA Reference on 10 duplicates sample showed ROR in Low and 
High risk were 31.90±0.32 and 73.20±0.63. This finding was concordant with reference data.  Reproducibility 
was determined on 10 triplicate samples of RNA from breast cancer tissue and a standard deviation of ROR 
was 1.23, similar to the test kit specification. The study in 20 breast cancer patients found that molecular subtype 
analysis of Luminal A (N=6) had ROR of 26.38±12.31 that was statistically significant (p < 0.05) lower than those 
of Luminal B (N=11, ROR=67.60±10.91) and HER2 (N=3, ROR=58±24.06). Our results showed that 
development of service innovation in Molecular subtype and ROR for breast cancer patients with accuracy and 
precision can be used for medical diagnosis and treatment selection. Furthermore, it can help in reduction of 
unnecessary chemotherapy in the context of precision medicine and enhancement of quality of life for patients. 
Keyword: PAM50, ROR, Molecular subtype and breast cancer 
Corresponding author E-mail: chonlada.y@dmsc.mail.go.th 



41
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

0
1

สาขานวัตกรรมดานโรค

ฤทธ์ิยบัยัง้การเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งเพาะเลีย้งของต้นกระดุมไพลิน 
Anti-migration activity of Centratherum punctatum Cass.  

ภาณพุนัธ์ ปัญญาใจ*, ปฐมาพร ปรึกษากร, ฉตัรภรณ์ ใจมา, กญัจน์รัชต์ เศรษฐศภุพนา และ ปนดัดา เทพอคัศร 
Parnuphan Panyajai*, Patamaporn Pruksakorn, Chattraporn Jaima, Kanjarat Settasupana and Panadda Dhepakson 

สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medical Life Science Institute, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 มะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสขุอย่างหนึ่งที่การพฒันายาใหม่มีความจ าเป็นส าหรับการรักษามะเร็งหลายชนิด 
จากการทดสอบฤทธ์ิยบัยัง้การเคลื่อนท่ีของเซลล์มะเร็งของสารสกดัจากพืชมากกว่า 200 ชนิด  พบว่าสารสกัดของต้น
กระดมุไพลนิแสดงฤทธ์ิดีในเซลล์มะเร็งหลายชนิด  การวิจยันีม้ีเป้าหมายเพื่อศกึษาสารยบัยัง้การเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ง
จากต้นกระดมุไพลิน  คณะผู้วิจัยได้แยกบริสทุธ์ิสารออกฤทธ์ิตามหลกัการ bioassay-guided separation และทดสอบ
ฤทธ์ิยบัยัง้การเคลื่อนท่ีของเซลล์ของสารที่แยกได้ด้วยวิธี scratch assay ในเซลล์มะเร็งท่อน า้ดี (HuCCA-1) เซลล์มะเร็ง
ตบั (PLC/PRF/5 และ HepG2) เซลล์มะเร็งปากมดลกู (HeLa) และเซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-7)  จากนัน้จึงทดสอบยืนยนั
ฤทธ์ิอีกครัง้ด้วยวิธี transmembrane assay ในเซลล์ HeLa  การแยกบริสทุธ์ิสารด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี  พบว่าสาร
ออกฤทธ์ิคือ isocentratherin (1), 3-O-methylquercetin (2) และ quercetin (3)  โดยแสดงฤทธ์ิยบัยัง้การเคลือ่นท่ีในช่วง
ความเข้มข้น 10-100, 3-100 และ 3-100 µg/mL ตามล าดบั  ต้นกระดมุไพลนิจึงเป็นพืชที่อาจน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
ส าหรับการรักษาโรคมะเร็งตอ่ไป 
ค าส าคัญ : มะเร็ง, ฤทธ์ิยบัยัง้การเคลือ่นที่ของเซลล์มะเร็ง, กระดมุไพลิน 

Abstract 
 Cancer is one of the public health problems that anti-cancer drugis essential to develop for various 
cancer therapies. The migration test results of more than 200 plant extracts demonstrated that the extract 
from Centratherum punctatum Cass. has a potential activity against several cancer cell lines. This study 
aimed to determine anti-migration substances of C. punctatum. Active substances were purified by 
bioassay-guided seperation, and anti-migration activity was tested by scratch assay on human 
cholangiocarcinoma cell line (HuCCA-1), hepatocellular carcinoma cell lines (PLC/PRF/5 and HepG2), 
cervical adenocarcinoma cell line (HeLa) and breast cancer cell line (MCF-7). The anti-migration activity was 
confirmed by transmembrane assay on HeLa cell line. Isolation of active compounds using chromatographic 
techniques found that isocentratherin (1), 3-O-methylquercetin (2) and quercetin (3) had anti-migration 
substances that could inhibit cell migration at concentrations in a range of 10-100, 3-100 and 3-100 µg/mL, 
respectively. Therefore, C. punctatum is a promising plant to further develop as products for cancer therapy. 
Keywords : cancers, anti-migration activity, Centratherum punctatum Cass. 
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การเปรียบเทยีบและวิเคราะห์แบบจาํลองโครงสร้างตติยภมูิของโปรตีนกับโครงสร้างอ้างองิ โดยใช้โปรแกรม 
DeepView สาํหรับการทาํนายความผันแปรเชิงโครงสร้าง

 Tertiary structure comparisons and analyzes  using DeepView program for structural polymorphisms predictions
ศภุารัตน์ ไชยพพิฒัน์1 , สรรทิพย์ กองจร2 , นาฎนรี อินทร์ทอง1 , วนทั ศรีเจริญ1 , รัตนา ตาเจริญเมือง2, 

รติกร กณัฑะพงศ์2, และสรายทุธ พิบลูนิธิเกษม2*
Chaipipat S.1, Kongjorn S.2, Inthong N.1, Sricharern W.1, Tacharoenmuang R.2, Guntapong R.2, and Piboonnithikasem S.2,*

ศนูย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  กระทรวงศกึษาธิการ1.
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ2.

Center of Excellence on Agricultural Biotechnology, Ministry of Education, 10900, Bangkok, THAILAND1.
National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, 11000, Nonthaburi, THAILAND2.

บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างโปรตีนตตยิภมูิกบัโครงสร้างอ้างอิง โดยใช้โปรแกรม DeepView 

เพื�อทํานายความเป็นไปได้ของความผนัแปรเชิงโครงสร้าง โดยใช้ CD163 ซึ�งเป็นตวัรับสําหรับไวรัสไข้หวดัใหญ่ของสกุร  
(receptor of Swine flu/PRRSV) และ VP1/2 ของเอนเทอโรไวรัสซึ�งเป็นตวัจบั (ligand) กบัโฮสต์เซลล์  ผลของการเปรียบเทียบ
เชิงโครงสร้างในรูปของ Root Mean Square Deviation (RMSD) ระหวา่ง CD163 เมื�อเทียบกบัโครงสร้างอ้างองิ 5JFB, 5HRJ, 
2JA4, 1BY2, CD5 และ CD6 มีค่าเทา่กนั เทา่กบั    0.19, 0.06, 1.03, 1.14, 1.61 และ 1.18 องัสตรอม ตามลําดบั บง่ชี �วา่
ความผนัแปรที�ระดบัดีเอนเอไมมี่ผลต่อความผนัแปรเชิงโครงสร้าง แต่ RMSD ระหว่าง VP1 ทั �ง 4 ซีโรไทป์ เทียบกบัโครงสร้าง
อ้างอิง VP1_PV1-AY560657 มีค่าเทา่กบั 0.97, 0.99, 1.04, และ 1.02  องัสตรอม ตามลําดบั บง่ชี �วา่ความผนัแปรที�ระดบัดี
เอนเอ มีผลตอ่ความผนัแปรเชิงโครงสร้างเช่นเดียวกนักบั VP2 การตรวจจบัและติดตามความผนัแปรเชิงโครงสร้าง ทําให้ทราบ
การเปลี�ยนแปลงของโปรตีน ซึ�งใช้ในการวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงของแอนติเจนและโปรตีนเป้าหมายของยาได้
คาํสาคัญ : อิเทอเรทิฟ,  CD163 ,VP1 and VP2, ตวัตรวจจบัและติดตามแบบหลายตวั, ความผนัแปรทางชีวภาพ, ระบบตรวจจบัและติดตาม 

Abstract
Tertiary structure comparisons and analysis of proteins with reference structures using DeepView 

program for feasibility predictions were performed on CD163, a receptor of swine flu and PRRSV and VP1/VP2, an 
enteroviral ligand to host cell.  Results of comparison in the form of Root Mean Square Deviation (RMSD) among 
CD163 and reference structures; 5JFB, 5HRJ, 2JA4, 1BY2, CD5 and CD6 were 0.19, 0.06, 1.03, 1.14, 1.61 and 
1.18 angstrom, respectively, indicating that nucleotide variations were not affected to structural variations. 
Whereas, RMSD among VP1 of 4 serotypes were 0.97, 0.99, 1.04, and 1.02  angstrom, respectively, suggesting 
the structural variations as also found in VP2. Thus, detection and monitoring of structural polymorphisms could 
reveal changes of protein structures that may be useful for prediction of changes in antigens and proteins of drug 
targets.
Keyword: Iterative Fitting, CD163 ,VP protein, Multi Structural Detectors, Biological Variations, Detection and Monitoring System
*Corresponding author E-mail: sarayoot.s@dmsc.mail.go.th 
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 Tertiary structure comparisons and analyzes  using DeepView program for structural polymorphisms predictions
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บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้างโปรตีนตตยิภมูิกบัโครงสร้างอ้างอิง โดยใช้โปรแกรม DeepView 

เพื�อทํานายความเป็นไปได้ของความผนัแปรเชิงโครงสร้าง โดยใช้ CD163 ซึ�งเป็นตวัรับสําหรับไวรัสไข้หวดัใหญ่ของสกุร  
(receptor of Swine flu/PRRSV) และ VP1/2 ของเอนเทอโรไวรัสซึ�งเป็นตวัจบั (ligand) กบัโฮสต์เซลล์  ผลของการเปรียบเทียบ
เชิงโครงสร้างในรูปของ Root Mean Square Deviation (RMSD) ระหวา่ง CD163 เมื�อเทียบกบัโครงสร้างอ้างองิ 5JFB, 5HRJ, 
2JA4, 1BY2, CD5 และ CD6 มีค่าเทา่กนั เทา่กบั    0.19, 0.06, 1.03, 1.14, 1.61 และ 1.18 องัสตรอม ตามลําดบั บง่ชี �วา่
ความผนัแปรที�ระดบัดีเอนเอไมมี่ผลต่อความผนัแปรเชิงโครงสร้าง แต่ RMSD ระหว่าง VP1 ทั �ง 4 ซีโรไทป์ เทียบกบัโครงสร้าง
อ้างอิง VP1_PV1-AY560657 มีค่าเทา่กบั 0.97, 0.99, 1.04, และ 1.02  องัสตรอม ตามลําดบั บง่ชี �วา่ความผนัแปรที�ระดบัดี
เอนเอ มีผลตอ่ความผนัแปรเชิงโครงสร้างเช่นเดียวกนักบั VP2 การตรวจจบัและติดตามความผนัแปรเชิงโครงสร้าง ทําให้ทราบ
การเปลี�ยนแปลงของโปรตีน ซึ�งใช้ในการวิเคราะห์การเปลี�ยนแปลงของแอนติเจนและโปรตีนเป้าหมายของยาได้
คาํสาคัญ : อิเทอเรทิฟ,  CD163 ,VP1 and VP2, ตวัตรวจจบัและติดตามแบบหลายตวั, ความผนัแปรทางชีวภาพ, ระบบตรวจจบัและติดตาม 

Abstract
Tertiary structure comparisons and analysis of proteins with reference structures using DeepView 

program for feasibility predictions were performed on CD163, a receptor of swine flu and PRRSV and VP1/VP2, an 
enteroviral ligand to host cell.  Results of comparison in the form of Root Mean Square Deviation (RMSD) among 
CD163 and reference structures; 5JFB, 5HRJ, 2JA4, 1BY2, CD5 and CD6 were 0.19, 0.06, 1.03, 1.14, 1.61 and 
1.18 angstrom, respectively, indicating that nucleotide variations were not affected to structural variations. 
Whereas, RMSD among VP1 of 4 serotypes were 0.97, 0.99, 1.04, and 1.02  angstrom, respectively, suggesting 
the structural variations as also found in VP2. Thus, detection and monitoring of structural polymorphisms could 
reveal changes of protein structures that may be useful for prediction of changes in antigens and proteins of drug 
targets.
Keyword: Iterative Fitting, CD163 ,VP protein, Multi Structural Detectors, Biological Variations, Detection and Monitoring System
*Corresponding author E-mail: sarayoot.s@dmsc.mail.go.th 
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กระบวนการผลิตเซลล์แมลง Spodoptera frugiperda (Sf9) เพื่อใช้ในการพัฒนาวัคซีน 
Production Process of Insect Cell Spodoptera frugiperda (Sf9) for Using in Vaccine Development 
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บทคดัย่อ 

 เซลล์แมลง Spodoptera frugiperda (Sf9) ได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์แมลงโดยใช้อาหารสูตร Grace’s insect cell culture 
medium ที่เติม 10 % fetal bovine serum จากการศึกษาเพาะเลีย้งในขวด spinner flask แบบกะพบว่าเซลล์มีอตัราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ 0.025-0.032 ต่อชั่วโมง เวลาเพิ่มจ านวนสองเท่าคือ 22-28 ชั่วโมง ความเข้มข้นของเซลล์สงูสดุได้ 
5.13 x 105-5.63 x 105 เซลล์ตอ่มิลลลิติร และเซลล์มีชีวิต 95-98 % และเมื่อท าการเพาะเลีย้งในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกะ
พบวา่สภาวะที่เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตคือ อณุหภมูิ 28 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 6.00-6.10 อตัราเร็ว
ใบกวน 80-100 รอบต่อนาที และความดนัย่อยของออกซิเจน 50 % ค่าอิ่มตวัของอากาศ เซลล์มีอตัราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ 0.025 ต่อชัว่โมง เวลาเพิ่มจ านวนสองเท่าคือ 27.78 ชัว่โมง ความเข้มข้นของเซลล์สงูสดุเท่ากบั 5.65 x 105 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร และเซลล์มีชีวิต 95 % ผลการศึกษาได้วิธีผลิตเซลล์แมลงที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ผลิตรีคอมบิแนนท์
โปรตีนส าหรับพฒันาวคัซีนได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : เซลล์แมลง การเพาะเลีย้งแบบกะ ขวดเพาะเลีย้ง spinner flask ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ 
 

Abstract 
 Insect cells, Spodoptera frugiperda ( Sf9)  have been widely used in production of recombinant 
proteins.  The objective of this study was to develop an insect cell culture process using Grace’ s insect cell 
culture medium supplemented with 10 % fetal bovine serum. In a spinner flask batch culture, the specific growth 
rate of 0.025-0.032 h-1,a doubling time of 22-28 h, a maximum cell concentration of 5.13 x 105-5.63 x 105 cells/ml 
and the cell viability of 95-98 % were obtained.  In a stirred tank bioreactor batch culture, the optimum culture 
conditions were as follows:  temperature of 28 oC, pH of 6. 00- 6. 10, agitation rate of 80- 100 rpm and a partial 
pressure of oxygen (pO2) of 50 % of air saturation. At these conditions, the specific growth rate of 0.025 h-1, a 
doubling time of 27.78 h, a maximum cell concentration of 5.65 x 105cells/ml and the cell viability of 95 % were 
obtained.  This result showed the effective insect cell culture for producing recombinant proteins used for 
vaccine development in future. 
Keywords : Insect cells, Batch culture, Spinner flask, Stirred tank bioreactor  
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บทคดัย่อ 

 เซลล์แมลง Spodoptera frugiperda (Sf9) ได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์แมลงโดยใช้อาหารสูตร Grace’s insect cell culture 
medium ที่เติม 10 % fetal bovine serum จากการศึกษาเพาะเลีย้งในขวด spinner flask แบบกะพบว่าเซลล์มีอตัราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะ 0.025-0.032 ต่อชั่วโมง เวลาเพิ่มจ านวนสองเท่าคือ 22-28 ชั่วโมง ความเข้มข้นของเซลล์สงูสดุได้ 
5.13 x 105-5.63 x 105 เซลล์ตอ่มิลลลิติร และเซลล์มีชีวิต 95-98 % และเมื่อท าการเพาะเลีย้งในถงัปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกะ
พบวา่สภาวะที่เหมาะสมตอ่การเจริญเติบโตคือ อณุหภมูิ 28 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 6.00-6.10 อตัราเร็ว
ใบกวน 80-100 รอบต่อนาที และความดนัย่อยของออกซิเจน 50 % ค่าอิ่มตวัของอากาศ เซลล์มีอตัราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ 0.025 ต่อชัว่โมง เวลาเพิ่มจ านวนสองเท่าคือ 27.78 ชัว่โมง ความเข้มข้นของเซลล์สงูสดุเท่ากบั 5.65 x 105 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร และเซลล์มีชีวิต 95 % ผลการศึกษาได้วิธีผลิตเซลล์แมลงที่มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ผลิตรีคอมบิแนนท์
โปรตีนส าหรับพฒันาวคัซีนได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : เซลล์แมลง การเพาะเลีย้งแบบกะ ขวดเพาะเลีย้ง spinner flask ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ 
 

Abstract 
 Insect cells, Spodoptera frugiperda ( Sf9)  have been widely used in production of recombinant 
proteins.  The objective of this study was to develop an insect cell culture process using Grace’ s insect cell 
culture medium supplemented with 10 % fetal bovine serum. In a spinner flask batch culture, the specific growth 
rate of 0.025-0.032 h-1,a doubling time of 22-28 h, a maximum cell concentration of 5.13 x 105-5.63 x 105 cells/ml 
and the cell viability of 95-98 % were obtained.  In a stirred tank bioreactor batch culture, the optimum culture 
conditions were as follows:  temperature of 28 oC, pH of 6. 00- 6. 10, agitation rate of 80- 100 rpm and a partial 
pressure of oxygen (pO2) of 50 % of air saturation. At these conditions, the specific growth rate of 0.025 h-1, a 
doubling time of 27.78 h, a maximum cell concentration of 5.65 x 105cells/ml and the cell viability of 95 % were 
obtained.  This result showed the effective insect cell culture for producing recombinant proteins used for 
vaccine development in future. 
Keywords : Insect cells, Batch culture, Spinner flask, Stirred tank bioreactor  
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การแสดงออกของยนีไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ในรีคอมบิแนนท์ยสีต์ Pichia pastoris 
Expression of Herpes Simplex Glycoprotein D Gene in Recombinant Yeast Pichia pastoris 
ณฐัธนญั ภิญโญสขุี*, รัตนาวดี วชิาจารณ์, นชุนาฎ ชชัวาลการพาณิชย์ และไตรรงค์ โชควาสนาสกลุกิจ 
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บทคดัย่อ 
 ไกลโคโปรตีนดีเป็นโปรตีนโครงสร้างที่ผิวชนิดหนึง่ของไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพลก็ซ์ ซึง่มีบทบาทส าคญัในการจบักบั 
receptors บนผนงัเซลล์แล้วท าให้ไวรัสสามารถเข้าสูเ่ซลล์ได้ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการแสดงออกของไกลโค
โปรตีนดีในยีสต์ Pichia pastoris ส าหรับใช้เป็นระบบในการผลติวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคเริม   รีคอมบิแนนท์ยีสต์         
P. pastoris ที่ผลติไกลโคโปรตีนของไวรัสเฮอร์ปีส์ซมิเพลก็ซ์นัน้  สร้างขึน้โดยการตดัตอ่ยีนไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์
ซิมเพลก็ซ์เข้าสูพ่ลาสมิด pPICZA แล้วแทรกเข้าสูจี่โนมของ P. pastoris ภายใต้การควบคมุของโปรโมเตอร์ AOX1 ที่
สามารถชกัน าให้เกิดการแสดงออกด้วยเมทานอล จากนัน้ศกึษาปัจจยัทีเ่หมาะสมตอ่การผลติในระดบัขวดเพาะเลีย้งแบบ
เขยา่ ได้แก่ ปริมาณเซลล์ตัง้ต้น คา่พีเอช ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ง และความเข้มข้นของเมทานอล ผลการทดลองพบวา่
ไกลโคโปรตีนดีจะได้ผลผลติสงูที่ปริมาณเซลล์เร่ิมต้นท่ี OD600 เทา่กบั 4.0 คา่พเีอชที ่6.0 โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ง 
48 ชัว่โมง และเมทานอลที่ความเข้มข้นเทา่กบั 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากผลการศกึษานีจ้ะน าไปพฒันาการผลติและการท าให้
บริสทุธ์ิส าหรับการผลติวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคเริมตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ไกลโคโปรตีนดี, เฮอร์ปีส์ซมิเพล็กซ์, การแสดงออก, ยีสต์ 

Abstract 
Glycoprotein D (gD) is a structural component of the herpes simplex virus (HSV) envelope which has 

an important role on binding to host receptors and inducing virus penetration into host cells. The objective of 
this study was to determine an expression of HSV gD in Pichia pastoris as HSV vaccine candidate production 
system. Recombinant P. pastoris expressing HSV gD was constructed by cloning HSV gD gene into 
pPICZA plasmid, then integrated into the genome of P. pastoris, under control of methanol induced AOX1 
promoter. Subsequently, optimum parameters; cell inoculum, pH, duration time, and methanol concentration 
for shake flask culture production were determined. The results showed that high gD yielded were obtained 
from cultivation at conditions of initial cell number (OD600) at 4.0, pH 6.0, duration time of cell culture for 48 
hours and 1.5% methanol concentration. Based on these results, production and purification will be further 
developed for HSV vaccine candidate production process. 
Keywords : glycoprotein D, herpes simplex, expression, Pichia pastoris 
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บทคดัย่อ 
 ไกลโคโปรตีนดีเป็นโปรตีนโครงสร้างที่ผิวชนิดหนึง่ของไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพลก็ซ์ ซึง่มีบทบาทส าคญัในการจบักบั 
receptors บนผนงัเซลล์แล้วท าให้ไวรัสสามารถเข้าสูเ่ซลล์ได้ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการแสดงออกของไกลโค
โปรตีนดีในยีสต์ Pichia pastoris ส าหรับใช้เป็นระบบในการผลติวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคเริม   รีคอมบิแนนท์ยีสต์         
P. pastoris ที่ผลติไกลโคโปรตีนของไวรัสเฮอร์ปีส์ซมิเพลก็ซ์นัน้  สร้างขึน้โดยการตดัตอ่ยีนไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์
ซิมเพลก็ซ์เข้าสูพ่ลาสมิด pPICZA แล้วแทรกเข้าสูจี่โนมของ P. pastoris ภายใต้การควบคมุของโปรโมเตอร์ AOX1 ที่
สามารถชกัน าให้เกิดการแสดงออกด้วยเมทานอล จากนัน้ศกึษาปัจจยัทีเ่หมาะสมตอ่การผลติในระดบัขวดเพาะเลีย้งแบบ
เขยา่ ได้แก่ ปริมาณเซลล์ตัง้ต้น คา่พีเอช ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ง และความเข้มข้นของเมทานอล ผลการทดลองพบวา่
ไกลโคโปรตีนดีจะได้ผลผลติสงูที่ปริมาณเซลล์เร่ิมต้นท่ี OD600 เทา่กบั 4.0 คา่พเีอชที ่6.0 โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ง 
48 ชัว่โมง และเมทานอลที่ความเข้มข้นเทา่กบั 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากผลการศกึษานีจ้ะน าไปพฒันาการผลติและการท าให้
บริสทุธ์ิส าหรับการผลติวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคเริมตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ไกลโคโปรตีนดี, เฮอร์ปีส์ซมิเพล็กซ์, การแสดงออก, ยีสต์ 

Abstract 
Glycoprotein D (gD) is a structural component of the herpes simplex virus (HSV) envelope which has 

an important role on binding to host receptors and inducing virus penetration into host cells. The objective of 
this study was to determine an expression of HSV gD in Pichia pastoris as HSV vaccine candidate production 
system. Recombinant P. pastoris expressing HSV gD was constructed by cloning HSV gD gene into 
pPICZA plasmid, then integrated into the genome of P. pastoris, under control of methanol induced AOX1 
promoter. Subsequently, optimum parameters; cell inoculum, pH, duration time, and methanol concentration 
for shake flask culture production were determined. The results showed that high gD yielded were obtained 
from cultivation at conditions of initial cell number (OD600) at 4.0, pH 6.0, duration time of cell culture for 48 
hours and 1.5% methanol concentration. Based on these results, production and purification will be further 
developed for HSV vaccine candidate production process. 
Keywords : glycoprotein D, herpes simplex, expression, Pichia pastoris 
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บทคัดย่อ 

 ไนตริกออกไซด์ (NO) -3', 5'-cyclic guanosine monophosphate (NO-cGMP) signaling pathway ควบคมุการ
เพิ่มจํานวนของเซลล์ NO จบักบัยนิูต β1 ของ soluble guanylate cyclase (sGC) ทําให้เอนไซม์เกิด dimerization แล้ว
เปล่ียน GTP  เป็น cGMP จดุมุง่หมายของการศกึษานีเ้พ่ือวดัการแสดงออกโปรตีน sGCβ1 โดยใช้ Western blot ในมะเร็ง
เต้านมและเนือ้เย่ือท่ีปกติท่ีอยู่ติดกนัจํานวน 6 คู ่ แบง่เป็นมีการแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลือง (N=8) และไมมี่การ
แพร่กระจาย (N=8) พบวา่ระดบัโปรตีน sGCβ1 ในมะเร็งเต้านมสงูกวา่เต้านมปกติท่ีอยูติ่ดกนั (p>0.0) การเปล่ียนแปลง
การแสดงออกของยีน sGCβ1 ในผู้ ป่วยมะเร็งตอ่มนํา้เหลืองมีคา่สงูกวา่อยา่งมีนยัสําคญั (p=0.007) สรุปได้วา่ระดบั
โปรตีน sGCβ1 เพิ่มขึน้ในมะเร็งเต้านมเม่ือเทียบกบัเนือ้เย่ือปกติท่ีอยู่ติดกนั ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัความเส่ียงตอ่การ
แพร่กระจายของตอ่มนํา้เหลือง 
คาํสาํคัญ: มะเร็งเต้านม,ไนตริกออกไซด์, soluble guanylate cyclaseβ1, การแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลือง 

 
Abstract 

The nitric oxide-’, ’-cyclic guanosine monophosphate (NO-cGMP) signaling pathway regulates cell 
proliferation. NO binds β1 subunits of soluble guanylate cyclase (sGC), leading to enzyme dimerization that 
converts GTP into cGMP. The aim of this study was to determine the sGCβ1 protein expression in breast tissues 
from patients using Western blot in 6 pairs of breast cancer and normal adjacent tissues, with lymph node 
metastasis (N=8) and without metastasis (N=8). The results showed that sGCβ1 protein levels were higher in 
breast cancer tissues than normal adjacent breast tissues (p>0.0). The relative fold change in protein 
expression of sGCβ1 in patients with lymph node metastasis were significantly higher than those without 
metastasis (p=0.007). In conclusion, sGCβ1 protein levels are upregulated in human breast cancer tissues 
relative to adjacent normal tissue, which may be related with higher risk of lymph node metastasis. 
Keywords: breast cancer, nitric oxide, soluble guanylate cyclaseβ1, lymph node metastasis 
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บทคดัย่อ 
 ไกลโคโปรตีนดีเป็นโปรตีนโครงสร้างที่ผิวชนิดหนึง่ของไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพลก็ซ์ ซึง่มีบทบาทส าคญัในการจบักบั 
receptors บนผนงัเซลล์แล้วท าให้ไวรัสสามารถเข้าสูเ่ซลล์ได้ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการแสดงออกของไกลโค
โปรตีนดีในยีสต์ Pichia pastoris ส าหรับใช้เป็นระบบในการผลติวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคเริม   รีคอมบิแนนท์ยีสต์         
P. pastoris ที่ผลติไกลโคโปรตีนของไวรัสเฮอร์ปีส์ซมิเพลก็ซ์นัน้  สร้างขึน้โดยการตดัตอ่ยีนไกลโคโปรตีนดีของไวรัสเฮอร์ปีส์
ซิมเพลก็ซ์เข้าสูพ่ลาสมิด pPICZA แล้วแทรกเข้าสูจี่โนมของ P. pastoris ภายใต้การควบคมุของโปรโมเตอร์ AOX1 ที่
สามารถชกัน าให้เกิดการแสดงออกด้วยเมทานอล จากนัน้ศกึษาปัจจยัทีเ่หมาะสมตอ่การผลติในระดบัขวดเพาะเลีย้งแบบ
เขยา่ ได้แก่ ปริมาณเซลล์ตัง้ต้น คา่พีเอช ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ง และความเข้มข้นของเมทานอล ผลการทดลองพบวา่
ไกลโคโปรตีนดีจะได้ผลผลติสงูที่ปริมาณเซลล์เร่ิมต้นท่ี OD600 เทา่กบั 4.0 คา่พเีอชที ่6.0 โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ง 
48 ชัว่โมง และเมทานอลที่ความเข้มข้นเทา่กบั 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากผลการศกึษานีจ้ะน าไปพฒันาการผลติและการท าให้
บริสทุธ์ิส าหรับการผลติวคัซีนต้นแบบป้องกนัโรคเริมตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ไกลโคโปรตีนดี, เฮอร์ปีส์ซมิเพล็กซ์, การแสดงออก, ยีสต์ 

Abstract 
Glycoprotein D (gD) is a structural component of the herpes simplex virus (HSV) envelope which has 

an important role on binding to host receptors and inducing virus penetration into host cells. The objective of 
this study was to determine an expression of HSV gD in Pichia pastoris as HSV vaccine candidate production 
system. Recombinant P. pastoris expressing HSV gD was constructed by cloning HSV gD gene into 
pPICZA plasmid, then integrated into the genome of P. pastoris, under control of methanol induced AOX1 
promoter. Subsequently, optimum parameters; cell inoculum, pH, duration time, and methanol concentration 
for shake flask culture production were determined. The results showed that high gD yielded were obtained 
from cultivation at conditions of initial cell number (OD600) at 4.0, pH 6.0, duration time of cell culture for 48 
hours and 1.5% methanol concentration. Based on these results, production and purification will be further 
developed for HSV vaccine candidate production process. 
Keywords : glycoprotein D, herpes simplex, expression, Pichia pastoris 
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บทคัดย่อ 

 ไนตริกออกไซด์ (NO) -3', 5'-cyclic guanosine monophosphate (NO-cGMP) signaling pathway ควบคมุการ
เพิ่มจํานวนของเซลล์ NO จบักบัยนิูต β1 ของ soluble guanylate cyclase (sGC) ทําให้เอนไซม์เกิด dimerization แล้ว
เปล่ียน GTP  เป็น cGMP จดุมุง่หมายของการศกึษานีเ้พ่ือวดัการแสดงออกโปรตีน sGCβ1 โดยใช้ Western blot ในมะเร็ง
เต้านมและเนือ้เย่ือท่ีปกติท่ีอยู่ติดกนัจํานวน 6 คู ่ แบง่เป็นมีการแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลือง (N=8) และไมมี่การ
แพร่กระจาย (N=8) พบวา่ระดบัโปรตีน sGCβ1 ในมะเร็งเต้านมสงูกวา่เต้านมปกติท่ีอยูติ่ดกนั (p>0.0) การเปล่ียนแปลง
การแสดงออกของยีน sGCβ1 ในผู้ ป่วยมะเร็งตอ่มนํา้เหลืองมีคา่สงูกวา่อยา่งมีนยัสําคญั (p=0.007) สรุปได้วา่ระดบั
โปรตีน sGCβ1 เพิ่มขึน้ในมะเร็งเต้านมเม่ือเทียบกบัเนือ้เย่ือปกติท่ีอยู่ติดกนั ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัความเส่ียงตอ่การ
แพร่กระจายของตอ่มนํา้เหลือง 
คาํสาํคัญ: มะเร็งเต้านม,ไนตริกออกไซด์, soluble guanylate cyclaseβ1, การแพร่กระจายไปตอ่มนํา้เหลือง 

 
Abstract 

The nitric oxide-’, ’-cyclic guanosine monophosphate (NO-cGMP) signaling pathway regulates cell 
proliferation. NO binds β1 subunits of soluble guanylate cyclase (sGC), leading to enzyme dimerization that 
converts GTP into cGMP. The aim of this study was to determine the sGCβ1 protein expression in breast tissues 
from patients using Western blot in 6 pairs of breast cancer and normal adjacent tissues, with lymph node 
metastasis (N=8) and without metastasis (N=8). The results showed that sGCβ1 protein levels were higher in 
breast cancer tissues than normal adjacent breast tissues (p>0.0). The relative fold change in protein 
expression of sGCβ1 in patients with lymph node metastasis were significantly higher than those without 
metastasis (p=0.007). In conclusion, sGCβ1 protein levels are upregulated in human breast cancer tissues 
relative to adjacent normal tissue, which may be related with higher risk of lymph node metastasis. 
Keywords: breast cancer, nitric oxide, soluble guanylate cyclaseβ1, lymph node metastasis 
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การแสดงออกของยีน 5-Lipoxygenase และตัวรับ cysteinyl leukotriene ในมะเร็งกลโิอมา 
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บทคัดย่อ 
มะเร็งกลิโอมาเป็นมะเร็งสมองท่ีพบมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทกุปี ซึง่ผลการรักษามะเร็งชนิดนีย้งัไมไ่ด้ผลดี

เทา่ท่ีควร ลิวโคไตรอีน (leukotriene) เป็นสารอกัเสบท่ีมีบทบาทส าคญัในพยาธิก าเนิดและด าเนินไปของโรคมะเร็งล าไส้
และมะเร็งตอ่มลกูหมาก รายงานการศกึษาในผู้ ป่วยหอบหืดจากประเทศไต้หวนัพบวา่ ผู้ ป่วยท่ีใช้ยา leukotriene 
receptor antagonist สามารถลดปัจจยัเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ งานวิจยันีมุ้ง่ศกึษาการแสดงออกของลวิโคไตรอีน (5-LOX) 
และตวัรับ cysteinyl leukotriene ชนิดท่ี 1 และ 2 (CysLT1 และ CysLT2) ในมะเร็งกลิโอมา เนือ้เย่ือมะเร็งกลิโอมาและ
เนือ้สมองบริเวณใกล้เคียงเก็บจากสถาบนัประสาทวิทยา เพ่ือน าไปศกึษาการแสดงออกของยีน 5-LOX, CysLT1 และ 
CysLT2 ด้วยวิธี real-time RT-PCR แล้วน าเสนอข้อมลูเป็นคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทล์ วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย 
Mann Whitney U test ซึง่พบวา่มะเร็งกลิโอมา (n=15) มีการแสดงออกของยีน CysLT1 มากกวา่เนือ้เย่ือสมองบริเวณ
ข้างเคียง (n=5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและการแสดงออกของยีน 5-LOX และ CysLT2 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึง่ชีใ้ห้เหน็
ความส าคญัของลิวโคไตรอีนและตวัรับ CysLT1 ในพยาธิก าเนิดของมะเร็งกลิโอมา และแสดงให้เหน็วา่ระดบัการ
แสดงออกของตวัรับ CysLT1 อาจน ามาใช้เป็นตวับง่ชีท้างชีวภาพถงึการพยากรณ์โรคมะเร็งกลิโอมา และการยบัยัง้การ
แสดงออกของตวัรับนี ้อาจจะใช้เป็นเปา้หมายของการรักษามะเร็งกลิโอมาได้ 
ค าส าคัญ มะเร็งกลิโอมา, ลิวโคไตรอีน, ตวัรับ cysteinyl leukotriene 

Abstract 
 Gliomas are one group of the most common types of primary brain tumors. Current standard 
treatment of gliomas has been failed to improve patient outcomes. Leukotrienes are lipid mediators play a role 
in the pathogenesis and progression of colon and prostate cancers. An epidemiological study in Taiwan 
reported that leukotriene receptor antagonist (LTRA) treated-asthma patients showed decrease of cancer risk 
by 60-78% compared to non-users. Herein, we investigated the expression of leukotriene (5-LOX) and 
cysteinyl leukotriene receptors type 1 and type 2 (CysLT1 and CysLT2) in gliomas. Glioma and adjacent brain 
tissues were obtained from Prasat Neurological Institute, Bangkok, Thailand. Gene expression of 5-LOX, 
CysLT1 and CysLT2 were measured using real-time RT-PCR.Data were presented as the median with 
interquartile range and analyzed by Mann Whitney U test.Glioma tissues (n=15) showed significantly higher 
expression of CysLT1 {13.89(4.69, 20.51) vs 2.26(0.59, 4.27)} compared to adjacent brain tissues (n=5). In 
addition, a trend of increase expression of 5-LOX and CysLT2in glioma tissues was found when compared to 
adjacent brain tissues. These results indicate the importance of leukotriene and cysteinyl leukotriene 
receptors in glioma pathogenesis and also levels of CysLT1 receptors could be a potential biomarker of 
prognosis for gliomas and inhibition of this receptor could be a novel target for glioma treatment. 
KeywordsGlioma, Leukotriene, Cysteinyl leukotriene receptors 
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บทคัดย่อ 
มะเร็งกลิโอมาเป็นมะเร็งสมองท่ีพบมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทกุปี ซึง่ผลการรักษามะเร็งชนิดนีย้งัไมไ่ด้ผลดี

เทา่ท่ีควร ลิวโคไตรอีน (leukotriene) เป็นสารอกัเสบท่ีมีบทบาทส าคญัในพยาธิก าเนิดและด าเนินไปของโรคมะเร็งล าไส้
และมะเร็งตอ่มลกูหมาก รายงานการศกึษาในผู้ ป่วยหอบหืดจากประเทศไต้หวนัพบวา่ ผู้ ป่วยท่ีใช้ยา leukotriene 
receptor antagonist สามารถลดปัจจยัเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ งานวิจยันีมุ้ง่ศกึษาการแสดงออกของลวิโคไตรอีน (5-LOX) 
และตวัรับ cysteinyl leukotriene ชนิดท่ี 1 และ 2 (CysLT1 และ CysLT2) ในมะเร็งกลิโอมา เนือ้เย่ือมะเร็งกลิโอมาและ
เนือ้สมองบริเวณใกล้เคียงเก็บจากสถาบนัประสาทวิทยา เพ่ือน าไปศกึษาการแสดงออกของยีน 5-LOX, CysLT1 และ 
CysLT2 ด้วยวิธี real-time RT-PCR แล้วน าเสนอข้อมลูเป็นคา่มธัยฐานและคา่พิสยัควอไทล์ วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วย 
Mann Whitney U test ซึง่พบวา่มะเร็งกลิโอมา (n=15) มีการแสดงออกของยีน CysLT1 มากกวา่เนือ้เย่ือสมองบริเวณ
ข้างเคียง (n=5) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและการแสดงออกของยีน 5-LOX และ CysLT2 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึง่ชีใ้ห้เหน็
ความส าคญัของลิวโคไตรอีนและตวัรับ CysLT1 ในพยาธิก าเนิดของมะเร็งกลิโอมา และแสดงให้เหน็วา่ระดบัการ
แสดงออกของตวัรับ CysLT1 อาจน ามาใช้เป็นตวับง่ชีท้างชีวภาพถงึการพยากรณ์โรคมะเร็งกลิโอมา และการยบัยัง้การ
แสดงออกของตวัรับนี ้อาจจะใช้เป็นเปา้หมายของการรักษามะเร็งกลิโอมาได้ 
ค าส าคัญ มะเร็งกลิโอมา, ลิวโคไตรอีน, ตวัรับ cysteinyl leukotriene 

Abstract 
 Gliomas are one group of the most common types of primary brain tumors. Current standard 
treatment of gliomas has been failed to improve patient outcomes. Leukotrienes are lipid mediators play a role 
in the pathogenesis and progression of colon and prostate cancers. An epidemiological study in Taiwan 
reported that leukotriene receptor antagonist (LTRA) treated-asthma patients showed decrease of cancer risk 
by 60-78% compared to non-users. Herein, we investigated the expression of leukotriene (5-LOX) and 
cysteinyl leukotriene receptors type 1 and type 2 (CysLT1 and CysLT2) in gliomas. Glioma and adjacent brain 
tissues were obtained from Prasat Neurological Institute, Bangkok, Thailand. Gene expression of 5-LOX, 
CysLT1 and CysLT2 were measured using real-time RT-PCR.Data were presented as the median with 
interquartile range and analyzed by Mann Whitney U test.Glioma tissues (n=15) showed significantly higher 
expression of CysLT1 {13.89(4.69, 20.51) vs 2.26(0.59, 4.27)} compared to adjacent brain tissues (n=5). In 
addition, a trend of increase expression of 5-LOX and CysLT2in glioma tissues was found when compared to 
adjacent brain tissues. These results indicate the importance of leukotriene and cysteinyl leukotriene 
receptors in glioma pathogenesis and also levels of CysLT1 receptors could be a potential biomarker of 
prognosis for gliomas and inhibition of this receptor could be a novel target for glioma treatment. 
KeywordsGlioma, Leukotriene, Cysteinyl leukotriene receptors 
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การตรวจยนืยนัความถกูต้องของการตรวจวิเคราะห์ BCR-ABL fusion gene ระหว่างชุดตรวจ ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr 
RGQ RT-PCRและ Xpert® BCR-ABL Ultra 
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วรรณชยั ใสสะอาด1, ณฐักลุ บญุเนือง2, อษุณีย์พร เหลอืงอมรนารา1, เอกพนัธ์ ครุพงศ์1, ทศัมลวรรณ ไชยสงัข์2, นสุรา สตัย์เพริศพราย2,

นวลจนัทร์ วิจกัษณ์จินดา2 และสรัุคเมธ มหาศิริมงคล*2 
Wanchai Saisa-ard1, Natthakul Bunnueang2, Usaneeporn Lueng-amornnara1, Ekapun Karoopongse1, Tassamonwan Chaiyasang2,Nusara Satproedprai2, 

Nuanjun Wichakchinda2 and Surakameth Mahasirimongkol *2 
1สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล, 2สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1Division of Hematology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University2Medical Life Science Institute, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

 ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบมยัอิลอยด์ชนิดเรือ้รัง (CML) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่มTyrosine kinase inhibitor 
(TKIs) ต้องได้รับการตรวจวดัปริมาณ BCR-ABL fusion gene เพื่อติดตามการตอบสนองต่อยา การตรวจยีนชนิดนีน้ิยมใช้เทคนิคReal-
Time PCRเพราะมีความแม่นย าสงู ปัจจุบนัมีชดุตรวจส าเร็จรูปจ าหน่ายหลายบริษัท การศึกษานีจ้ึงท าการเปรียบเทียบผลการตรวจ
ปริมาณ BCR-ABL fusion gene ด้วยวิธี Quantitative Real-Time PCR ระหว่างชุดตรวจ ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR 
(QIAGEN) กบัชุดตรวจ Xpert® BCR-ABL Ultra (Cepheid) โดยเจาะเลือดผู้ ป่วย CML ที่ตรวจติดตามการรักษากบัโรงพยาบาลศิริราช
จ านวน 20 ราย สง่ตรวจวิเคราะห์ด้วยชดุ ipsogen และชดุ Xpert จากนัน้เปรียบเทียบปริมาณ fusion gene (%IS Unit) พบว่าผู้ ป่วย 5 ราย 
อยูใ่นกลุม่ทีไ่มต่อบสนองตอ่ยา (non-Major Molecular Response; non-MMR) มีคา่ IS Unit>0.1 % และผู้ ป่วยจ านวน 15 ราย อยูใ่นกลุม่
ที่ตอบสนองต่อยา (Major Molecular Response; MMR) มีค่าIS Unit ≤ 0.1 % ผลทดสอบทางสถิติพบว่าชุด ipsogen และชุด Xpert ให้
คา่เฉลีย่เทา่กบั 5.9074± 17.5592% IS Unit และ 5.8382 ± 17.6471% IS Unit ตามล าดบั การทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย Mann-
Whitney U-test พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั (p-value =0.1712) ผลการตรวจวิเคราะห์ตรงกนัร้อยละ 100 และแบ่งผู้ ป่วย
ออกเป็นกลุม่ MMR และ non-MMR ได้ตรงกันทัง้หมด จึงสรุปได้ว่าสองวิธีนีใ้ห้ผลตรวจวดัปริมาณได้เท่าเทียมกัน และอาจน ามาใช้
ทดแทนกนัได้ 
ค าส าคัญ : ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบมยัอิลอยด์ชนิดเรือ้รัง (CML), ยากลุม่ Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs), Quantitative Real-Time PCR (RQ-PCR) 
 

Abstract 
 Chronic Myeloid Leukemia (CML) patients who receive Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) should be monitored for 
BCR-ABL fusion gene to evaluate response to treatment. Patients who respond well will have reduced amount of this 
gene transcripts in their blood. Quantitative Real-Time PCR (RQ-PCR) is an analytical method that can detect small 
quantity and is widely used for this gene monitoring. Currently, there are many commercial kits for this gene quantification. 
In this study, we compared two BCR-ABL fusion gene kits, ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR Kit (QIAGEN) and 
Xpert® BCR- ABR Ultra Kit (Cepheid). Blood samples from 20 CML patients from Siriraj Hospital were collected and 
analyzed by ipsogen and Xpert. Results from the two kits as calculated % IS unit were compared. Of 20 patients, 5 
patients, considered as not having Major Molecular Response (non-MMR) to the treatment, had this gene > 0.1%,while 
another 15 patients, considered as having MMR to the treatment.(Major Molecular Response; MMR)., had this gene ≤ 
0.1%. Mann-Whitney U test was used to compare the results from the two kits. An average of % IS unit of ipsogen and 
Xpert kits was 5.9074± 17.5592 and 5.8382 ± 17.6471% IS, respectively, and p-value = 0.1712, indicating no significant 
difference. The results of the analysis were 100% matched and classification of MMR and non-MMR was matched. 
Therefore, it can be concluded that both methods can be used to replace each other with this gene monitoring. 
 
Keyword: Chronic Myeloid Leukemia (CML), Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs), Quantitative Real-Time PCR (RQ-PCR) 
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 ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบมยัอิลอยด์ชนิดเรือ้รัง (CML) ที่ได้รับการรักษาด้วยยาในกลุ่มTyrosine kinase inhibitor 
(TKIs) ต้องได้รับการตรวจวดัปริมาณ BCR-ABL fusion gene เพื่อติดตามการตอบสนองต่อยา การตรวจยีนชนิดนีน้ิยมใช้เทคนิคReal-
Time PCRเพราะมีความแม่นย าสงู ปัจจุบนัมีชดุตรวจส าเร็จรูปจ าหน่ายหลายบริษัท การศึกษานีจ้ึงท าการเปรียบเทียบผลการตรวจ
ปริมาณ BCR-ABL fusion gene ด้วยวิธี Quantitative Real-Time PCR ระหว่างชุดตรวจ ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR 
(QIAGEN) กบัชุดตรวจ Xpert® BCR-ABL Ultra (Cepheid) โดยเจาะเลือดผู้ ป่วย CML ที่ตรวจติดตามการรักษากบัโรงพยาบาลศิริราช
จ านวน 20 ราย สง่ตรวจวิเคราะห์ด้วยชดุ ipsogen และชดุ Xpert จากนัน้เปรียบเทียบปริมาณ fusion gene (%IS Unit) พบว่าผู้ ป่วย 5 ราย 
อยูใ่นกลุม่ทีไ่มต่อบสนองตอ่ยา (non-Major Molecular Response; non-MMR) มีคา่ IS Unit>0.1 % และผู้ ป่วยจ านวน 15 ราย อยูใ่นกลุม่
ที่ตอบสนองต่อยา (Major Molecular Response; MMR) มีค่าIS Unit ≤ 0.1 % ผลทดสอบทางสถิติพบว่าชุด ipsogen และชุด Xpert ให้
คา่เฉลีย่เทา่กบั 5.9074± 17.5592% IS Unit และ 5.8382 ± 17.6471% IS Unit ตามล าดบั การทดสอบความแตกต่างทางสถิติด้วย Mann-
Whitney U-test พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั (p-value =0.1712) ผลการตรวจวิเคราะห์ตรงกนัร้อยละ 100 และแบ่งผู้ ป่วย
ออกเป็นกลุม่ MMR และ non-MMR ได้ตรงกันทัง้หมด จึงสรุปได้ว่าสองวิธีนีใ้ห้ผลตรวจวดัปริมาณได้เท่าเทียมกัน และอาจน ามาใช้
ทดแทนกนัได้ 
ค าส าคัญ : ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบมยัอิลอยด์ชนิดเรือ้รัง (CML), ยากลุม่ Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs), Quantitative Real-Time PCR (RQ-PCR) 
 

Abstract 
 Chronic Myeloid Leukemia (CML) patients who receive Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) should be monitored for 
BCR-ABL fusion gene to evaluate response to treatment. Patients who respond well will have reduced amount of this 
gene transcripts in their blood. Quantitative Real-Time PCR (RQ-PCR) is an analytical method that can detect small 
quantity and is widely used for this gene monitoring. Currently, there are many commercial kits for this gene quantification. 
In this study, we compared two BCR-ABL fusion gene kits, ipsogen® BCR-ABL1 Mbcr RGQ RT-PCR Kit (QIAGEN) and 
Xpert® BCR- ABR Ultra Kit (Cepheid). Blood samples from 20 CML patients from Siriraj Hospital were collected and 
analyzed by ipsogen and Xpert. Results from the two kits as calculated % IS unit were compared. Of 20 patients, 5 
patients, considered as not having Major Molecular Response (non-MMR) to the treatment, had this gene > 0.1%,while 
another 15 patients, considered as having MMR to the treatment.(Major Molecular Response; MMR)., had this gene ≤ 
0.1%. Mann-Whitney U test was used to compare the results from the two kits. An average of % IS unit of ipsogen and 
Xpert kits was 5.9074± 17.5592 and 5.8382 ± 17.6471% IS, respectively, and p-value = 0.1712, indicating no significant 
difference. The results of the analysis were 100% matched and classification of MMR and non-MMR was matched. 
Therefore, it can be concluded that both methods can be used to replace each other with this gene monitoring. 
 
Keyword: Chronic Myeloid Leukemia (CML), Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs), Quantitative Real-Time PCR (RQ-PCR) 
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การวิเคราะห์หา Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เพื่อยนืยนัตวับุคคล 
ด้วยวธีิ High Resolution Melting (HRM) analysis  

Detection of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) detection for Sample Identification  
Using Real-Time PCR-High Resolution Melting (PCR-HRM) analysis  
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บทคดัยอ่  

 ในปัจจบุนั Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่มีบทบาทอยา่งมากในการ
ตรวจยืนยนัตวับคุคลเนื่องจากพบได้ทัว่ไปในสารพนัธุกรรมและมอีตัราการเปลีย่นแปลงน้อยเมื่อเทียบกับเคร่ืองหมายดี
เอ็นเออื่น ๆ วิธีการท่ีนิยมใช้ในการตรวจหา SNPs นัน้ มีอยูด้่วยกนัหลายวิธี เช่น direct sequencing, microarray, High 
Resolution Melting (HRM) การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความใช้ได้ของเทคนิค HRM ในการตรวจหา SNPs 
ผลการวิเคราะห์ต าแหนง่ SNPs ซึง่คดัเลอืกจากฐานข้อมลู JSNP จ านวน 7 ต าแหนง่ ประกอบด้วย CELF2, KAT2B, 
LDLC, NPAS3, RGL, SDC4 และ SOX6 ในตวัอยา่งดเีอ็นเอ 41 ตวัอยา่ง และตรวจยืนยนัความถกูต้องของ PCR-HRM 
products ด้วยการวเิคราะห์ล าดบันิวคลโีอไทด์   พบวา่ต าแหนง่ SNPs ที่เลอืกมานัน้มีอยา่งน้อย 4 ต าแหนง่ ที่สามารถใช้
เป็นต าแหนง่อ้างอิงในการตรวจหา SNPs ด้วยเทคนคิ HRM โดยผลความสอดคล้องเป็นอยา่งดีของ HRM difference 
plots กบัผลการวิเคราะห์ล าดบันิวคลโีอไทด์ การศกึษานีแ้สดงให้เห็นวา่เทคนิค HRM เป็นเทคนคิที่มีประสทิธิภาพ  คุ้มคา่
ทัง้ในด้านต้นทนุและเวลา มีความถกูต้องและแมน่ย าสงู  ดงันัน้ จึงเป็นวิธีที่มีแนวโน้มสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์หา
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมได้   

ค าส าคญั: การยืนยนัตวับคุคล, ดีเอ็นเอ, HRM, SNPs 

Abstract 

 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) has been increasingly employed as an important DNA 
marker for sample identification because of its abundance in the genome with low mutation rate when 
compared to other DNA markers.  Several approaches are able to detect SNPs such as direct sequencing, 
microarray, High Resolution Melting (HRM).  The current study aims to evaluate a real-time PCR-high 
resolution melting (PCR-HRM) analysis for SNPs detection.  Forty-one DNA samples were analyzed by real-
time PCR-HRM on 7 candidate SNPs loci derived from JSNP database: CELF2, KAT2B, LDLC, NPAS3, RGL, 
SDC4 and SOX6.  Sequencing analysis was further used to determine accuracy of the PCR-HRM.  The results 
revealed that at least 4 out of 7 SNPs loci can be used as reference regions with high power of discrimination 
following PCR-HRM analysis representing by concordance of HRM difference plots and the sequencing 
result.  This study suggested that real-time PCR-HRM analysis, compared to other methods, is a cost-and-
time effective approach with relatively high accuracy and reproducible method.  Therefore, it is a promising 
tool for characterization of genetic variation.  

Keywords: identification, DNA, HRM, SNPs  
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บทคดัยอ่  

 ในปัจจบุนั Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) เป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่มีบทบาทอยา่งมากในการ
ตรวจยืนยนัตวับคุคลเนื่องจากพบได้ทัว่ไปในสารพนัธุกรรมและมอีตัราการเปลีย่นแปลงน้อยเมื่อเทียบกับเคร่ืองหมายดี
เอ็นเออื่น ๆ วิธีการท่ีนิยมใช้ในการตรวจหา SNPs นัน้ มีอยูด้่วยกนัหลายวิธี เช่น direct sequencing, microarray, High 
Resolution Melting (HRM) การศกึษานีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความใช้ได้ของเทคนิค HRM ในการตรวจหา SNPs 
ผลการวิเคราะห์ต าแหนง่ SNPs ซึง่คดัเลอืกจากฐานข้อมลู JSNP จ านวน 7 ต าแหนง่ ประกอบด้วย CELF2, KAT2B, 
LDLC, NPAS3, RGL, SDC4 และ SOX6 ในตวัอยา่งดเีอ็นเอ 41 ตวัอยา่ง และตรวจยืนยนัความถกูต้องของ PCR-HRM 
products ด้วยการวเิคราะห์ล าดบันิวคลโีอไทด์   พบวา่ต าแหนง่ SNPs ที่เลอืกมานัน้มีอยา่งน้อย 4 ต าแหนง่ ที่สามารถใช้
เป็นต าแหนง่อ้างอิงในการตรวจหา SNPs ด้วยเทคนคิ HRM โดยผลความสอดคล้องเป็นอยา่งดีของ HRM difference 
plots กบัผลการวิเคราะห์ล าดบันิวคลโีอไทด์ การศกึษานีแ้สดงให้เห็นวา่เทคนิค HRM เป็นเทคนคิที่มีประสทิธิภาพ  คุ้มคา่
ทัง้ในด้านต้นทนุและเวลา มีความถกูต้องและแมน่ย าสงู  ดงันัน้ จึงเป็นวิธีที่มีแนวโน้มสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์หา
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมได้   

ค าส าคญั: การยืนยนัตวับคุคล, ดีเอ็นเอ, HRM, SNPs 

Abstract 

 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) has been increasingly employed as an important DNA 
marker for sample identification because of its abundance in the genome with low mutation rate when 
compared to other DNA markers.  Several approaches are able to detect SNPs such as direct sequencing, 
microarray, High Resolution Melting (HRM).  The current study aims to evaluate a real-time PCR-high 
resolution melting (PCR-HRM) analysis for SNPs detection.  Forty-one DNA samples were analyzed by real-
time PCR-HRM on 7 candidate SNPs loci derived from JSNP database: CELF2, KAT2B, LDLC, NPAS3, RGL, 
SDC4 and SOX6.  Sequencing analysis was further used to determine accuracy of the PCR-HRM.  The results 
revealed that at least 4 out of 7 SNPs loci can be used as reference regions with high power of discrimination 
following PCR-HRM analysis representing by concordance of HRM difference plots and the sequencing 
result.  This study suggested that real-time PCR-HRM analysis, compared to other methods, is a cost-and-
time effective approach with relatively high accuracy and reproducible method.  Therefore, it is a promising 
tool for characterization of genetic variation.  

Keywords: identification, DNA, HRM, SNPs  
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การพัฒนาเทคนิค Reverse dot blot hybridization ส าหรับตรวจหาความผิดปกตขิองยนี β-thalassemia 
Developments of Reverse dot blot hybridization technique for detection of β-thalassemia mutation 
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บทคดัย่อ 

 เบต้าธาลสัซีเมีย (β-thalassemia) เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เบสกลายพนัธุ์หรือขาดหายไปเฉพาะต าแหน่ง
การตรวจวินิจฉยันิยมใช้เทคนิค Allele specific PCR (ASPCR) ที่ใช้ Primer หลายชนิด, และเทคนิค DNA sequencing  
ที่ขัน้ตอนการด าเนินการค่อนข้างยุ่งยาก  การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิค PCR-reverse dot blot 
hybridization ตรวจหาความผิดปกติของยีน β-thalassemia ที่พบบอ่ยในประชากรไทย จ านวน 9 ชนิด ได้แก่ -28 (A>G), 
Codon 17 (A>T), Codon 19 (A>G), Codon 26 (G>A), IVS I-1 (G>T), IVS I-5 (G>C), Codon 41/4 2  (-TCTT), 
Codon 71/72 (+A), IVS II-654 (C>T) โดยน าแผน่ไนลอนซึง่มี Primer/allele specific oligonucleotide (ASO) probe ที่
คดัเลือกท าปฏิกิริยา hybridization กับ PCR Product ของดีเอ็นเอตัวอย่างที่มี Biotin ติดอยู่กับ primer และตรวจสอบ
ปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์  streptavidin-alkaline phosphatase และ substrate NBT/BCIP จากผลการศึกษาตัวอย่าง     
DNA 250 ตวัอย่างพบค่า Sensitivity, Specificity และ Accuracy เป็นร้อยละ 100 ทัง้หมด เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค 
DNA Sequencing และสามารถตรวจหาความผิดปกติของยีนได้ 9 ชนิดในการท าปฏิกิริยาเพียงครัง้เดียว กลา่วโดยสรุป 
reverse dot blot hybridization เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากราคาไม่แพงไม่ต้องใช้เคร่ืองมือที่ซับซ้อนเหมาะส าหรับใช้ตรวจ
วิเคราะห์ในงานประจ า 
ค าส าคัญ :เบต้าธาลสัซีเมีย,Reverse dot blot hybridization 

Abstract 
 β-thalassemias are caused by point mutation or small deletion. Most techniques used for detection 
the mutations are allele specific PCR (ASPCR) and DNA sequencing which used several sets of primers and 
complicated processes. The aims of study were to develop and validate PCR-reverse dot blot hybridization 
technique for detection of nine genes of β-thalassemia which commonly found in Thai people i.e. -28 (A>G), 
codon 17 (A>T), codon 19 (A>G), codon 26 (G>A), codon 41/42 (-TCTT), codon 71/72 (+A), IVS I-1 (G>T), 
IVS I-5 (G>C) , and IVS II-654 (C>T) . Selected allele oligonucleotide (ASO) probes immobilized on a single 
nylon membrane strip was hybridized with biotin-labeled PCR products. The strip reacted with streptavidin-
alkaline phosphatase conjugate was detected substrate NBT/BCIP. Testing on 250 DNA samples, it was 
found that sensitivity, specificity and accuracy of reverse dot blot hybridization detecting 9 mutation genes in 
one hybridization reaction were 100% ascompared with DNA sequencing. In conclusion, this method 
provided a rapid, simple, and cost-effective for routine diagnosis. 
Keywords:β-thalassemia, Reverse dot blot hybridization 
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 เบต้าธาลสัซีเมีย (β-thalassemia) เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เบสกลายพนัธุ์หรือขาดหายไปเฉพาะต าแหน่ง
การตรวจวินิจฉยันิยมใช้เทคนิค Allele specific PCR (ASPCR) ที่ใช้ Primer หลายชนิด, และเทคนิค DNA sequencing  
ที่ขัน้ตอนการด าเนินการค่อนข้างยุ่งยาก  การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิค PCR-reverse dot blot 
hybridization ตรวจหาความผิดปกติของยีน β-thalassemia ที่พบบอ่ยในประชากรไทย จ านวน 9 ชนิด ได้แก่ -28 (A>G), 
Codon 17 (A>T), Codon 19 (A>G), Codon 26 (G>A), IVS I-1 (G>T), IVS I-5 (G>C), Codon 41/4 2  (-TCTT), 
Codon 71/72 (+A), IVS II-654 (C>T) โดยน าแผน่ไนลอนซึง่มี Primer/allele specific oligonucleotide (ASO) probe ที่
คดัเลือกท าปฏิกิริยา hybridization กับ PCR Product ของดีเอ็นเอตัวอย่างที่มี Biotin ติดอยู่กับ primer และตรวจสอบ
ปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์  streptavidin-alkaline phosphatase และ substrate NBT/BCIP จากผลการศึกษาตัวอย่าง     
DNA 250 ตวัอย่างพบค่า Sensitivity, Specificity และ Accuracy เป็นร้อยละ 100 ทัง้หมด เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค 
DNA Sequencing และสามารถตรวจหาความผิดปกติของยีนได้ 9 ชนิดในการท าปฏิกิริยาเพียงครัง้เดียว กลา่วโดยสรุป 
reverse dot blot hybridization เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากราคาไม่แพงไม่ต้องใช้เคร่ืองมือที่ซับซ้อนเหมาะส าหรับใช้ตรวจ
วิเคราะห์ในงานประจ า 
ค าส าคัญ :เบต้าธาลสัซีเมีย,Reverse dot blot hybridization 

Abstract 
 β-thalassemias are caused by point mutation or small deletion. Most techniques used for detection 
the mutations are allele specific PCR (ASPCR) and DNA sequencing which used several sets of primers and 
complicated processes. The aims of study were to develop and validate PCR-reverse dot blot hybridization 
technique for detection of nine genes of β-thalassemia which commonly found in Thai people i.e. -28 (A>G), 
codon 17 (A>T), codon 19 (A>G), codon 26 (G>A), codon 41/42 (-TCTT), codon 71/72 (+A), IVS I-1 (G>T), 
IVS I-5 (G>C) , and IVS II-654 (C>T) . Selected allele oligonucleotide (ASO) probes immobilized on a single 
nylon membrane strip was hybridized with biotin-labeled PCR products. The strip reacted with streptavidin-
alkaline phosphatase conjugate was detected substrate NBT/BCIP. Testing on 250 DNA samples, it was 
found that sensitivity, specificity and accuracy of reverse dot blot hybridization detecting 9 mutation genes in 
one hybridization reaction were 100% ascompared with DNA sequencing. In conclusion, this method 
provided a rapid, simple, and cost-effective for routine diagnosis. 
Keywords:β-thalassemia, Reverse dot blot hybridization 
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บทคดัย่อ 

เทคนิคดรอปเลตดิจิตอลพีซีอาร์(Droplet Digital PCR) พัฒนามาจากเทคนิคพีซีอาร์แบบดัง้เดิม โดยการแบ่ง
ปฏิกิริยา PCR ออกเป็นปฏิกิริยาเล็กๆ บนหลกัการ partition ท าให้สามารถวดัปริมาณตัง้ต้นของสารพนัธุกรรมเป้าหมายได้
คณะผู้วิจัยได้พฒันาการตรวจวดัระดบัการแสดงออกของยีนในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นวณัโรค และประเมินความ
ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) และความสามารถของวิธีที่พัฒนาขึน้ โดยใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอสงัเคราะห์ 
(Synthetic DNA) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน เพื่อทดสอบหาช่วงความเข้มขนัที่ระดับสงูและต ่า (Reportable range) 
ขีดจ ากดัของการตรวจพบ (Limit of detection; LOD) ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปริมาณ (Limit of quantitation; LOQ) และ 
ทดสอบความเที่ยง (Precision) ในการตรวจวดัสารพนัธุกรรมสงัเคราะห์ ผลการทดสอบพบว่าช่วงความเข้มขนัที่ระดบัสงูและ
ต ่าอยูท่ี่ 2.5-2,500 copies/µl คา่ LOD อยูท่ี่ 2.5 copies/µl และ LOQ อยูท่ี่ 5 copies/µl และคา่สมัประสทิธ์ิของการแปรผนัไม่
เกินร้อยละ 10 จึงสรุปได้ว่าเทคนิคนีส้ามารถตรวจวดัปริมาณของสารพนัธุกรรมเป้าหมายได้อย่างถกูต้องและแม่นย าและมี
ประสทิธิภาพในการตรวจวดัระดบัการแสดงออกของยีนในเลอืดเพื่อใช้ประเมินความเสีย่งตอ่การเป็นวณัโรค 
ค าส าคัญ: ดิจิตอลพีซีอาร์, การตรวจยืนยนัความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์, สารพนัธุกรรมสงัเคราะห์, การแสดงออกของยีน 

 
Abstract 

Droplet Digital PCR (ddPCR) is the third generation development of conventional polymerase chain 
reaction that is based on the partition principle and used to absolutely quantify nucleic acids targets. We 
developed a ddPCR method for quantification of gene expression target for assessment of risks to develop active 
Tuberculosis (TB). Therefore, method validation is required to evaluate this developed method using synthetic 
DNA reference material with various concentrations to determine a reportable range, a limit of detection (LOD), a 
limit of quantitation (LOQ) and precision. The results showed that the reportable range of ddPCR was 2.5-2,500 
copies/µl. LOD and LOQ were 2.5 copies/µl and 5 copies/µl, respectively. The coefficient of variation (CV) was 
less than 10%. It can be concluded that the developed ddPCR method was shown to have good accuracy and 
precision for quantification of target gene expression and will be applied for risk assessment among people   
developing active Tuberculosis. 
Keyword: Digital PCR, Method Validation, Synthetic DNA and Gene expression. 
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เทคนิคดรอปเลตดิจิตอลพีซีอาร์(Droplet Digital PCR) พัฒนามาจากเทคนิคพีซีอาร์แบบดัง้เดิม โดยการแบ่ง
ปฏิกิริยา PCR ออกเป็นปฏิกิริยาเล็กๆ บนหลกัการ partition ท าให้สามารถวดัปริมาณตัง้ต้นของสารพนัธุกรรมเป้าหมายได้
คณะผู้วิจัยได้พฒันาการตรวจวดัระดบัการแสดงออกของยีนในเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นวณัโรค และประเมินความ
ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) และความสามารถของวิธีที่พัฒนาขึน้ โดยใช้ตัวอย่างดีเอ็นเอสงัเคราะห์ 
(Synthetic DNA) ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน เพื่อทดสอบหาช่วงความเข้มขนัที่ระดับสงูและต ่า (Reportable range) 
ขีดจ ากดัของการตรวจพบ (Limit of detection; LOD) ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปริมาณ (Limit of quantitation; LOQ) และ 
ทดสอบความเที่ยง (Precision) ในการตรวจวดัสารพนัธุกรรมสงัเคราะห์ ผลการทดสอบพบว่าช่วงความเข้มขนัที่ระดบัสงูและ
ต ่าอยูท่ี่ 2.5-2,500 copies/µl คา่ LOD อยูท่ี่ 2.5 copies/µl และ LOQ อยูท่ี่ 5 copies/µl และคา่สมัประสทิธ์ิของการแปรผนัไม่
เกินร้อยละ 10 จึงสรุปได้ว่าเทคนิคนีส้ามารถตรวจวดัปริมาณของสารพนัธุกรรมเป้าหมายได้อย่างถกูต้องและแม่นย าและมี
ประสทิธิภาพในการตรวจวดัระดบัการแสดงออกของยีนในเลอืดเพื่อใช้ประเมินความเสีย่งตอ่การเป็นวณัโรค 
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Abstract 

Droplet Digital PCR (ddPCR) is the third generation development of conventional polymerase chain 
reaction that is based on the partition principle and used to absolutely quantify nucleic acids targets. We 
developed a ddPCR method for quantification of gene expression target for assessment of risks to develop active 
Tuberculosis (TB). Therefore, method validation is required to evaluate this developed method using synthetic 
DNA reference material with various concentrations to determine a reportable range, a limit of detection (LOD), a 
limit of quantitation (LOQ) and precision. The results showed that the reportable range of ddPCR was 2.5-2,500 
copies/µl. LOD and LOQ were 2.5 copies/µl and 5 copies/µl, respectively. The coefficient of variation (CV) was 
less than 10%. It can be concluded that the developed ddPCR method was shown to have good accuracy and 
precision for quantification of target gene expression and will be applied for risk assessment among people   
developing active Tuberculosis. 
Keyword: Digital PCR, Method Validation, Synthetic DNA and Gene expression. 
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บทคัดย่อ 

วคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ท่ีผลิตในประเทศมี pertussis toxin (PT) เป็นองค์ประกอบหลกั จึงได้พฒันาการตรวจ

ความแรงต่อ PT ในวคัซีนโดยวิธี Mouse Immunogenicity Test (MIT) ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อ PT (anti-PT) ด้วย

เทคนิค ELISA จากเลือดหนถีูบจกัรท่ีฉีดวคัซีน ผลท่ีได้พบว่า วิธีมีความจําเพาะ บอกความแตกต่างของปริมาณ anti-PT 

ระหว่างกลุ่มทดสอบกับกลุ่มควบคมุได้ ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาณ anti-PT ต่อค่าการดดูกลืนแสง (OD) มีความเป็น

เส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของ anti-PT ระหว่าง 1.95–4,000 mIU/ml โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) และค่า

สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (r2) มากกว่า 0.99 ขีดจํากดัในการวดัมีค่าต่ําสดุเท่ากบั 1.95 mIU/ml และค่าสงูสดุเทา่กบั 4,000 

mIU/ml ช่วงค่าพิสยัมีค่าระหว่าง 7.81–500 mlU/ml ความแม่นมีค่าความคลาดเคล่ือนสมัพทัธ์อยู่ระหว่าง (-2.11)–2.37 

ความเท่ียงมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 5.57–11.51 และความทนของวิธีมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวน 

อยู่ระหว่าง 6.47–9.08 ผลแสดงให้เห็นว่าวิธีมีความถูกต้องแม่นยําเช่ือถือได้ และสามารถใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการ

วิเคราะห์ความแรงตอ่ pertussis toxin ของวคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ได้ 

คาํสาํคัญ: วคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ความแรง ปริมาณ anti-PT, Mouse Immunogenicity test 

Abstract 

Acellular pertussis vaccine has been produced in Thailand, containing Pertussis toxin (PT). We 

developed a method to determine the potency of PT in the vaccine using mouse immunogenicity test (MIT). 

The MIT is designed to evaluate antibody responses in immunized mice against the PT antigen by ELISA 

technique. The method showed a specificity detection of anti-PT antibody titer in vaccine test group 

compared with a negative control group. The linearity in concentrations ranging from 1 .9 5  mIU/ml to 4 ,0 0 0 

mIU/ml, the coefficient of correlation (r) and the coefficient of determination (r2) were greater than 0.99. The 

range of anti-PT titer was from 7 .8 1  to 5 0 0 mlU/ml. Its accuracy showed a percentage relative error (%RE) 

between (-2.11) to 2.37%. Its precision varied from 5.57 to 11.51% of variance coefficient (%CV). The % CV of 

the robustness of the assay was 6 .4 7  to 9 .0 8 .  The data demonstrates that the method was reliable and 

suitable for using as a standard method for the potency assay against PT in acellular pertussis vaccine. 

Keyword: acellular pertussis vaccine, potency, Anti-PT antibody titer, Mouse Immunogenicity test 
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  บทคัดย่อ  
วคัซีนวัณโรคเป็นวคัซีนท่ีให้กับเด็กไทยตัง้แต่แรกเกิด คณุภาพและความปลอดภัยของวคัซีนจึงมีความสําคญั 

เน่ืองจากมีรายงานผู้ ป่วยท่ีมีอาการข้างเคียงภายหลงัได้รับวคัซีนทําให้เกิดข้อสงสยัวา่เชือ้ท่ีนํามาผลิตกลายเป็นเชือ้ก่อโรค

หรือไม่ จึงได้ทําการศกึษาและพฒันาวิธีเพ่ือแยกเชือ้ M. bovis BCG ซึง่เป็นเชือ้ท่ีนํามาผลิตวคัซีน จากเชือ้สาเหตขุองโรค
วณัโรค non-BCG M. bovis และ M. tuberculosis complex ด้วยการตรวจ Region of difference 1 (RD1) gene โดย
จะไม่พบ RD1 ในเชือ้ท่ีนํามาผลิตวคัซีนด้วยวิธีปฏิกิริยาลกูโซโ่พลีเมอเรส (PCR) ผลการศกึษาพบวา่วธีิมีความจําเพาะโดย
พบ Major band ของเชือ้ท่ีผลิตวคัซีนท่ี 200 bp ตรงกบั M. bovis BCG ทดสอบความแม่นจากวคัซีนรุ่นการผลิตเดียวกนั 
ทดสอบวนัเดียวกนั และทดสอบตา่งวนัให้ผลไม่ต่างกนั ทดสอบความคงทนเปรียบเทียบจากวคัซีนต่างรุ่นการผลิตให้ผลไม่
ต่างกัน เปรียบเทียบวิธีสกัดโดยการต้มกับการใช้ kit ให้ผลการตรวจตวัอย่างวคัซีนไม่ต่างกัน และมีความไวของปริมาณ 
DNA ท่ี  ng/µl ซึ่งเป็นปริมาณท่ีตํ่าสดุและเหมาะสมในการตรวจด้วยสภาวะท่ีกําหนด สรุปได้ว่าวิธีนีส้ามารถแยกเชือ้ 
M. bovis BCG จาก non-BCG M. bovis และ M. tuberculosis complex เพ่ือใช้ยืนยนัวา่เป็นเชือ้ท่ีนํามาผลิตวคัซีนไม่ใช่
เชือ้สาเหตขุองโรค 
คาํสาํคัญ: วคัซีนวณัโรค วธีิปฏิกิริยาลกูโซ่โพลีเมอเรส เชือ้ M. bovis BCG 

Abstract 
Increasing of adverse event reports leads to a suspicion that a strain of BCG in the vaccine may 

become pathogenic. We developed and validated a method to differentiate  vaccine strain M. bovis BCG 
from non-BCG M. bovis and M. tuberculosis complex  which were virulence strains using a polymerase chain 
reaction (PCR) to detect Region of difference 1 (RD1) gene. The results showed the major band of DNA in the 
vaccine was detected at  bp which was similar to M. bovis BCG. This data indicated the specificity of the 
PCR method to the M. bovis BCG. The data from precision and robustness parameters showed the same size 
of DNA was detected. The amount of DNA at  ng per µl was the lowest concentration detected. Taken 
together, these data indicated that PCR method can be used to differentiate M. bovis BCG from non-BCG M. 
bovis and M. tuberculosis complex. 
Keyword: BCG vaccine, PCR, M. bovis BCG 
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vaccine was detected at  bp which was similar to M. bovis BCG. This data indicated the specificity of the 
PCR method to the M. bovis BCG. The data from precision and robustness parameters showed the same size 
of DNA was detected. The amount of DNA at  ng per µl was the lowest concentration detected. Taken 
together, these data indicated that PCR method can be used to differentiate M. bovis BCG from non-BCG M. 
bovis and M. tuberculosis complex. 
Keyword: BCG vaccine, PCR, M. bovis BCG 
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บทคดัย่อ 

Bacillus cereus เป็นเชือ้ที่มกัพบปนเปือ้นอยู่ในอาหาร สามารถก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ในบางครัง้  
ขณะที่เชือ้ Bacillus thuringiensis เป็นแบคทีเรียที่น ามาใช้อย่างกว้างขวางในการเกษตรส าหรับเป็นสารฆ่าแมลง แต่มี
ลกัษณะคล้ายกบั B. cereus  และยงัมีรายงานเก่ียวข้องกบัการระบาดของโรคระบบทางเดินอาหาร การจ าแนกเชือ้ B. 
cereus และ B. thuringiensis ต้องตรวจสอบคณุสมบตัิการสร้างผลกึคริสตลัและ/หรือการสร้างยีน cry การศึกษานีม้ี
วตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการจ าแนก B. cereus และ B. thuringiensis โดยการตรวจหายีน non-
hemolytic enterotoxin  A (nhe A) crystal I A (cry I A) และ heat-shock protein (groEL) ด้วยเทคนิค Multiplex PCR  
วิธีการทดสอบใช้ไพรเมอร์สามชุดในการจ าแนกเชือ้ B. cereus และ B. thuringiensis ซึ่งใช้ดีเอ็นเอเป็นต้นแบบและ
ตรวจสอบ PCR amplicon ด้วย agarose gel electrophoresis ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่สามารถตรวจพบยีน groEL 
(236 bp) และ nhe A (958 bp) เป็นเชือ้ B. cereus จ านวน 43 ไอโซเลท ในขณะท่ีเชือ้ B. thuringiensis จ านวน 5 ไอโซ
เลท ตรวจพบยีน groEL (236 bp) nhe A (958 bp) และ cry I A (413 bp) งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่าการทดสอบยีน
เป้าหมายสามยีนด้วยเทคนิค multiplex PCR สามารถใช้ในการจ าแนกเชือ้ B. cereus และ B. thuringiensis ได้ อย่างไร
ก็ตามจ าเป็นต้องมีการศกึษาประเมินความใช้ได้เพิ่มเติมในกลุม่ตวัอยา่งที่เพิ่มขึน้ 

 
ค าส าคัญ: B. cereus, B. thuringiensis, Multiplex PCR assay 
 

Abstract 
Bacillus cereus is frequently isolated as a contaminant of various foods and can occasionally cause 

food poisoning while Bacillus thuringiensis has been widely exploited in agriculture as an insecticide 
substance but show similar characteristics and has also been reported to involve in outbreaks of 
gastrointestinal diseases. B. cereus-like strains could be classified as B. thuringiensis due to crystal 
production and/or content of cry genes. The aim of this study is to evaluate the possibility for differentiation of 
B. cereus and B. thuringiensis using non-hemolytic enterotoxin A (nhe A), crystal I A (cry I A) and heat-shock 
protein (groEL) genes based on multiplex PCR assay. Three sets of PCR primers were used to differentiate B. 
cereus and B. thuringiensis. Genomic DNA was used as a template, followed by PCR amplicon analysis using 
an agarose gel electrophoresis. The results showed that two genes groEL (236 bp) and nhe A (958 bp)  were 
detected in all 43 B. cereus strains, while DNA fingerprints of five B. thuringiensis showed target genes of 
groEL (236 bp), nhe A (958 bp), and 413 bp of cry I A genes. This study demonstrated the multiplex PCR 
assay based on these three target genes could be used for differentiation of B. thuringiensis and B. cereus.  
Further evaluation using larger sample sizes is, however, necessary.   
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บทคัดย่อ 
การติดเชืDอ Bacillus anthracis เป็นสาเหตุของโรคแอนแทร็กซ์ เดือนพฤศจิกายน 2560 พบมีชาวบ้านจังหวัดตาก ได้เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลแม่สอด เป็นผู้ป่วยสงสัยโรคแอนแทร็กซ์ เพศชาย อายุ 64 ปี มีรอยโรคหรือแผลบนมือลักษณะเฉพาะของโรคแอนแทร็กซ์
สิÄ ง ส่ งต รวจ ทีÄ เก็ บ จ าก บ ริเวณ แ ผ ล แ ล ะเชืD อ บ ริ สุ ท ธิÅ ทีÄ เพ าะจ าก แผ ล ผู้ ป่ วย ถู ก นํ า ส่ งส ถ าบั น วิ จั ย วิท ย าศ าส ต ร์ส าธารณ สุ ข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพืÄ อทําการตรวจจําแนกและศึกษาคุณลักษณะของเชืDอ Bacillus anthracis ด้วยวิธีทางชีวเคมี MALDI-TOF MS 
และวิธีทางอณูชีววิทยา(16S rRNA sequencing, PCR และ Multiple-Locus Variable number tandem repeat Analysis, MLVA) ผลการ
ทดสอบลําดับเบส éèS rRNA แสดงว่ามีเชืDอกลุ่ม Bacillus ในสิÄ งส่งตรวจจากแผลผู้ป่วย การทดสอบชีวเคมีและ MALDI-TOF MS บ่งชีDเป็น 
Bacillus anthracis ผลจาก PCR ไม่พบยีนพลาสมิด pXO1 และ pXO2 ซึÄ งควบคุมการสร้าง toxin และแคปซูลของเชืDอ Bacillus anthracis
และรูปแบบ MLVA แตกต่างจากสายพันธ์ุทัÄ วโลกทีÄ รายงานตัDงแต่ปี 2543 รายงานนีDเป็นรายงานผู้ป่วยติดเชืDอก่อโรคแอนแทรกซ์ชนิด non-
toxigenic รายแรกในประเทศไทย 
คําสําคัญ : แอนแทร็กซ์, บาซิลลัสแอนทราซิส, MALDI-TOF MS, MLVA, PCR 
 

Abstract 
 Bacillus anthracis is a causative agent of anthrax. In November 2017, a villager from Tak Province in 
Thailand admitted as a suspected anthrax case in Maesod General Hospital. The patient was a 64-year-
old man with typical eschars or blisters on his hands. The wound swabs and suspected bacterial culture from 
the patient were transported to National Institute of Health, Department of Medical Sciences. Identification 
and characterization of patient’s specimens and isolate were performed by biochemical tests, MALDI-TOF 
MS, and molecular methods (16S rRNA gene sequencing, PCR and Multiple-locus Variable number tandem 
repeat Analysis, MLVA).  The 16S rRNA gene sequencing suggested Bacillus sp. in total DNA extracted from 
the wound swab. Identification by biochemical tests and MALDI-TOF MS yielded B. anthracis. PCR targeted 
plasmids pXO1 and pXO2 encoding anthrax toxin and capsule genes of B. anthracis were negative. MLVA 
profile of the isolate was different from those of worldwide strains reported since 2000. This is the first report 
of non-toxigenic anthrax case in Thailand. 
Keyword : Anthrax, Bacillus anthracis, MALDI-TOF MS, MLVA, PCR  
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Abstract 
 Bacillus anthracis is a causative agent of anthrax. In November 2017, a villager from Tak Province in 
Thailand admitted as a suspected anthrax case in Maesod General Hospital. The patient was a 64-year-
old man with typical eschars or blisters on his hands. The wound swabs and suspected bacterial culture from 
the patient were transported to National Institute of Health, Department of Medical Sciences. Identification 
and characterization of patient’s specimens and isolate were performed by biochemical tests, MALDI-TOF 
MS, and molecular methods (16S rRNA gene sequencing, PCR and Multiple-locus Variable number tandem 
repeat Analysis, MLVA).  The 16S rRNA gene sequencing suggested Bacillus sp. in total DNA extracted from 
the wound swab. Identification by biochemical tests and MALDI-TOF MS yielded B. anthracis. PCR targeted 
plasmids pXO1 and pXO2 encoding anthrax toxin and capsule genes of B. anthracis were negative. MLVA 
profile of the isolate was different from those of worldwide strains reported since 2000. This is the first report 
of non-toxigenic anthrax case in Thailand. 
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บทคัดย่อ 

Morganella morganii เป็นเชื �อสาเหตทีุ�พบได้ไม่บอ่ยของการติดเชื �อในโรงพยาบาลทั�วโลก งานวิจยันี �ได้รายงานการตรวจพบ
เชื �อ M. morganii จากตวัอย่างอจุจาระของคนไทย โดยเก็บรวบรวมตวัอยา่งอจุจาระผู้ ป่วยโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนัและกลุม่ควบคมุ
ในช่วงเดือนเมษายน 2559 ถงึเดือนมกราคม 2561 จํานวนทั �งสิ �น 499 ตวัอยา่ง ผลการศกึษา พบเชื �อ M. morganii โดยวิธีเพาะเชื �อและ
วิธี PCR ร้อยละ 12.6 (63/499) และ 13.4 (67/499) ตามลําดบั และพบวา่อาหารเลี �ยงเชื �อที�มียา cefsulodin-irgasan-novobiocin (CIN; 
oxoid) มีประสทิธิภาพในการแยกเชื �อ M. morganii จากตวัอย่างอจุจาระ ผลการทดสอบความไวตอ่ยาของเชื �อทั �งสิ �น 63 ไอโซเลทด้วย
เครื�อง VITEK 2 system  พบวา่ เชื �อทั �งหมดดื �อตอ่ยา amoxicillin/clavulanic acid,  tigecycline และ colistin อย่างไรก็ตามเชื �อดงักลา่ว
ไวตอ่ยา cefpirome, meropenem, amikacin, ceftazidime และ cefoperazone/sulbactam และพบวา่อตัราเชื �อดื �อยาไม่คงที�ตอ่ยา 
moxifloxacin (ร้อยละ 27.3, 17/63), cefoxitin (ร้อยละ 14.3, 9/63), trimethoprim/sulfamethoxazole (ร้อยละ 8, 5/63), gentamicin 
(ร้อยละ 6.4, 4/63), ciprofloxacin (ร้อยละ 3.2, 2/63), imipenem (ร้อยละ 33.6, 21/63) จากข้อมลูการหาลําดบัสารพนัธกุรรมทั �งหมด
ของเชื �อ M. morganii จํานวน 16 สายพนัธุ์ ตรวจพบยีนดื �อยาที�หลากหลายซึ�งเกี�ยวกบัการดื �อยาในกลุม่ aminoglycoside, beta-
lactam, chloramphenicol, fluoroquinolone, tetracycline, trimethoprim และไม่พบยีนดื �อยา imipenem ในกลุม่เชื �อที�ดื �อยา imipenem 
คาํสาํคัญ: Morganella morganii, การศกึษาคณุลกัษณะทางพนัธุกรรม 
 

Abstract 
Morganella morganii occasionally causes nosocomial infections worldwide. Determination of this organism in 

fecal samples of Thai subjects was investigated. A total of 499 stool samples were collected during April 2016 to 
January 2018. The detection rates of M. morganii by culture and PCR methods were shown to be 12.6% (63/499) and 
13.4% 67/499), respectively. We found that a selective agar containing cefsulodin-irgasan-novobiocin (CIN; oxoid) was 
very effective to isolate M. morganii from the fecal specimens. The 63 M. morganii isolates were examined for antibiotic 
susceptibility by using the VITEK 2 system. All these isolates were resistant to amoxicillin/clavulanic acid, tigecycline 
and colistin. On the other hand, they were susceptible to cefpirome, meropenem, amikacin, ceftazidime and 
cefoperazone/sulbactam. These isolates exhibited variable resistant to moxifloxacin (27.3%, 17/63), cefoxitin (14.3%, 
9/63), trimethoprim/sulfamethoxazole (8%, 5/63), gentamicin (6.4%, 4/63), ciprofloxacin (3.2%, 2/63), imipenem (33.6%, 
21/63). Whole genome analyses of the 16 selected isolates revealed the prevalence of variable genes related to the 
resistance of aminoglycoside, beta-lactam, chloramphenicol, fluoroquinolone, tetracycline and trimethoprim. No genes 
conferring resistant to imipenem was detected in their genomes of some imipenem resistant isolates.  
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ไวตอ่ยา cefpirome, meropenem, amikacin, ceftazidime และ cefoperazone/sulbactam และพบวา่อตัราเชื �อดื �อยาไม่คงที�ตอ่ยา 
moxifloxacin (ร้อยละ 27.3, 17/63), cefoxitin (ร้อยละ 14.3, 9/63), trimethoprim/sulfamethoxazole (ร้อยละ 8, 5/63), gentamicin 
(ร้อยละ 6.4, 4/63), ciprofloxacin (ร้อยละ 3.2, 2/63), imipenem (ร้อยละ 33.6, 21/63) จากข้อมลูการหาลําดบัสารพนัธกุรรมทั �งหมด
ของเชื �อ M. morganii จํานวน 16 สายพนัธุ์ ตรวจพบยีนดื �อยาที�หลากหลายซึ�งเกี�ยวกบัการดื �อยาในกลุม่ aminoglycoside, beta-
lactam, chloramphenicol, fluoroquinolone, tetracycline, trimethoprim และไม่พบยีนดื �อยา imipenem ในกลุม่เชื �อที�ดื �อยา imipenem 
คาํสาํคัญ: Morganella morganii, การศกึษาคณุลกัษณะทางพนัธุกรรม 
 

Abstract 
Morganella morganii occasionally causes nosocomial infections worldwide. Determination of this organism in 

fecal samples of Thai subjects was investigated. A total of 499 stool samples were collected during April 2016 to 
January 2018. The detection rates of M. morganii by culture and PCR methods were shown to be 12.6% (63/499) and 
13.4% 67/499), respectively. We found that a selective agar containing cefsulodin-irgasan-novobiocin (CIN; oxoid) was 
very effective to isolate M. morganii from the fecal specimens. The 63 M. morganii isolates were examined for antibiotic 
susceptibility by using the VITEK 2 system. All these isolates were resistant to amoxicillin/clavulanic acid, tigecycline 
and colistin. On the other hand, they were susceptible to cefpirome, meropenem, amikacin, ceftazidime and 
cefoperazone/sulbactam. These isolates exhibited variable resistant to moxifloxacin (27.3%, 17/63), cefoxitin (14.3%, 
9/63), trimethoprim/sulfamethoxazole (8%, 5/63), gentamicin (6.4%, 4/63), ciprofloxacin (3.2%, 2/63), imipenem (33.6%, 
21/63). Whole genome analyses of the 16 selected isolates revealed the prevalence of variable genes related to the 
resistance of aminoglycoside, beta-lactam, chloramphenicol, fluoroquinolone, tetracycline and trimethoprim. No genes 
conferring resistant to imipenem was detected in their genomes of some imipenem resistant isolates.  
Key word: Morganella morganii, genomic characterization 
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การพัฒนาวิธีการตรวจและจ าแนกสายพันธ์ุไวรัสเดงกีด้วยวิธี Real-time PCR 
Development of Real-time PCR for detection and subtype identification of Dengue viruses 

กิตติพงษ์ เกิดฤทธ์ิ1 นิพนธ์ ชินานนท์เวช1และ เริงวิทย์ บุญโยม*2 
Kittipong Kerdrit1, Nipol Chinanonwait1, and Rerngwit Boonyom*2 

1ส านกัโรคติดต่อน าโดยแมลง  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ2ภาควชิาเทคนคิการแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร พษิณโุลก 
1Bureau of Vector Borne Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health2Department of Medical Technology, 

Faculty of Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีเ้ป็นการพฒันาชดุตรวจวิเคราะห์หาไวรัสเดงกีและจ าแนกสายพนัธุ์ไวรัสเดงกีด้วยวิธี Real-time RT-
PCR โดยคณะผู้ วิจยัออกแบบไพรเมอร์รวม 5 คู่ คือคู่ที่1 ครอบคลมุไวรัสเดงกีทุกสายพนัธุ์และคู่ที่ 2-5 มีความจ าเพาะต่อ
ไวรัสเดงกีสายพนัธุ์ 1, 2, 3 และ 4  จากนัน้น าไพรเมอร์มาทดสอบหาความจ าเพาะด้วยวิธี RT-PCR พบว่าคู่ที่ 1 สามารถ
เพิ่มจ านวนสารพนัธุกรรมของไวรัสเดงกีได้ทกุสายพนัธุ์ สว่นคู่ที่ 2-5 มีความจ าเพาะต่อไวรัสเดงกีสายพนัธุ์ ต่างๆ ดงันัน้
คณะผู้ วิจยัจึงน าไพรเมอร์ที่ออกแบบทัง้หมดมาพฒันาชุดตรวจ Multiplex Real-time  RT-PCR ร่วมกบัโพรบที่ออกแบบไว้ 
ผลที่ได้พบว่า วิธี Multiplex Real-time  RT-PCR สามารถจ าแนกสายพนัธุ์ไวรัสเดงกี ออกจากกนัอย่างชดัเจน ด้วยโพรบที่มี
ความจ าเพาะและติดฉลากสารเรืองแสงที่ความยาวคลืน่ต่างๆกนั และเมื่อน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกบัชดุตรวจวิเคราะห์ 
AmpliSens® Dengue virus type-FRT PCR kit พบว่าชดุตรวจที่พฒันาขึน้สามารถตรวจวิเคราะห์และจ าแนกไวรัสเดงกีได้
ทัง้ 4 สายพนัธุ์ และสอดคล้องกบัชดุตรวจ AmpliSens® Dengue virus type-FRT PCR kit ดงันัน้ชดุตรวจวิเคราะห์ที่
พฒันาขึน้นีส้ามารถน าไปใช้ตรวจวิเคราะห์และจ าแนกสายพนัธุ์ของไวรัสเดงกีได้ แต่อย่างไรก็ตามควรท าการศกึษาใน
ตวัอย่างอื่นๆ เช่น ในเลอืดผู้ ป่วยที่ติดเชือ้ไวรัสเดงกี หรือยงุลาย เป็นต้น 
ค าส าคัญ : Multiplex Real-time PCR  Dengue virus serotype  

Abstract 
 This study aimed to develop the diagnostic kit for detection and classification of dengue serotype by 
real-time RT-PCR. We designed 5 primer pairs; pair no.1 was specific for all dengue serotype and pair no.2–5 
were specific for serotype 1, 2, 3 and 4 subsequently. All primer pairs were tested for their specificity by RT-
PCR and the results revealed that pair no.1 can detect all serotype and pair no.2–5 were specific for each 
serotype. We further tested these 5 primer pairs with the designed probes for development of multiplex real-
time RT-PCR. The result showed that multiplex real-time RT-PCR can distinguish each serotype definitely by 
using the different wavelength fluorescent dye labeled with each of specific probes. In addition, we compared 
the developed kit with the AmpliSens® Dengue virus type-FRT PCR kit and found that our developed kit gave a 
compatible result with AmpliSens® Dengue virus type FRT PCR kit .Base on this result, our developed kit could 
be applied for detection and classification of dengue serotype. However, this study should be continued to test 
with patient’s blood samples or mosquito samples. 

Key words: Multiplex Real-time PCR Dengue virus serotype 
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สาขานวัตกรรมดานโรค

การประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี (IC) เพื่อตรวจหาแอนตบิอดี
ชนิด IgM ส าหรับวนิิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสชนิดรวดเร็ว 

Evaluation of Immunochromatographic method for IgM antibody detection: As Melioidosis rapid diagnostic test kit 
นภสัวรรณ  บญุสาธร*1กวีวรรณ  มงคลศิริ1 ศราวฒุิ  โคกสนุนัท์1 สทุธิโชค  จงตระกลูศิริ1 สทุิศ  จนัทร์พนัธ์2 

พรทิพย์  ลภันะกลุ3 วิลาวลัย์ กนัทะสอน3 และสรุศกัดิ์  วงศ์รัตนชีวิน4 
Naphatsawan Boonsathorn*1, Kaveewan Mongkolsiri1, Sarawut Koksunan1, Suttichoke Jongtrakulsiri1, Sutit Janpan2, 

Pornthip Luppanakul3, Wilawan Kantasorn3, Surasakdi wongratanacheewin4 
1ศนูย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อบุลราชธานี 

3ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณโุลก4 ศนูย์วิจยัโรคเมลิออยโดสิส มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
1Medical Biotechnology Center ,Medical Life Sciences Institute, 2Regional Medical Sciences Center Ubonrachathani, 

3Regional  Medical Sciences Center Phitsanulok, 4Melioidosis Research Center, KhonKaen University 
บทคดัย่อ 

 โรคเมลอิอยโดสสิเป็นโรคติดเชือ้แบคทีเรียที่พบบอ่ย และเป็นโรคประจ าถ่ินในประเทศไทย ผู้ ป่วยมกัมีอาการแสดงได้
หลากหลาย ท าให้การตรวจวินจิฉยัท าได้ยาก วิธีการเพาะเชือ้เป็นการตรวจเพือ่ยืนยนั การตรวจเบือ้งต้นที่นิยมใช้เป็นวิธี Indirect 
Hemagglutination  Assay (IHA) แตพ่บวา่มีความไว และความจ าเพาะต ่า คณะผู้วจิยัได้พฒันา และประเมินประสทิธิภาพชดุ
ตรวจชนิดรวดเร็วเทคนคิอิมมโูนโครมาโตกราฟี (IC) เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ตอ่โรคเมลอิอยโดซิส โดยการ
เปรียบเทียบกบัวิธีเพาะเชือ้ โดยใช้ตวัอยา่งซีรัมผู้ ป่วยที่สงสยัเป็นโรคเมลอิอยโดซิสจ านวน 185 ตวัอยา่ง พบวา่ชดุทดสอบ ICให้
ความไว ความจ าเพาะ และความถกูต้องร้อยละ 77.8, 93.7 และ 91.9 ตามล าดบั ส่วนวิธี IHA มีความไว ความจ าเพาะ และ
ความถูกต้องร้อยละ 88.9, 75.0 และ 76.1 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบค่าท านายผลบวกที่ความชุกร้อยละ 20 พบวา่วิธี IC 
เทา่กบัร้อยละ76.0 ขณะทีว่ิธี IHA เทา่กบัร้อยละ 47.0 วิธี IC เป็นวิธีที่รวดเร็วใช้ง่าย อ่านผลได้ภายในเวลา 20นาที จงึ
เหมาะสมทีจ่ะน ามาใช้ในการตรวจวินจิฉยัเบือ้งต้น 
ค าส าคัญ: เมลิออยโดสิส, เมลิออยด์, อิมมโูนโครมาโตกราฟี, แอนติบอดีชนิด IgM 

Abstract 
 Melioidosis, a common bacterial infection disease, is endemic in Thailand. The symptom of this 
disease is extremely variable, resulting in difficulties on diagnosis.The confirmation method is based on bacterial 
culture of Burkholderia pseudomallei (BP). The most widely used serology test is indirect hemagglutination assay 
(IHA), of which sensitivity and specificity are low. Therefore, we had developed and evaluated a rapid 
immunochromatographic (IC) kit for detection of immunoglobulin M (IgM) antibody to BP. An efficiency of this kit 
was evaluated using 185 sera of suspected melioidosis patients compared with the culture method. We found that 
the sensitivity, specificity and accuracy of IC kit were 77.8, 93.7 and 91.9, respectively, whereas those of IHA 
were 88.9, 75.0 and 76.1, respectively. A positive predictive value calculated, at 20% prevalence, of the IC test 
is 76.0%, while that of the IHA is 47.0%. This suggests that the IC kit may be appropriate to use as a 
screening test because it is rapid, simple and its turn-around-time is within 20 minutes.  
Keyword: Melioidosis, Burkholderia pseudomallei, Immunochromatography, IgM antibody 
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 โรคเมลอิอยโดสสิเป็นโรคติดเชือ้แบคทีเรียที่พบบอ่ย และเป็นโรคประจ าถ่ินในประเทศไทย ผู้ ป่วยมกัมีอาการแสดงได้
หลากหลาย ท าให้การตรวจวินจิฉยัท าได้ยาก วิธีการเพาะเชือ้เป็นการตรวจเพือ่ยืนยนั การตรวจเบือ้งต้นที่นิยมใช้เป็นวิธี Indirect 
Hemagglutination  Assay (IHA) แตพ่บวา่มีความไว และความจ าเพาะต ่า คณะผู้วจิยัได้พฒันา และประเมินประสทิธิภาพชดุ
ตรวจชนิดรวดเร็วเทคนคิอิมมโูนโครมาโตกราฟี (IC) เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ตอ่โรคเมลอิอยโดซิส โดยการ
เปรียบเทียบกบัวิธีเพาะเชือ้ โดยใช้ตวัอยา่งซีรัมผู้ ป่วยที่สงสยัเป็นโรคเมลอิอยโดซิสจ านวน 185 ตวัอยา่ง พบวา่ชดุทดสอบ ICให้
ความไว ความจ าเพาะ และความถกูต้องร้อยละ 77.8, 93.7 และ 91.9 ตามล าดบั ส่วนวิธี IHA มีความไว ความจ าเพาะ และ
ความถูกต้องร้อยละ 88.9, 75.0 และ 76.1 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบค่าท านายผลบวกที่ความชุกร้อยละ 20 พบวา่วิธี IC 
เทา่กบัร้อยละ76.0 ขณะทีว่ิธี IHA เทา่กบัร้อยละ 47.0 วิธี IC เป็นวิธีที่รวดเร็วใช้ง่าย อ่านผลได้ภายในเวลา 20นาที จงึ
เหมาะสมทีจ่ะน ามาใช้ในการตรวจวินจิฉยัเบือ้งต้น 
ค าส าคัญ: เมลิออยโดสิส, เมลิออยด์, อิมมโูนโครมาโตกราฟี, แอนติบอดีชนิด IgM 

Abstract 
 Melioidosis, a common bacterial infection disease, is endemic in Thailand. The symptom of this 
disease is extremely variable, resulting in difficulties on diagnosis.The confirmation method is based on bacterial 
culture of Burkholderia pseudomallei (BP). The most widely used serology test is indirect hemagglutination assay 
(IHA), of which sensitivity and specificity are low. Therefore, we had developed and evaluated a rapid 
immunochromatographic (IC) kit for detection of immunoglobulin M (IgM) antibody to BP. An efficiency of this kit 
was evaluated using 185 sera of suspected melioidosis patients compared with the culture method. We found that 
the sensitivity, specificity and accuracy of IC kit were 77.8, 93.7 and 91.9, respectively, whereas those of IHA 
were 88.9, 75.0 and 76.1, respectively. A positive predictive value calculated, at 20% prevalence, of the IC test 
is 76.0%, while that of the IHA is 47.0%. This suggests that the IC kit may be appropriate to use as a 
screening test because it is rapid, simple and its turn-around-time is within 20 minutes.  
Keyword: Melioidosis, Burkholderia pseudomallei, Immunochromatography, IgM antibody 
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การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีสาํหรับใช้ในการตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาในผ้ติดเชื อู วัณโรค 
Development of monoclonal antibody for detection of interferon gamma in patient with Tuberculosis infection 
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บทคดัย่อ 

การตรวจวินิจฉยัการติดเชื อวณัโรคโดยการตรวจสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมา (IFN-γ) ทีเกิดจากการกระตุ้น   
เม็ดเลอืดขาว T- cells โดยแอนติเจนจากเชื อวณัโรค เป็นการตรวจทางภมูิคุ้มกนัทีมีประสทิธิภาพ ทําให้สามารถค้นหา     
ผู้ติดเชื อในกลุม่เสียงเพือการรักษาได้รวดเร็วขึ น สง่ผลให้การควบคมุวณัโรคได้ผลดียิงขึ น วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี เพือ
พฒันาโมโนโคลนอลแอนติบอดด้ีวยเทคนิคพนัธวุิศวกรรมสาํหรับนํามาใช้ตรวจสาร IFN-γ โดยนํายีนทีใช้สร้างแอนติบอดี
จากหนทีูฉีดกระตุ้นด้วยสาร IFN-γ มาสร้างคลงัแอนติบอดีสว่น scFv โดยเทคนิค Phage display และคดัเลอืกแอนติบอดี
ทีมีความจําเพาะกบัสาร IFN-γ แล้วจึงนํายีนสาํหรับสร้างแอนติบอดีสว่น Fv โคลนเข้าสูด่ีเอ็นเอพาหะสาํหรับสร้าง
แอนติบอดีชนิด IgG/κ และนําไปผลติโมโนโคลนอลแอนติบอดีในเซลล์ HEK293F จากผลงานวิจยันี สามารถสร้างคลงั
แอนติบอดีสว่น scFv ทีมีความหลากหลาย 3.9×106 และคดัเลอืกแอนติบอดีสว่น scFv ไปสร้างและผลติโมโนโคลนอล
แอนติบอดีชนิด IgG/κ ทีจําเพาะกบัสาร IFN-γ ได้จํานวน 2 โคลน แสดงให้เห็นวา่โมโนโคลนอลแอนติบอดีทีพฒันาขึ น
ด้วยเทคนิคพนัธวุิศวกรรมนี มศีกัยภาพในการนําไปประยกุต์ใช้กบัการตรวจสาร IFN-γ ในผู้ติดเชื อวณัโรคได้ตอ่ไป 
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Abstract 
 Diagnosis of Tuberculosis (TB) infection by detection of interferon gamma (IFN-γ) released from       
T-lymphocytes activated by TB antigen is an efficient method, enabling to find infected patients among       
risk group for treatment, resulting in better control of Tuberculosis. This study aimed to develop monoclonal 
antibodies by genetic engineering techniques for using in IFN-γ release assays. Immunoglobulin (Ig) genes 
from mouse immunized with IFN-γ were constructed to scFv library by phage display technique and 
antibodies specific to IFN-γ were then selected. The Fv fragment of Ig genes derived from specific antibodies 
were cloned into IgG/κ plasmid vectors and monoclonal antibody were then produced in transfected 
HEK293F cell lines. The results showed that the scFv library could be constructed up to 3.9×106 repertoires. 
Two clones of scFv specific antibodies were selected and could be constructed and produced monoclonal 
antibody isotype IgG/κ specific to IFN-γ, indicating that monoclonal antibody developed by genetic 
engineering techniques has a potential to further applying in IFN-γ release assays for diagnosis of TB 
infection patient. 
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บทคัดย่อ 
 การก าจัด endotoxin ออกจากรีคอมบแินนท์โปรตีนท่ีสร้างจาก Escherichia coli เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาหรือทดสอบ
การกระตุ้นเซลล์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา มีความส าคัญและจ าเป็นเพื่อป้องกันผลท่ีไม่พึงประสงค์ การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ศึกษา
การก าจัด endotoxin จาก TB antigens ชนิดรีคอมบแินนท์โปรตนีท่ีสร้างจาก E. coli ได้แก่ ESAT6, CFP10 และ TB7 .7 เพื่อ
น าไปใช้กระตุ้น  T cells ในการพัฒนาการตรวจการติดเชือ้วัณโรค โดยท าการก าจัด endotoxin จากผนังเซลล์ของ E.coli ท่ี
ปนเปื้อนออกจาก purified protein โดยวิธี  Triton X-114 phase separation และก าจัด Triton X-114 โดยใช้  Bio-Beads mediated 
Triton X-114 removal ท าการตรวจสอบปริมาณ endotoxin ในแต่ละขั ้นตอน ด้ วยวิธี  Limulus Amebocyte Lysate gel-clot assay 
และตรวจสอบปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยตรวจการหลั่งของ IFN ด้วยวิธี ELISA ผลการศึกษาพบว่าสามารถก าจัด endotoxin
ให้ลดลงจนเหลือปริมาณ 0.002-0.025 EU/µg ซ่ึงเม่ือทดสอบการกระตุ้น T cells ใน whole blood ของคนปกติไม่พบผลข้างเคียง 
แสดงให้เห็นว่าการใช้ Triton X-114 phase separation สามารถก าจัด endotoxin ใน TB antigens ชนิดรีคอมบแินนท์โปรตีนดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการน าไปใช้ในการเตรียม TB antigens ในระดับ upscale เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการ
ตรวจการติดเชือ้วัณโรคได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : TB antigens, endotoxin, Triton X-114 phase separation, Limulus Amebocyte Lysate gel-clot assay 

Abstract 
Removal of endotoxin from recombinant proteins expressed in Escherichia coli for using in cells stimulation is 

needed to avoid adverse effects.  This study aimed to develop a method for removing endotoxin from recombinant TB 
antigens expressed in E.  coli; ESAT6, CFP10 and TB7.7 which are used to stimulate T cells in whole blood to identifyTB 
infection. The endotoxin contaminated from cell wall of E.coli was removed by Triton X-114 phase separation 
while Triton X-114 was removed by using Bio-Beads mediated Triton X-114 removal.  The endotoxin in each step was 
measured using Limulus Amebocyte Lysate gel-clot assay.  The adverse effect and IFN measurement were determined 
by whole blood stimulation and ELISA.  The results shown endotoxin was removed from the proteins to a level of 
0.002-0. 025 EU/ µg which no adverse effect was detected.  These results indicated that Triton X-114 phase separation 
was an effective method to reduce endotoxin to the level that cells in experiment can tolerate.  This method could be used 
for further upscale protein to develop diagnostic test for detection of TB infection.   
Keyword :TB antigens, endotoxin, Triton X-114 phase separation, Limulus Amebocyte Lysate gel-clot assay 
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Abstract 
Removal of endotoxin from recombinant proteins expressed in Escherichia coli for using in cells stimulation is 

needed to avoid adverse effects.  This study aimed to develop a method for removing endotoxin from recombinant TB 
antigens expressed in E.  coli; ESAT6, CFP10 and TB7.7 which are used to stimulate T cells in whole blood to identifyTB 
infection. The endotoxin contaminated from cell wall of E.coli was removed by Triton X-114 phase separation 
while Triton X-114 was removed by using Bio-Beads mediated Triton X-114 removal.  The endotoxin in each step was 
measured using Limulus Amebocyte Lysate gel-clot assay.  The adverse effect and IFN measurement were determined 
by whole blood stimulation and ELISA.  The results shown endotoxin was removed from the proteins to a level of 
0.002-0. 025 EU/ µg which no adverse effect was detected.  These results indicated that Triton X-114 phase separation 
was an effective method to reduce endotoxin to the level that cells in experiment can tolerate.  This method could be used 
for further upscale protein to develop diagnostic test for detection of TB infection.   
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บทคดัย่อ 
โรคอุจจาระร่วงเป็นภาระการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื อทั่วโลก  การศึกษานี แสดงภาพรวมของแบคทีเรียก่อโรค

อุจจาระร่วงในผู้ป่วย คนปกติ และสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล โดยการเก็บ rectal swab 3,509 ตัวอย่าง (ผู้ป่วย 
1,169 ตัวอย่าง คนปกติ 2,340 ตัวอย่าง) และตัวอย่างจากส่ิงแวดล้อม 800 ตัวอย่างในพื นที่ชายแดนไทย - พม่า จังหวัด
ตาก ตั งแต่พ.ศ. 2552-2560 และวิเคราะห์ด้วยวิธีเพาะเชื อ และวิธี LAMP จากทั งหมด 4,309 ตัวอย่าง พบ V. cholerae 
O1 ร้อยละ 5.4 และ 1.8 ใน rectal swab และตัวอย่างจากส่ิงแวดล้อม ตามล าดับ V. cholerae O1 ที่แยกได้ระหว่างปี
พ.ศ. 2558-2559 น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR , PFGE และ MLVA พบเป็นซีโรทัยป์ Ogawa และมีรูปแบบพันธุกรรม 
PFGE 10 รูปแบบ และ MLVA 7 รูปแบบ พบเชื อ V. parahaemolyticus ร้อยละ 1.6 และ 3.8 ใน rectal swab และ
ตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมตามล าดับ โดยพบยีน toxR, tdh และ trh ซีโรทัยป์ที่พบมากใน rectal swab คือ O3: K6 ในขณะ
ที่ O11: KUT พบมากในอาหารและส่ิงแวดล้อม ซาลโมเนลลาที่แยกได้จากตัวอย่างศึกษานี  ร้อยละ 1.4 พบเป็นซีโรทัยป์ 
O-antigen ได้แก่ O4, O7, O3: 10 และ O9 การศึกษานี แสดงให้เห็นถึงความชุกของเชื อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงใน
ระดับโมเลกุลบริเวณพื นที่ชายแดนไทย - พม่า ซึ่งจะช่วยในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคอย่าง
เหมาะสม  
ค าส าคัญ : จังหวัดตาก วิธีทางชีวโมเลกุล rectal swab, V. cholerae O1, LAMP, PCR, PFGE 

Abstract 
Diarrheal illnesses contribute significantly to infectious diseases burden worldwide. This study 

provides an overview of diarrheagenic bacteria in patients, normal cases and environment by molecular 
methods. During 2009 to 2017, a total of 3,509 rectal swabs (patient 1,169 cases, normal 2,340 cases) and 
800 environmental samples were collected from Thai-Myanmar border areas including three districts of Tak 
Province and investigated for bacterial enteric pathogens by using culture technique and LAMP. Out of the 
4,309 study samples, the overall percentage of V. cholerae O1 positive samples was 5.4% and 1.8% in rectal 
swabs and environmental samples, respectively. V. cholerae O1 obtained from rectal swabs between 2015 
and 2016 were further analyzed by PCR, PFGE and MLVA. The isolates were the serotype Ogawa and they 
exhibited 10 PFGE and 7 MLVA patterns. The prevalence of different diarrheagenic bacteria, V. 
parahaemolyticus was detected at 1.6% and 3.8% among clinical and environmental samples, respectively. 
virulence-associated genes toxR, tdh and trh were found. Of these, the predominant serotype of clinical 
isolates was O3:K6, whereas O11:KUT was predominantly found in food and environmental isolates.  
Salmonella were also isolated in 1.4% of study samples. The isolates exhibited several O-antigen serotypes 
including O4, O7, O3:10 and O9. This study demonstrated the molecular prevalence of diarrheagenic 
bacteria in Thai-Myanmar border areas. It will support development of appropriate targeted prevention and 
control strategies. 
Keyword : Tak, Molecular, rectal swab, V. cholerae O1, LAMP, PCR, PFGE 
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ระดับโมเลกุลบริเวณพื นที่ชายแดนไทย - พม่า ซึ่งจะช่วยในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคอย่าง
เหมาะสม  
ค าส าคัญ : จังหวัดตาก วิธีทางชีวโมเลกุล rectal swab, V. cholerae O1, LAMP, PCR, PFGE 

Abstract 
Diarrheal illnesses contribute significantly to infectious diseases burden worldwide. This study 

provides an overview of diarrheagenic bacteria in patients, normal cases and environment by molecular 
methods. During 2009 to 2017, a total of 3,509 rectal swabs (patient 1,169 cases, normal 2,340 cases) and 
800 environmental samples were collected from Thai-Myanmar border areas including three districts of Tak 
Province and investigated for bacterial enteric pathogens by using culture technique and LAMP. Out of the 
4,309 study samples, the overall percentage of V. cholerae O1 positive samples was 5.4% and 1.8% in rectal 
swabs and environmental samples, respectively. V. cholerae O1 obtained from rectal swabs between 2015 
and 2016 were further analyzed by PCR, PFGE and MLVA. The isolates were the serotype Ogawa and they 
exhibited 10 PFGE and 7 MLVA patterns. The prevalence of different diarrheagenic bacteria, V. 
parahaemolyticus was detected at 1.6% and 3.8% among clinical and environmental samples, respectively. 
virulence-associated genes toxR, tdh and trh were found. Of these, the predominant serotype of clinical 
isolates was O3:K6, whereas O11:KUT was predominantly found in food and environmental isolates.  
Salmonella were also isolated in 1.4% of study samples. The isolates exhibited several O-antigen serotypes 
including O4, O7, O3:10 and O9. This study demonstrated the molecular prevalence of diarrheagenic 
bacteria in Thai-Myanmar border areas. It will support development of appropriate targeted prevention and 
control strategies. 
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บทคัดย่อ 
  โรคไอกรน (pertussis) เป็นโรคติดเชือ้แบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจสว่นบน ผู้ ป่วยมีอาการไออยา่งรุนแรง 
เป็นชดุๆ และมีการหายใจเข้าอยา่งแรงจนเกิดเสียงวู๊ป (whoop) สาเหตจุากเชือ้ Bordetella pertussis และพบอาการคล้ายกบั
ไอกรน จากเชือ้ B. parapertussis และ B. holmesii ได้ ประเทศไทยมีรายงานพบผู้ ป่วยโรคไอกรนประปรายอย่างตอ่เน่ือง
แม้วา่มีโปรแกรมให้วคัซีนป้องกนัโรคไอกรน เน่ืองจากการตรวจวินิจฉยัโรคด้วยวิธีเพาะเชือ้ในห้องปฏิบติัการมีความไวต่ํา สว่น
ใหญ่ให้ผลลบจงึไมท่ราบเชือ้สาเหต ุ อาจมีผลตอ่ความครอบคลมุของวคัซีนและไมท่ราบสถานการณ์ของโรคไอกรนที่แน่นอน
การสอบสวนโรคไอกรนระหวา่ง มกราคม พ.ศ. 2558 -ธนัวาคม พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธี Real-time PCR ตรวจตวัอยา่ง
nasopharyngeal swab และnasopharyngeal aspirate จากผู้สงสยัโรคไอกรนและผู้สมัผสั 852 คน พบผลบวกร้อยละ 20.2 
(172 คน) แบง่เป็นผู้ ติดเชือ้ B. pertussis ร้อยละ16.08 (ผู้ ป่วย 68, ผู้สมัผสั 69), B. parapertussis ร้อยละ 3.17 (ผู้ ป่วย 7,  
ผู้สมัผสั 20), B. holmesii  ร้อยละ 0.12 (ผู้ ป่วย 1) และผู้ ติดเชือ้ B. pertussis ร่วมกบั B. parapertussis ร้อยละ 0.82 (ผู้ป่วย 
1, ผู้สมัผสั 6) จงัหวดัท่ีพบผู้ ป่วยและผู้ ท่ีมีเชือ้สงูสดุคือ ยะลา (ร้อยละ4.69) ผลการศกึษาบ่งชีว้า่มีผู้ ติดเชือ้ไอกรนไมแ่สดง
อาการจํานวนมากดงันัน้แนวทางการรักษาต้องครอบคลมุถงึผู้ใกล้ชิดกบัผู้ ป่วย เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายและการติดเชือ้ซํา้ 
คาํสาํคัญ : โรคไอกรน, Bordetella pertussis 

Abstract 
 Pertussis is an upper respiratory tract infection caused by bacteria. Chronic coughing is common in 
patients followed by a high-pitched “whoop” sound after deep breathing. The major cause of pertussis is 
Bordetella pertussis. In addition, B. parapertussis and B. holmesii causing pertussis-like syndrome have been 
reported. Several sporadic cases have been reported in Thailand continuously, although vaccine program is 
implemented in children. Diagnosis of pertussis using culture method reveals low sensitivity with no bacteria 
detected leading to the underestimation of causative agents that possibly affect vaccine coverage as well as the 
undetermined pertussis situation. Investigation of nasopharyngeal swabs and nasopharyngeal aspirates from 852 
persons with suspected pertussis and close contacts during the period from January 2015 to December 2017 
using real-time PCR revealed 20.2% positive. Out of 172 suspected persons with positive results, 137 were 
positive for B. pertussis (68 patients, 69 contacts), 27 were positive for B. parapertussis (7 patients, 20 contacts), 
1 was positive for B. holmesii (1 patient) and 7 were positive for both B. pertussis and B. parapertussis (1 patient, 
6 contacts). The highest prevalence (4.69%) of pertussis and pertussis-like syndrome was found in Yala. This 
study indicates a high number of infected persons without symptoms among contacts. Thus, treatment of 
pertussis should cover not only the patients but also the close contacts in order to prevent disease spreading and 
recurrence. 
Key Words: Pertussis, Bordetella pertussis 
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การตรวจวินิจฉัยการตดิเชื �อไวรัสซิกาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 

Detection of zika virus infection in upper northeastern region, 2016-2017 
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บทคัดย่อ 

การระบาดของการติดเชื �อไวรัสซิกาพบได้ในหลายพื �นที�ของประเทศไทยและยังมีการระบาดอย่างต่อเนื�อง       

มาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาครั �งนี �คณ ะผู้ วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื� อตรวจวินิจฉัยการติดเชื �อไวรัสซิกา ที� ระบาดใน               

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเก็บรวบรวมข้อมูลการระบาดของเชื �อ โดยศึกษาการติดเชื �อไวรัสซิกาจากตวัอย่าง 

ส่งตรวจจากผู้ ป่วยและผู้สัมผสัที�เข้านิยามการเฝ้าระวงัโรคติดเชื �อ จากโรงพยาบาลในพื �นที�เขตสุขภาพที� 8 ระหว่างเดือน

กนัยายน 2559 ถงึตลุาคม 2560 การติดเชื �ออาศยัการตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชื �อไวรัสซกิา โดยวิธี Real-time RT-PCR 

และตรวจแอนติบอดีที�จําเพาะโดยวิธี ELISA ผลการศึกษาจากผู้ ป่วยและผู้สมัผสัจํานวน 965 ราย เป็นเพศชาย 164 ราย 

เพศหญิง 801 ราย พบการติดเชื �อจํานวน 68 ราย (ร้อยละ 7.0) พบอัตราการติดเชื �อสูงในช่วงเดือนกันยายน ถึง

พฤศจิกายน 2559 โดยพบมากใน อําเภอนาแก จงัหวัดนครพนม และ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 12 ราย และ  

11 ราย ตามลําดบั (ร้อยละ 17.6 และ 16.2 ตามลําดบั) งานวิจยันี �นบัเป็นการรายงานครั �งแรกของข้อมูลการตรวจวินิจฉัย

การติดเชื �อไวรัสซิกาทางห้องปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นข้อมูลที�มีประโยชน์สําหรับ             

การเฝา้ระวงั และหาแนวทางในการควบคมุปอ้งกนัการระบาดของเชื �อไวรัสซกิาในพื �นที�ต่อไป 

คําสําคญั : ไวรัสซกิา การตรวจวินิจฉยัโดยวธิี Real-time RT-PCR ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

Abstract 

The outbreaks of zika virus infection have been found in many parts of Thailand. Therefore, this 

research aimed to investigate zika virus infection in the upper northeastern region. Samples were collected 

from the 8th public health region from September 2016 to October 2017. Real-time RT-PCR and ELISA were 

used to detect zika virus genome and antibodies to the virus, respectively.  In total, 965 patients and 

suspected cases, of which 164 and 801 were males and females, respectively. Sixty eight (7.0%) patients and 

suspected cases were infected by zika virus. The infection rate was high in September-December 2016. 

Infected cases in Nakae, Nakhon Phanom, and Seka, Bungkan were 12 (17.6%) and 11 cases (16.2%), 

respectively, which were higher than other regions in the 8th public health region. This is the first surveillance 

information of zika virus infection in the upper northeastern region. This information is benefit for public health 

to prepare for prevention of the future outbreak of the zika virus in this region. 

Key word: Zika virus infection, Real-time RT-PCR, Upper northeastern region 
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คําสําคญั : ไวรัสซกิา การตรวจวินิจฉยัโดยวธิี Real-time RT-PCR ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

Abstract 

The outbreaks of zika virus infection have been found in many parts of Thailand. Therefore, this 

research aimed to investigate zika virus infection in the upper northeastern region. Samples were collected 

from the 8th public health region from September 2016 to October 2017. Real-time RT-PCR and ELISA were 

used to detect zika virus genome and antibodies to the virus, respectively.  In total, 965 patients and 

suspected cases, of which 164 and 801 were males and females, respectively. Sixty eight (7.0%) patients and 

suspected cases were infected by zika virus. The infection rate was high in September-December 2016. 

Infected cases in Nakae, Nakhon Phanom, and Seka, Bungkan were 12 (17.6%) and 11 cases (16.2%), 

respectively, which were higher than other regions in the 8th public health region. This is the first surveillance 

information of zika virus infection in the upper northeastern region. This information is benefit for public health 

to prepare for prevention of the future outbreak of the zika virus in this region. 

Key word: Zika virus infection, Real-time RT-PCR, Upper northeastern region 
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บทคดัย่อ 

แหลง่น า้ที่มีการปนเปือ้นเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบ เอ (HAV) หรือ  อี (HEV) เป็นสาเหตใุห้เกิดการระบาดของโรคทางเดิน
อาหารได้  คณะผู้วิจยัศึกษาแหล่งน า้จาก 4 จังหวดัคือ อดุรธานี  บึงกาฬ ตรัง และภเูก็ต แบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ แหล่งน า้จาก
ธรรมชาติ โรงงานผลิตน า้ดื่ม และระบบการบ าบดัน า้เสีย (ก่อนและหลงับ าบดั) โดยเร่ิมจากขัน้ตอนเพ่ิมความเข้มข้นของเชือ้
ด้วยวิธีตกตะกอน หรือการกรอง และตรวจวดัด้วยวิธี realtime PCR จากตวัอยา่งน า้ทัง้หมด 758 ตวัอยา่ง พบ HAV6 ตวัอย่าง
(ร้อยละ 0.79) HEV จ านวน 17 ตวัอย่าง (ร้อยละ 2.24) แหลง่น า้ธรรมชาติ  317 ตวัอย่าง พบ HAV และ HEV คิดเป็นร้อยละ  
0.32 และ 2.21 ตามล าดับ น า้ดื่ม 368 ตัวอย่างไม่พบเชือ้ไวรัสตับอักเสบทัง้สองชนิด  ส าหรับระบบบ่อบ าบดัน า้เสีย 73 
ตวัอยา่ง พบ HAV และ HEV ในบอ่ก่อนบ าบดั ร้อยละ 5.49 และ 15.07 ตามล าดบั แตภ่ายหลงัจากการบ าบดั ตรวจไม่พบเชือ้
ไวรัสทัง้สอง แสดงถึงระบบการบ าบดัมีประสทิธิภาพท่ีช่วยป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้ได้ 
ค าส าคัญ: ไวรัสตบัอกัเสบเอ, ไวรัสตบัอกัเสบอี, โรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากไวรัส, น า้ปนเปือ้น 

Abstract 

Water resources contaminated with Hepatitis A virus (HAV) or Hepatitis E virus (HEV) can cause 
gastroenteritis outbreaks. The aim of this study was to conduct a survey on HAV and HEV from water samples that 
were classified in 3 groups: Natural water resource (NWR), Drinking water factory (DW) and Wastewater treatment 
system (WS) (before-after treatment) in Udonthani, Beungkan, Trang and Phuket provinces. All of 758 samples 
were prepared by polyethylene glycol precipitation or filtration and detected for HAV or HEV by realtime PCR. The 
result showed that 6 of 758 (0.79%) water samples were HAV positive and 7 of 758 (2.24%) were HEV positive. Of 
317 NWR samples, 4 were HAV positive (0.32%) and 11 were HEV positive (2.21%).  HAV and HEV were not 
found in 368 DW samples. WS samples (before treatment) were found positive for HAV and HEV at 5.49% and 
15.07%, respectively, but no detection of both viruses in WS samples after treatment. The result revealed that the 
effective treatment is useful for prevention of viral spreading. 
Key word: Hepatitis A virus, Hepatitis E virus, Viral gastroenteritis, waterborne 
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Abstract 

Water resources contaminated with Hepatitis A virus (HAV) or Hepatitis E virus (HEV) can cause 
gastroenteritis outbreaks. The aim of this study was to conduct a survey on HAV and HEV from water samples that 
were classified in 3 groups: Natural water resource (NWR), Drinking water factory (DW) and Wastewater treatment 
system (WS) (before-after treatment) in Udonthani, Beungkan, Trang and Phuket provinces. All of 758 samples 
were prepared by polyethylene glycol precipitation or filtration and detected for HAV or HEV by realtime PCR. The 
result showed that 6 of 758 (0.79%) water samples were HAV positive and 7 of 758 (2.24%) were HEV positive. Of 
317 NWR samples, 4 were HAV positive (0.32%) and 11 were HEV positive (2.21%).  HAV and HEV were not 
found in 368 DW samples. WS samples (before treatment) were found positive for HAV and HEV at 5.49% and 
15.07%, respectively, but no detection of both viruses in WS samples after treatment. The result revealed that the 
effective treatment is useful for prevention of viral spreading. 
Key word: Hepatitis A virus, Hepatitis E virus, Viral gastroenteritis, waterborne 
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเชือ้ไข้หวดัใหญ่ชนิด A(H3N2) ในปี 2560 
The impact of the influenza A(H3N2) genetic drift  in 2017 
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National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health  
บทคดัย่อ 

เดือนพฤษภาคม 2560 มีรายงานการระบาดของไข้หวดัใหญ่นอกฤดกูาลในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยพบผู้ ป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลนัรุนแรงและเสียชีวิตจ านวน 205 ราย ส าหรับประเทศไทยจากการเฝ้าระวงัโรค
ไข้หวดัใหญ่ของศนูย์ไข้หวดัใหญ่แหง่ชาต ิระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถึง สงิหาคม ซึง่เป็นช่วงฤดฝูนพบผลบวกไข้หวดัใหญ่เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เนื่องจากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 45 และเชือ้ที่พบสว่นใหญ่เป็นไข้หวดัใหญ่ชนิด A(H3N2) เมื่อน ายีน HA ของเชือ้มา
ศกึษาเปรียบเทียบกบัสายพนัธุ์วคัซีนปี 2560 ด้วยวิธีการหาล าดบัเบส (Conventional sequencing) พบว่าเชือ้ A(H3N2) เกิด
การเปลีย่นแปลงพนัธุกรรมแบบเลก็น้อย (genetic drift) สะสมอยา่งตอ่เนื่องประมาณร้อยละ 25 มีความใกล้เคียงกบัสายพนัธุ์
วคัซีน A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) สว่นท่ีเหลอืมีความแตกตา่งและแยกออกเป็นสปัเคลด (subclade) ใหม ่คือ 3c.2a1 
ร้อยละ 66.67 และ 3c.2a2 Cluster II ร้อยละ 8.33 แตม่ีความคล้ายคลงึกบัสายพนัธุ์วคัซีนตวัใหม่ คือ A/Singapore/INFMH-
16-0019/2014(H3N2) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสายพนัธุ์ที่องค์การอนามยัโลกประกาศใช้ในปี 2561 ส าหรับประเทศทางซีก  
โลกใต้และจะน าเข้ามาจ าหนา่ยในประเทศไทยราวเดือนเมษายนปี 2561 ดงันัน้ก่อนมีวคัซีนตวัใหม่ กระทรวงสาธารณสขุต้อง
วางมาตรการการควบคมุและป้องกนัโรคอยา่งเข้มข้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 
ค าส าคญั: ไข้หวดัใหญ่ชนิด A(H3N2), วคัซีน, การเปลี่ยนแปลงพนัธุกรรมแบบเล็กน้อย, สปัเคลด 

 
Abstract 

In May 2017, there was a report of unusual influenza outbreaks in the Hong Kong Special Administrative 
Region since it began earlier than usual flu season and 205 dead cases with severe acute respiratory diseases 
were reported. In Thailand, National Influenza Center reported an increasing influenza cases during the rainy 
season. The positive rate increased from 26% in July to 45% in August and the dominant subtype was A(H3N2). 
The HA gene of the local strains and vaccine strain in 2016 were studied by conventional sequencing and found 
that 25% of A(H3N2) HA gene was similar to current A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) vaccine strain, the rest of 
A(H3N2) showed the HA genetic drift and was classified into two new subclades: subclade 3c.2a1 (66.67%) and 
subclade 3c.2a2 Cluster II (8.33%) but was closed to the new vaccine strain; A/Singapore/INFMH-16-
0019/2014(H3N2) which is one of the three vaccine strains in the 2018 southern hemisphere influenza vaccine 
composition that World Health Organization has selected and the new vaccine will be available on the market 
around April 2018. Therefore, prior to an import of the new vaccine, Ministry of Public Health, Thailand should 
implement strong control and prevention measures as to reduce a spread of influenza. 
Keywords: Influenza A(H3N2), vaccine, genetic drift , subclade. 
*Corresponding author:  
E-mail: malinee.c@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัย่อ 

เดือนพฤษภาคม 2560 มีรายงานการระบาดของไข้หวดัใหญ่นอกฤดกูาลในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยพบผู้ ป่วย
ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลนัรุนแรงและเสียชีวิตจ านวน 205 ราย ส าหรับประเทศไทยจากการเฝ้าระวงัโรค
ไข้หวดัใหญ่ของศนูย์ไข้หวดัใหญ่แหง่ชาต ิระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถึง สงิหาคม ซึง่เป็นช่วงฤดฝูนพบผลบวกไข้หวดัใหญ่เพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เนื่องจากร้อยละ 26 เป็นร้อยละ 45 และเชือ้ที่พบสว่นใหญ่เป็นไข้หวดัใหญ่ชนิด A(H3N2) เมื่อน ายีน HA ของเชือ้มา
ศกึษาเปรียบเทียบกบัสายพนัธุ์วคัซีนปี 2560 ด้วยวิธีการหาล าดบัเบส (Conventional sequencing) พบว่าเชือ้ A(H3N2) เกิด
การเปลีย่นแปลงพนัธุกรรมแบบเลก็น้อย (genetic drift) สะสมอยา่งตอ่เนื่องประมาณร้อยละ 25 มีความใกล้เคียงกบัสายพนัธุ์
วคัซีน A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) สว่นท่ีเหลอืมีความแตกตา่งและแยกออกเป็นสปัเคลด (subclade) ใหม ่คือ 3c.2a1 
ร้อยละ 66.67 และ 3c.2a2 Cluster II ร้อยละ 8.33 แตม่ีความคล้ายคลงึกบัสายพนัธุ์วคัซีนตวัใหม่ คือ A/Singapore/INFMH-
16-0019/2014(H3N2) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของสายพนัธุ์ที่องค์การอนามยัโลกประกาศใช้ในปี 2561 ส าหรับประเทศทางซีก  
โลกใต้และจะน าเข้ามาจ าหนา่ยในประเทศไทยราวเดือนเมษายนปี 2561 ดงันัน้ก่อนมีวคัซีนตวัใหม่ กระทรวงสาธารณสขุต้อง
วางมาตรการการควบคมุและป้องกนัโรคอยา่งเข้มข้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 
ค าส าคญั: ไข้หวดัใหญ่ชนิด A(H3N2), วคัซีน, การเปลี่ยนแปลงพนัธุกรรมแบบเล็กน้อย, สปัเคลด 

 
Abstract 

In May 2017, there was a report of unusual influenza outbreaks in the Hong Kong Special Administrative 
Region since it began earlier than usual flu season and 205 dead cases with severe acute respiratory diseases 
were reported. In Thailand, National Influenza Center reported an increasing influenza cases during the rainy 
season. The positive rate increased from 26% in July to 45% in August and the dominant subtype was A(H3N2). 
The HA gene of the local strains and vaccine strain in 2016 were studied by conventional sequencing and found 
that 25% of A(H3N2) HA gene was similar to current A/Hong Kong/4801/2014(H3N2) vaccine strain, the rest of 
A(H3N2) showed the HA genetic drift and was classified into two new subclades: subclade 3c.2a1 (66.67%) and 
subclade 3c.2a2 Cluster II (8.33%) but was closed to the new vaccine strain; A/Singapore/INFMH-16-
0019/2014(H3N2) which is one of the three vaccine strains in the 2018 southern hemisphere influenza vaccine 
composition that World Health Organization has selected and the new vaccine will be available on the market 
around April 2018. Therefore, prior to an import of the new vaccine, Ministry of Public Health, Thailand should 
implement strong control and prevention measures as to reduce a spread of influenza. 
Keywords: Influenza A(H3N2), vaccine, genetic drift , subclade. 
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อุบัตกิารณ์ของการตดิเชือ้ไวรัสระบบทางเดนิหายใจ ปี2560 
Incidence of Respiratory Viruses in 2017 
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บทคดัย่อ 
การศกึษานีเ้ป็นการหาอบุตักิารณ์ของการติดเชือ้ไวรัสระบบทางเดินหายใจของผู้ ป่วย ภายใต้โครงการเฝา้ระวงั

การกลายพนัธุ์และการดือ้ยาของเชือ้ไข้หวดัใหญ่ไข้หวดันกและเชือ้ไวรัสทางเดินหายใจวิเคราะห์ตวัอยา่งตัง้แตเ่ดือน
ตลุาคม 2559 ถึง เดือนกนัยายน 2560 จ านวน 1,275 ตวัอยา่ง ด้วยวิธี Multiplex real-time RT-PCR (ชดุน า้ยา 
AnyplexTM II RV16) ผลการวิเคราะห์พบเชือ้ไวรัสระบบทางเดินหายใจ จ านวน  919 ตวัอยา่ง คดิเป็นร้อยละ 72.1 มกีาร
ติดเชือ้ชนิดเดียว จ านวน 685 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 53.7 ติดเชือ้ร่วม 2 ชนิด จ านวน  215 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 16.9 
เชือ้ไวรัสที่พบมากที่สดุ 3 ล าดบัแรก คือ Influenza A virus จ านวน 198 ตวัอยา่ง(15.5%), Human rhinovirus จ านวน 
128 ตวัอยา่ง(10.0%) และ Influenza B virus จ านวน 103 ตวัอยา่ง (8.1%) เมื่อพิจารณาตามกลุม่ช่วงอาย ุพบวา่ การติด
เชือ้ Influenza A virus จะแปรผนัตรงกบัอายทุี่เพิม่มากขึน้ (R2 = 0.97) และ การติดเชือ้ Human rhinovirus จะแปรผกผนั
กบัอายทุีเ่พิ่มมากขึน้ (R2 = -0.93) การศกึษานีแ้สดงอบุตัิการณ์การติดเชือ้ไวรัสทางเดินหายใจในผู้ ป่วยแตล่ะกลุม่อายซุึ่ง
มีประโยชน์ในการเฝา้ระวงัการตดิเชือ้เพิ่มประสทิธิภาพการรักษาและควบคมุการระบาดของโรค 
ค าส าคัญ: เชือ้ไวรัส, การติดเชือ้ไวรัสระบบทางเดินหายใจ, Multiplex real-time RT-PCR      

Abstract 
This study describes the incident of respiratory viral infections in patients under the project 

Surveillance for Mutation and Drug Resistance of Human Influenza Viruses/ Avian Influenza Viruses and Other 
Respiratory Viruses. A total of 1,275 specimens, collected from October 2016 to September 2017, were 
detected by using multiplex real-time RT-PCR (AnyplexTM II RV16 detection kit). The results showed that 919 
(72.1%) respiratory viruses were found. Single viral infection was identified in 685 samples (53.7%) and co-
infection with 2 types of viruses was identified in 215 samples (16.9%). Most of the three viruses found were  
Influenza A virus (198 samples; 15.5%), Human rhinovirus (128 samples; 10.0%) and Influenza B virus (103 
samples; 8.1%). A prevalence of influenza A virus were positively correlated with ages (R2 = 0.97) but that of 
Human rhinovirus were negatively correlated (R2 = -0.93). This study demonstrated the incidence of 
respiratory viral infections in each age group  which is useful for surveillance of respiratory  viral infections 
and could enhance effectiveness of prevention and control of outbreaks. 
Keywords:Virus, Respiratory viral infection, Multiplex real-time RT-PCR 
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การติดเชือ้ไวรัสทางเดนิหายใจในผู้ป่วยที่ต้องด าเนินการสอบสวนโรคเมอร์ส ปี 2560 

Respiratory virus infection of patients under investigation MERS in 2017 
ฐิติพร ใจกว้าง*1, ปาริฉตัร แอน่ดอน1, โศภิตา กาหลง1, ขนัธ์ทิวา ชยัราช1,  

มาลนิี จิตตกานต์พิชย์1, นนัทวรรณ เมฆา1 และสมชาย แสงกิจพร1 
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บทคดัย่อ 
ได้ท าการตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรัส MERS-CoV และตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรัส

ทางเดินหายใจ 16 ชนิด ด้วยวิธี Multiplex real-time PCR ในตวัอย่างผู้ ป่วยที่ต้องด าเนินการสอบสวนโรคทางเดินหายใจ
ตะวนัออกกลาง (โรคเมอร์ส) ที่มีอาการไข้ ไอ หายใจหอบ หายใจล าบาก มีประวตัิเดินทางมาจากประเทศแถบตะวนัออก
กลางและประเทศที่มีการระบาดในช่วงเวลา 14 วนัก่อนเร่ิมป่วย ในปี พ.ศ. 2560 มีตวัอยา่งตรวจ 105 ตวัอยา่ง พบว่าติด
เชือ้ไวรัสทางเดินหายใจ ร้อยละ 66.67 เป็นการติดเชือ้ชนิดเดียว ร้อยละ 45.71 เชือ้ที่พบมากที่สดุ คือ Rhinovirus (ร้อยละ 
19.05) รองลงมาเป็น Influenza A virus (ร้อยละ 14.29) และติดเชือ้ร่วม 2, 3 และ 4 ชนิด ร้อยละ 18.10, 1.90 และ 0.95 
ตามล าดับ โดยการติดเชือ้ร่วม 2 ชนิดพบเป็น Rhinovirus ร่วมกับ Influenza A virus มากที่สุด (ร้อยละ 3.81) เมื่อ
พิจารณาตามกลุม่ช่วงอายขุองผู้ ป่วยที่ต้องด าเนินการสอบสวนโรค พบวา่กลุม่ที่พบการติดเชือ้มากที่สดุ คือกลุม่ช่วงอายุ
ระหว่าง 61-80 ปี (ร้อยละ 32.38) โดยติดเชือ้ Rhinovirus มากที่สุด (ร้อยละ 41.18) รองลงมา คือ Influenza A virus 
(ร้อยละ 20.60) จากข้อมลูสรุปได้วา่ ตวัอยา่งที่สง่ตรวจเพื่อสวบสวนโรคเมอร์ส ใน พ.ศ. 2560 ไม่พบโรคเมอร์ส และพบว่า
ติดเชือ้ Rhinovirus สงูสดุ  
ค าส าคัญ : เชือ้ไวรัสทางเดินหายใจ, ผู้ ป่วยที่ต้องด าเนินการสอบสวนโรค, MERS-CoV, Multiplex real-time PCR 

Abstract 
 In 2017, detection of MERS-CoV and 16 more types of respiratory pathogen viruses using multiplex 
real-time PCR were performed in 105 specimens of patients under investgation (PUI) for Middle Eastern 
respiratory syndrome (MERS) with fever cough dyspnea and history of traveling in Middle East or outbreak 
counties in 14 days before illness at National Institute of Health. Of these samples, 66.67% (70/105) was 
infected with respiratory viruses and 45.71% (48/105) was a single-infection. The most common ones were 
rhinovirus at 19.05%, followed by influenza A virus at 14.29% and co-infection of 2, 3 and 4 types of viruses 
were at 18.10%, 1.90% and 0.95%, respectively. Most of 2 viral co-infection was Rhinovirus and Influenza A 
viruses (3.81% ). The  age group ranging from 61 -80 years was mostly infected (32.38% ) and the most 
common infection was Rhinovirus (41.18%), followed by Influenza A virus (20.60%). Our finding concluded 
that no MERS-CoV patients identified and most of the respiratory infections in 2017 caused by Rhinovirus.  
Keyword : Respiratory viruses, Patients under investigated: PUI, MERS-CoV, Multiplex real-time PCR 
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Situation of HIV infection among Infants born to HIV-infected mothers in Suratthani, Chumporn and Phuket 
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Abstract 
Prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) program has provided antiretroviral treatment 

(ART) to HIV-positive pregnant women to stop their infants from acquiring HIV virus. The elimination of MTCT 
target by Ministry of Public Health is < 2% in 2015. A total of 720 cases blood samples were collected from 
children born to HIV infected mothersin SuratThani, Chumporn and Phuket  during 2008-2016 and were sent 
to the Regional Medical Sciences Center 11, SuratThani. DNA samples were extracted and were performed 
by nested DNA-PCR for HIV diagnosis. During 2008-2016, Rates of HIV-infected infants were 3.6, 1.9, 4.8, 
1.0, 3.2, 0, 6.3, 1.7, and 0%. We found that 6 of HIV-1 positive children (31.6%) were born from mothers who 
did not take highly active antiretroviral therapy. After implementation of PMTCT in 3 provinces, a decrease in 
the rate of HIV-infected infants was shown, indicating an effective operation according to the country 
program. Furthermore knowledge provision, good communication and family planning to HIV-infected 
pregnant women are essential to end mother-to-child transmission in Thailand. 
keywords : HIV Nested DNA-PCR  Antiretroviral 
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Abstract 
Prevention of mother-to-child transmission (PMTCT) program has provided antiretroviral treatment 

(ART) to HIV-positive pregnant women to stop their infants from acquiring HIV virus. The elimination of MTCT 
target by Ministry of Public Health is < 2% in 2015. A total of 720 cases blood samples were collected from 
children born to HIV infected mothersin SuratThani, Chumporn and Phuket  during 2008-2016 and were sent 
to the Regional Medical Sciences Center 11, SuratThani. DNA samples were extracted and were performed 
by nested DNA-PCR for HIV diagnosis. During 2008-2016, Rates of HIV-infected infants were 3.6, 1.9, 4.8, 
1.0, 3.2, 0, 6.3, 1.7, and 0%. We found that 6 of HIV-1 positive children (31.6%) were born from mothers who 
did not take highly active antiretroviral therapy. After implementation of PMTCT in 3 provinces, a decrease in 
the rate of HIV-infected infants was shown, indicating an effective operation according to the country 
program. Furthermore knowledge provision, good communication and family planning to HIV-infected 
pregnant women are essential to end mother-to-child transmission in Thailand. 
keywords : HIV Nested DNA-PCR  Antiretroviral 
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โรคหดัและหดัเยอรมันในเขตสุขภาพที่ 5 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 ถงึ ปี พ.ศ. 2560 
Measles and rubella in the 5th regional health zone between 2012 and 2017 
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บทคัดย่อ 

ได้นําตวัอย่างผู้ ป่วยจากโครงการกําจดัโรคหดั ท่ีเก็บระหว่าง ปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ในเขตสขุภาพท่ี 5 มา
ตรวจวิเคราะห์และยืนยนัโรคหดั และโรคหดัเยอรมันด้วยวิธี ELISA IgM และรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์จากการ
ระบาดของโรคหดัและโรคหดัเยอรมนัในพืน้ท่ีศึกษา ซึง่พบวา่มีการระบาดของโรคหดั 2 ครัง้ คือ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560
โดยปี พ.ศ. 2555 พบผู้ติดเชือ้รวม 153 ราย จากตวัอย่างทัง้หมด 249 ราย (61.45%) และปี พ.ศ. 2560 พบผู้ ติดเชือ้รวม 331
ราย จากตวัอย่างทัง้สิน้ 534 ราย (61.99%) สว่นในปี พ.ศ. 2556-2559  ไม่พบการระบาดของโรคหดั โดยพบผู้ติดเชือ้เพียง 67 
รายจากตวัอย่าง 255 ราย (26.27%) จงัหวดัท่ีพบผู้ ป่วยสว่นใหญ่เป็นจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีติดชายแดน หรือมีจํานวนแรงงานต่าง
ด้าวสงู และจากการตรวจวิเคราะห์หาสายพนัธ์ุ (Genotype) ไวรัสหดั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 พบการระบาดของไวรัสหดั สายพนัธุ์ 
D8 จํานวน 328 ตวัอย่าง (98.8%) ,สายพนัธ์ุ H1 จํานวน 3 ตวัอย่าง (0.9%) และสายพนัธ์ุ B3 จํานวน 1 ตวัอย่าง (0.3%) จาก
ตวัอยา่งที่ติดเชือ้ทัง้หมด 332 ตวัอยา่ง สว่นโรคหดัเยอรมนัพบวา่ไม่มีการระบาด โดยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555-2560 แต่พบผู้ ติดเชือ้ 
9 ราย จากตวัอย่างทัง้หมด 396 ราย (2.27%)  
 

คําสาํคญั : หดั, หดัเยอรมนั,สายพนัธ์ุ 

Abstract 
Patient’s specimens  from Measles elimination program, collected from 2012 - 2017 in the 5th regional 

health zone, were performed screening and confirmation assays for measles and rubella using ELISA IgM. Two 
measles outbreaks occurred in 2012 and 2017, we detected 153 measles cases from 249 cases (61.45%) in 2012 
and 331 cases from 534 cases (61.99%) in 2017. There was no measles outbreak during 2013 to 2016, however, 
67 measles cases were detected from 255 cases (26.27%). The measles cases were mainly reported from 
provinces closed to borders or having a community of migrant workers. We further studied on measles genotypes 
starting from 2016 and found D8, H1 and B3 genotypes in 328/332 (98.8%), 3/332 (0.9%) and 1/332 (0.3) 
samples, respectively. In our study, rubella outbreak has not been reported since 2013, only 9 rubella cases 
(2.27%) were detected from 396 cases. 
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Abstract 
Patient’s specimens  from Measles elimination program, collected from 2012 - 2017 in the 5th regional 

health zone, were performed screening and confirmation assays for measles and rubella using ELISA IgM. Two 
measles outbreaks occurred in 2012 and 2017, we detected 153 measles cases from 249 cases (61.45%) in 2012 
and 331 cases from 534 cases (61.99%) in 2017. There was no measles outbreak during 2013 to 2016, however, 
67 measles cases were detected from 255 cases (26.27%). The measles cases were mainly reported from 
provinces closed to borders or having a community of migrant workers. We further studied on measles genotypes 
starting from 2016 and found D8, H1 and B3 genotypes in 328/332 (98.8%), 3/332 (0.9%) and 1/332 (0.3) 
samples, respectively. In our study, rubella outbreak has not been reported since 2013, only 9 rubella cases 
(2.27%) were detected from 396 cases. 
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ปัจจัยที่มีผลต่ออตัราการตรวจยนืยนัอลัฟาธาลัสซเีมียในคู่สมรสพ.ศ.2548-2560 
Factors affecting on ratio of alpha thalassemia 1 confirmation in spouses during 2005 to 2017 

ปานทิพย์ ศิริโชติ*1,  ณฐมน เทยีนมณี2,สคุนธ์ทิพย์ ปจุฉาการ1, ทิพย์รัตน์ โพธิพิทกัษ์3, .จิตตาฐากรกญั วฒันา4, 
อมรรัตน์ อูไ๋ล้1,  สริิลดา สพุรรณคง1,  วิภาดา ขวญัแก้ว1, ศิริวรรณ ชยัสมบรูณ์พนัธ์1 
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Sirilada Suphankong1, Wiphada Khwankaew1, Siriwan Chaisomboonpan1 

1 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม2 ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร  3 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ4 ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12 สงขลา 

1 Regional Medical Sciences center 5Samutsongkhram ,2Bureau of Laboratory Quality Standards, 
3 Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi,  4 Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla 

บทคดัย่อ 
ประเทศไทยมีนโยบายควบคมุปอ้งกนัโรคธาลสัซีเมียตัง้แต่ปีพ.ศ.2548 โดยตรวจคดักรองคู่สมรสด้วย Osmotic 

Fragility test (OF) และ Dichlorophenol  indophenol  precipitation  Test  (DCIP) ซึ่งคู่สมรสที่ถกูสงสยัว่าเป็นคู่เสี่ยง
จากตรวจคดักรองจะได้รับการสง่ตรวจ Hemoglobin typing , Alpha และ Beta thalassemia mutation เพื่อบ่งชีก้ารมี
บตุรเป็นธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง ในปีพ.ศ.2548 การตรวจยืนยนัคูส่มรสด้วย Hb typing และคดัเลือกคู่ที่มีโอกาสเป็นพาหะ
Alpha thal1 เพื่อตรวจยืนยนั Alpha thal1 mutation ของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม ใช้เกณฑ์ผล
ตรวจ Hb typing ร่วมกบัผลการคดักรอง OF และ Mean Corpuscular Volume (MCV) ตอ่มาในปี พ.ศ.2556 ปรับเกณฑ์
ไมพ่ิจารณาผล OF จากโรงพยาบาลแตใ่ช้ผล MCV เพียงอย่างเดียว  และในปี พ.ศ.2558 ยกเลิกการใช้ผล OF ในการคดั
กรองแตใ่ช้ผล MCV และ Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) แทนจนถึงปัจจบุนั การปรับเปลีย่นเกณฑ์ทัง้ 3 ช่วงนี ้
สง่ผลให้สดัส่วนการตรวจยืนยนั Alpha thal1 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 60-80 เหลือเพียงร้อยละ 38 
เนื่องจากมีความแมน่ย ามากขึน้ แสดงวา่การใช้ผล MCV และ MCH สามารถน ามาใช้ทดแทนผลจากวิธี OF ได้ 
ค าส าคัญ: ธาลสัซีเมีย, Osmotic Fragility test (OF), MCV,MCH  

Abstract 
Country policy on thalassemia prevention and control has been established since 2005. Spouses are 

screened using osmotic fragility (OF) and dichlorophenol indophenol precipitation (DCIP) tests. Positive 
results from screening tests were confirmed by Hb typing for DNA analysis of alpha and beta thalassemia 
mutation to identify possibilities of severe thalassemia in neonates. In 2005, positive samples, after screening, 
were confirmed at Regional Medical Sciences Center 5 Samutsongkhram for alpha thal1 mutation using OF 
and MCV results from hospitals. In 2013, the MCV method was only used for alpha thal1 confirmation. In 2017, 
MCV and MCH results were only two parameters used, we found that percentages of confirmation of alpha 
thal1 mutation was reduced from 60-70% to 38%. In conclusion, it is possible to suggest that MCV and MCH 
results could be used to replace the results of the OF method. 
Keywords: Thalassemia, Alpha thalassemia, Osmotic fragility test (OF) 
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Country policy on thalassemia prevention and control has been established since 2005. Spouses are 

screened using osmotic fragility (OF) and dichlorophenol indophenol precipitation (DCIP) tests. Positive 
results from screening tests were confirmed by Hb typing for DNA analysis of alpha and beta thalassemia 
mutation to identify possibilities of severe thalassemia in neonates. In 2005, positive samples, after screening, 
were confirmed at Regional Medical Sciences Center 5 Samutsongkhram for alpha thal1 mutation using OF 
and MCV results from hospitals. In 2013, the MCV method was only used for alpha thal1 confirmation. In 2017, 
MCV and MCH results were only two parameters used, we found that percentages of confirmation of alpha 
thal1 mutation was reduced from 60-70% to 38%. In conclusion, it is possible to suggest that MCV and MCH 
results could be used to replace the results of the OF method. 
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ฤทธ์ิก่อกลายพันธ์ุและต้านการก่อกลายพันธ์ุของสารสกดัเมล็ดหมามุ่ยไทย 
Mutagenic and Anti – mutagenic activities of Mucunaprureins (L.) DC. var.pruriens seed extract 
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บทคดัย่อ 

เมล็ดหมามุ่ยไทย (Mucunaprureins (L.) DC.var.pruriens) มีสรรพคณุในการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศ พาร์กินสนั แต่ยงัไม่ทราบถึงความปลอดภยัและข้อมลูด้านพิษวิทยา การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการก่อ
กลายพนัธุ์และต้านการก่อกลายพนัธุ์ของสารสกดัเมลด็หมามุย่ไทยด้วย 50% เอทานอล โดยใช้วิธีทดสอบเอมส์ในระบบที่
ไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ผลการทดลองพบว่าสารสกดัเมล็ดหมามุ่ยไทย ก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์ ในสายพนัธุ์ TA 98 ที่ขนาด
ทดสอบ 6,000 และ 12,000 µg/plate แต่ไม่ก่อให้เกิดการกลายพนัธุ์ในสายพนัธ์ุ TA 100 ทกุระดบัสารทดสอบ สว่นการ
ต้านการก่อกลายพนัธุ์พบว่าสารสกัดทกุขนาดทดสอบสามารถลดจ านวนโคโลนีในสายพนัธุ์ TA 100 และแปรผนัตาม
ขนาดทดสอบ โดยให้ค่าร้อยละการยบัยัง้ (%inhibitory concentration) สงูสดุเท่ากบั 26.8 ที่ขนาด 12,000 µg/plate  
การทดลองนีชี้ใ้ห้เห็นวา่สารสกดัเมลด็หมามุย่ไทยขนาดเทา่กบัหรือสงูกว่า 6,000µg/plate อาจจะไม่ปลอดภยั ควรศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อยืนยนัสรรพคณุในสตัว์ทดลอง เพื่อเป็นข้อมลูน าไปสูก่ารพฒันาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ตอ่ไป  
ค าส าคัญ: เมล็ดหมามุย่ไทย, ฤทธ์ิก่อกลายพนัธุ์, ฤทธ์ิต้านการก่อกลายพนัธุ์,วิธีทดสอบเอมส์ 
 
 Abstract  

Mucunaprureins (L.)DC. var.pruriens seeds have been known to treat sexual dysfunction and 
Parkinson diseases but safety and toxicological data are not known. This study aimed to investigate 
mutagenic and anti-mutagenic activities of 50% ethanol seed extract using Ames test without metabolic 
activation. The results showed that the seed extract had mutagenic activity at the doses of 6,000 and 12,000 
µg/plate in strain TA 98, but no mutagenic activity at all doses in strain TA 100 was found. For anti-mutagenic 
activity, all doses of the extract could reduce the number of revertant colonies of strain TA 100 in the       
dose-response relationship. The highest percentage of inhibitory concentration was 26.8 at the dose of 
12,000 µg/plate. This study indicated that the seed extract might not be safe at the dose of 6,000 µg/plate 
and higher. Studies in animals will be necessary to confirm its activities for further development of Mucuna 
prureins (L.)DC. var.pruriens as health and therapeutic products. 
Key Words: Mucunaprureins (L.) DC.Var.pruriens seed, mutagenic activity, anti-mutagenic activity, Ames test 
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บทคดัย่อ 
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activation. The results showed that the seed extract had mutagenic activity at the doses of 6,000 and 12,000 
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12,000 µg/plate. This study indicated that the seed extract might not be safe at the dose of 6,000 µg/plate 
and higher. Studies in animals will be necessary to confirm its activities for further development of Mucuna 
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บทคดัย่อ 
เบต้าธาลสัซีเมียเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการสร้างฮีโมโกลบิน  โดยอาการจะปรากฏขึน้ภายในสอง

ขวบปีแรกเมื่อการสร้างฮีโมโกลบิน เอฟ (HbF, α2γ2) ถกูแทนท่ีด้วยฮีโมโกลบิน เอ (HbA, α2β2)  อยา่งไรก็ตามในผู้ ป่วยที่
มีระดบั HbF สงูจะมีอาการแสดงของโรคที่ไมรุ่นแรง  การกระตุ้นการสร้างแกมมาโกลบินเพื่อเพิ่มระดบั HbF อีกครัง้จึงเป็น
เป้าหมายส าคญัเพื่อบรรเทาการขาดฮีโมโกลบินในผู้ ป่วยเบต้า-ธาลสัซีเมีย  การศึกษาที่ผ่านมา  คณะผู้วิจยัได้สร้างระบบ
การทดสอบฤทธ์ิในเซลล์ส าหรับค้นหาสารกระตุ้นโปรโมเตอร์ของยีน hemoglobin gamma (HBG)  และน าวิธีทดสอบ
ดงักลา่วมาใช้ทดสอบฤทธ์ิของสารสกดัพืชมากกว่า 250 ตวัอย่าง  ซึ่งพบว่าสารสกดัจากต้นสาบม่วงมีฤทธ์ิกระตุ้นโปรโม
เตอร์ของยีน HBG  การวิจยันีม้ีเป้าหมายเพื่อศกึษาสารเหน่ียวน าการสร้าง HbF จากต้นสาบมว่ง  การแยกบริสทุธ์ิสารออก
ฤทธ์ิด้วยเทคนิคการสกัดแยกด้วยตวัท าละลายอินทรีย์และเทคนิคทางโครมาโทกราฟี พบว่าสารออกฤทธ์ิเป็นสารกลุ่ม 
flavonoids  การวิเคราะห์ฤทธ์ิเหน่ียวน าการสร้าง HbF โดยวดัระดบัการแสดงออกของ HBG ในเซลล์ K562 ด้วยวิธี 
real-time PCR  พบวา่สารสกดั flavonoids ที่ความเข้มข้น 10 µg/mL เพิ่มระดบัการแสดงออกของ HBG ได้มากกว่า 2.5  
เทา่ ต้นสาบมว่งจึงอาจน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์สขุภาพเพื่อการรักษาโรคเบต้าธาลสัซีเมีย 
ค าส าคัญ : เบต้า-ธาลสัซีเมีย, ฮีโมโกลบิน เอฟ, ฮีโมโกลบิน เอ, แกมมาโกลบิน, ต้นสาบมว่ง 

Abstract 
 Beta-thalassemia is a genetic disorder caused by incorrect hemoglobin production. Symptoms are  
apparent within the first two years of childhood when production of hemoglobin changes from hemoglobin F 
(HbF, α2γ2) to hemoglobin A (HbA, α2β2). However, individuals with persistent expression of HbF show mild 
symptoms. Thus, reactivation of gamma-globin expression to increase HbF levels is one of the most effective 
strategies for treatment of beta-thalassemia. In previous study, we established a cell-based assay system for 
searching active substances that could activate hemoglobin gamma (HBG) promoter. The method was used 
to screen over 250 plant extracts and found that the extraction of Praxelis clematidea R.M.King & H.Rob. 
showed HBG promoter activation. Therefore, we aimed to study effect of P. clematidea on HbF inducer. The 
plant extract was purified by liquid-liquid extraction and chromatographic techniques to obtain flavonoid-rich 
fraction as active substances. Analysis of HbF inducing activity was performed to determine an expression 
level of HBG in K562 using real-time PCR. The result showed that treatment with 10 µg/mL of flavonoid-rich 
fraction increased the expression level of HBG more than 2.5 folds. Therefore, P. clematidea is promising for 
development of health products for treatment of beta-thalassemia. 
Keywords : beta-thalassemia, hemoglobin F, hemoglobin A, gamma-globin, Praxelis clematidea R.M.King & H.Rob. 
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บทคัดย่อ 

ประชากรในบางพืน้ท่ีของจงัหวดัตากมีปัญหาการได้รับสมัผสัตะกัว่   จากรายงานของศนูย์ป้องกนัและควบคมุโรค 
สหรัฐอเมริกา (U.S., CDC) โดยการตรวจคดักรองผู้อพยพเข้าประเทศ ณ สถานพกัพิงอําเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก พบวา่
เด็กมีอาการซีดและตรวจพบระดบัตะกัว่สงูกวา่คา่มาตรฐานซึง่ตะกัว่สะสมในร่างกายยาวนานมีคา่คร่ึงชีวิตมากกวา่ 20 ปี  
โดยเฉพาะเด็กจะสง่ผลตอ่พฒันาการ มีการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ช้าระดบัสติปัญญาตํ่ากวา่เด็กปกต ิจึงได้ดําเนินการ
เฝ้าระวงัสขุภาพเด็กจากการปนเปือ้นตะกัว่ เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาจากการได้รับสมัผสัตะกัว่ในเดก็ท่ี  อาจสง่ผลตอ่
สขุภาพโดยการตรวจหาปริมาณตะกัว่ในเลอืดด้วยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry ดําเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 (ยกเว้นปี พ.ศ. 2557) จํานวน 729 ราย พบปริมาณตะกัว่ในเลอืดเด็กสงูกวา่คา่มาตรฐานร้อย
ละ 50.4, 87.1, 13.1 และ 16.9 ตามลาํดบั จากผลการดําเนินงานทําให้ทราบวา่เด็กยงัมีการรับสมัผสัตะกัว่และสง่ผลให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและป้องกนัปัญหาพิษจากตะกัว่ในเด็กได้อยา่งตอ่เน่ือง   
คาํสาํคัญ: ตะกัว่ในเด็ก,อําเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก ,แกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์ปชนัสเปกโตรเมตรี 
 

Abstract 

In some areas of Tak province, some people had a problem of lead exposure. The Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) from U.S. screened immigrants at Umphang shelter, Tak province and found 
some pale children with blood lead level higher than normal level. Normally, lead could be accumulated in 
human body for longtime as it has a half-life for over 20 years and could especially affect brain and growth 
development during childhood, resulting in intellectual and learning disabilities. We carried out a surveillance 
of lead exposure in childrenby determination of the lead level in children blood using Graphite Furnace 
Atomic Absorption Spectrometry.The surveillances were carried out for 4 years from 2013 to 2017 (except 
2014) with a total of 729 collected samples. It was found that the lead levels in children blood in each year 
were 50.4, 87.1, 13.1 and 16.9% higher than the normal level, respectively. The results may imply that 
children mighthave been exposed to lead. The data obtained from this study could be useful for many 
agencies in Ministry of Public Health for continuously prevention of lead poisoning in children. 
Keywords: lead in children blood, Umphang district Tak province, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry 
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บทคัดย่อ 

ประชากรในบางพืน้ท่ีของจงัหวดัตากมีปัญหาการได้รับสมัผสัตะกัว่   จากรายงานของศนูย์ป้องกนัและควบคมุโรค 
สหรัฐอเมริกา (U.S., CDC) โดยการตรวจคดักรองผู้อพยพเข้าประเทศ ณ สถานพกัพิงอําเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก พบวา่
เด็กมีอาการซีดและตรวจพบระดบัตะกัว่สงูกวา่คา่มาตรฐานซึง่ตะกัว่สะสมในร่างกายยาวนานมีคา่คร่ึงชีวิตมากกวา่ 20 ปี  
โดยเฉพาะเด็กจะสง่ผลตอ่พฒันาการ มีการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ช้าระดบัสติปัญญาตํ่ากวา่เด็กปกต ิจึงได้ดําเนินการ
เฝ้าระวงัสขุภาพเด็กจากการปนเปือ้นตะกัว่ เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหาจากการได้รับสมัผสัตะกัว่ในเดก็ท่ี  อาจสง่ผลตอ่
สขุภาพโดยการตรวจหาปริมาณตะกัว่ในเลอืดด้วยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry ดําเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 (ยกเว้นปี พ.ศ. 2557) จํานวน 729 ราย พบปริมาณตะกัว่ในเลอืดเด็กสงูกวา่คา่มาตรฐานร้อย
ละ 50.4, 87.1, 13.1 และ 16.9 ตามลาํดบั จากผลการดําเนินงานทําให้ทราบวา่เด็กยงัมีการรับสมัผสัตะกัว่และสง่ผลให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาและป้องกนัปัญหาพิษจากตะกัว่ในเด็กได้อยา่งตอ่เน่ือง   
คาํสาํคัญ: ตะกัว่ในเด็ก,อําเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก ,แกรไฟต์เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์ปชนัสเปกโตรเมตรี 
 

Abstract 

In some areas of Tak province, some people had a problem of lead exposure. The Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) from U.S. screened immigrants at Umphang shelter, Tak province and found 
some pale children with blood lead level higher than normal level. Normally, lead could be accumulated in 
human body for longtime as it has a half-life for over 20 years and could especially affect brain and growth 
development during childhood, resulting in intellectual and learning disabilities. We carried out a surveillance 
of lead exposure in childrenby determination of the lead level in children blood using Graphite Furnace 
Atomic Absorption Spectrometry.The surveillances were carried out for 4 years from 2013 to 2017 (except 
2014) with a total of 729 collected samples. It was found that the lead levels in children blood in each year 
were 50.4, 87.1, 13.1 and 16.9% higher than the normal level, respectively. The results may imply that 
children mighthave been exposed to lead. The data obtained from this study could be useful for many 
agencies in Ministry of Public Health for continuously prevention of lead poisoning in children. 
Keywords: lead in children blood, Umphang district Tak province, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาระดบัตะกั�ว แคดเมียม และปรอทในเลอืด และสารหนใูนปัสสาวะของผู้ที�อาศยัอยู่ในอําเภอโป่งนํ �าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ได้ทํางานสมัผัสกบัโลหะทั �ง � ชนิดนี � จํานวน ��� รายช่วงอายรุะหว่าง ��–�� ปี  ตรวจวิเคราะห์โดยใช้
วิธี ICP-MS-MS ผลการศกึษาพบว่าระดบัตะกั�ว แคดเมียม ปรอท และสารหน ู มีค่าเฉลี�ยเรขาคณิต (Geometric mean) 

�.��ug/dL (�-��.��ug/dL), �.��ug/L (�.��–�.��ug/L), �.��ug/L (�.��–��.��ug/L) และ ��.��ug/L (�–

�,���.��ug/L) ตามลําดบั โดยพบว่าอาสาสมัครมีค่าตะกั�ว แคดเมียม ปรอท และสารหน ู สงูเกินค่าปกติร้อยละ �.��, 
�.��, ��.�� และ ��.�� ตามลาํดบั ทั �งนี �อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือใช้ผลติภัณฑ์ที�มีโลหะปนเปื�อนอยู่ 
คําสาํคัญ: ตะกั�ว แคดเมียม  ปรอท สารหน ู

 

Abstract 

 This study was designed to investigate levels of Lead, Cadmium and Mercury in blood and 

Arsenic in urine of Inhabitants in Pong Nam Ron district, Chanthaburi province. The study populations 

consisted of 191 non-exposed volunteers that age between 21 to 69 years old. ICP-MS-MS is used for 

analytical method. Results of geometric mean levels of Lead, Cadmium, Mercury and  Arsenic were 

�.��ug/dL (0-12.70ug/dL), 0.57ug/L (0.10-2.60ug/L), 4.25ug/L (0.70-79.60ug/L) and 55.36ug/L (0-

1,035.70ug/L), respectively. We found that the levels of Lead, Cadmium, Mercury and Arsenic in volunteers 

were higher than normal levels 0.52%, 1.05%, 10.99% and 25.13%, respectively. The higher levels found 

might be from food intake or products that may possibly be contaminated with metals. 
Keyword:Lead, Cadmium, Mercury, Arsenic 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาระดบัตะกั�ว แคดเมียม และปรอทในเลอืด และสารหนใูนปัสสาวะของผู้ที�อาศยัอยู่ในอําเภอโป่งนํ �าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี ที�ไม่ได้ทํางานสมัผัสกบัโลหะทั �ง � ชนิดนี � จํานวน ��� รายช่วงอายรุะหว่าง ��–�� ปี  ตรวจวิเคราะห์โดยใช้
วิธี ICP-MS-MS ผลการศกึษาพบว่าระดบัตะกั�ว แคดเมียม ปรอท และสารหน ู มีค่าเฉลี�ยเรขาคณิต (Geometric mean) 

�.��ug/dL (�-��.��ug/dL), �.��ug/L (�.��–�.��ug/L), �.��ug/L (�.��–��.��ug/L) และ ��.��ug/L (�–

�,���.��ug/L) ตามลําดบั โดยพบว่าอาสาสมัครมีค่าตะกั�ว แคดเมียม ปรอท และสารหน ู สงูเกินค่าปกติร้อยละ �.��, 
�.��, ��.�� และ ��.�� ตามลาํดบั ทั �งนี �อาจเกิดจากการรับประทานอาหารหรือใช้ผลติภัณฑ์ที�มีโลหะปนเปื�อนอยู่ 
คําสาํคัญ: ตะกั�ว แคดเมียม  ปรอท สารหน ู

 

Abstract 

 This study was designed to investigate levels of Lead, Cadmium and Mercury in blood and 

Arsenic in urine of Inhabitants in Pong Nam Ron district, Chanthaburi province. The study populations 

consisted of 191 non-exposed volunteers that age between 21 to 69 years old. ICP-MS-MS is used for 

analytical method. Results of geometric mean levels of Lead, Cadmium, Mercury and  Arsenic were 

�.��ug/dL (0-12.70ug/dL), 0.57ug/L (0.10-2.60ug/L), 4.25ug/L (0.70-79.60ug/L) and 55.36ug/L (0-

1,035.70ug/L), respectively. We found that the levels of Lead, Cadmium, Mercury and Arsenic in volunteers 

were higher than normal levels 0.52%, 1.05%, 10.99% and 25.13%, respectively. The higher levels found 

might be from food intake or products that may possibly be contaminated with metals. 
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ระดับตะก่ัว แคดเมียม ปรอท และสารหนูในประชากรจังหวัดตรัง กระบี่และสุราษฎร์ธานี  
Study on Lead, Cadmium, Mercury and Arsenic in Thais living in Trang, Krabi and Suratthani provinces 

จินตนา กรดเต็ม*,ศรินยา ฤทธิเนียม และธรรมวฒุิ ชมูาก  
Jintana Krodtem*, Sarinya Rittinium and Thammawut Chumak 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center / Trang, Department of Medical Sciences 
บทคัดย่อ 

ได้ศึกษาระดบัตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และสารหนใูนประชากรจงัหวดัตรัง กระบ่ีและสรุาษฎร์ธานี เพ่ือเฝ้าระวงั
ปัญหาสขุภาพอนัเน่ืองมาจากโลหะหนกั โดยเก็บตวัอย่างเลือด ปัสสาวะของอาสาสมคัร 178 ราย ระหว่างเดือน ตลุาคม 
259 – กนัยายน 2560 ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างด้วยวิธี ICP-MS-MS และหาข้อมลูแวดล้อมโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรม
ท่ีมีความเส่ียงสงูในการได้รับโลหะหนกั ได้แก่ การบริโภคอาหารทะเลการสมัผสัสารเคมี ผลพบว่าระดบัโลหะหนกัเกินค่า
มาตรฐาน 46 ราย (25.8%) แยกเป็นตะกั่ว 1 ราย (2.2%) ปรอท 21 ราย (45.6%) สารหนู 24 ราย (52.2%) สําหรับ
แคดเมียมในเลือดไม่พบเกินค่ามาตรฐาน โดยทัง้ 46 รายมีพฤติกรรมบริโภคอาหารทะเลและสัมผัสสารเคมี จึงให้
อาสาสมคัรท่ีพบโลหะหนกังดอาหารทะเล 5 วนัแล้วเจาะเลือดเก็บปัสสาวะเพ่ือตรวจซํา้ ผลพบระดบัปรอทในเลือดเกินค่า
มาตรฐาน 8 ราย  ส่วนระดบัแคดเมียมในเลือดและสารหนใูนปัสสาวะพบมีค่าไม่เกินมาตรฐาน  ซึ่งจะมีการเก็บตวัอย่าง
เลือดของอาสาสมคัรท่ีพบปรอทต่อไปเป็นระยะๆ เพ่ือเฝ้าระวงั การศกึษาครัง้นีส้รุปได้ว่ามีการพบโลหะหนกัในประชากรที่
สุ่มสํารวจในพืน้ท่ีจงัหวดัตรัง กระบ่ี และสรุาษฎร์ธานี สงัเกตได้ว่ากลุ่มท่ีพบโลหะหนกัเป็นกลุ่มบริโภคอาหารทะเล และ
สมัผสัสารเคมี ข้อมลูท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสขุภาพของประชาชนอนัมีผลมาจาก
โลหะหนกัและการสมัผสัสารเคมีตอ่ไป 
คาํสาํคัญ:ระดบัตะกัว่แคดเมียมปรอทในเลือดและสารหนใูนปัสสาวะ 

Abstract 
 This study was carried out to evaluate lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg) and arsenic (As) in 
Thai people in Trang, Krabi and Suratthani provinces to monitor their health related to heavy metals using ICP-
MS-MS technique and identified high risk behaviors such as seafood, chemical house products consumption 
by questionnaires. Urine and blood samples were collected from  volunteers during October - 
September . The results showed that metal levels were higher than standard levels in  samples 
(.%), of which,  (.%),  (.%) and  (.%) samples had high levels of Pb, Hg and As, 
respectively, but cadmium blood levels were within the standard levels. In addition, all of them had histories of 
taking seafood and contacting chemical house products. All samples from  volunteers were recollected 
and tested after avoiding seafood for  days, and the result showed that cadmium blood level and arsenic 
urine level were not exceeded but mercury blood level were higher than the standard  one in  samples. Re-
examination of the mercury blood level will be periodically done. This study can suggested that the heavy 
metals were found in individuals who take seafood, or contact with chemical house products in Trang, Krabi 
and Suratthani provinces. Further studies in a larger number of population will be necessary for solving health 
problems possibly occurred from heavy metals and chemical contacts. 
Keyword:Lead, Cadmium, Mercury blood level, Arsenic urine level   
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center / Trang, Department of Medical Sciences 
บทคัดย่อ 

ได้ศึกษาระดบัตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และสารหนใูนประชากรจงัหวดัตรัง กระบ่ีและสรุาษฎร์ธานี เพ่ือเฝ้าระวงั
ปัญหาสขุภาพอนัเน่ืองมาจากโลหะหนกั โดยเก็บตวัอย่างเลือด ปัสสาวะของอาสาสมคัร 178 ราย ระหว่างเดือน ตลุาคม 
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Abstract 
 This study was carried out to evaluate lead (Pb), cadmium (Cd), mercury (Hg) and arsenic (As) in 
Thai people in Trang, Krabi and Suratthani provinces to monitor their health related to heavy metals using ICP-
MS-MS technique and identified high risk behaviors such as seafood, chemical house products consumption 
by questionnaires. Urine and blood samples were collected from  volunteers during October - 
September . The results showed that metal levels were higher than standard levels in  samples 
(.%), of which,  (.%),  (.%) and  (.%) samples had high levels of Pb, Hg and As, 
respectively, but cadmium blood levels were within the standard levels. In addition, all of them had histories of 
taking seafood and contacting chemical house products. All samples from  volunteers were recollected 
and tested after avoiding seafood for  days, and the result showed that cadmium blood level and arsenic 
urine level were not exceeded but mercury blood level were higher than the standard  one in  samples. Re-
examination of the mercury blood level will be periodically done. This study can suggested that the heavy 
metals were found in individuals who take seafood, or contact with chemical house products in Trang, Krabi 
and Suratthani provinces. Further studies in a larger number of population will be necessary for solving health 
problems possibly occurred from heavy metals and chemical contacts. 
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บทคัดย่อ 
ได้ทําการทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกําจดัวชัพืชชนิดไกลโฟเสท (Glyphosate) เมตา

บอไลต์ (metabolites) ของไกลโฟเสท และกลโูฟซิเนต (Glufosinate) ในซีรั�ม ซึ�งตกตะกอนโปรตีนด้วย acetonitrile และสกดั
แยกสารด้วย solide phase extraction  และนํามาวิเคราะห์ด้วย Gas Chromatography-Mass Spectrometry พบว่าความ
เข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน (aminomethyl phosphonic acid (AMPA, glyphosate (GLYP) และ glufosinate (GLUF) 
ในซีรั�ม เป็นเส้นตรงตลอดช่วงความเข้มข้น 0.5-100.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยพบค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ของ  AMPA, 
GLYP และ GLUF เป็น 0.9997, 0.9997 และ 0.9987 และร้อยละการกลบัคืนของสารดงักลา่วข้างต้นอยู่ในช่วงร้อยละ 95.19-
103.61, 101.03-110.24 และ 99.09-103.51 ตามลําดบัความเที�ยงของวิธี  (Precision) มีค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ 
(%RSD) อยู่ในช่วง 2.92-5.24, 1.49-6.81 และ 4.68-5.86 สําหรับ AMPA, GLYP และ GLUF ค่าความเข้มข้นตํ�าสดุตรวจพบ
และวิเคราะห์ปริมาณตํ�าสดุที�วิเคราะห์ได้ 0.1 และ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  สรุปได้ว่าวิธีวิเคราะห์ที�ศึกษานี �สามารถใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีกําจดัวชัพืชชนิด ไกลโฟเสทเมตาบอไลต์ของไกลโฟเสทและกลโูฟซิเนตในซีรั�มได้ถกูต้อง  
มีความเฉพาะเจาะจง และสามารถตรวจวิเคราะห์ในระดบัที�ปกติถงึระดบัที�แสดงความเป็นพิษได้ 
คาํสาํคัญ:ไกลโฟเสท, เมตาบอไลต์ของไกลโฟเสท, กลโูฟซิเนต  

Abstract 
The method validation of pesticide analysis to detect the quantity of Glyphosate (GLYP), Glyphosate 

metabolites Amino-methyl phosphonic acid ( AMPA) and Glufosinate (GLUF) in serum.  After protein 
precipitation using acetonitrile and solide-phase extraction, serum samples were derivertized and analyzed 
by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The assay was linear ranging from concentrations of 
0.5-100 μg/ml. The correlation coefficients of AMPA, GLYP and GLUF were 0.9997, 0.9997 and 0.9987, 
respectively. The percentage recovery (%Recovery) of those reagents was ranged from 95.19-103.61, 
101.03-110.24 and 99.09-103.51, respectively. The precision of the method showed relative standard 
deviations (%RSDr) ranged from 2.92-5.24, 1.49-6.81 and 4.68-5.86 for MPA, GLYP and GLUF, respectively. 
Limit of detection (LOD) and Limit of quantitation (LOQ) was 0.1 and 0.5 μg/ml, respectively. Our results 
revealed that the method is accurate, specific and suitable to determine the amount of glyphosate and 
glyphosate metabolites and glufosinate in serum at normal to toxic levels. 
Key word : Glyphosate, Glyphosatemetabolites, Glufosinate 
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Abstract 
The method validation of pesticide analysis to detect the quantity of Glyphosate (GLYP), Glyphosate 

metabolites Amino-methyl phosphonic acid ( AMPA) and Glufosinate (GLUF) in serum.  After protein 
precipitation using acetonitrile and solide-phase extraction, serum samples were derivertized and analyzed 
by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The assay was linear ranging from concentrations of 
0.5-100 μg/ml. The correlation coefficients of AMPA, GLYP and GLUF were 0.9997, 0.9997 and 0.9987, 
respectively. The percentage recovery (%Recovery) of those reagents was ranged from 95.19-103.61, 
101.03-110.24 and 99.09-103.51, respectively. The precision of the method showed relative standard 
deviations (%RSDr) ranged from 2.92-5.24, 1.49-6.81 and 4.68-5.86 for MPA, GLYP and GLUF, respectively. 
Limit of detection (LOD) and Limit of quantitation (LOQ) was 0.1 and 0.5 μg/ml, respectively. Our results 
revealed that the method is accurate, specific and suitable to determine the amount of glyphosate and 
glyphosate metabolites and glufosinate in serum at normal to toxic levels. 
Key word : Glyphosate, Glyphosatemetabolites, Glufosinate 
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บทคัดย่อ
เห็ดผึ้งจัดอยู่ในราวงศ์ Boletaceae (Basidiomycota) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 50 สกุล 800 ชนิด เห็ดกลุ่ม

น้ีเป็นท่ีนิยมบริโภคในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทย จากฐานข้อมูลของศูนย์พิษวิทยาพบวา่สถานการณ์การเกิดพิษ
จากเห็ดผึ้งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกเห็ดผึ้งป่าที่เป็นสาเหตุการเกิดพิษ
โดยใช้ข้อมลูลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีนหน่วยใหญ่ของไรโบโซมมัลอาร์เอ็นเอ ระหว่างปี พ .ศ. 2559 ถึง 2560 ผลจาก
การวิเคราะห์สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลโดยวิธี maximum likelihood และ neighbor-joining consensus
tree  ย ืนย ันพ บเห ็ดผ ึ้ง ท ี่ผ ู้ป ่ว ย ร ับปร ะทา นประก อ บด ้ว ย ส ก ุล  Heimioporus,  Leccinellum,  Parvixerocomus,
Sinoboletus, Sutorius และ Tylopilus โดยผู้ป่วยจะแสดงอาการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารอย่างรุนแรงใน
ช่วง 1 ถึง 4 ช่ัวโมง ในรายท่ีเสียชีวิตพบว่าเป็นสาเหตุจากเห็ดผึ้งสกุล Tylopilus และ Parvixerocomus.

คำสำคัญ: เห็ดผึ้ง, ยีนไรโบโซมมัลอาร์เอ็นเอหน่วยใหญ่, วิเคราะห์สายสัมพันธ์เชิงวิวฒันาการระดับโมเลกุล

Abstract
Bolete mushrooms belong to the fungal family Boletaceae (Basidiomycota), consisting of 50 genera

with 800 accepted species. This mushroom is widely consumed in many countries including Thailand. Based
on Toxicology Center database, cases of boletes poisoning have increased annually. Hence, t he aim of this
study was to identify a suspected poisoning case of wild boletes using DNA sequence analysis of the large
subunit of nuclear ribosomal RNA during 2016 to 2017. Phylogenetic tree obtained from maximum likelihood
and neighbor-joining consensus tree analyses confrmed the bolete mushrooms ingested by the patients were
Heimioporus,  Leccinellum,  Parvixerocomus,  Sinoboletus,  Sutorius and  Tylopilus. Patients developed severe
gastrointestinal symptoms between 1 and 4 hours after ingestion.  Moreover, two bolete genera of Tylopilus

and Parvixerocomus were identifed in fatal cases.

Keywords :Boletes,the large subunit of nuclear ribosomal RNA, phylogenetic analysis
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บทคัดย่อ 

โรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิดและโรคฟีนิลคีโตนูเรียเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนในทารก
แรกเกิดทีส่ามารถป้องกันไดห้ากได้รับการวินิจฉัยและรักษาภายในอายุของทารกไม่เกิน 14 วันในประเทศไทยโดยศูนย์
ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาตไิด้ด าเนินการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดมาตั้งแต่ปี 2539โดย
พัฒนาชุดน้ ายาตรวจวิเคราะหT์SHด้วยวิธี ELISAขึ้นใช้เอง เพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิดและ
ตรวจวิเคราะห์หาระดับPheด้วยวิธี  Guthrieเพื่อคัดกรองโรคฟีนิลคีโตนูเรียค่าวิกฤตของการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์
ฮอร์โมนแต่ก าเนิด และโรคฟีนิลคีโตนูเรียคือ ระดับ  TSH  25 mU/L และ Phe> 4 mg/dlตามล าดับ ในปี 2560ได้ตรวจ
คัดกรองทารกแรกเกิดจ านวน ทั้งหมด 645,441ราย ในจ านวนนีค้รอบคลุมร้อยละ 94 ของเด็กไทยแรกเกิดมีชีพ พบโรค
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด 311 รายและ โรคฟีนิลคีโตนูเรีย 17 ราย 
ค าส าคัญ:โรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด,ฟีนิลคีโตนูเรีย,การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด 

Abstract 
 Congenital hypothyroidism (CHT) and phenylketonuria (PKU),causes of mental retardation in 
newborn,are treatable diseases in case of diagnosis and treatment within 14 days old. Neonatal screening in 
Thailand by Neonatal Screening Operation Center for congenital hypothyroidism (CHT) and phenylketonuria 
(PKU)commenced since 1996. In-house TSHELISA reagents has been developed and utilized for 
CHTscreening.For PKU, Guthrie’s test has been selected as a screening test. The critical cut-offs for CHT and 
PKU are TSH   25 mU/L and Phe> 4 mg/dl, respectively. In 2017,645,441 neonates were screened, 
covering 94 % of Thai live-births, and311 and 17 cases were found positive for CHTand PKU, respectively. 
Keywords:  Congenital hypothyroidism,Phenylketonuria,newborn screening 
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Abstract 
 Congenital hypothyroidism (CHT) and phenylketonuria (PKU),causes of mental retardation in 
newborn,are treatable diseases in case of diagnosis and treatment within 14 days old. Neonatal screening in 
Thailand by Neonatal Screening Operation Center for congenital hypothyroidism (CHT) and phenylketonuria 
(PKU)commenced since 1996. In-house TSHELISA reagents has been developed and utilized for 
CHTscreening.For PKU, Guthrie’s test has been selected as a screening test. The critical cut-offs for CHT and 
PKU are TSH   25 mU/L and Phe> 4 mg/dl, respectively. In 2017,645,441 neonates were screened, 
covering 94 % of Thai live-births, and311 and 17 cases were found positive for CHTand PKU, respectively. 
Keywords:  Congenital hypothyroidism,Phenylketonuria,newborn screening 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยันีเ้ป็นการศึกษาน าร่องเพื่อหาอบุตัิการณ์การเกิดโรค CAH โดยการตรวจระดบัของ 17-OHP ด้วยวิธี 
ELISA ในตวัอยา่งบนกระดาษซบัเลอืดของทารกแรกเกิดของเขตบริการสขุภาพที่ 8 ตัง้แต่เดือน กนัยายน 2559–พฤศจิกายน  
2560 จ านวน 26,729 ตวัอย่าง พบค่าเฉลี่ยของ 17-OHP ในทารกที่มีอายมุากกว่า  48 ชัว่โมง เท่ากบั 79.21  ng/mL  ทารกที่
คลอดก่อนก าหนดและมีน า้หนกัน้อยจะมีคา่เฉลีย่ของ 17-OHP สงูกว่าทารกที่มีอายคุรรภ์และน า้หนกัปกติ พบตวัอย่างที่มีค่า 
17-OHP มากกวา่ 90 ng/mL จ านวน 21 ราย ซึง่ได้รับการติดตามมาตรวจยืนยนัผลจ านวน 19 ราย และพบทารก 12 รายที่มี
ผลการตรวจยืนยนัซีร่ัมเป็นบวก ผลการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกพบว่าทารกทกุรายมีอาการปกติ และยงัคงได้รับการติดตาม
ดแูลจากกมุารแพทย์อยา่งตอ่เนื่อง ผลการศกึษาวิจยัในครัง้นีส้ามารถน ามาใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการขยายการด าเนินงานให้
ครอบคลมุทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศไทยตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ: ฮอร์โมนที่ผลิตจากตอ่มหมวกไต, การตรวจคดักรอง และ กระดาษซบัเลือด 
 

Abstract 
 This study was a pilot study to determine the incidence of CAH in Thai neonates. Dried blood spot 
specimens of 26,729 healthy infants of the Health Service Region 8th, born from September 2016 to November 
2017 were taken for the study.  Their 17-OHP levels were determined using ELISA method. The results showed 
that mean of the 17-OHP levels of the newborns older than 48 hours were 12.97 ng/mL.  Premature and low birth 
weight infants had an average of the 17-OHP values higher than that of the normal gestational age and normal 
weight.  There were 21 newborns who had the 17-OHP levels higher than 90 ng/mL.  Nineteen of them were 
followed up for confirmation.  Twelve infants were found with positive serum samples.  Clinical diagnosis of those 
babies showed normal symptoms.  However, they still have been closely monitored by the pediatricians.  The 
results of this study can be used for implementation of the newborn screening for CAH in Thailand.   
 
Keyword: 17αhydroxyprogesterone, screening and dried blood spot 
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  บทคัดย่อ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆทัง้โรคติดเชือ้และไม่ติดเชือ้      

การตรวจสขุภาพประจ าปีจึงมีความส าคญัที่ท าให้พบความผิดปกติในระยะเร่ิมแรก การศึกษาภาคตดัขวางนีเ้พื่อส ารวจ
ภาวะสขุภาพบคุลากรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัง้แต่เดือนมกราคม-สิงหาคม2560 ผลตรวจร่างกายและผลตรวจ
ห้องปฏิบติัการของ ผู้ เข้ารับการตรวจจ านวน997ราย(ชาย 209 ราย หญิง 788 ราย) ซึ่งเป็นข้าราชการ448ราย ไม่ใช่
ข้าราชการ549ราย พบมีอายุเฉลี่ย39.03+11.24ปี น า้หนักเฉลี่ย60.31+ 13.83กก.ส่วนสูงเฉลี่ย160.02+7.66 ซม.       
ดัชนีมวลกายเฉลี่ย23.48+4.70พบภาวะความผิดปกติ 3 ล าดับแรก คือไขมันในเลือดสูง (498 ราย ; 50.56%)        
โภชนาการเกิน(23 ราย; 2.33%) ความดันโลหิตสูง(15 ราย; 1.52%) ตรวจพบความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ                   
3 ล าดบัแรก ได้แก่Cholesterol(498 ราย; 50.56%) LDL-C(440 ราย; 44.67%) และdirect bilirubin (71 ราย; 13.08%)
และพบผู้ ป่วยเบาหวานรายใหม่12รายผู้ ป่วยความดนัโลหิตสงู15 รายการตรวจสขุภาพประจ าปีจึงช่วยเตือนภยัสขุภาพ   
ซึง่ผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติจะได้รับค าแนะน าและตรวจติดตามเพื่อท าการรักษา ควบคมุ และปอ้งกนัโรค 
ค าส าคัญ: ตรวจสขุภาพประจ าปี บคุลากรทางการแพทย์ 

Abstract 
People who work in medical laboratory may get infectious or non-infectious illness. Annual health check 

plays an important role for detecting an early abnormality.  This cross- sectional study was to investigate 
personnel health on 448 officers and 549 employees (male 209, female 788) who work in Department of Medical 
Sciences during January to August 2017.  Physical and laboratory examinations on 997 persons revealed an 
average on age, weight, height and body mass index (BMI) was 39.03+11.24 years, 60.31+ 13.83 kg, 160.02+ 
7.66 cm and 23.48+ 4.70, respectively.The highest abnormalities found were hyperlipidemia (4 9 8  cases; 
50.56%) , overnutrition(BMI)  (23  cases; 2.33%) and hypertension (15  cases; 1.52%) , including high level of 
cholesterol (498 cases; 50.56%), LDL-C (440 cases; 44.67%) and direct bilirubin (71 cases; 13.08%) on blood 
testing.  We also found new cases on diabetes ( 12)  and hypertension ( 15) .  Hence, the annual health 
examinations could show current health status and possibilities of any abnormalities.  In addition, persons with 
any risks could be advised and monitored for treatment or control of diseases. 
Keywords: annual health checkup, medical staff 
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บทคดัย่อ 

 

แสงยวูีซี (UV-C) ทีค่วามยาวคลืน่ 200-280 นาโนเมตร สามารถดดูกลนืโดยดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอของเซลล์  ท า
ให้เซลล์กลายพันธุ์  เกิดเซลล์มะเร็ง และเซลล์ตาย UV-C จึงสามารถยับยัง้เชื อ้แบคทีเ รีย เชือ้รา และไวรัสได้                    
ได้ท าการศกึษาเพื่อทดสอบประสทิธิภาพของหลอด UV ชดุทดลอง (UV–C) ในการก าจดัเชือ้รา  การศกึษาแบง่เป็น 2 สว่น 
คือการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ และการทดสอบในพืน้ท่ีใช้งานจริง (โรงงาน)  การทดสอบในห้องปฏิบตัิการใช้เชือ้ราสาย 
3 สายพนัธุ์ได้แก่ Aspergillus niger, Penicillium citrinum และ Rhizopus arrhizus  ซึ่งเป็นเชือ้ราที่พบมากในอากาศ
และก่อโรคในคนด้วย ผลการทดสอบในห้องปฏิบตัิการพบวา่ หลอด UV ชดุทดลอง มีประสทิธิภาพในการก าจดัเชือ้ราสาย
ทัง้สามสายพนัธุ์ 100%  การทดสอบในพืน้ที่ใช้งานจริง (โรงงาน) ติดตัง้หลอด UV บริเวณผนงัด้านที่เป็นขดท่อท าความ
เย็นของตู้  air supply โดยให้มีระยะของแสง UV จากตวัหลอด 12 นิว้ เปิดแสงไว้นาน 48 ชัว่โมง จากนัน้ทดสอบการ
ปนเปือ้นของเชือ้ราโดยทดสอบ air test และ swab test  ผลการทดสอบพบว่าการปนเปือ้นของเชือ้ราไม่เกินค่ามาตรฐาน
ในทกุตู้ที่ทดสอบ แสดงให้เห็นว่าหลอด UV-C ชุดทดลองมีประสิทธิภาพในการก าจดัเชือ้ราได้ดี  ผลการศึกษานีส้ามารถ
น าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาการปนเปือ้นเชือ้ราในระบบปรับอากาศของโรงงานอตุสาหกรรมได้ 
ค าส าคัญ: แสงยวูีซี ,แอสเปอร์จิลลสั  ไนเจอร์, เพนิซิลเลียม ซิตินมั, ไรโซปัส ออร์ไรซสั 
 

Abstract 
 

UV-C has a wavelength in a range of 200-280 nm. It can be absorbed by DNA and RNA of cells 
resulting in cell mutation, cancer cells and cell death. UV-C can, therefor, inhibit bacteria, fungi and viruses. 
This study aimed to evaluate an efficacy of a UV-C lamp for fungal decontamination. We conducted 
experiments in a laboratory and in a production area (factory). Laboratory testing was used three strains of 
commonly airborne molds that are harmful to human, i.e., Aspergillus niger, Penicillium citrinum and 
Rhizopus arrhizus. The results showed that the UV-C lamp was effective in eliminating all fungi tested at 
100%. For the production area testing  (factory), we installed a UV lamp experiment on pipes of cooling coil’s 
wall of the air supply cabinet. The effective radius of light is 12 inches and turned on the UV lamp for             
48 hours, and fungal contamination was done using air test and swab test. The results showed that 
contamination of fungi in every cabinet did not exceed the standard level. Thus, the UV-C lamp sets of 
experimental design could eliminate the fungi. The results of this study can be utilized to solve the problem of 
fungi contamination in the air system of industry.  
Keyword : UV-C, Aspergillus niger, Penicillium citrinum, Rhizopus arrhizus 
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ค าส าคัญ: แสงยวูีซี ,แอสเปอร์จิลลสั  ไนเจอร์, เพนิซิลเลียม ซิตินมั, ไรโซปัส ออร์ไรซสั 
 

Abstract 
 

UV-C has a wavelength in a range of 200-280 nm. It can be absorbed by DNA and RNA of cells 
resulting in cell mutation, cancer cells and cell death. UV-C can, therefor, inhibit bacteria, fungi and viruses. 
This study aimed to evaluate an efficacy of a UV-C lamp for fungal decontamination. We conducted 
experiments in a laboratory and in a production area (factory). Laboratory testing was used three strains of 
commonly airborne molds that are harmful to human, i.e., Aspergillus niger, Penicillium citrinum and 
Rhizopus arrhizus. The results showed that the UV-C lamp was effective in eliminating all fungi tested at 
100%. For the production area testing  (factory), we installed a UV lamp experiment on pipes of cooling coil’s 
wall of the air supply cabinet. The effective radius of light is 12 inches and turned on the UV lamp for             
48 hours, and fungal contamination was done using air test and swab test. The results showed that 
contamination of fungi in every cabinet did not exceed the standard level. Thus, the UV-C lamp sets of 
experimental design could eliminate the fungi. The results of this study can be utilized to solve the problem of 
fungi contamination in the air system of industry.  
Keyword : UV-C, Aspergillus niger, Penicillium citrinum, Rhizopus arrhizus 
*Corresponding author   
E-mail : rinrapas.a@dmsc.mail.go.th 



83
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

0
1

สาขานวัตกรรมดานโรค

การตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 19 ชนิด ด้วยวิธี Quantitative real-time PCR 
Simultaneous detection and quantification of 19 diarrhea-related pathogens with  

a quantitative real-time PCR panel assay 
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บทคัดย่อ 

 โรคอุจจาระร่วงที่มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื อจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต มีความส าคัญ
ทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก วิธีการตรวจวินิจฉัยเชื อก่อโรคทางเดินอาหารแบบครอบคลุมสามารถช่วยให้การวินิจฉัยโรค            
มีความแม่นย าและน่าเชื่อถือ การศึกษานี ได้มีการพัฒนาวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์เพื่อใช้ตรวจหาเชื อจุลินทรีย์ จ านวน 19 ชนิด 
จากตัวอย่างอุจจาระ โดยใช้ยีนเป้าหมายจ านวน 24 ยีน ศึกษาโดยเลือกใช้ไพรเมอร์และโพรบซึ่งติดฉลากด้วยสารเรืองแสง
ที่แตกต่างกัน คือ FAM และ NED หรือ ABY ร่วมกับ passive reference dye (ROX) และการตรวจยีนควบคุมภายใน 
(Internal control) เพื่อตรวจหายีนเป้าหมายจ านวน 12 คู่ในคราวเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า วิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ซึ่งมี
ความจ าเพาะต่อยีนเป้าหมายแต่ละชนิดมีค่า R2 อยู่ในช่วง 0.980 - 1.0 และมีความไวในการตรวจพบเชื อแบคทีเรีย ไวรัส 
และปรสิตที่ความเข้มข้น 1-103 fg (1-200 เซลล์) 10-102 copies และ 10 fg (1 parasite) ตามล าดับ วิธีนี ได้ตรวจประเมิน
ความแม่นย าและน าไปประยุกต์ใช้ในตัวอย่างอุจจาระ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า วิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ที่พัฒนาขึ นนี เป็น
วิธีการตรวจที่มีราคาเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องเรียลไทม์พีซีอาร์ต่างๆ ส่งผลให้
การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

ค าส าคัญ: เรียลไทม์พีซีอาร์  เชื อจุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหาร  โรคอุจจาระร่วง 

Abstract 
Diarrheal diseases are caused by a variety of microorganisms including bacteria, viruses or 

parasites, and are major public health problems worldwide. Simplified methods for detecting a wide range of 
diarrheagenic enteric microbes can identify the etiology and aid in the diagnosis of diarrhea diseases. We 
report here a quantitative real-time (q)PCR-based method for simultaneous detection of 24 targets from 19 
microbes suspected of causing diarrhea in stool specimens. We first selected the 24 oligonucleotide primer 
sets and hydrolysis probes, conjugated with the fluorescent reporter dyes FAM and either NED or ABY along 
with an internal controls (ICs) and the passive reference dye (ROX) to establish a single-plate panel assay. 
The 12-duplex qPCR panel showed high linearity, with R2 values of 0.980-1.0 and limits of detection ranging 
from 1–103 fg bacterial DNA (1–200 cells), 10–102 copies of viral DNA/RNA, and 10 fg parasitic DNA 
(approximately 1 parasite) per reaction.  The accuracy and robustness of the assay was demonstrated in 
experiments using clinical stool specimens. This platform is low cost and easily customizable, and, can be 
applied to various types of qPCR instruments. This technic will be useful surveillance of acute diarrhea. 
Keywords: Quantitative real-time PCR (qPCR), Diarrheagenic enteric microbes, Diarrheal diseases 

*Corresponding author  
E-mail : kazuhisa@biken.osaka-u.ac.jp 

P1-40



“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand;
Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทย
เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”



03
บ ร ร ย า ย
ห  อ ง แ ซฟ ไฟร 
2 0 2

บทคัดยอ หองที่
Abstract Room

สาขาเครือขายหองปฏิบัติการและ
วิทยาศาสตรการแพทยชุมชน



146
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

 

การวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการส่งเสริมการผลิตยาแผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ ระหว่าง ปี 2551-2556  
Lesson Learned from the Thai Traditional Medicine Production Promotion in  

Thai Public Hospital during 2008-2013 
นพดล เหลอืงภิรมย์* 

Nophadon Luangpirom* 
วิทยาลยัสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

College of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University, Thailand. 

บทคดัย่อ  

จากการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ความสามารถของโรงพยาบาลในการผลติตามมาตรฐานการผลติที่ดีขึน้อยูก่บัความ
พร้อมของงบประมาณในการลงทนุ การจดัการ โครงสร้างทางกายภาพ บุคลากรในการปฏิบตัิงาน และเครือข่าย เรียง
ตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย อย่างไรก็ตามจากการวิจยัเชิงคณุภาพพบว่ามีความแตกต่างกนับ้างในกลุม่ที่
ประสบผลส าเร็จแล้วและกลุม่ที่ก าลงัด าเนินการ กลุม่ที่ประสบผลส าเร็จแล้วมกัให้ความส าคญักบัเครือข่ายมากที่สดุ และ
เช่ือว่ามีส่วนส าคญัอย่างย่ิงในการพฒันา นอกจากนีย้งัเช่ือว่าการพฒันาบคุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมัน่ จะช่วย
แก้ปัญหาความพร้อมของงบประมาณในการลงทนุ ปัญหาการจดัการการฝึกบคุลากรในการปฏิบตัิงาน และโครงสร้างทาง
กายภาพได้ดีขึน้มาก  บางแหง่สามารถด าเนินการตอ่ไปได้โดยไม่ต้องพึ่งงบลงทนุเพิ่มเติม สามารถด าเนินการด้วยตนเอง
ได้  และมีก าไรส่วนเกิน เพื่อพัฒนาต่อไปได้ กลุ่มที่ก าลงัด าเนินการ มักเช่ือว่างบประมาณในการลงทุน  การจัดการ  
โครงสร้างทางกายภาพ  บคุลากรในการปฏิบตัิงาน และเครือข่าย  มีส าคญัจากมากไปหาน้อย จากผลการวิจยัสามารถ
ช่วยให้ผู้บริหารระดบัสงูสดุสามารถก าหนดนโยบายและมาตรการในการน านโยบายการสง่เสริมการผลิตยาแผนไทยใน
โรงพยาบาลของรัฐให้มีมาตรฐานการผลติที่ดี  
ค าส าคัญ:  ถอดบทเรียน  การผลิตยาแผนไทย  โรงพยาบาลของรัฐ 

Abstract 
Ministry of Public Health responded to WHO’s recommendation by including Traditional medicine 

policy to promote the use of medicinal plants in Primary Health Care (PHC) since the Fourth Health 
Development Plan (1977-1981). Therefore, the commitment of the government to promote Thai Traditional 
Medicine (TTM) as another means of health care for Thai people was established. Thai public hospitals have 
responded and started to produce their own TTM. However, the factory infrastructure and quality 
management system was poorly developed at the beginning. .According to quantitative research among the 
non-experienced Thai hospital groups, key success factors ranged from high to low were budget, 
management, infrastructure, personnel development and the networking. In contrast, the qualitative research 
among the experienced Thai hospital groups, key success factors ranged from high to low were the 
networking, personnel development, management, budget and infrastructure, respectively. The networking 
was the key driver and the important sources of learning. The networking allowed the exchanges of both tacit 
knowledge and explicit knowledge that leaded to comprehensive understanding and learned to execute the 
TTM production project effectively. Finally, the effectiveness of the budget spending and suitable 
infrastructure was created by the project leader to support the effective TTM production successfully. 
Key Word:   Lesson learned, Thai Traditional Medicine (TTM) production, Primary Health Care (PHC) 
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บทคดัย่อ  

จากการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ความสามารถของโรงพยาบาลในการผลติตามมาตรฐานการผลติที่ดีขึน้อยูก่บัความ
พร้อมของงบประมาณในการลงทนุ การจดัการ โครงสร้างทางกายภาพ บุคลากรในการปฏิบตัิงาน และเครือข่าย เรียง
ตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย อย่างไรก็ตามจากการวิจยัเชิงคณุภาพพบว่ามีความแตกต่างกนับ้างในกลุม่ที่
ประสบผลส าเร็จแล้วและกลุม่ที่ก าลงัด าเนินการ กลุม่ที่ประสบผลส าเร็จแล้วมกัให้ความส าคญักบัเครือข่ายมากที่สดุ และ
เช่ือว่ามีส่วนส าคญัอย่างย่ิงในการพฒันา นอกจากนีย้งัเช่ือว่าการพฒันาบคุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมัน่ จะช่วย
แก้ปัญหาความพร้อมของงบประมาณในการลงทนุ ปัญหาการจดัการการฝึกบคุลากรในการปฏิบตัิงาน และโครงสร้างทาง
กายภาพได้ดีขึน้มาก  บางแหง่สามารถด าเนินการตอ่ไปได้โดยไม่ต้องพึ่งงบลงทนุเพิ่มเติม สามารถด าเนินการด้วยตนเอง
ได้  และมีก าไรส่วนเกิน เพื่อพัฒนาต่อไปได้ กลุ่มที่ก าลงัด าเนินการ มักเช่ือว่างบประมาณในการลงทุน  การจัดการ  
โครงสร้างทางกายภาพ  บคุลากรในการปฏิบตัิงาน และเครือข่าย  มีส าคญัจากมากไปหาน้อย จากผลการวิจยัสามารถ
ช่วยให้ผู้บริหารระดบัสงูสดุสามารถก าหนดนโยบายและมาตรการในการน านโยบายการสง่เสริมการผลิตยาแผนไทยใน
โรงพยาบาลของรัฐให้มีมาตรฐานการผลติที่ดี  
ค าส าคัญ:  ถอดบทเรียน  การผลิตยาแผนไทย  โรงพยาบาลของรัฐ 

Abstract 
Ministry of Public Health responded to WHO’s recommendation by including Traditional medicine 

policy to promote the use of medicinal plants in Primary Health Care (PHC) since the Fourth Health 
Development Plan (1977-1981). Therefore, the commitment of the government to promote Thai Traditional 
Medicine (TTM) as another means of health care for Thai people was established. Thai public hospitals have 
responded and started to produce their own TTM. However, the factory infrastructure and quality 
management system was poorly developed at the beginning. .According to quantitative research among the 
non-experienced Thai hospital groups, key success factors ranged from high to low were budget, 
management, infrastructure, personnel development and the networking. In contrast, the qualitative research 
among the experienced Thai hospital groups, key success factors ranged from high to low were the 
networking, personnel development, management, budget and infrastructure, respectively. The networking 
was the key driver and the important sources of learning. The networking allowed the exchanges of both tacit 
knowledge and explicit knowledge that leaded to comprehensive understanding and learned to execute the 
TTM production project effectively. Finally, the effectiveness of the budget spending and suitable 
infrastructure was created by the project leader to support the effective TTM production successfully. 
Key Word:   Lesson learned, Thai Traditional Medicine (TTM) production, Primary Health Care (PHC) 
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ประกันคุณภาพการตรวจวนิิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 
แผนทดสอบความช านาญ HbA1c แห่งชาต ิ

Quality Assurance for Diagnosis and Monitoring of Diabetes mellitus: 
National External Quality Assessment Scheme for HbA1c 
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บทคดัย่อ 
การตรวจวิเคราะห์ Hemoglobin A1c(HbA1c) ในเลือดทางห้องปฏิบตัิการที่มีความถูกต้องแม่นย า เป็นสิ่ง

ส าคญัที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษาผู้ ป่วยเบาหวาน แต่เนื่องจากวิธีการตรวจวิเคราะห์ HbA1c ในปัจจุบนัมี
ความหลากหลาย เพื่อประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์  HbA1c ให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นย า 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญการตรวจ HbA1cแห่งชาติ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 
เพื่อประเมินผลการตรวจHbA1c ของห้องปฏิบติัการทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยเปรียบเทียบกับค่าก าหนดทดสอบที่
ห้องปฏิบตัิการอ้างอิงระดบันานาชาติภายใต้เครือข่าย International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) และ
ด าเนินงานสอดคล้องตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC17043 : 2010 ชุดตวัอย่างผ่านการทดสอบความเป็นเนือ้
เดียวกนัและความคงตวั และวิเคราะห์ทางสถิติ ตาม ISO13528: 2015 ชดุตวัอยา่งประกอบด้วยเลือดครบสว่น จ านวน 4 
รหสัตวัอย่าง จัดส่งในสภาพแช่แข็ง 2 ครัง้/ปี ผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการสมาชิกทัว่ประเทศ 154 แห่ง 
พบว่า ผลการตรวจมีความถูกต้องร้อยละ 83และมีความเที่ยงร้อยละ 91 ห้องปฏิบตัิการที่เข้าร่วมแผนทดสอบความ
ช านาญสามารถ ปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ให้มีความถกูต้องแม่นย าเพ่ิมมากขึน้ สง่ผลให้สามารถ
ประกนัคณุภาพการตรวจวินิจฉยั และติดตามการรักษาผู้ ป่วยโรคเบาหวานได้ถกูต้องท าให้สามารถสง่เสริมการด าเนินงาน
ป้องกนัรักษาและควบคมุโรคเบาหวานส าเร็จตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสขุภายใน ปี พ.ศ. 2568 
ค าส าคัญ: แผนทดสอบความช านาญ Hemoglobin A1c โรคเบาหวาน 

Abstract 
Accuracy and reliability of Hemoglobin A1c (HbA1c) assays are essential for diagnosis and 

monitoring diabetes mellitus (DM). Many assay methods have been developed to determine the HbA1c 
concentration. National External Quality Assessment Scheme (NEQAS) for HbA1c was established to evaluate 
the quality of HbA1c assays of public and private laboratories in the country, since 2016.Participants’ results 
obtained from each laboratory were evaluated with the IFCC value assigned by the International Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine reference system, Netherlands.NEQAS was performed complied 
with ISO 17043:2010 standard and the samples were undergone homogeneity and stability tests according to 
ISO 13528:2015 standard.Four whole blood samples per cycle (2 cycles per year) were distributed to 154 
participating laboratories by a cold chain system. Participating laboratories demonstrated satisfactory 
performance as the accuracy of 83% and precision of 91%. Our finding demonstrated that laboratory 
participation in NEQAS for HbA1c is essential for quality improvement, resulting in benefits for care, treatment 
for DM patients and support the Thai Ministry of Public Health goals on a decrease in numbers and mortality 
rates of DM cases by 2025. 
Key words: External Quality Assessment Scheme, Hemoglobin A1c, diabetes mellitus 
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บทคดัย่อ 
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monitoring diabetes mellitus (DM). Many assay methods have been developed to determine the HbA1c 
concentration. National External Quality Assessment Scheme (NEQAS) for HbA1c was established to evaluate 
the quality of HbA1c assays of public and private laboratories in the country, since 2016.Participants’ results 
obtained from each laboratory were evaluated with the IFCC value assigned by the International Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine reference system, Netherlands.NEQAS was performed complied 
with ISO 17043:2010 standard and the samples were undergone homogeneity and stability tests according to 
ISO 13528:2015 standard.Four whole blood samples per cycle (2 cycles per year) were distributed to 154 
participating laboratories by a cold chain system. Participating laboratories demonstrated satisfactory 
performance as the accuracy of 83% and precision of 91%. Our finding demonstrated that laboratory 
participation in NEQAS for HbA1c is essential for quality improvement, resulting in benefits for care, treatment 
for DM patients and support the Thai Ministry of Public Health goals on a decrease in numbers and mortality 
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แนวทางการจดัการปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่ต าบลคอกกระบือ 
Guidelines for Managing Consumer Protection Problems in Tambon Kokkrabue 
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สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ต าบลคอกกระบือ 
Queen Sirikit Health Center (Q.S.H.C), Tambon Kokkrabue  

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัสถานการณ์การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภยัของผู้บริโภคในชุมชนยงัคงเป็น
ปัญหาที่ส าคญั สถานีอนามยัเฉลมิพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ต าบลคอกกระบือ จึงมีแนวคิดที่จะขบัเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่วอยา่งเป็นระบบและรูปธรรม โดยใช้กระบวนการ เฝ้าระวงั  เตือนภยั และเช่ือมตอ่กลไก
เร่ืองร้องเรียน เป็นกลไกหลกัในการด าเนินงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งมีการด าเนินการหลักๆคือ พัฒนา
ศกัยภาพ อสม.นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพและการใช้ชุดทดสอบ
เบือ้งต้น จดัตัง้ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  จัดตัง้ศนูย์แจ้งเตือนภยัเฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนในชมุชน  
ผลจากการด าเนินงานท่ีผา่นมาพบวา่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค มีหนว่ยงานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรมส าหรับ
น าผลิตภณัฑ์สขุภาพที่สงสยัมาตรวจสอบ มีช่องทางในการร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์สขุภาพที่เป็นอนัตรายในชุมชน  
ประชาชนได้รับข้อมลูขา่วสารทีร่วดเร็วขึน้  
ค าส าคัญ : สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ต าบลคอกกระบือ คุ้มครองผู้บริโภค 

Abstract 

Currently, the situation of health product consumption poses potential risks for consumer safety in 
communities where this issue remains a significant problem. Therefore, Q.S.H.C. Tambun Kokkrabue had 
worked systematically and tangibly for solving the issue in communities by using the processes of monitoring, 
warning about disasters and linking mechanisms for complaints as the main mechanism in taking action 
toward protecting consumers in communities. The main activities composed of building the capacity of PHC 
volunteers and medical scientists in communities by training to provide the knowledge about health products 
and basic test kits, establishing community-based medical science laboratories and centers for disaster 
warnings in communities. The results of recent activities revealed that this processes were practical in 
protecting consumers in communities; having alert and complaint centers for screening unsafe health 
products and communicating to the public not to use these products. 
Keywords: Queen Sirikit Health Center, Tambun kokkrabue, Consumer Protection 
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บทคดัย่อ 
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บทคดัย่อ 

การตรวจสารเสพติดเบือ้งต้นในตวัอย่างปัสสาวะเป็นกระบวนการส าคญัในการคดัแยกผู้ เสพสารเสพติด  ในปี
พ  .ศ . 2558 - 0652  ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี และ ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ตได้
ร่วมกันท าโครงการนิเทศงานห้องปฏิบตัิการเครือข่ายการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในเขตสุขภาพที่ 11 ขึน้ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันากระบวนงานการตรวจสารเสพติดของห้องปฏิบตัิการเครือข่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
พฒันาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจดัการของหนว่ยงานสาธารณสขุสว่นภมูิภาค กระทรวงสาธารณสขุ (พบยส ).

โดยใช้แบบประเมินห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ที่มีหัวข้อสอดคล้องตามเกณฑ์ พบยส  .และ
มาตรฐานสากล  ISO/IEC 52206  โดยประเมินห้องปฏิบตัิการ ของโรงพยาบาลในจังหวดักระบี่  พงังา  ภเูก็ต  ชุมพร   
ระนอง  นครศรีธรรมราช และสรุาษฎร์ธานี   จ านวน   72 แห่ง พบว่าผ่านเกณฑ์ระดบัดีเยี่ยม 32 แห่ง ผ่านเกณฑ์ระดบัดี
มาก 33 แหง่ ผา่นเกณฑ์ระดบัดี 6 แหง่ และควรปรับปรุง 5 แหง่ คิดเป็นร้อยละ  4 4 .5, 46.8, 8 .3 และ 5.4 ตามล าดบั ผล
การด าเนินงานพบวา่ ห้องปฏิบตัิการเครือขา่ยในเขตสขุภาพท่ี 11 สว่นใหญ่มีคณุภาพ โดยห้องปฏิบตัิการท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ 
ควรเพิ่มเติมในสว่นของการจัดท าเอกสารวิธีปฏิบตัิงาน การใช้วตัถคุวบคุมคณุภาพ และการเข้าร่วมการทดสอบความ
ช านาญ อนัจะสง่ผลให้ห้องปฏิบตัิการนัน้ๆ มีคณุภาพและผา่นเกณฑ์ 
ค าส าคัญ : คณุภาพห้องปฏิบตัิการ, การตรวจสารเสพตดิในปัสสาวะ 

Abstract 

Preliminary drug testing in urine samples is an important process in separation of substance 
abusers. During 2015– 2017, Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani has co-operated with 
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket to supervise the implementation of urine drug testing 
laboratory network in Health Region 11. The purpose was to develop the narcotic drugs management system 
in urine drug testing laboratory network. The laboratory evaluation form of the Department of Medical 
Sciences consisting of the management system and ISO/IEC 17025 criteria was used. RMSC 11 Surat Thani 
and RMSC 11/1 Phuket organized to assess 72 hospital Laboratories in Krabi, Phang-nga, Phuket, 
Chumphon, Ranong, Nakhon Si Thammarat and Surat Thani provinces. The results showed that 32 hospitals 
were excellent (44.5%), 33 hospitals were very good (45.8%), 6 hospital were good (8.3%) and only one 
hospital should be improved. The results indicated that most laboratories met quality criteria. However, non-
conform laboratory should perform the standard operation procedure, use quality control materials as well as 
attend proficiency test scheme in order to develop the laboratory quality.  
Keywords: Quality, Urine Drug testing Laboratory, Health Region 11 
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การพัฒนากระบวนการรับของกลางยาคดีของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
Development of seized illegal drugs receiving process 

at Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla 
สายใจ ปริยะวาที*, อภิชาต ตนัธนวฒัน์  ทศันีย์ ปานผดงุ และ  เพียงพธู จนัทร 
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บทคดัย่อ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาตรวจพิสจูน์ของกลางยาเสพตดิและยาคดเีพื่อให้น าผลไปใช้ประกอบ

อรรถคดี  การรับมอบของกลางปฏิบตัิตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการจบั ยดึ และตรวจพิสจูน์ยาเสพตดิ พ.ศ. 
2537 มขีัน้ตอนและเวลามากกวา่การรับตวัอยา่งอื่น เช่น  ผู้ตรวจพิสจูน์ 2 คนรับมอบตอ่หน้าผู้น าสง่  ตรวจสอบเอกสาร  
ภาชนะบรรจ ุ  ลกัษณะของกลาง  น า้หนกั  และท าบนัทกึการรับมอบตามแบบฟอร์ม จ านวนของกลางทีเ่พิม่มากขึน้ทกุปี  
ผู้ รับมอบมีจ ากดั และมีผู้สง่หลายรายในเวลาไลเ่ลีย่กนัท าให้เสยีเวลารอคิวสง่มอบ ปี พ.ศ. 2558-2560  ได้พฒันา
กระบวนการเพื่อลดเวลารอคอยของผู้สง่ของกลาง โดยส ารวจ รวบรวม วเิคราะห์ข้อมลูการสง่ของกลาง  แบง่กลุม่ผู้สง่ตาม
จ านวนเวลาที่รอ ปรับปรุงวิธีการเพื่อลดเวลาของกลุม่ที่รอนานที่สดุโดยพฒันาบคุลากรอื่นให้พิมพ์เอกสารรับมอบแทน
ผู้ตรวจพิสจูน์เพื่อเพิ่มจดุรับของกลาง ผลลพัธ์ได้เวลาเฉลีย่ตรวจรับของกลางที่ 10นาทตีอ่ตวัอยา่ง น าไปใช้ค านวณเวลา
ส าหรับการประมาณเวลารอควิเพื่อสือ่สารกบัผู้สง่ และลดจ านวนเวลารอของกลุม่ที่รอนานที่สดุ เฉลีย่จาก 104.77 นาท ี
เหลอื 75.59 นาทีตอ่ตวัอยา่ง คดิเป็นเวลารอทีล่ดลงร้อยละ 27.9  การพฒันานีจ้ะท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้สง่ของกลางมี
ความพอใจ น าไปปรับใช้กบัหนว่ยงานอื่นได้ 
ค าส าคัญ : การพฒันากระบวนการ, การบริหารจดัการ . ของกลาง, ยาคด ี

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla (RMSC12) identifies illegal and narcotic drugs for 

legal proceedings. The reception method used is in accordance with Regulation of the Office of the Prime 
Minister on Seize and Analyze Narcotics B.E.2537 (1994), which have many steps and took more time than 
other kind of samples. For example, receiving was proceeded by two analysts to check documents, 
containers and the characteristics of samples, weigh, make a record and sign the receipt as evidence. With 
the increasing number of samples every year, the number of receiver was limited and the senders had to wait 
long times for multiple simultaneous delivery. In 2015-2017, the receiving process was revised to reduce the 
waiting time by surveying, collecting, and analyzing the data. We categorized the senders by waiting time and 
developed some practices, such as training the custodians to key in the documents for the analysts in order 
to increase the reception point. The result was the average receiving time of 10 minutes per sample, which 
can be used to estimate each waiting time and communicate to the police officers. The average waiting time 
of those who waited the longest time was also reduced from 104.77 minutes to 75.59 minutes per sample or a 
decrease of 27.9%. These developments increase the satisfaction of the police officers and can also be 
applied to other laboratories.  
Keywords: Process development, management, seized materials, illegal drugs  
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บทคดัย่อ  
ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พืน้ที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ประชากร

และโรงงานอตุสาหกรรมจ านวนมาก พบปัญหาใช้เคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในโรงเรียนมธัยมและโรงงานอุตสาหกรรม 
เคร่ืองส าอางวางขายสว่นใหญ่มีฉลากไมถ่กูต้อง สง่ผลให้ปัญหาดงักลา่วถกูจดัเป็น 1 ใน 5 ปัญหาส าคญัในเวทีประชาคม 
ต้องวางแผนหาแนวทางแก้ไข สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ต.พะตง ร่วมกบัเครือข่าย มีการพฒันาศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ
ขึน้ โดยใช้วงจรการบริหารงานคณุภาพ PDCA ภายใต้กลยทุธ์ 4 ต. ต.ตรวจสอบ ผลิตภณัฑ์ด้วยหน้าต่างเตือนภยัสขุภาพ 
ต.ตรวจเบือ้งต้น ด้วยชดุทดสอบ ต.ตรวจยืนยนั สง่ตรวจยืนยนัท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา และ ต.ตรวจตรา 
ผลการด าเนินงานศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ  สามารถสร้างเครือขา่ยในโรงงานและโรงเรียนมธัยมรวม 3 แหง่ ผา่นเกณฑ์ศนูย์แจ้ง
เตือนภยัฯระดบัเข้มแข็ง มี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนครบทกุหมู่บ้าน ปฏิบตัิงานในศนูย์แจ้งเตือนภยัฯทกุวนัศกุร์ 
ด าเนินการเชิงรุกอยา่งตอ่เนื่อง มีงบประมาณสนบัสนนุจากภาคสว่นตา่งๆ ผลการตรวจสอบผลติภณัฑ์ด้วยหน้าต่างเตือนภยั
สขุภาพในเคร่ืองส าอาง 988 ตวัอยา่ง   ตรวจเบือ้งต้นด้วยชดุทดสอบ 132 ตวัอยา่ง สง่ตรวจยืนยนัท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12 สงขลา 3 ตวัอยา่ง ประชาชนพงึพอใจการด าเนินงานของศนูย์ฯ ระดบัมากที่สดุ ประชาชนมีความรู้ ตระหนกัในการเลอืกเคร่ืองส าอาง
ที่ปลอดภยั จากการใช้กลยทุธ์ 4 ต. เกิดประสทิธิผลการด าเนินงานโดยลดต้นทนุการตรวจเบือ้งต้น ร้อยละ 80  
ค าส าคัญ: ศนูย์แจ้งเตือนภยัเฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน, อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน, เครือข่าย 

Abstract 
Phatong, Hatyai, Songkhla is semi-urban semi-rural area. There has a diversity of culture population 

and many factories. For this cause, the increasing of unsafe health products were founded especially the 
problem of illegal cosmetic in students and factory workers. This problem was raised as the one of five 
problems in the district health community forum. In order to prevent this problem, Phatong Queen Sirikit health 
center and network were developed alert center to monitor and receive the complaints of health products. 
The center operates by the PDCA quality management cycle and four strategies: inspection with Single 
Window Program, screening with test kits, confirmation by Regional medical sciences center 12 Songkhla and 
surveillance by network centers. The operating results in having three network centers in factory and high 
schools, qualified alert center and having ten volunteer community medical scientists covering all 
communities in services area. The trained and qualified volunteers come to receive the suspicious samples 
every Friday. The alert center has been active continuously and up to standard with the support from various 
sectors. 988 cosmetics were inspected using four strategies with Single Window Program; only 132 samples 
screened with test kits and sent for confirmation only 3 samples. People were satisfied with the operation of 
the center and concerned to choose safe products. Four strategies would be effective operation which could 
reduce the cost of initial screening by 80%. 
Keywords: Alert center, Health products, Medical sciences, Volunteer community medical scientist, Network centers 
*Corresponding author 
E-mail: idtu-_-sao2.1@hotmail.co.th  

O3-6 บริหารงานคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 4 ต. ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง สร้างเครือข่ายโรงเรียนโรงงาน ศูนย์แจ้งเตือนภยั
เฝ้าระวังและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

Quality Management, Strategy 4 check, Cover risk group, Create a network of factories and schools alert 
center to monitor of health products in Phatong, Hatyai, Songkhla Province 

สคุนธ์ ชยัชนะ* เรวดี รัตนะ และรัชนี บญุสะกนัต์ 
Sukhon chaichana*, Rewadee Rattana and Ratchanee Boonsakan 

สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
Phatong Queen Sirikit health center, Phatong Sub District, Hat Yai, Songkhla 

บทคดัย่อ  
ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พืน้ที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความหลากหลายทางวฒันธรรม ประชากร

และโรงงานอตุสาหกรรมจ านวนมาก พบปัญหาใช้เคร่ืองส าอางที่ไม่ปลอดภยัในโรงเรียนมธัยมและโรงงานอุตสาหกรรม 
เคร่ืองส าอางวางขายสว่นใหญ่มีฉลากไมถ่กูต้อง สง่ผลให้ปัญหาดงักลา่วถกูจดัเป็น 1 ใน 5 ปัญหาส าคญัในเวทีประชาคม 
ต้องวางแผนหาแนวทางแก้ไข สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ ต.พะตง ร่วมกบัเครือข่าย มีการพฒันาศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ
ขึน้ โดยใช้วงจรการบริหารงานคณุภาพ PDCA ภายใต้กลยทุธ์ 4 ต. ต.ตรวจสอบ ผลิตภณัฑ์ด้วยหน้าต่างเตือนภยัสขุภาพ 
ต.ตรวจเบือ้งต้น ด้วยชดุทดสอบ ต.ตรวจยืนยนั สง่ตรวจยืนยนัท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา และ ต.ตรวจตรา 
ผลการด าเนินงานศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ  สามารถสร้างเครือขา่ยในโรงงานและโรงเรียนมธัยมรวม 3 แหง่ ผา่นเกณฑ์ศนูย์แจ้ง
เตือนภยัฯระดบัเข้มแข็ง มี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนครบทกุหมู่บ้าน ปฏิบตัิงานในศนูย์แจ้งเตือนภยัฯทกุวนัศกุร์ 
ด าเนินการเชิงรุกอยา่งตอ่เนื่อง มีงบประมาณสนบัสนนุจากภาคสว่นตา่งๆ ผลการตรวจสอบผลติภณัฑ์ด้วยหน้าต่างเตือนภยั
สขุภาพในเคร่ืองส าอาง 988 ตวัอยา่ง   ตรวจเบือ้งต้นด้วยชดุทดสอบ 132 ตวัอยา่ง สง่ตรวจยืนยนัท่ีศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12 สงขลา 3 ตวัอยา่ง ประชาชนพงึพอใจการด าเนินงานของศนูย์ฯ ระดบัมากที่สดุ ประชาชนมีความรู้ ตระหนกัในการเลอืกเคร่ืองส าอาง
ที่ปลอดภยั จากการใช้กลยทุธ์ 4 ต. เกิดประสทิธิผลการด าเนินงานโดยลดต้นทนุการตรวจเบือ้งต้น ร้อยละ 80  
ค าส าคัญ: ศนูย์แจ้งเตือนภยัเฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน, อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน, เครือข่าย 

Abstract 
Phatong, Hatyai, Songkhla is semi-urban semi-rural area. There has a diversity of culture population 

and many factories. For this cause, the increasing of unsafe health products were founded especially the 
problem of illegal cosmetic in students and factory workers. This problem was raised as the one of five 
problems in the district health community forum. In order to prevent this problem, Phatong Queen Sirikit health 
center and network were developed alert center to monitor and receive the complaints of health products. 
The center operates by the PDCA quality management cycle and four strategies: inspection with Single 
Window Program, screening with test kits, confirmation by Regional medical sciences center 12 Songkhla and 
surveillance by network centers. The operating results in having three network centers in factory and high 
schools, qualified alert center and having ten volunteer community medical scientists covering all 
communities in services area. The trained and qualified volunteers come to receive the suspicious samples 
every Friday. The alert center has been active continuously and up to standard with the support from various 
sectors. 988 cosmetics were inspected using four strategies with Single Window Program; only 132 samples 
screened with test kits and sent for confirmation only 3 samples. People were satisfied with the operation of 
the center and concerned to choose safe products. Four strategies would be effective operation which could 
reduce the cost of initial screening by 80%. 
Keywords: Alert center, Health products, Medical sciences, Volunteer community medical scientist, Network centers 
*Corresponding author 
E-mail: idtu-_-sao2.1@hotmail.co.th  



152
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

ผลิตภณัฑ์สุขภาพปลอดภยั ใส่ใจผู้บริโภค 
โดย อสม.วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคต าบลบางลาย 
Safe Health Products for Consumer by Medical Sciences Health Volunteers of  

Bang Lai Consumer Protection Club 

นิภาวรรณ  ศรีนาราง บญุรอด  พรมกา เสนห์่  บ ารุงแจ้ง และชยัยทุธ กล า่สกลุ* 
Nipawansrinarang, Boonrodpromka, SanaeBumrungchang and Chaiyut klamsakul* 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางลาย อ าเภอบงึนาราง จงัหวดัพิจิตร กระทรวงสาธารณสขุ 

Bang Lai Health Promoting Hospital, Bueng Na Rang, Phichit 

บทคดัย่อ 

จากปัญหาการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์สขุภาพอนัตรายในชุมชนทัง้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และตัง้ใจ ก่อให้เกิดอนัตรายกบั
ผู้บริโภคในต าบลบางลาย ชมรมคุ้ มครองผู้ บริโภคต าบลบางลาย โดย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและภาคี
เครือข่ายสขุภาพ จึงได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาดงักลา่ว โดยใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วม ยทุธการสายลบั และกระบวนการ 3R-
2S-1E ในการด าเนินงาน ใช้งบประมาณจากกองทนุสขุภาพต าบลบางลายด าเนินการอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2557 ผลจาก
การด าเนินงานท าให้เกิดมาตรการและกลไกการเฝ้าระวงัในชุมชนที่เข้มแข็ง ช่วยป้องกนัและแก้ไขปัญหา อาทิ ผลิตภณัฑ์
อาหาร ยา และเคร่ืองส าอางมีความปลอดภยัสงูขึน้จากปี 2559 จากร้อยละ 90.2, 62.5 และ 88.9 เป็น ร้อยละ 98.7, 92.3 
และ 100.0 ตามล าดบัและจากการใช้แบบวดัพฤติกรรมการบริโภค พบประชาชนในต าบลบางลายมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพดีขึน้ จากเดิมอยูท่ี่ระดบัน้อย ปานกลาง และดี ร้อยละ 3.6, 92.0 และ 4.4 เพิ่มเป็น
ระดบัดีและดีมาก ร้อยละ 25.2 และ 74.8 ตามล าดบัมีนวตักรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ใช้ในต าบล ได้แก่“ตะกร้ามหศัจรรย์” ที่
ช่วยให้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนปฏิบตัิงานด้วยความมัน่ใจประชาชนให้การยอมรับ และ “ป้ายยาน าพาชีวิต” ให้
ความรู้เร่ืองยาที่สามารถจ าหนา่ยได้และไมไ่ด้ในร้านช าให้กบัผู้ขายและผู้ใช้ท าให้ประชาชนในชมุชนต าบลบางลายมีความ
ปลอดภยัจากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ  
ค าส าคัญ คุ้มครองผู้บริโภค ต าบลบางลายชมุชน ผลิตภณัฑ์สขุภาพ  

Abstract 

The problems of harmful health products that distributed in Tumbol Bang Lai both innocuously and intended 
causes health problems in local community. To solve those problems, health volunteers of Bang Lai consumer 
protection club had worked with others health societies setting participation among people, spy strategy, used 3R-2S-
1E as a key procedure and supported by the local health insurance fund. Since 2014, the community had strong 
surveillance mechanisms to handle the complaint issues; these had helped food, pharmaceutical and cosmetic 
products safer from the previous year (2016) by 90.2%, 62.5% and 88.9% up to 98.7%, 92.3% and 100.0%, 
respectively. Another procedure was using behavior measurement form to detect changes in health products 
consumption in community. The level had changed from a low, medium and good (3.6, 92.0 and 4.4% respectively) to 
a good and excellent level (25.2 and 74.8% respectively). The unique innovation have occurred such as Magic Basket 
which helped the health volunteers worked with confidence and Life Drug Labels which the seller and the buyer were 
informed about knowing the drugs can be sold or not in the stores. At present the people in Bang Lai community are 
safe from the uses of health products. 
Keywords: Consumer protection, Tumbol Banglai Community, Health products,  
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และ 100.0 ตามล าดบัและจากการใช้แบบวดัพฤติกรรมการบริโภค พบประชาชนในต าบลบางลายมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพดีขึน้ จากเดิมอยูท่ี่ระดบัน้อย ปานกลาง และดี ร้อยละ 3.6, 92.0 และ 4.4 เพิ่มเป็น
ระดบัดีและดีมาก ร้อยละ 25.2 และ 74.8 ตามล าดบัมีนวตักรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ใช้ในต าบล ได้แก่“ตะกร้ามหศัจรรย์” ที่
ช่วยให้ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนปฏิบตัิงานด้วยความมัน่ใจประชาชนให้การยอมรับ และ “ป้ายยาน าพาชีวิต” ให้
ความรู้เร่ืองยาที่สามารถจ าหนา่ยได้และไมไ่ด้ในร้านช าให้กบัผู้ขายและผู้ใช้ท าให้ประชาชนในชมุชนต าบลบางลายมีความ
ปลอดภยัจากการใช้ผลติภณัฑ์สขุภาพ  
ค าส าคัญ คุ้มครองผู้บริโภค ต าบลบางลายชมุชน ผลิตภณัฑ์สขุภาพ  

Abstract 

The problems of harmful health products that distributed in Tumbol Bang Lai both innocuously and intended 
causes health problems in local community. To solve those problems, health volunteers of Bang Lai consumer 
protection club had worked with others health societies setting participation among people, spy strategy, used 3R-2S-
1E as a key procedure and supported by the local health insurance fund. Since 2014, the community had strong 
surveillance mechanisms to handle the complaint issues; these had helped food, pharmaceutical and cosmetic 
products safer from the previous year (2016) by 90.2%, 62.5% and 88.9% up to 98.7%, 92.3% and 100.0%, 
respectively. Another procedure was using behavior measurement form to detect changes in health products 
consumption in community. The level had changed from a low, medium and good (3.6, 92.0 and 4.4% respectively) to 
a good and excellent level (25.2 and 74.8% respectively). The unique innovation have occurred such as Magic Basket 
which helped the health volunteers worked with confidence and Life Drug Labels which the seller and the buyer were 
informed about knowing the drugs can be sold or not in the stores. At present the people in Bang Lai community are 
safe from the uses of health products. 
Keywords: Consumer protection, Tumbol Banglai Community, Health products,  
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The Operation of Health Monitoring and Alert Center of Plakaw, Mueng, Amnatcharoen province 

ชยพล สนิวรณ์*, ธญัมล ช่วงโชต,ิ ชิดารัตน์ ศรีดามาตย์, จฬุาพร นนทพรหม 
Chayapol Sinworn* Thanyamon Chuangchot Thidarat Sridamat Chulaporn Nontaprom 
สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯปลาค้าว ต าบลปลาค้าว อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ 

Queen Sirikit Health Center (Q.S.H.C) Plakaw, Mueng, Amnatcharoen Province 

บทคดัย่อ 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านปลาค้าว ได้ด าเนินงานคุ้ มครองผู้บริโภคตาม
นโยบายของมลูนิธิพฒันาสถานีอนามยัเฉลมิพระเกียรติฯ 60 พรรษา นวมินทราชินีร่วมกบัศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่10 
อุบลราชธานี โดยพฒันา อสม.ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน สร้างเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สขุภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์สขุภาพ สร้างความตระหนกัรู้ และสร้างมาตรการจดัการภยัสขุภาพใน
ชมุชนได้ ประกอบด้วย การแตง่ตัง้คณะกรรมการ จดัเวทีประชาคมเพื่อการมีสว่นร่วมผา่นการใช้ค าถาม ORID (เห็นอะไร,
รู้สกึยงัไง, คิดอะไร, แล้วจะน าไปใช้อะไร) ฝึกอบรม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จดัท ามาตรการของชุมชนจดัท า
แผนเฝ้าระวงั ด าเนินการ โดยเรียกกระบวนการด าเนินงานนีว้่าศนูย์แจ้งเตือนภยัเฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนผลิตภณัฑ์
สขุภาพในชมุชน ผลการด าเนนิงาน เกิดศนูย์แจ้งเตือนภยั เฝ้าระวงั รับเร่ืองร้องเรียนในชุมชน จ านวน 12 ศนูย์ครอบคลมุ 
12 หมูบ้่าน พฒันาอสม.ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน หมูบ้่านละ 2 คน เกิดมาตรการทางสงัคมคือ 3จ.(จอบ,
แจ้ง,จับ) สามารถท าให้เกิดบคุคลตวัอย่างที่เลิกยาชุดได้ รวมทัง้พฒันาการสื่อสารจากภูมิปัญญาท้องถ่ินคือ “หมอล า
กลอน พิษรักสเตียรอยด์” ซึง่การด าเนินการตามกระบวนการ สามารถปรับเปลีย่นเป็นชมุชนหมูบ้่านปลอดสเตียรอยด์ได้ 
ค าส าคัญ : ศนูย์เฝ้าระวงัเตือนภยัสขุภาพ ORID หมอล ากลอน หมูบ้่านปลอดสเตียรอยด์ ต าบลปลาค้าว จงัหวดัอ านาจเจริญ 

Abstract 

Queen Sirikit Health Center (Q.S.H.C) Plakaw performed consumer protection program cooperating 
with Regional Medical Science Center 10 Ubonratchathanee by training the Village Health Volunteers (VHVs) 
as community scientists to observe and screen the unsafe products in the community, establishing the 
protection consumer networks, educating the public and empowering the community. The community board 
including many organization networks was established and used the question ORID (What do you see, how 
do you feel, what do you think, how to use) for finding the resolution. The overall process was called Alert and 
Compliant center operation. The results from this program, 12 alert and compliant centers had been 
established covering 12 villages with 2 community scientists of each. Social sanction was accepted from 3 
activities: inspection, warning and catching, that made some drug abusers stop using Ya Chud (un-
prescribed medicine). The traditional song such a Mo Lum was also used as a media for against steroid 
abuse. Operating following this model program could change people’s behavior to the non-steroids 
community.  
Keywords: Health Monitoring and Alert Center, Mo Lum, non-steroids community, Plakaw, Amnatcharoen province 
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Queen Sirikit Health Center (Q.S.H.C) Plakaw performed consumer protection program cooperating 
with Regional Medical Science Center 10 Ubonratchathanee by training the Village Health Volunteers (VHVs) 
as community scientists to observe and screen the unsafe products in the community, establishing the 
protection consumer networks, educating the public and empowering the community. The community board 
including many organization networks was established and used the question ORID (What do you see, how 
do you feel, what do you think, how to use) for finding the resolution. The overall process was called Alert and 
Compliant center operation. The results from this program, 12 alert and compliant centers had been 
established covering 12 villages with 2 community scientists of each. Social sanction was accepted from 3 
activities: inspection, warning and catching, that made some drug abusers stop using Ya Chud (un-
prescribed medicine). The traditional song such a Mo Lum was also used as a media for against steroid 
abuse. Operating following this model program could change people’s behavior to the non-steroids 
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บทคดัย่อ 

กำรบริโภค อำหำร ยำ และผลติภณัฑ์สขุภำพท่ีไมถ่กูต้อง เป็นปัญหำสำธำรณสขุที่ส ำคญัอนัดบัต้นๆ ของอ ำเภอวงั
สมบูรณ์ สถำนีอนำมยัเฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จึงได้ประยุกต์รูปแบบ “ นำม่วงโมเดล” จังหวัด 
อดุรธำนี” เพื่อจดัตัง้ศนูย์แจ้งเตือนภยัสขุภำพชุมชน ได้รับกำรสนบัสนนุจำก ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ  เพื่อ
พฒันำศกัยภำพ อำสำสมคัรนกัวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน (อสม.นกัวิทย์) รุ่นแรก ในปี 2558 จ ำนวน 22คน มีกำร
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ได้รับกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพเทศบำลต ำบลวงัสมบรูณ์ 
และในวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 ได้ลงนำมบนัทกึข้อตกลงกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค และศนูย์แจ้งเตือน
ภยัสขุภำพระดบัอ ำเภอ  กำรด ำเนินงำนมี 3 ด้ำน คือ 1)กำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัของ ผลิตภณัฑ์สขุภำพ 2) กำรสร้ำง
เครือข่ำยและขำยเครือข่ำย ครอบคลมุทุกสถำนบริกำรสุขภำพในอ ำเภอวังสมบูรณ์ ทัง้ 6 แห่ง 23 โรงเรียน 3 องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน มี อสม.นกัวิทย์ จ ำนวน 75 คน และ อย.น้อยนกัวิทย์ จ ำนวน 128 คน 3) กำรพฒันำระบบกำรสือ่สำร
สขุภำพ โดยกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน กลุม่เป้ำหมำยต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพและกำรเลือกใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภำพที่ถูกต้อง ผลด ำเนินงำนกว่ำ 2 ปี พบว่ำ ปัญหำกำรบริโภคอำหำร ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ถูกต้องของ
ประชำชนลดลง เกิดเครือขำ่ยกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่อง เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงคณุภำพชีวิตที่ดีของประชำชนอ ำเภอ
วงัสมบรูณ์ ได้อยำ่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 
ค าส าคัญ : วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชมุชน , อสม.นกัวิทย์ชมุชน  

Abstract 

One of the most important health problems in Wangsomboon district is food, medicine and health 
product consumption incorrectly. Wangsomboon Queen Sirikit Health Center has applied Na Muang Model to 
improve community medical sciences (CMS) since 2015. Regional medical sciences center 6 Chonburi and 
Wangsomboon local health security fund supported on Village health volunteers training and test kits for 
working. We had three approaches to develop the program; the first was food, medicine and health products 
surveillance, the second was the development and branching out CMS network and the last was the 
development of health communication to increase health literacy. The results showed that there were 
laboratory of community medical sciences in all health promoting hospitals, schools and villages. The 
sickness from the use of unsafe products was reduced. Moreover, community medical science networks were 
strong and sustainable. 
Keywords: Community medical science, Community medical science village health volunteer 
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สถำนีอนำมยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี วงัสมบรูณ์ ต ำบลวงัสมบรูณ์ อ ำเภอวงัสมบรูณ์  จงัหวดัสระแก้ว 
Wangsomboon Queen Sirikithealth health center , Wangsomboon,Skaeo 

บทคดัย่อ 

กำรบริโภค อำหำร ยำ และผลติภณัฑ์สขุภำพท่ีไมถ่กูต้อง เป็นปัญหำสำธำรณสขุที่ส ำคญัอนัดบัต้นๆ ของอ ำเภอวงั
สมบูรณ์ สถำนีอนำมยัเฉลิมพระเกียรติฯวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จึงได้ประยุกต์รูปแบบ “ นำม่วงโมเดล” จังหวัด 
อดุรธำนี” เพื่อจดัตัง้ศนูย์แจ้งเตือนภยัสขุภำพชุมชน ได้รับกำรสนบัสนนุจำก ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ  เพื่อ
พฒันำศกัยภำพ อำสำสมคัรนกัวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน (อสม.นกัวิทย์) รุ่นแรก ในปี 2558 จ ำนวน 22คน มีกำร
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ได้รับกำรสนบัสนนุงบประมำณจำกกองทนุหลกัประกนัสขุภำพเทศบำลต ำบลวงัสมบรูณ์ 
และในวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 ได้ลงนำมบนัทกึข้อตกลงกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค และศนูย์แจ้งเตือน
ภยัสขุภำพระดบัอ ำเภอ  กำรด ำเนินงำนมี 3 ด้ำน คือ 1)กำรเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัของ ผลิตภณัฑ์สขุภำพ 2) กำรสร้ำง
เครือข่ำยและขำยเครือข่ำย ครอบคลมุทุกสถำนบริกำรสุขภำพในอ ำเภอวังสมบูรณ์ ทัง้ 6 แห่ง 23 โรงเรียน 3 องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน มี อสม.นกัวิทย์ จ ำนวน 75 คน และ อย.น้อยนกัวิทย์ จ ำนวน 128 คน 3) กำรพฒันำระบบกำรสือ่สำร
สขุภำพ โดยกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน กลุม่เป้ำหมำยต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสขุภำพและกำรเลือกใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภำพที่ถูกต้อง ผลด ำเนินงำนกว่ำ 2 ปี พบว่ำ ปัญหำกำรบริโภคอำหำร ยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ถูกต้องของ
ประชำชนลดลง เกิดเครือขำ่ยกำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่อง เป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงคณุภำพชีวิตที่ดีของประชำชนอ ำเภอ
วงัสมบรูณ์ ได้อยำ่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 
ค าส าคัญ : วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชมุชน , อสม.นกัวิทย์ชมุชน  

Abstract 

One of the most important health problems in Wangsomboon district is food, medicine and health 
product consumption incorrectly. Wangsomboon Queen Sirikit Health Center has applied Na Muang Model to 
improve community medical sciences (CMS) since 2015. Regional medical sciences center 6 Chonburi and 
Wangsomboon local health security fund supported on Village health volunteers training and test kits for 
working. We had three approaches to develop the program; the first was food, medicine and health products 
surveillance, the second was the development and branching out CMS network and the last was the 
development of health communication to increase health literacy. The results showed that there were 
laboratory of community medical sciences in all health promoting hospitals, schools and villages. The 
sickness from the use of unsafe products was reduced. Moreover, community medical science networks were 
strong and sustainable. 
Keywords: Community medical science, Community medical science village health volunteer 
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คุณภาพน า้บ่อน า้ร้อนต้นก าเนิดในจังหวดัชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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กนกวรรณ เทพเลือ่น* และ กฤษณี เรืองสมบตั ิ
Kanokwan Thepluean*, Kritsanee Ruangsombat 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้ส ารวจคณุภาพน า้บ่อน า้ร้อนต้น
ก าเนิดในพืน้ที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวงัและคุ้มครอง
ผู้บริโภค จากตวัอยา่งน า้ 3 ช่วงฤด ูได้แก่ ฤดหูนาว ฤดรู้อน และ ฤดฝูน จ านวน 26 แหลง่ 36 บ่อ รวม 108 ตวัอย่าง ตรวจ
วิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี และจลุชีววิทยา โดยทางจลุชีววิทยาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมอนามยั 
ทางกายภาพและทางเคมีเปรียบเทียบกบัมาตรฐานน า้บริโภค เนื่องจากยงัไมม่ีเกณฑ์มาตรฐานน า้บอ่น า้ร้อน  ผลวิเคราะห์
พบแหลง่น า้ที่มีปริมาณฟลอูอไรด์ ความกระด้าง ปริมาณของแข็งทัง้หมด ซลัเฟต คลอไรด์ เหล็ก และ แมงกานีส สงูเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 21 (ร้อยละ 80.8), 11 (ร้อยละ 42.6), 9 (ร้อยละ 34.6), 8 (ร้อยละ 30.8), 5 (ร้อยละ 19.2), 1 
(ร้อยละ 3.8) และ 1 (ร้อยละ 3.8) แหลง่ ตามล าดบั สว่นความขุน่ ความเป็นกรดดา่ง ไนเตรท โบรไมด์ ทองแดง ตะกัว่ สาร
หนู แคดเมียม ปรอท เข้ามาตรฐาน ทางจุลชีววิทยาตรวจพบเชือ้ Escherichia coli Clostridium perfringens 
Staphylococcus aureus และพบการปนเปือ้นเชือ้โคลฟิอร์มแบคทีเรียไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 38 (ร้อยละ 35.2), 
7 (ร้อยละ 6.5), 1 (ร้อยละ 0.9) และ 38 (ร้อยละ 35.2) ตวัอยา่ง ตามล าดบั สว่นเชือ้ซาลโมเนลลาไมพ่บในทกุตวัอยา่ง  
ค าส าคัญ: คณุภาพ, บอ่น า้ร้อน, ชมุพร, ระนอง, สรุาษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช 

Abstract 

In fiscal year 2017, the Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani has conducted a quality of     hot 
spring water in Chumphon, Ranong, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat. The purpose of this study was 
detected to determine in the water for surveillance and consumer protection. Three seasons of water samples were 
collected during one year, 108 samples from 36 ponds in 26 locations. In this study, all samples were evaluated 
according to the physical, chemical and microbiological. The microbiological information was compared with the 
standards of Notification Department of Health. Physical and chemical properties were compared with the drinking 
water standard because it did not have standard for hot spring water. The physical and chemical results from each 
location had higher than standard; fluoride 21(80.8%), hardness 11 (42.6%), total solid 9 (34.6%), sulfate 8 (30.8%), 
chloride 5 (19.2%), iron 1 (3.8%) and manganese 1 (3.8%). In addition, turbidity, pH, nitrate, copper, bromide, lead, 
arsenic, cadmium and mercury were conformed the standard. The result of Microbiological, 108 samples, were 
found Escherichia coli 38 samples (35.2%), Clostridium perfringens 7 samples(6.5%) Staphylococcus aureus 1 
sample (0.9%) and Coliforms bacteria 38 samples (35.2%). However, in all samples did not found Salmonella spp. 
Keywords: Quality, hot spring water, Chumphon,  Ranong,  Surat Thani,  Nakhon Si Thammarat province 
*Corresponding author 
E-mail: kanokwan.th@dmsc.mail.go.th 
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การส ารวจคุณภาพทางจุลชีววทิยาของน า้จากบ่อแช่น า้แร่ร้อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั 
ของจงัหวดัระนอง และสุราษฎร์ธานี  

Consideration Quality of Microbiological Mineral Water from Hot Spring Bathing Station 
in the Sights of Ranong and Surat Thani Provinces. 

กฤษณี เรืองสมบตั*ิ, และกนกวรรณ เทพเลือ่น  
Kritsanee Ruangsombat* and Kanokwan Tepleaun 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี 
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บทคัดย่อ 

บอ่แช่น า้แร่ร้อนสาธารณะในสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของจงัหวดัระนองและสรุาษฎร์ธานี เป็นที่นิยมในการใช้บริการของ
ผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพ เนื่องจากมีความเช่ือวา่การแช่น า้แร่ร้อนสามารถรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยได้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560    ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี เก็บตวัอยา่งน า้บอ่แช่สาธารณะ จ านวน 10 แหง่ 20 บ่อ 54 ตวัอย่าง 
จ าแนกเป็นจงัหวดัระนอง 2 แหง่ 8 บอ่ 24 ตวัอยา่ง และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 8 แห่ง 12 บ่อ 30 ตวัอย่าง ใน 3 ช่วงฤดกูาล 
คือ  ฤดหูนาว (เดือนธนัวาคม) ฤดรู้อน (เดือนมีนาคม) และฤดฝูน (เดือนมิถนุายน) เพื่อตรวจคณุภาพทางจลุชีววิทยา ตรวจพบเชือ้ 
โคลฟิอร์ม 48 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 88.89)   Escherichia coli 41 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 75.92) Staphylococcus aureus 18 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 33.33) Clostridium perfringens 24 ตวัอย่าง (ร้อยละ 44.44) และตรวจไม่พบ Salmonella spp ทกุตวัอย่าง  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัคณุภาพน า้บอ่น า้แร่ร้อนต้นก าเนิด พบวา่  จ านวนตวัอยา่งการตรวจพบเชือ้ของน า้บ่อแช่เพ่ิมมากขึน้  ซึ่งบ่งบอก
ได้ว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้ ใช้บริการก่อนลงแช่มีโอกาสท าให้เชือ้จุลินทรีย์เพิ่มขึน้ ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมี
มาตรการจดัการเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของผู้ ใช้บริการก่อนลงบ่อแช่น า้แร่ร้อนพร้อมก ากบัดแูลอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการเพ่ิม
ปริมาณของเชือ้จลุนิทรีย์ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : คณุภาพน า้, บอ่แชน่ า้แร่ร้อน, ระนอง, สรุาษฎร์ธานี 

Abstract 

Public hot spring bathing station in Ranong and Surat Thani Provinces are famous tourist destination 
due to the presumption that steeping in geothermal heated water are good for facilitate concern of water 
quality, in B.E 2560, 54 water samples from 20 ponds in 10 bathing station were collected and were classified 
24 samples from 8 ponds of 2 bathing station in Ranong Province and 30 samples from 12 ponds of 8 bathing 
station in Surat Thani province. The samples were collected in winter (December), summer (March) and rainy 
season (June) to represent diverge from season duration and were assessed microbiological quality of water. 
Testing result reveals detection of MPN Coliforms 48 samples (88.89%), Escherichia coli 41 samples 
(75.92%) Staphylococcus aureus 18 samples (33.33%) Clostridium perfringens 24 samples (44.44%) and not 
detected Salmonella spp. in all samples. The results were compared with the original hot spring. The amount 
samples of hot spring bathing are detected higher than original hot spring because of customer has different 
behavior before bathing station. Consequently, the relevant authorities should take measure to deal with the 
practice and strictly to protect the acceleration of microorganisms. 
Keywords: Water quality, Public hot spring bathing station, Ranong, Surat Thani 
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P3-2 การส ารวจคุณภาพทางจุลชีววทิยาของน า้จากบ่อแช่น า้แร่ร้อนในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญั 
ของจงัหวดัระนอง และสุราษฎร์ธานี  

Consideration Quality of Microbiological Mineral Water from Hot Spring Bathing Station 
in the Sights of Ranong and Surat Thani Provinces. 

กฤษณี เรืองสมบตั*ิ, และกนกวรรณ เทพเลือ่น  
Kritsanee Ruangsombat* and Kanokwan Tepleaun 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี 
Regional of Medical Sciences Center 11 Surat Thani 

บทคัดย่อ 

บอ่แช่น า้แร่ร้อนสาธารณะในสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ส าคญัของจงัหวดัระนองและสรุาษฎร์ธานี เป็นที่นิยมในการใช้บริการของ
ผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกบัสขุภาพ เนื่องจากมีความเช่ือวา่การแช่น า้แร่ร้อนสามารถรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยได้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560    ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี เก็บตวัอยา่งน า้บอ่แช่สาธารณะ จ านวน 10 แหง่ 20 บ่อ 54 ตวัอย่าง 
จ าแนกเป็นจงัหวดัระนอง 2 แหง่ 8 บอ่ 24 ตวัอยา่ง และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จ านวน 8 แห่ง 12 บ่อ 30 ตวัอย่าง ใน 3 ช่วงฤดกูาล 
คือ  ฤดหูนาว (เดือนธนัวาคม) ฤดรู้อน (เดือนมีนาคม) และฤดฝูน (เดือนมิถนุายน) เพื่อตรวจคณุภาพทางจลุชีววิทยา ตรวจพบเชือ้ 
โคลฟิอร์ม 48 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 88.89)   Escherichia coli 41 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 75.92) Staphylococcus aureus 18 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 33.33) Clostridium perfringens 24 ตวัอย่าง (ร้อยละ 44.44) และตรวจไม่พบ Salmonella spp ทกุตวัอย่าง  เมื่อ
เปรียบเทียบกบัคณุภาพน า้บอ่น า้แร่ร้อนต้นก าเนิด พบวา่  จ านวนตวัอยา่งการตรวจพบเชือ้ของน า้บ่อแช่เพ่ิมมากขึน้  ซึ่งบ่งบอก
ได้ว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้ ใช้บริการก่อนลงแช่มีโอกาสท าให้เชือ้จุลินทรีย์เพิ่มขึน้ ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมี
มาตรการจดัการเก่ียวกบัข้อปฏิบตัิของผู้ ใช้บริการก่อนลงบ่อแช่น า้แร่ร้อนพร้อมก ากบัดแูลอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการเพ่ิม
ปริมาณของเชือ้จลุนิทรีย์ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : คณุภาพน า้, บอ่แชน่ า้แร่ร้อน, ระนอง, สรุาษฎร์ธานี 

Abstract 

Public hot spring bathing station in Ranong and Surat Thani Provinces are famous tourist destination 
due to the presumption that steeping in geothermal heated water are good for facilitate concern of water 
quality, in B.E 2560, 54 water samples from 20 ponds in 10 bathing station were collected and were classified 
24 samples from 8 ponds of 2 bathing station in Ranong Province and 30 samples from 12 ponds of 8 bathing 
station in Surat Thani province. The samples were collected in winter (December), summer (March) and rainy 
season (June) to represent diverge from season duration and were assessed microbiological quality of water. 
Testing result reveals detection of MPN Coliforms 48 samples (88.89%), Escherichia coli 41 samples 
(75.92%) Staphylococcus aureus 18 samples (33.33%) Clostridium perfringens 24 samples (44.44%) and not 
detected Salmonella spp. in all samples. The results were compared with the original hot spring. The amount 
samples of hot spring bathing are detected higher than original hot spring because of customer has different 
behavior before bathing station. Consequently, the relevant authorities should take measure to deal with the 
practice and strictly to protect the acceleration of microorganisms. 
Keywords: Water quality, Public hot spring bathing station, Ranong, Surat Thani 
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ประเมินความเสี่ยงการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคหอยสองฝาจากแหล่งเพาะเลีย้ง 
ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Risk assessment of Heavy Metals from Bivalve molluscs Cultured in Kanjanadit Distric, Surat thani Province 

เขมิกา เหมโลหะ*, จรรยา บญุวิจิตร, นิรันดร แร่กาสนิธุ์ และกนกวรรณ เทพเลือ่น 
Khemikar Hemloha*, Junya Bunvijit, Nirundorn raekasin and Kanokwan Thepleurn 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี 
Regional of Medical Science Center 11 Surat Thani 

บทคดัย่อ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีอาหารทะเลที่ขึน้ช่ือ โดยเฉพาะหอยนางรม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นพืน้ที่ที่มีการเพาะเลีย้งหอย
มากที่สดุ ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคยงัมีความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัจากการบริโภคหอยเนื่องมาจากปนเปือ้นโลหะหนกั  ปีพ.ศ. 
2559 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้ท าการศกึษาความเสีย่งการได้รับโลหะหนกัจากการบริโภคหอยสองฝาจาก
แหล่งเพาะเลีย้งในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท าการศึกษาปริมาณตะกั่ว และแคดเมียม โดยวิธีแกรไฟต์  
อะตอมมิกแอบซอพชนัสเปกโตรเมทรี วิเคราะห์ปรอทด้วยเคร่ืองปรอทเทคนิคการเผา ในหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง 
จ านวน 45 ตวัอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า ตวัอย่างทัง้หมดมีการปนเปือ้นตะกัว่ และปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที่ 98 พ.ศ. 2529 และพบวา่มีการปนเปือ้นแคดเมียมสงูเกินเกณฑ์มาตรฐานสหภาพยโุรป จ านวน 24 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 53.3 ทัง้นีจ้ากการประเมินความเสีย่งพบวา่การบริโภคหอยจากแหลง่เพาะเลีย้งในพืน้ที่ดงักลา่วยงัไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
ตอ่ผู้บริโภค อยา่งไรก็ดีการปนเปือ้นโลหะหนกัในธรรมชาติ ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจึงควรมีการเฝ้าระวงั
เป็นระยะ เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปือ้นโลหะหนกัปริมาณมากเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของ
ผู้บริโภคได้ 
ค าส าคัญ : ความเสี่ยง หอยสองฝา  โลหะหนกั อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

Abstract 

Surat Thani is a famous place for seafood, especially bivalve oysters which are mostly cultured in Kanchanadit 
district. Previously, consumers have been concerned about the safety of bivalve consumption due to heavy metal 
contamination. In 2016, Regional of Medical Science Center 11, Surat Thani, conducted a study on the risk of heavy metals 
from the bivalve (oyster, mussel and cockle) consumption. The numbers of bivalves cultured in Kanchanadit district, Surat 
Thani were 45 samples. All samples were analyzed for lead and cadmium by Atomic Absorption Spectrophotometry 
graphite furnace technique while mercury was analyzed by direct mercury analyzer combustion technique. Lead and 
mercury in all samples were found to comply with Ministry of Public Health while Cadmium was found to exceed the 
European Commission Regulation for 24 samples (53.3%). The exposure assessment of heavy metals contaminated in 
cultivated bivalves was revealed to be safe for consumption. However, heavy metal contamination can be altered by the 
environment. Therefore, contamination awareness should be continuously performed as the consumption of foods 
contaminated with high amount of heavy metals for long duration might affect consumers' health. 
Keywords:  Risk assessment, Bivalve mollusks, Kanchanadit district, Surat Thani province 
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ประเมินความเสี่ยงการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคหอยสองฝาจากแหล่งเพาะเลีย้ง 
ในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Risk assessment of Heavy Metals from Bivalve molluscs Cultured in Kanjanadit Distric, Surat thani Province 

เขมิกา เหมโลหะ*, จรรยา บญุวิจิตร, นิรันดร แร่กาสนิธุ์ และกนกวรรณ เทพเลือ่น 
Khemikar Hemloha*, Junya Bunvijit, Nirundorn raekasin and Kanokwan Thepleurn 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี 
Regional of Medical Science Center 11 Surat Thani 

บทคดัย่อ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีอาหารทะเลที่ขึน้ช่ือ โดยเฉพาะหอยนางรม อ าเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นพืน้ที่ที่มีการเพาะเลีย้งหอย
มากที่สดุ ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคยงัมีความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัจากการบริโภคหอยเนื่องมาจากปนเปือ้นโลหะหนกั  ปีพ.ศ. 
2559 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้ท าการศกึษาความเสีย่งการได้รับโลหะหนกัจากการบริโภคหอยสองฝาจาก
แหล่งเพาะเลีย้งในอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยท าการศึกษาปริมาณตะกั่ว และแคดเมียม โดยวิธีแกรไฟต์  
อะตอมมิกแอบซอพชนัสเปกโตรเมทรี วิเคราะห์ปรอทด้วยเคร่ืองปรอทเทคนิคการเผา ในหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง 
จ านวน 45 ตวัอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า ตวัอย่างทัง้หมดมีการปนเปือ้นตะกัว่ และปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ ฉบบัที่ 98 พ.ศ. 2529 และพบวา่มีการปนเปือ้นแคดเมียมสงูเกินเกณฑ์มาตรฐานสหภาพยโุรป จ านวน 24 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 53.3 ทัง้นีจ้ากการประเมินความเสีย่งพบวา่การบริโภคหอยจากแหลง่เพาะเลีย้งในพืน้ที่ดงักลา่วยงัไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
ตอ่ผู้บริโภค อยา่งไรก็ดีการปนเปือ้นโลหะหนกัในธรรมชาติ ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจึงควรมีการเฝ้าระวงั
เป็นระยะ เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปือ้นโลหะหนกัปริมาณมากเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของ
ผู้บริโภคได้ 
ค าส าคัญ : ความเสี่ยง หอยสองฝา  โลหะหนกั อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

Abstract 

Surat Thani is a famous place for seafood, especially bivalve oysters which are mostly cultured in Kanchanadit 
district. Previously, consumers have been concerned about the safety of bivalve consumption due to heavy metal 
contamination. In 2016, Regional of Medical Science Center 11, Surat Thani, conducted a study on the risk of heavy metals 
from the bivalve (oyster, mussel and cockle) consumption. The numbers of bivalves cultured in Kanchanadit district, Surat 
Thani were 45 samples. All samples were analyzed for lead and cadmium by Atomic Absorption Spectrophotometry 
graphite furnace technique while mercury was analyzed by direct mercury analyzer combustion technique. Lead and 
mercury in all samples were found to comply with Ministry of Public Health while Cadmium was found to exceed the 
European Commission Regulation for 24 samples (53.3%). The exposure assessment of heavy metals contaminated in 
cultivated bivalves was revealed to be safe for consumption. However, heavy metal contamination can be altered by the 
environment. Therefore, contamination awareness should be continuously performed as the consumption of foods 
contaminated with high amount of heavy metals for long duration might affect consumers' health. 
Keywords:  Risk assessment, Bivalve mollusks, Kanchanadit district, Surat Thani province 
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ความชุกของเชือ้ Salmonella spp.ในเนือ้หมูและไก่ที่จ าหน่ายในตลาดจังหวดั ภเูกต็ พังงา และกระบี่ 
Prevalence of Salmonella spp. in pork and chicken meat sold in Phuket, Phang Nga and Krabi provinces. 

จ ำรัส พลูเกือ้* อนสุรำ รัตนบรีุ อรทยั ตุ้ยเตียม และทิพย์วรรณ แก้วทิพย์รัตน์ 
Jamrat Poolkua*  Anussara Rattanaburee  Aurathai Tuitem  Tippawan Keawtipparat 

ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต 
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket 

บทคดัย่อ 

Salmonella spp. เป็นเชือ้ที่เป็นปัญหำสำธำรณสขุที่ส ำคญัของไทยและของโลก สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
บริโภคอำหำรและน ำ้ที่มีเชือ้ปนเปือ้น  แหล่งสะสมเชือ้ที่ส ำคญัคือเนือ้สตัว์ โดยเฉพำะเนือ้หมแูละเนือ้ไก่ที่ประเทศไทยมี
กำรผลติและบริโภคสงู เพื่อเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยั ผู้วิจยัได้ศกึษำกำรปนเปือ้นเชือ้ Salmonella spp. ในเนือ้หม ูและเนือ้
ไก่ที่จ ำหน่ำยในตลำดสดจังหวดัภูเก็ต พงังำ และกระบี่ โดยเก็บตวัอย่ำงเนือ้หมูและเนือ้ไก่จำกตลำดสด ระหว่ำงเดือน 
มกรำคม – กมุภำพนัธ์ 2560 จ ำนวน 133 ตวัอยำ่ง เนือ้หม ู76 ตวัอย่ำง เนือ้ไก่ 57 ตวัอย่ำง พบปนเปือ้นเชือ้ Salmonella 
spp. จ ำนวน 85 ตวัอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 63.91 เมื่อจ ำแนกตำมชนิดเนือ้สตัว์พบปนเปือ้นในเนือ้หมูและเนือ้ไก่ ร้อยละ 
63.16 และ 64.91 ตำมล ำดบั ซีโรวำร์ที่พบในเนือ้หมูเป็นสว่นใหญ่ได้แก่ S. Rissen, S. Lexington, S. Weltevreden, S. 
Stanley และในเนือ้ไก่พบซีโรวำร์ S. Corvallis, S. Kentucky, S. Agona, S. Rissen กำรศกึษำครัง้นีพ้บวำ่เนือ้หมแูละเนือ้
ไก่มีกำรปนเปือ้นเชือ้ Salmonella spp. สงู หำกบริโภคโดยไม่ปรุงสกุมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค ซึ่งกำรปนเปือ้นของเชือ้
ชนิดนีส้ำมำรถเกิดขึน้ได้ตลอดหว่งโซอ่ำหำร ตัง้แตก่ำรเลีย้งในฟำร์ม จนถึงกำรจ ำหนำ่ย ดงันัน้หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องควรให้
ควำมรู้เกษตรกร ตัง้แตก่ำรเลีย้งในฟำร์ม ผู้จ ำหนำ่ย รวมทัง้ผู้บริโภคควรปรุงให้สกุก่อนบริโภค  
ค าส าคัญ  ควำมชกุ Salmonella spp. เนือ้หม ูเนือ้ไก่ ตลำด ภเูก็ต กระบี่ และพงังำ 

Abstract 

Salmonella spp. is one of the causes of Thai and the world public health problem. Mostly causes are 
contaminated food and water consumption. Major source is meat or meat products especially pork and 
chicken which in Thailand are produced and consumed in high quantities.The total of 133 retail meat samples 
including 76 pork and 57 chicken were collected from the fresh market  in Phuket, Phang Nga and Krabi 
provinces between January to February, 2017. Total 85 samples (63.91%) were contaminated with Salmonella 
spp.; pork and chicken 48 (63.16%) and 37 (64.91%), respectively. The serovars of Salmonella in pork found 
the most in this study were S. Rissen, S. Lexington, S. Weltevreden, S. Stanley whereas in chicken S. 
Corvallis, S. Kentucky, S. Agona and S. Rissen were found. This study showed that pork and chicken were 
highly contaminated with Salmonella spp. If consumed uncooked or half-cooked, there was a risk of disease. 
Contamination of Salmonella spp. can occur throughout the food chain such as: difference origin (farm) of 
sample, worker hygiene, slaughterhouse sanitation, environment of retail place etc. Therefore, relevant 
agencies should educate farmers and consumers should be cooked before consumption.  
Keyword: prevalence, Salmonella spp. pork, chicken, market, Phuket, Phang Nga and Krabi provinces 
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บทคดัย่อ 
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คุณภาพของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในเขตสุขภาพที่ 6  
Quality of Iodized table salts in Health Region 6 

วนัดี อดุมทรัพย์ เสาวนย์ี เวยีงนลิ และ จิระเดช นาสขุ* 
Wandee Udomsub, Saowanee Wiangnil and Chiradet Nasuk* 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
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บทคดัย่อ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ในเขตสขุภาพท่ี 6 คือ ชลบรีุ 
ระยอง จนัทบรีุ ปราจีนบรีุ สมทุรปราการ และฉะเชิงเทรา ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลอืบริโภคเสริม
ไอโอดีนโดยใช้วิธีการไทเทรต ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 34 ตวัอยา่ง พบปริมาณไอโอดีนมีคา่อยูร่ะหวา่ง 1.32 - 
64.30 มิลลกิรัมตอ่กิโลลกิรัม ซึง่พบปริมาณไอโอดีนไมเ่ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน 7 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 20.6)  
โดยแบง่เป็นพบปริมาณน้อยกวา่มาตรฐานก าหนด จ านวน 3 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 8.8)  และพบปริมาณมากกวา่มาตรฐาน
ก าหนด จ านวน 4 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 11.8)  โดยปริมาณที่ตรวจพบ คือ  1.32 – 16.60 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม และ 52.90 – 
64.30  มิลลกิรัมตอ่กิโลลกิรัม ตามล าดบั ซึง่ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 333 (พ.ศ.2554) ระบวุา่เกลอืบริโภค
ต้องมีปริมาณไอโอดีน ไมน้่อยกวา่ 20 มิลลกิรัม และไมเ่กิน 40 มิลลกิรัม ตอ่เกลอืบริโภค 1 กิโลลกิรัม ผลการศกึษานีใ้ช้
เป็นข้อมลูในการเฝ้าระวงัคณุภาพของเกลอืบริโภคเสริมไอโอดีนทีจ่ าหนา่ยในท้องตลาดให้มคีณุภาพตรงตามที่กฎหมาย
ก าหนด เพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกิดขึน้ตอ่สขุภาพของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน, ปริมาณไอโอดีน, เขตสขุภาพที่ 6 

Abstract 

In fiscal year 2017, Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi and Provincial Public Health Office 
in Health Region 6 (Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Prachinburi, Samutprakarn and Chachoengsao) 
investigated the quality of Iodized table salts. 34 samples of Iodized table salts were analyzed the iodine 
content by using the titration method. The results showed that 7 samples (20.6%) were not in range with the 
standard, which 3 samples (8.8%) were iodine content less than standard and 4 samples (11.8%) were iodine 
content more than standard. The regulation of the Thai Notification No.333 (2011) for Iodized table salts shall 
have iodine content not less than 20 mg/kg and not more than 40 mg/kg. The data of the quality of Iodized 
table salts would be useful for supporting the Universal Salts Iodization policy and monitoring program for 
consumer protection. 
Key words: Iodized table salts, Iodine level, Health Region 6 
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การส ารวจสารหนูทัง้หมดในน า้อุปโภคบริโภค  ต าบลฉลอง  อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
The Survey of Total Asenic in Water in Chalong Sub-District, Sichon District, Nakhon Si Thammarat  
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Regional Medical Sciences Center 11, SuratThani, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่า ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจเป็น
สาเหตุท าให้พบสารหนูได้ ปี พ  .ศ .  9552  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  11  สรุาษฎร์ธานี รับตวัอย่างน วา จาก ู้ ป่วยฎษ่งมี
อาการคล้ายได้รับพิษจากสารหนู   ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล  พบสารหน ู0. 00  มิลลิกรัมต่อลิตร  เกินมาตรฐานน วาบริโภค 
เพื่อเฝ้าระวงัการปนเปืวอนสารหนใูนแหลง่น วาดงักลา่ว ปี พ .ศ . 9560 ได้ศษกษาปริมาณสารหนทูั วงหมดโดยวิธีแกรไฟต์เฟอเน
สอะตอมมิกแอบฎอบชนัสเปกโตรเมทรี ในน วาอปุโภคบริโภคในพื วนท่ี  จ านวน 302 ตวัอย่าง พบสารหนูปนเปืวอนเกินเกณฑ์
มาตรฐานน วาบริโภคขององค์การอนามยัโลก (ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 11 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.6 ในน วาบ่อ
บาดาล และน วาบ่อตื วน ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 0.09 - 0. 02  มิลลิกรัมต่อลิตร  น วาประปาภูเขาพบ ่านเกณฑ์ทกุตวัอย่าง 
สาเหตอุาจเนื่องจากในพื วนท่ีดงักลา่วเคยท าเหมืองแร่มาก่อน หรือ ่านการท าเกษตรกรรมมีการใช้ยาก าจดัศตัรูพืชไหลลง
แหลง่น วา ฎษมลงใต้ดิน ดงันั วนไม่ควรน าน วาจากแหลง่น วาดงักลา่วมาอปุโภคบริโภค หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีมาตรการใน
การเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภยัให้ประชาชนในพื วนท่ีทราบอยา่งตอ่เนื่องและเป็นระบบ   
ค าส าคัญ : สารหน ูโลหะหนกั การปนเปืวอนสารหน ู

Abstract 

Formerly, Sichon district in Nakhon Si Thammarat was in tin mine. Moreover, most of people are 
agricultural workers, which might expose to arsenic from the water in this area. In fiscal year 2016, the 
Regional of Medical Science Center 11 Surat Thani received the water sample from the patient who had 
symptoms of arsenic exposure in Chalong Sub-District, Sichon District, and asenic 0.03 mg/L was detected. 
In condition to monitor arsenic contamination in consumer water in 2017, we have studied in 302 samples of 
ground water and drinking water from Chalong Sub-District using Graphite Furnace Atomic Absorption 
Spectrometry. The WHO standard of arsenic in drinking water is less than 0.01 mg/L. Arsenic contaminations 
were found in 11 samples (3.6%) in a range of 0.02 - 0.09 mg /L. Whereas, Mountain water was all found to 
meet the criteria. The causes of excess arsenic in ground water and shallow water might due to former mine 
area or agricultural area using pesticides which permeated into natural water sources and caused arsenic 
contamination in surface water and ground water. Therefore, the water from these sources are prohibited to 
consumers. Relevant agencies should enforce to monitor and alert the local people continuously and 
systematically.  
Keywords: Arsenic, heavy metal, arsenic contamination 
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บทคดัย่อ 

อ าเภอสิชล จังหวดันครศรีธรรมราช เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกเก่า ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจเป็น
สาเหตุท าให้พบสารหนูได้ ปี พ  .ศ .  9552  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  11  สรุาษฎร์ธานี รับตวัอย่างน วา จาก ู้ ป่วยฎษ่งมี
อาการคล้ายได้รับพิษจากสารหนู   ต าบลฉลอง อ าเภอสิชล  พบสารหน ู0. 00  มิลลิกรัมต่อลิตร  เกินมาตรฐานน วาบริโภค 
เพื่อเฝ้าระวงัการปนเปืวอนสารหนใูนแหลง่น วาดงักลา่ว ปี พ .ศ . 9560 ได้ศษกษาปริมาณสารหนทูั วงหมดโดยวิธีแกรไฟต์เฟอเน
สอะตอมมิกแอบฎอบชนัสเปกโตรเมทรี ในน วาอปุโภคบริโภคในพื วนท่ี  จ านวน 302 ตวัอย่าง พบสารหนูปนเปืวอนเกินเกณฑ์
มาตรฐานน วาบริโภคขององค์การอนามยัโลก (ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร) 11 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.6 ในน วาบ่อ
บาดาล และน วาบ่อตื วน ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 0.09 - 0. 02  มิลลิกรัมต่อลิตร  น วาประปาภูเขาพบ ่านเกณฑ์ทกุตวัอย่าง 
สาเหตอุาจเนื่องจากในพื วนท่ีดงักลา่วเคยท าเหมืองแร่มาก่อน หรือ ่านการท าเกษตรกรรมมีการใช้ยาก าจดัศตัรูพืชไหลลง
แหลง่น วา ฎษมลงใต้ดิน ดงันั วนไม่ควรน าน วาจากแหลง่น วาดงักลา่วมาอปุโภคบริโภค หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีมาตรการใน
การเฝ้าระวงัและแจ้งเตือนภยัให้ประชาชนในพื วนท่ีทราบอยา่งตอ่เนื่องและเป็นระบบ   
ค าส าคัญ : สารหน ูโลหะหนกั การปนเปืวอนสารหน ู

Abstract 

Formerly, Sichon district in Nakhon Si Thammarat was in tin mine. Moreover, most of people are 
agricultural workers, which might expose to arsenic from the water in this area. In fiscal year 2016, the 
Regional of Medical Science Center 11 Surat Thani received the water sample from the patient who had 
symptoms of arsenic exposure in Chalong Sub-District, Sichon District, and asenic 0.03 mg/L was detected. 
In condition to monitor arsenic contamination in consumer water in 2017, we have studied in 302 samples of 
ground water and drinking water from Chalong Sub-District using Graphite Furnace Atomic Absorption 
Spectrometry. The WHO standard of arsenic in drinking water is less than 0.01 mg/L. Arsenic contaminations 
were found in 11 samples (3.6%) in a range of 0.02 - 0.09 mg /L. Whereas, Mountain water was all found to 
meet the criteria. The causes of excess arsenic in ground water and shallow water might due to former mine 
area or agricultural area using pesticides which permeated into natural water sources and caused arsenic 
contamination in surface water and ground water. Therefore, the water from these sources are prohibited to 
consumers. Relevant agencies should enforce to monitor and alert the local people continuously and 
systematically.  
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร ในเขตพืน้ที่สาธารณสุขเขตสุขภาพที่8 
Microbiological Quality of OTOP Food Products in Health Region 8 
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บทคดัย่อ 

การพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั ผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร ในปีงบประมาณ 2560 โดยศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อดุรธานี ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ในเขตพืน้ท่ีสาธารณสขุเขตสขุภาพที่ 8 ทัง้หมด 
7 จงัหวดั ได้เก็บตวัอยา่งประเภทอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ตามเกณฑ์ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง
เกณฑ์คณุภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร จ านวน 131 ตวัอย่าง ผ่านมาตรฐาน  108 ตวัอย่าง 
(ร้อยละ 82.44) ไมผ่า่นมาตรฐาน  23 ตวัอย่าง (ร้อยละ17.58) ซึ่งมีสาเหตมุาจาก การปนเปือ้นของเชือ้จุลินทรีย์ จ านวน
ยีสต์และรา เกินมาตรฐาน  จ านวน 8 ตวัอย่าง (ร้อยละ 37.78) และพบการปนเปื้อนของเชือ้โรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ 
Escherichia coli จ านวน 13 ตวัอย่าง (ร้อยละ 56.52)และ พบการปนเปือ้นร่วมของเชือ้ Escherichia coli และ 
Salmonella spp. จ านวน 2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 8.70) จากผลการตรวจวิเคราะห์ดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์อาหาร 
OTOP สว่นใหญ่ มีคณุภาพได้มาตรฐาน มีเพียงบางสว่นเท่านัน้ที่ต้องได้รับการปรับปรุงคณุภาพ เช่น การจดัการวตัถดุิบ 
สขุลกัษณะที่ดีของการผลติ การเก็บรักษา เพื่อให้ผลติภณัฑ์ชมุชน (OTOP) ด้านอาหาร มีคณุภาพมาตรฐานที่ดี  
ค าส าคัญ :  คณุภาพทางจลุชีววิทยา ผลิตภณัฑ์ชมุชน/ อาหาร เขตสขุภาพที่ 8 

Abstract 
The Quality and Safety development of OTOP food product in 2017 was conducted by Regional 

Medical Science Center 8 Udon Thani in association with the Public Health Office in Health Area 8 which 
composes of 7 provinces. Total 131 samples of OTOP food product were collected for laboratory analysis 
based on Guidelines for the Microbiological quality of some foods and food containers, Department of 
Medical Sciences, Version 3. The results found that 108 samples (82.44%) conformed to the standard and 23 
samples (17.58%) were not meet the standard. The disqualified products that caused by microbial count and 
Yeast and Mold count were 8 samples (34.78%), Escherichia coli 13 samples (56.52%) and Escherichia coli 
with Salmonella spp. 2 samples (8.70%), respectively. The results indicated that most of OTOP food products 
met the standard requirement. Some of them have to be improved in some aspects including material 
management, good hygienic of production, and storage in order to archive the high quality of OTOP food 
products. 
Keywords: Microbiological Quality, OTOP product/ Food, Health Region 8 
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บทคดัย่อ 

การพฒันาคณุภาพและความปลอดภยั ผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร ในปีงบประมาณ 2560 โดยศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อดุรธานี ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ในเขตพืน้ท่ีสาธารณสขุเขตสขุภาพที่ 8 ทัง้หมด 
7 จงัหวดั ได้เก็บตวัอยา่งประเภทอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ตามเกณฑ์ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่ือง
เกณฑ์คณุภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร จ านวน 131 ตวัอย่าง ผ่านมาตรฐาน  108 ตวัอย่าง 
(ร้อยละ 82.44) ไมผ่า่นมาตรฐาน  23 ตวัอย่าง (ร้อยละ17.58) ซึ่งมีสาเหตมุาจาก การปนเปือ้นของเชือ้จุลินทรีย์ จ านวน
ยีสต์และรา เกินมาตรฐาน  จ านวน 8 ตวัอย่าง (ร้อยละ 37.78) และพบการปนเปื้อนของเชือ้โรคอาหารเป็นพิษ ได้แก่ 
Escherichia coli จ านวน 13 ตวัอย่าง (ร้อยละ 56.52)และ พบการปนเปือ้นร่วมของเชือ้ Escherichia coli และ 
Salmonella spp. จ านวน 2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 8.70) จากผลการตรวจวิเคราะห์ดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์อาหาร 
OTOP สว่นใหญ่ มีคณุภาพได้มาตรฐาน มีเพียงบางสว่นเท่านัน้ที่ต้องได้รับการปรับปรุงคณุภาพ เช่น การจดัการวตัถดุิบ 
สขุลกัษณะที่ดีของการผลติ การเก็บรักษา เพื่อให้ผลติภณัฑ์ชมุชน (OTOP) ด้านอาหาร มีคณุภาพมาตรฐานที่ดี  
ค าส าคัญ :  คณุภาพทางจลุชีววิทยา ผลิตภณัฑ์ชมุชน/ อาหาร เขตสขุภาพที่ 8 

Abstract 
The Quality and Safety development of OTOP food product in 2017 was conducted by Regional 

Medical Science Center 8 Udon Thani in association with the Public Health Office in Health Area 8 which 
composes of 7 provinces. Total 131 samples of OTOP food product were collected for laboratory analysis 
based on Guidelines for the Microbiological quality of some foods and food containers, Department of 
Medical Sciences, Version 3. The results found that 108 samples (82.44%) conformed to the standard and 23 
samples (17.58%) were not meet the standard. The disqualified products that caused by microbial count and 
Yeast and Mold count were 8 samples (34.78%), Escherichia coli 13 samples (56.52%) and Escherichia coli 
with Salmonella spp. 2 samples (8.70%), respectively. The results indicated that most of OTOP food products 
met the standard requirement. Some of them have to be improved in some aspects including material 
management, good hygienic of production, and storage in order to archive the high quality of OTOP food 
products. 
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คุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนกลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่มในเขตสุขภาพที่ 6 
Quality of OTOP Products (Food and Beverage) in Health Region 6  
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บทคดัย่อ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มที่ผลิตใน

เขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออก สง่ตรวจโดยส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในเขตสขุภาพท่ี 6 ตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถึงมิถนุายน 2560 
จ านวน 139 ตวัอยา่ง เมื่อแยกตามการวิเคราะห์ทางเคมีและจลุชีววิทยา  ผลการตรวจทางเคมี  ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 
2.4  เนื่องจากมีปริมาณวตัถกุนัเสยีเกินมาตรฐาน  โดยขนมเป๊ียะพบกรดซอร์บิก 1,105 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน า้พริก
พร้อมบริโภคพบกรดเบนโซอิก 547 และ 743 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม  ผลการตรวจทางจลุชีววิทยา ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 
12.2 โดยปนเปือ้นยีสต์และราเกินมาตรฐาน, พบ Salmonella  spp., ปนเปือ้น E. coli, S. aureus และจุลินทรีย์ทัง้หมด
เกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 4.3, 2.9, 2.9, 2.2 และ 1.4 ตามล าดบั จากข้อมลูแสดงให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์ชุมชนสว่นใหญ่
ผา่นมาตรฐาน  สาเหตทุี่ไมผ่า่นมาตรฐานเนื่องจากปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรีย์และใช้วตัถกุนัเสยีเกินมาตรฐาน  ดงันัน้หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ผู้ประกอบการเก่ียวกบัสขุลกัษณะที่ดีในการผลติ การใช้วตัถกุนัเสียในอาหาร และมีการเฝ้าระวงั
คณุภาพผลติภณัฑ์ชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์ชมุชน, คณุภาพ 

Abstract 

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi determined the quality of OTOP products (foods and 
beverages). All 139 samples were collected from manufacturers in Eastern Region during March to June 2017 
by Provincial Public Health Offices in Health Region 6. The results of chemical quality revealed that 2.4% of 
samples did not conform to the standard. One sample that exceeded the sorbic acid limit was Chinese pastry 
(1,105 mg/kg). Two samples that exceeded the benzoic acid limit were ready to eat chilli paste (547 and 743 
mg/kg). The results of microbiological quality revealed that 12.2% of samples did not conform to the standard. 
The percentages of samples that exceeded the standard of yeast and mold count, Salmonella spp., E. coli, S. 
aureus and total aerobic count were 4.3, 2.9, 2.9, 2.2 and 1.4, respectively. This study indicated that the 
quality of most OTOP products were still satisfactory. The causes of disqualified products were due to 
microbial contamination and excessive use of preservatives. Therefore, the relevant authorities should provide 
knowledge of good hygiene in food processing, the use of preservatives requirements of food and the OTOP 
products quality need to be monitored.  
Keyword : OTOP products, Quality 
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Quality of OTOP Products (Food and Beverage) in Health Region 6  

ธนิดา ไมตรีประดบัศรี*, มลวดี ศรีหะทยั , จนัทร์ทิพย์ อนนัตกลู และ ธนัยาภรณ์ วงษ์ศรี 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนกลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มที่ผลิตใน

เขตพืน้ท่ีภาคตะวนัออก สง่ตรวจโดยส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในเขตสขุภาพท่ี 6 ตัง้แตเ่ดือนมีนาคมถึงมิถนุายน 2560 
จ านวน 139 ตวัอยา่ง เมื่อแยกตามการวิเคราะห์ทางเคมีและจลุชีววิทยา  ผลการตรวจทางเคมี  ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 
2.4  เนื่องจากมีปริมาณวตัถกุนัเสยีเกินมาตรฐาน  โดยขนมเป๊ียะพบกรดซอร์บิก 1,105 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และน า้พริก
พร้อมบริโภคพบกรดเบนโซอิก 547 และ 743 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม  ผลการตรวจทางจลุชีววิทยา ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 
12.2 โดยปนเปือ้นยีสต์และราเกินมาตรฐาน, พบ Salmonella  spp., ปนเปือ้น E. coli, S. aureus และจุลินทรีย์ทัง้หมด
เกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 4.3, 2.9, 2.9, 2.2 และ 1.4 ตามล าดบั จากข้อมลูแสดงให้เห็นว่า ผลิตภณัฑ์ชุมชนสว่นใหญ่
ผา่นมาตรฐาน  สาเหตทุี่ไมผ่า่นมาตรฐานเนื่องจากปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรีย์และใช้วตัถกุนัเสยีเกินมาตรฐาน  ดงันัน้หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ผู้ประกอบการเก่ียวกบัสขุลกัษณะที่ดีในการผลติ การใช้วตัถกุนัเสียในอาหาร และมีการเฝ้าระวงั
คณุภาพผลติภณัฑ์ชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์ชมุชน, คณุภาพ 

Abstract 

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi determined the quality of OTOP products (foods and 
beverages). All 139 samples were collected from manufacturers in Eastern Region during March to June 2017 
by Provincial Public Health Offices in Health Region 6. The results of chemical quality revealed that 2.4% of 
samples did not conform to the standard. One sample that exceeded the sorbic acid limit was Chinese pastry 
(1,105 mg/kg). Two samples that exceeded the benzoic acid limit were ready to eat chilli paste (547 and 743 
mg/kg). The results of microbiological quality revealed that 12.2% of samples did not conform to the standard. 
The percentages of samples that exceeded the standard of yeast and mold count, Salmonella spp., E. coli, S. 
aureus and total aerobic count were 4.3, 2.9, 2.9, 2.2 and 1.4, respectively. This study indicated that the 
quality of most OTOP products were still satisfactory. The causes of disqualified products were due to 
microbial contamination and excessive use of preservatives. Therefore, the relevant authorities should provide 
knowledge of good hygiene in food processing, the use of preservatives requirements of food and the OTOP 
products quality need to be monitored.  
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คุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารประเภทเส้นที่ท ามาจากแป้ง ในเขตพืน้ที่ รับผิดชอบของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

The quality of noodles in responsible area under Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani in Fiscal year 2017 

วรีรัตน์ หิรัณยวฒุิกลุ*, นิรันดร แร่กาสนิธ์ุ และสภุาทินี โสบญุ  
Wareerat Hirunyawuttikul*, Nirundon Raekasin and Supatinee Soboon 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี 
Regional of Medical Sciences Center 11 Surat Thani 

บทคัดย่อ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้ส ารวจคณุภาพของผลิตภณัฑ์อาหาร
ประเภทเส้นที่ท ามาจากแป้ง โดยตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างจากตลาดสดในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ รวม 20 ตัวอย่าง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 381) พ.ศ. 2559 เร่ือง วตัถเุจือปนอาหาร และประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง เกณฑ์คณุภาพทางจลุชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ฉบบัท่ี 3  พ.ศ.2560 พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน 16  
ตวัอยา่ง (ร้อยละ 80) เมื่อพิจารณาคณุภาพด้านเคมี พบวา่ เส้นบะหมี่และแผน่เก๊ียว พบสสีงัเคราะห์ทกุตวัอยา่ง แต่ไม่พบ
การใช้วตัถกุนัเสยี สว่นเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ   พบการใช้วตัถกุนัเสยีเกินเกณฑ์มาตรฐาน 8 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 40) ส าหรับ
คณุภาพทางจลุชีววิทยา พบวา่เส้นก๋วยเตี๋ยวไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน  9  ตวัอยา่ง (ร้อยละ 56) โดยมีสาเหตมุาจาก จ านวน
จลุนิทรีย์ทัง้หมดและจ านวนยีสต์และเชือ้ราเกินเกณฑ์มาตรฐาน  สว่นเส้นขนมจีนผา่นเกณฑ์ทัง้หมด จากการศกึษาจะเห็น
ได้ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวยังคงมีการใช้วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมทัง้พบการใช้สีสงัเคราะห์และการปนเปื้อนของ
เชือ้จลุนิทรีย์ ดงันัน้ผู้บริโภคควรเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ที่มีสเีป็นธรรมชาติและมีเลขทะเบียนอาหารและยา  และควรน าไปผ่าน
ความร้อนก่อนบริโภค ในส่วนของผู้ ผลิตเองควรควบคุมปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
สขุลกัษณะการผลติที่ดี (GMP) 
ค าส าคัญ : คณุภาพของผลิตภณัฑ์อาหารประเภทเส้นที่ท ามาจากแป้ง, เส้นก๋วยเตี๋ยว, เส้นขนมจีน 

Abstract 
During Fiscal year 2017, Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani had surveyed the quality of 

floured noodles from market by sampling 20 samples of noodles and rice vermicellies. All samples were 
examined according to Notifications of Ministry of Public Health No.381 B.E. 2559 Re: food additives and 
standard of microbiological food and swab test according to the Notification Department of Medical Sciences 
revision 3 (B.E. 2560). There were 16 samples (80%) did not comply with the requirements. All egg noodles and 
wanton sheets had artificial colors but no preservatives. However the other type of noodles had higher 
preservatives than acceptable level for 8 samples (40%). There were 9 samples did not complied to 
microbiological requirement of total plate count, yeast and mold. All of rice vermicelli complied to the 
requirements. These data indicated that flour noodles still have risk of high preservative, artificial color and 
microbial contamination. Therefore, the customer should buy product with natural color and FDA register and 
heat before consumption. The suppliers themselves should control the amount of food additives and hygiene 
practices in accordance with good manufacturing practice (GMP)  
Keywords: Quality of the noodles made from flour, Noodles, Rice vermicelli 
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บทคัดย่อ 
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ประเภทเส้นที่ท ามาจากแป้ง โดยตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างจากตลาดสดในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ รวม 20 ตัวอย่าง ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 381) พ.ศ. 2559 เร่ือง วตัถเุจือปนอาหาร และประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง เกณฑ์คณุภาพทางจลุชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ฉบบัท่ี 3  พ.ศ.2560 พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน 16  
ตวัอยา่ง (ร้อยละ 80) เมื่อพิจารณาคณุภาพด้านเคมี พบวา่ เส้นบะหมี่และแผน่เก๊ียว พบสสีงัเคราะห์ทกุตวัอยา่ง แต่ไม่พบ
การใช้วตัถกุนัเสยี สว่นเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ   พบการใช้วตัถกุนัเสยีเกินเกณฑ์มาตรฐาน 8 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 40) ส าหรับ
คณุภาพทางจลุชีววิทยา พบวา่เส้นก๋วยเตี๋ยวไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน  9  ตวัอยา่ง (ร้อยละ 56) โดยมีสาเหตมุาจาก จ านวน
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ได้ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวยังคงมีการใช้วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมทัง้พบการใช้สีสงัเคราะห์และการปนเปื้อนของ
เชือ้จลุนิทรีย์ ดงันัน้ผู้บริโภคควรเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ที่มีสเีป็นธรรมชาติและมีเลขทะเบียนอาหารและยา  และควรน าไปผ่าน
ความร้อนก่อนบริโภค ในส่วนของผู้ ผลิตเองควรควบคุมปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารและปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
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ค าส าคัญ : คณุภาพของผลิตภณัฑ์อาหารประเภทเส้นที่ท ามาจากแป้ง, เส้นก๋วยเตี๋ยว, เส้นขนมจีน 

Abstract 
During Fiscal year 2017, Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani had surveyed the quality of 

floured noodles from market by sampling 20 samples of noodles and rice vermicellies. All samples were 
examined according to Notifications of Ministry of Public Health No.381 B.E. 2559 Re: food additives and 
standard of microbiological food and swab test according to the Notification Department of Medical Sciences 
revision 3 (B.E. 2560). There were 16 samples (80%) did not comply with the requirements. All egg noodles and 
wanton sheets had artificial colors but no preservatives. However the other type of noodles had higher 
preservatives than acceptable level for 8 samples (40%). There were 9 samples did not complied to 
microbiological requirement of total plate count, yeast and mold. All of rice vermicelli complied to the 
requirements. These data indicated that flour noodles still have risk of high preservative, artificial color and 
microbial contamination. Therefore, the customer should buy product with natural color and FDA register and 
heat before consumption. The suppliers themselves should control the amount of food additives and hygiene 
practices in accordance with good manufacturing practice (GMP)  
Keywords: Quality of the noodles made from flour, Noodles, Rice vermicelli 
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การส ารวจปริมาณเหล็กและตะกั่วในแหล่งน า้ธรรรมาาติ ในพืน้ที่จังหวดัภเูกต็ 
The survey of Iron and Lead levels in natural water sources in Phuket 

สจิุตร สาขะจร*, รัตติยา เกตแุก้ว 
Sujit Sakhajorn*, Rattiya Kadkaew 
ศนูย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเุก็ต  

Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences  

บทคดัย่อ 

การปนเปือ้นของเหลก็และตะกัว่ในแหลง่น า้ ในปริมาณมากเกินไปจะเกิดผลกระทบตอ่คณุภาพน า้ซึง่ท าให้น า้ขุน่ 
และสขุภาพของประชาชนท าให้ไมเ่หมาะตอ่การอปุโภค-บริโภค เกิดการอดุตนัในระบบทอ่จ่ายน า้ประปา ตะกัว่ เมื่อเข้าสู่
ร่างกาย ท าให้เกิดพิษเรือ้รัง และอาจตายได้ แหลง่น า้ธรรมชาติหลายแหง่ในจงัหวดัภเูก็ตเป็นแหลง่น า้ดิบที่ประชาชนใช้ส าหรับ
อปุโภครวมถึงใช้ผลติเป็นน า้ประปา และเป็นน า้ดิบในการผลติน า้ดื่ม การปนเปือ้นของแร่ธาตดุงักลา่วในน า้ดิบในระดบัสงู
สามารถสง่ผลตอ่น า้ดืม่ด้วย เพือ่ความปลอดภยัตอ่การบริโภคจงึได้ท าการศกึษาปริมาณแร่ธาตดุงักลา่ว โดยท าการเก็บ
ตวัอยา่งน า้ จากแหลง่น า้ธรรมชาติ ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน 50 ตวัอยา่ง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ธาต ุ
เหลก็ และตะกัว่ ด้วยเคร่ือง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ตรวจพบปริมาณธาตเุหลก็อยูใ่นช่วง 0.00-5.10 
มิลลกิรัมตอ่ลิตร และตะกัว่ ในช่วง 0.000-0.018 มิลลกิรัมตอ่ลิตร เมื่อเทียบกบัเกณฑ์คณุภาพน า้ประปา การประปาสว่น
ภมูิภาค พบเหลก็เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.3  มิลลกิรัมต่อลติร จ านวน 31 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 62 ) ตะกัว่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.01 
มิลลกิรัมตอ่ลิตร จ านวน 1 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 2) ดงันัน้น า้ดิบที่ไมผ่่านมาตรฐานดงักลา่ว ต้องน าไปผ่านกระบวนกรองเพื่อให้ได้
คา่อยูใ่นช่วงไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนน าไปใช้ผลติเป็นน า้อปุโภค บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ : ปริมาณเหล็กและตะกัว่, แหลง่น า้ธรรมชาติ, จงัหวดัภเูก็ต  

Abstract 

High contamination of Iron and Lead in natural water affects the quality of water, people’s health which not 
suitable for consumption and clogging up water-supply system. Lead also causes chronic toxicity and death. 
There are many natural water sources in Phuket province for consuming, source of tap water and drinking water. 
To monitoring the safety in water, we collected 50 water samples from natural raw water sources to analyze Iron 
and Lead by Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) during April – May 2017. The Iron levels were 0.00-5.10 mg/l 
in range, while Lead levels were 0.000-0.018 mg/l in range. There were 31 samples (62%) and 1 sample (2%) not 
meet the standard criteria of Iron (0.3 mg/l) and Lead (0.01 mg/l) respectively, when compared to water supply 
quality standard. Therefore, the water from natural sources should be passed through the filtration process in 
order to achieve the standard range before consumption for the good hygiene. 
Keyword: Iron and Lead levels, natural water sources, Phuket province 
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บทคดัย่อ 

การปนเปือ้นของเหลก็และตะกัว่ในแหลง่น า้ ในปริมาณมากเกินไปจะเกิดผลกระทบตอ่คณุภาพน า้ซึง่ท าให้น า้ขุน่ 
และสขุภาพของประชาชนท าให้ไมเ่หมาะตอ่การอปุโภค-บริโภค เกิดการอดุตนัในระบบทอ่จ่ายน า้ประปา ตะกัว่ เมื่อเข้าสู่
ร่างกาย ท าให้เกิดพิษเรือ้รัง และอาจตายได้ แหลง่น า้ธรรมชาติหลายแหง่ในจงัหวดัภเูก็ตเป็นแหลง่น า้ดิบที่ประชาชนใช้ส าหรับ
อปุโภครวมถึงใช้ผลติเป็นน า้ประปา และเป็นน า้ดิบในการผลติน า้ดื่ม การปนเปือ้นของแร่ธาตดุงักลา่วในน า้ดิบในระดบัสงู
สามารถสง่ผลตอ่น า้ดืม่ด้วย เพือ่ความปลอดภยัตอ่การบริโภคจงึได้ท าการศกึษาปริมาณแร่ธาตดุงักลา่ว โดยท าการเก็บ
ตวัอยา่งน า้ จากแหลง่น า้ธรรมชาติ ระหวา่งเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน 50 ตวัอยา่ง เพ่ือตรวจวิเคราะห์ธาต ุ
เหลก็ และตะกัว่ ด้วยเคร่ือง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) ตรวจพบปริมาณธาตเุหลก็อยูใ่นช่วง 0.00-5.10 
มิลลกิรัมตอ่ลิตร และตะกัว่ ในช่วง 0.000-0.018 มิลลกิรัมตอ่ลิตร เมื่อเทียบกบัเกณฑ์คณุภาพน า้ประปา การประปาสว่น
ภมูิภาค พบเหลก็เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.3  มิลลกิรัมต่อลติร จ านวน 31 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 62 ) ตะกัว่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.01 
มิลลกิรัมตอ่ลิตร จ านวน 1 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 2) ดงันัน้น า้ดิบที่ไมผ่่านมาตรฐานดงักลา่ว ต้องน าไปผ่านกระบวนกรองเพื่อให้ได้
คา่อยูใ่นช่วงไมเ่กินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนน าไปใช้ผลติเป็นน า้อปุโภค บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ : ปริมาณเหล็กและตะกัว่, แหลง่น า้ธรรมชาติ, จงัหวดัภเูก็ต  

Abstract 

High contamination of Iron and Lead in natural water affects the quality of water, people’s health which not 
suitable for consumption and clogging up water-supply system. Lead also causes chronic toxicity and death. 
There are many natural water sources in Phuket province for consuming, source of tap water and drinking water. 
To monitoring the safety in water, we collected 50 water samples from natural raw water sources to analyze Iron 
and Lead by Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) during April – May 2017. The Iron levels were 0.00-5.10 mg/l 
in range, while Lead levels were 0.000-0.018 mg/l in range. There were 31 samples (62%) and 1 sample (2%) not 
meet the standard criteria of Iron (0.3 mg/l) and Lead (0.01 mg/l) respectively, when compared to water supply 
quality standard. Therefore, the water from natural sources should be passed through the filtration process in 
order to achieve the standard range before consumption for the good hygiene. 
Keyword: Iron and Lead levels, natural water sources, Phuket province 
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คุณภาพทางเคมขีองน า้ก่อนน ามาผลิตน า้ดื่มในเขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 
Chemical quality of water before produce drinking water in Regional Health 2 during 2015-2017 
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บทคดัย่อ 

คณุภาพน า้ของแหลง่น า้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตน า้ดื่ม จึงต้องมีการตรวจคณุภาพทางเคมีของน า้ก่อน
การวางแผนเลือกชนิดและขนาดของเคร่ืองกรองในการปรับปรุงคณุภาพน า้ให้ได้มาตรฐานก่อนการผลิตน า้ดื่มกลุม่งาน
อาหาร จึงได้ศึกษาคณุภาพทางเคมีของน า้คือ น า้บาดาล และน า้ประปา จากการสง่ตวัอย่างของหน่วยงานรัฐบาลและ
ผู้ประกอบการ  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 จ านวน 
133, 187 และ 190 ตวัอยา่ง ตามล าดบั โดยตรวจคณุภาพทางเคมีด้วยวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF และ 
วิธี Ion Chromatography (IC) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 61 (2524)และฉบบัที่ 135 (2534) เร่ืองน า้
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่า คณุภาพทางเคมีของน า้ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 107, 129 และ 119 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 80.4, 68.9และ 62.3 ตามล าดบั สาเหตสุว่นใหญ่มาจากความกระด้างทัง้หมด (29.5%), ฟลอูอไรด์ (18.8%), 
ความเป็นกรด- เบส (16.4%), เหล็ก (9.8%) และปริมาณสารทัง้หมด (9.3%) จากการศึกษาท าให้ได้ข้อมลูที่สามารถให้
ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการในการเลอืกแหลง่น า้ที่มีคณุภาพและสะอาด จะช่วยให้ลดกระบวนการในการปรับปรุงคณุภาพ
น า้ได้มากท าให้ประหยดัในการลงทนุก่อสร้างและการด าเนินการในการผลติน า้ดื่มตอ่ไป 
ค าส าคัญ : คณุภาพทางเคมีของน า้, น า้ดื่ม, เขตสขุภาพที่ 2 

Abstract 

Source of water quality is necessary to produce drinking water.  The chemical quality of the water must 
be checked before planning to select type and size of the filter to improve water quality. Ground water and 
tap water from the government agencies and entrepreneurs were studied in the chemical quality of water by 
food department Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok during 2015 to 2017. The chemical quality 
of water was analyzed by standard method (APHA, AWWA and WEF) and Ion Chromatography (IC) in 
accordance with the notification of the Ministry of Public Health No. 61 (1981) and No. 135 (1991) RE: 
Drinking Water in Sealed Container. It was found that the quality of water were lower than standard for 107 out 
of 133 (80.4%), 129 out of 187 (68.9%) and 119 out of 190 (62.3 %) samples, respectively. The causes of non-
compliance to standard were total hardness (29.5%), fluoride (18.8%), pH (16.4%), iron (9.8%), and total solid 
(9.3%). These study provides information that can guide entrepreneurs for choosing a clean and quality water 
source. It will help for reducing and improvement water quality which saves on investment, construction and 
operation in the production of drinking water. 
Keywords: Chemical quality of water, Drinking water, Regional health 2 
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บทคดัย่อ 

คณุภาพน า้ของแหลง่น า้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตน า้ดื่ม จึงต้องมีการตรวจคณุภาพทางเคมีของน า้ก่อน
การวางแผนเลือกชนิดและขนาดของเคร่ืองกรองในการปรับปรุงคณุภาพน า้ให้ได้มาตรฐานก่อนการผลิตน า้ดื่มกลุม่งาน
อาหาร จึงได้ศึกษาคณุภาพทางเคมีของน า้คือ น า้บาดาล และน า้ประปา จากการสง่ตวัอย่างของหน่วยงานรัฐบาลและ
ผู้ประกอบการ  ในเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 จ านวน 
133, 187 และ 190 ตวัอยา่ง ตามล าดบั โดยตรวจคณุภาพทางเคมีด้วยวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF และ 
วิธี Ion Chromatography (IC) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 61 (2524)และฉบบัที่ 135 (2534) เร่ืองน า้
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่า คณุภาพทางเคมีของน า้ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 107, 129 และ 119 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 80.4, 68.9และ 62.3 ตามล าดบั สาเหตสุว่นใหญ่มาจากความกระด้างทัง้หมด (29.5%), ฟลอูอไรด์ (18.8%), 
ความเป็นกรด- เบส (16.4%), เหล็ก (9.8%) และปริมาณสารทัง้หมด (9.3%) จากการศึกษาท าให้ได้ข้อมลูที่สามารถให้
ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการในการเลอืกแหลง่น า้ที่มีคณุภาพและสะอาด จะช่วยให้ลดกระบวนการในการปรับปรุงคณุภาพ
น า้ได้มากท าให้ประหยดัในการลงทนุก่อสร้างและการด าเนินการในการผลติน า้ดื่มตอ่ไป 
ค าส าคัญ : คณุภาพทางเคมีของน า้, น า้ดื่ม, เขตสขุภาพที่ 2 

Abstract 

Source of water quality is necessary to produce drinking water.  The chemical quality of the water must 
be checked before planning to select type and size of the filter to improve water quality. Ground water and 
tap water from the government agencies and entrepreneurs were studied in the chemical quality of water by 
food department Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok during 2015 to 2017. The chemical quality 
of water was analyzed by standard method (APHA, AWWA and WEF) and Ion Chromatography (IC) in 
accordance with the notification of the Ministry of Public Health No. 61 (1981) and No. 135 (1991) RE: 
Drinking Water in Sealed Container. It was found that the quality of water were lower than standard for 107 out 
of 133 (80.4%), 129 out of 187 (68.9%) and 119 out of 190 (62.3 %) samples, respectively. The causes of non-
compliance to standard were total hardness (29.5%), fluoride (18.8%), pH (16.4%), iron (9.8%), and total solid 
(9.3%). These study provides information that can guide entrepreneurs for choosing a clean and quality water 
source. It will help for reducing and improvement water quality which saves on investment, construction and 
operation in the production of drinking water. 
Keywords: Chemical quality of water, Drinking water, Regional health 2 
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การประเมินคุณภาพด้านจุลชวีวทิยาของน า้ดื่มบรรจุขวดปิดสนิทชนิดขวดพลาสตกิที่จ าหน่ายใน 
จังหวดักระบี่ พังงา และภเูก็ต ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถงึ กันยายน พ.ศ. 2560 
Microbiological quality evaluation of Plastic Bottled Drinking Water Distributed in Krabi,  

Phang Nga and Phuket Provinces, During October 2013 - September 2017 
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บทคดัย่อ 

น า้ดื่มบรรจขุวดปิดสนิทชนิดขวดพลาสติกที่จ าหน่ายในจงัหวดักระบี่ พงังา และภเูก็ต ได้ถกูประเมินคณุภาพด้าน
จลุชีววิทยา ระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2556- กนัยายน พ.ศ. 2560 พบวา่น า้ดื่มจ านวน 192 ตวัอยา่งจากตวัอยา่งทัง้หมด
จ านวน 624 ตวัอย่าง (ร้อยละ 30.77) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทย ฉบบัที่ 61 (พ.ศ.
2524) เร่ืองน า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และสาเหตทุี่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สดุ คือ พบปริมาณแบคทีเรีย
กลุม่โคลฟิอร์มเกินกวา่มาตรฐาน ร้อยละ 49.48 รองลงมาคือ พบเชือ้ Escherichia coli  ร้อยละ 22.06 และพบแบคทีเรีย
ก่อให้เกิดโรค คือ  Staphylococcus aureus ร้อยละ 1.47 และ Salmonella spp. ร้อยละ 1.47 มีเพียงร้อยละ 69.23 ที่
ผ่านมาตรฐานทางจุลชีววิทยา ผลจากการศึกษาครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่าการควบคุมการผลิตน า้ดื่มที่จ าหน่ายควรด าเนินให้
เข้มข้นขึน้ 
ค าส าคัญ: คณุภาพด้านจลุชีววิทยา น า้ดื่มบรรจขุวด กระบี่ พงังา และภเูก็ต 

Abstract 
The plastic bottled drinking water distributed in Krabi, Phang Nga and Phuket Provinces, Thailand had 

been examined for microbiological contamination during October 2013 to September 2017. There were 192 
out of 624 samples (30.77%) did not meet the standard criteria for drinking water in sealed container 
according to the standard set in the announcement No. 61 (A.D.1981) of the Ministry of Public Health of 
Thailand. The water samples were contaminated with coliform bacteria (>2.2 MPN/100 mL, 49.48%), 
Escherichia coli (22.06%), Staphylococcus aureus (1.47%) and Salmonella spp. (1.47%). There were 432 out 
of 624 sample (69.23%) meet the microbiological standard criteria. These data indicated that the control 
process of plastic bottled drinking water should be improved.  
Key words: microbiological quality, bottled drinking water, Krabi, Phang Nga and Phuket Provinces 
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จังหวดักระบี่ พังงา และภเูก็ต ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถงึ กันยายน พ.ศ. 2560 
Microbiological quality evaluation of Plastic Bottled Drinking Water Distributed in Krabi,  

Phang Nga and Phuket Provinces, During October 2013 - September 2017 

อนสุรา  รัตนบรีุ*, จ ารัส พลูเกือ้, อรทยั ตุ้ยเตยีม และทิพวรรณ แก้วทิพย์รัตน์ 
Anussara Ratanaburee*, Jamrat Poolkua, Orathai Tuitaem and Tippawan Keawtipparat 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

น า้ดื่มบรรจขุวดปิดสนิทชนิดขวดพลาสติกที่จ าหน่ายในจงัหวดักระบี่ พงังา และภเูก็ต ได้ถกูประเมินคณุภาพด้าน
จลุชีววิทยา ระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2556- กนัยายน พ.ศ. 2560 พบวา่น า้ดื่มจ านวน 192 ตวัอยา่งจากตวัอยา่งทัง้หมด
จ านวน 624 ตวัอย่าง (ร้อยละ 30.77) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทย ฉบบัที่ 61 (พ.ศ.
2524) เร่ืองน า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และสาเหตทุี่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สดุ คือ พบปริมาณแบคทีเรีย
กลุม่โคลฟิอร์มเกินกวา่มาตรฐาน ร้อยละ 49.48 รองลงมาคือ พบเชือ้ Escherichia coli  ร้อยละ 22.06 และพบแบคทีเรีย
ก่อให้เกิดโรค คือ  Staphylococcus aureus ร้อยละ 1.47 และ Salmonella spp. ร้อยละ 1.47 มีเพียงร้อยละ 69.23 ที่
ผ่านมาตรฐานทางจุลชีววิทยา ผลจากการศึกษาครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่าการควบคุมการผลิตน า้ดื่มที่จ าหน่ายควรด าเนินให้
เข้มข้นขึน้ 
ค าส าคัญ: คณุภาพด้านจลุชีววิทยา น า้ดื่มบรรจขุวด กระบี่ พงังา และภเูก็ต 

Abstract 
The plastic bottled drinking water distributed in Krabi, Phang Nga and Phuket Provinces, Thailand had 

been examined for microbiological contamination during October 2013 to September 2017. There were 192 
out of 624 samples (30.77%) did not meet the standard criteria for drinking water in sealed container 
according to the standard set in the announcement No. 61 (A.D.1981) of the Ministry of Public Health of 
Thailand. The water samples were contaminated with coliform bacteria (>2.2 MPN/100 mL, 49.48%), 
Escherichia coli (22.06%), Staphylococcus aureus (1.47%) and Salmonella spp. (1.47%). There were 432 out 
of 624 sample (69.23%) meet the microbiological standard criteria. These data indicated that the control 
process of plastic bottled drinking water should be improved.  
Key words: microbiological quality, bottled drinking water, Krabi, Phang Nga and Phuket Provinces 
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การปนเป้ือนเชือ้จุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์น า้พริกพร้อมบริโภค จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2560 
Microbial Contamination in ready to eat Chilli paste products in Chiangrai, Phayao,  

Phare and Nan Provinces in 2016 

 อุกฤษฎ์ สุกใส*, ชญัญาทิพย์ พทุธวงศ์, องัสนา ค าเงิน, ชยัวฒัน์ อินเรือง 
Ugrit Suksai*, Chunyatip Puttawong, Angsana Khomngen, Chaiwat Inreung 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

น า้พริกพร้อมบริโภคเป็นผลิตภณัฑ์ที่นิยมบริโภคในภาคเหนือ เพื่อศึกษาการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์
น า้พริกพร้อมบริโภค แจ้งเตือนภยัความเสีย่ง และสนบัสนนุการคุ้มครองผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ – สงิหาคม 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายได้เก็บตวัอย่างและตรวจวิเคราะห์
การปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์น า้พริกพร้อมบริโภคทัง้ชนิดแห้ง และชนิดเปียก จ านวนทัง้สิน้ 101 ตัวอย่าง ผลการตรวจ
วิเคราะห์ พบการปนเปือ้นเชือ้จุลนิทรีย์เกินเกณฑ์คณุภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ฉบบัที่ 3 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2560 จ านวน 41 ตวัอย่าง (ร้อยละ 41) โดยน า้พริกชนิดแห้งจ านวน 41 ตวัอย่าง พบ
จ านวนรวมยีสต์และราทัง้หมดเกินเกณฑ์ 100 โคโลนีต่อกรัม จ านวน 14 ตวัอย่าง (ร้อยละ 34) และไม่พบการปนเปือ้น
เชือ้จลุนิทรีย์ก่อโรคได้แก่ Escherichia coli สว่นน า้พริกชนิดเปียกจ านวน 60 ตวัอย่าง พบจ านวนรวมยีสต์และราทัง้หมด
เกินเกณฑ์ 100 โคโลนีต่อกรัมจ านวน 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37) และพบจ านวนรวมยีสต์และราทัง้หมดร่วมกับ 
Escherichia coli  จ านวน 5 ตวัอย่าง (ร้อยละ 8) และไม่พบการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคได้แก่ Staphylococcus 
aureus, Salmonella spp., Clostridium perfringens และ Bacillus cereus เกินเกณฑ์มาตรฐานในน า้พริกทัง้ 2 ชนิด 
ข้อมลูนีชี้ใ้ห้เห็นว่าปัญหาของน า้พริกพร้อมบริโภคคือการปนเปือ้นยีสต์ราเกินมาตรฐานก าหนด ซึ่งเกิดขึน้ได้ในอตัราไม่
แตกตา่งกนัทัง้ชนิดแห้งและชนิดเปียก 
ค าส าคัญ ; การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ ผลิตภณัฑ์น า้พริกพร้อมบริโภค จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Abstract 
Ready to eat Chilli paste was popular products in the north of Thailand. Consumer protection, the aims 

of this study were to determine microbial contamination in ready to eat chilli paste products, propose risk 
communication and support consumer protection activities in Chiangrai, Phayao, Phrae, and Nan provinces. 
101 samples of ready to eat chilli paste products were collected by Regional Medical Sciences Center 1/1 
Chiang Rai during February- August 2017. The dried type (41 samples) and wet type (60 samples) were 
analysed. The results showed that 41 out of 101 samples (41%) exceed the criteria of the microbiological 
quality of food and food contact containers No.3 Department of Medical Sciences, B.E.2560. 14 out of 41 
samples (34%) of the dried type were found to have the total yeast and mold count greater than 100 CFU per 
gram but not found Escherichia coli in those samples. 22 out of 60 samples (37%) of the wet type were found 
to have the total yeast and mold count greater than 100 CFU per gram. Moreover, 5 out of 60 samples (8%) of 
the wet type did not conform the criteria because of the total yeast and mold combined with Escherichia coli 
contamination. However, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Clostridium perfringens and Bacillus 
cereus were not found in all ready to eat chilli paste products. These data indicated that yeast and mold 
contaminate is the main problem of microbial contamination in both dry and wet types. 
Keywords; Microbial Contamination, Ready to eat chilli paste products, Chiang Rai Phayao Phare and Nan Provinces 

*Corresponding author 
E-mail: ugrit.s@dmsc.mail.go.th 

P3-13การปนเป้ือนเชือ้จุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์น า้พริกพร้อมบริโภค จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ปี 2560 
Microbial Contamination in ready to eat Chilli paste products in Chiangrai, Phayao,  

Phare and Nan Provinces in 2016 

 อุกฤษฎ์ สุกใส*, ชญัญาทิพย์ พทุธวงศ์, องัสนา ค าเงิน, ชยัวฒัน์ อินเรือง 
Ugrit Suksai*, Chunyatip Puttawong, Angsana Khomngen, Chaiwat Inreung 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

น า้พริกพร้อมบริโภคเป็นผลิตภณัฑ์ที่นิยมบริโภคในภาคเหนือ เพื่อศึกษาการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์
น า้พริกพร้อมบริโภค แจ้งเตือนภยัความเสีย่ง และสนบัสนนุการคุ้มครองผู้บริโภคในจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ – สงิหาคม 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายได้เก็บตวัอย่างและตรวจวิเคราะห์
การปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์น า้พริกพร้อมบริโภคทัง้ชนิดแห้ง และชนิดเปียก จ านวนทัง้สิน้ 101 ตัวอย่าง ผลการตรวจ
วิเคราะห์ พบการปนเปือ้นเชือ้จุลนิทรีย์เกินเกณฑ์คณุภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหาร ฉบบัที่ 3 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2560 จ านวน 41 ตวัอย่าง (ร้อยละ 41) โดยน า้พริกชนิดแห้งจ านวน 41 ตวัอย่าง พบ
จ านวนรวมยีสต์และราทัง้หมดเกินเกณฑ์ 100 โคโลนีต่อกรัม จ านวน 14 ตวัอย่าง (ร้อยละ 34) และไม่พบการปนเปือ้น
เชือ้จลุนิทรีย์ก่อโรคได้แก่ Escherichia coli สว่นน า้พริกชนิดเปียกจ านวน 60 ตวัอย่าง พบจ านวนรวมยีสต์และราทัง้หมด
เกินเกณฑ์ 100 โคโลนีต่อกรัมจ านวน 22 ตัวอย่าง (ร้อยละ 37) และพบจ านวนรวมยีสต์และราทัง้หมดร่วมกับ 
Escherichia coli  จ านวน 5 ตวัอย่าง (ร้อยละ 8) และไม่พบการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคได้แก่ Staphylococcus 
aureus, Salmonella spp., Clostridium perfringens และ Bacillus cereus เกินเกณฑ์มาตรฐานในน า้พริกทัง้ 2 ชนิด 
ข้อมลูนีชี้ใ้ห้เห็นว่าปัญหาของน า้พริกพร้อมบริโภคคือการปนเปือ้นยีสต์ราเกินมาตรฐานก าหนด ซึ่งเกิดขึน้ได้ในอตัราไม่
แตกตา่งกนัทัง้ชนิดแห้งและชนิดเปียก 
ค าส าคัญ ; การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ ผลิตภณัฑ์น า้พริกพร้อมบริโภค จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Abstract 
Ready to eat Chilli paste was popular products in the north of Thailand. Consumer protection, the aims 

of this study were to determine microbial contamination in ready to eat chilli paste products, propose risk 
communication and support consumer protection activities in Chiangrai, Phayao, Phrae, and Nan provinces. 
101 samples of ready to eat chilli paste products were collected by Regional Medical Sciences Center 1/1 
Chiang Rai during February- August 2017. The dried type (41 samples) and wet type (60 samples) were 
analysed. The results showed that 41 out of 101 samples (41%) exceed the criteria of the microbiological 
quality of food and food contact containers No.3 Department of Medical Sciences, B.E.2560. 14 out of 41 
samples (34%) of the dried type were found to have the total yeast and mold count greater than 100 CFU per 
gram but not found Escherichia coli in those samples. 22 out of 60 samples (37%) of the wet type were found 
to have the total yeast and mold count greater than 100 CFU per gram. Moreover, 5 out of 60 samples (8%) of 
the wet type did not conform the criteria because of the total yeast and mold combined with Escherichia coli 
contamination. However, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Clostridium perfringens and Bacillus 
cereus were not found in all ready to eat chilli paste products. These data indicated that yeast and mold 
contaminate is the main problem of microbial contamination in both dry and wet types. 
Keywords; Microbial Contamination, Ready to eat chilli paste products, Chiang Rai Phayao Phare and Nan Provinces 
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เคร่ืองส ำอำงผสมสำรห้ำมใช้ในพืน้ที่ 4 จังหวัดชำยแดนใต้ 
Illegal cosmetics in 4 Provinces in the South of Thailand  

กนกวรรณ แก้วจนัทร์* และสายใจ ปริยะวาที 
Kanogwan Kaewjan*and Saijai Pariyavatee 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ในปี พ.ศ. 2559-2560 ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางในพืน้ที่ 4 จงัหวดัชายแดนใต้ที่สง่ไปตรวจ ณ ส านกัเคร่ืองส าอาง

และวตัถอุนัตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 20 ตวัอยา่ง พบการปนปลอมสารสเตียรอยด์ จ านวน 4 ตวัอยา่ง คิด
เป็นร้อยละ 20.0 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบตัิการตรวจเอกลกัษณ์สารสเตีย-
รอยด์ในเคร่ืองส าอางขึน้ เพื่อให้สามารถเฝ้าระวงัและคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่  โดยใช้วิธีรีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบ
ของเหลวสมรรถนะสงู (HPLC) ที่สามารถตรวจเอกลกัษณ์สารสเตียรอยด์ได้ 7 ชนิดในครัง้เดียว  ได้แก่ prednisolone, 
hydrocortisone, betamethasone, dexamethasone, triamcinolone acetonide, betamethasone-17-valerate และ 
clobetasol propionate ได้ในปี พ.ศ. 2560 และได้ตรวจวิเคราะห์สารสเตียรอยด์ในเคร่ืองส าอางจ านวน 12 ตวัอย่าง พบ
สารสเตียรอยด์ 4 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 33.3 แบ่งเป็นสเตียรอยด์ชนิด clobetasol propionate จ านวน 3 ตวัอย่าง และ 
betamethasone-17-valerate จ านวน 1 ตวัอยา่ง พบวา่สดัสว่นการปนปลอมสารสเตียรอยด์ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางใน
พืน้ท่ี 4 จงัหวดัชายแดนใต้ในปีพ.ศ. 2560 สงูกวา่การปนปลอมสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางชนิดอื่น ได้แก่ ไฮโดรควิโนน กรด
เรทิโนอิก และสารประกอบของปรอท ซึ่งการตรวจวิเคราะห์เคร่ืองส าอางจ านวน 59 ตวัอย่าง พบสารประกอบของปรอท
จ านวน 6 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 9.1และไมพ่บการปนปลอมไฮโดรควิโนน และกรดเรทิโนอิกหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ
น าผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ป้องกัน และปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือแจ้งเตือนภัยและคุ้มครอง
ผู้บริโภคตอ่ไป 
ค ำส ำคัญ: สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง สเตียรอยด์ สารประกอบของปรอท  

Abtract 
In the years 2016-2017, Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla sent the suspected illegal 

cosmetic products from 4 provinces in the South of Thailand to the Bureau of Cosmetics and Hazardous 
Substances, Department of Medical Sciences. 4 out of 20 products (20.0%) were found corticosteroids, the 
prohibited substance in cosmetic product. The aim of this work was to increase RMSC 12 laboratory potential 
to determine corticosteroids in cosmetic products. A gradient reversed phase HPLC method was verified for 
analysis of 7 corticosteroids: prednisolone, hydrocortisone, betamethasone, dexamethasone, triamcinolone 
acetonide, betamethasone-17-valerate and clobetasol propionate in the same time. In the year 2017, 12 
suspected illegal cosmetic products were analyzed and found corticosteroids in 4 products (33.3%); 
clobetasol propionate (3 products) and betamethasone-17-valerate (1 product). The percentages of 
corticosteroids found in cosmetic products was higher than other prohibited substances such as mercury 
compounds, hydroquinone and retinoic acid. 59 cosmetic products were analyzed and mercury compounds 
were found in 6 products (9.1%), no hydroquinone and retinoic acid was found. 
Keywords: Cosmetic, corticosteroids, mercury compounds 
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P3-14เคร่ืองส ำอำงผสมสำรห้ำมใช้ในพืน้ที่ 4 จังหวัดชำยแดนใต้ 
Illegal cosmetics in 4 Provinces in the South of Thailand  

กนกวรรณ แก้วจนัทร์* และสายใจ ปริยะวาที 
Kanogwan Kaewjan*and Saijai Pariyavatee 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ในปี พ.ศ. 2559-2560 ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางในพืน้ที่ 4 จงัหวดัชายแดนใต้ที่สง่ไปตรวจ ณ ส านกัเคร่ืองส าอาง

และวตัถอุนัตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 20 ตวัอยา่ง พบการปนปลอมสารสเตียรอยด์ จ านวน 4 ตวัอยา่ง คิด
เป็นร้อยละ 20.0 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบตัิการตรวจเอกลกัษณ์สารสเตีย-
รอยด์ในเคร่ืองส าอางขึน้ เพื่อให้สามารถเฝ้าระวงัและคุ้มครองผู้บริโภคในพืน้ที่  โดยใช้วิธีรีเวอร์สเฟสโครมาโทกราฟีแบบ
ของเหลวสมรรถนะสงู (HPLC) ที่สามารถตรวจเอกลกัษณ์สารสเตียรอยด์ได้ 7 ชนิดในครัง้เดียว  ได้แก่ prednisolone, 
hydrocortisone, betamethasone, dexamethasone, triamcinolone acetonide, betamethasone-17-valerate และ 
clobetasol propionate ได้ในปี พ.ศ. 2560 และได้ตรวจวิเคราะห์สารสเตียรอยด์ในเคร่ืองส าอางจ านวน 12 ตวัอย่าง พบ
สารสเตียรอยด์ 4 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 33.3 แบ่งเป็นสเตียรอยด์ชนิด clobetasol propionate จ านวน 3 ตวัอย่าง และ 
betamethasone-17-valerate จ านวน 1 ตวัอยา่ง พบวา่สดัสว่นการปนปลอมสารสเตียรอยด์ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางใน
พืน้ท่ี 4 จงัหวดัชายแดนใต้ในปีพ.ศ. 2560 สงูกวา่การปนปลอมสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางชนิดอื่น ได้แก่ ไฮโดรควิโนน กรด
เรทิโนอิก และสารประกอบของปรอท ซึ่งการตรวจวิเคราะห์เคร่ืองส าอางจ านวน 59 ตวัอย่าง พบสารประกอบของปรอท
จ านวน 6 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 9.1และไมพ่บการปนปลอมไฮโดรควิโนน และกรดเรทิโนอิกหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถ
น าผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ป้องกัน และปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยเพ่ือแจ้งเตือนภัยและคุ้มครอง
ผู้บริโภคตอ่ไป 
ค ำส ำคัญ: สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง สเตียรอยด์ สารประกอบของปรอท  

Abtract 
In the years 2016-2017, Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla sent the suspected illegal 

cosmetic products from 4 provinces in the South of Thailand to the Bureau of Cosmetics and Hazardous 
Substances, Department of Medical Sciences. 4 out of 20 products (20.0%) were found corticosteroids, the 
prohibited substance in cosmetic product. The aim of this work was to increase RMSC 12 laboratory potential 
to determine corticosteroids in cosmetic products. A gradient reversed phase HPLC method was verified for 
analysis of 7 corticosteroids: prednisolone, hydrocortisone, betamethasone, dexamethasone, triamcinolone 
acetonide, betamethasone-17-valerate and clobetasol propionate in the same time. In the year 2017, 12 
suspected illegal cosmetic products were analyzed and found corticosteroids in 4 products (33.3%); 
clobetasol propionate (3 products) and betamethasone-17-valerate (1 product). The percentages of 
corticosteroids found in cosmetic products was higher than other prohibited substances such as mercury 
compounds, hydroquinone and retinoic acid. 59 cosmetic products were analyzed and mercury compounds 
were found in 6 products (9.1%), no hydroquinone and retinoic acid was found. 
Keywords: Cosmetic, corticosteroids, mercury compounds 

*Corresponding author 
E-mail: kanogwan.k@dmsc.mail.go.th 



172
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

การศึกษาคุณภาพเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรของ เขตสุขภาพที่ 9 
The Quality of Herbal Cosmetic Products in Health Region 9  

กลุธิดา อ าพนัธ์ทอง*,  ธนัย์ชนก ขวญัปัก และพรสถิต มีสถิตย์ 
Kulthida Ampantong*, Thanchanok Khwanpak and Pornsathit Mesathit 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 9 Nakhonratchasima 
บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัมีการน าเอาสมุนไพรมาเป็นสว่นผสมของเคร่ืองส าอางหลายประเภท ดงันัน้ สมนุไพรจึงเป็นวตัถดุิบที่
ต้องให้ความส าคญัในการควบคมุคณุภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ อนัเกิดจากการปนเปือ้นใดๆ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้จดัท าโครงการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร
ของเขตสขุภาพท่ี 9 ขึน้ เพื่อเป็นการส ารวจคณุภาพของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร โดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพ
เคร่ืองส าอางตามประกาศ กระทรวงสาธารณสขุ (29 กมุภาพนัธ์ 2559) รวมถึงสร้างและพฒันาเครือข่ายในพืน้ที่จงัหวดัที่
รับผิดชอบ ได้แก่ จงัหวดันครราชสมีา ชยัภมูิ บรีุรัมย์ และสริุนทร์ เพื่อน าข้อมลูที่ได้มารวบรวม สรุป และหาแนวทางในการ
พฒันาคณุภาพของเคร่ืองส าอางดงักลา่ว โดยด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 - 2560 ทัง้สิน้ 42 ตวัอยา่ง (จาก 12 แหง่) 
พบว่า 36 ตัวอย่าง มีคณุภาพตามมาตรฐาน ส่วนเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรที่ผิดมาตรฐานนัน้ พบการปนเปื้อนเชือ้
แบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ จ านวน 6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 14.2) ทัง้นีไ้ด้ลงพืน้ท่ีตรวจเยี่ยมแหลง่ผลิตฯ 
และแหลง่แปรรูปวตัถดุิบ รวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการผลติที่ดี (GMP) จ านวน 2 แหง่ ได้แก่ แหลง่ผลิตฯ ชุมชน 
1 แห่ง และแหล่งผลิตฯ เอกชน 1 แห่ง ในจังหวดัชยัภูมิเนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่พบการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมให้สามารถที่จะพฒันาการผลติให้มีคณุภาพตามมาตรฐานตอ่ไปได้ 
ค าส าคัญ : คณุภาพ, เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร 

Abstract 

Nowadays, there are several herbal cosmetic products providing in the market. So that the herbs are 
considered as the important raw materials for quality control to reduce undesirable affect by any 
contamination in those products. The Regional Medical Science center 9 Nakhon Ratchasima conducted the 
Quality Improvement Program of herbal cosmetic products in Health Region 9 by surveying the quality of 
herbal cosmetic products and developing the network among the responsible provinces: Nakhon Ratchasima, 
Chaiyaphum, Buriram and Surin provinces in the fiscal year 2016 – 2017. 42 samples from 12 producers were 
analyzed according to the cosmetics standards of the Ministry of Health announced at February 29, 2016. The 
results were collected, summarized and proposed to improve the quality of the herbal cosmetic products. The 
results showed that 36 samples passed the standards, whereas 6 samples (14.2%) were contaminated with 
bacteria, yeasts and moulds. The visiting of the production site and the raw material processing area, as well 
as giving the advice and transferring the knowledge about Good Manufacturing Practice (GMP) were taken 
place at the Community production (CP) and the Private production (PP) in Chaiyaphum Province due to the 
microbial contamination found in their products in order to develop the quality of production. 
Key words: Herbal cosmetics, Quality 
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P3-15การศึกษาคุณภาพเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรของ เขตสุขภาพที่ 9 
The Quality of Herbal Cosmetic Products in Health Region 9  

กลุธิดา อ าพนัธ์ทอง*,  ธนัย์ชนก ขวญัปัก และพรสถิต มีสถิตย์ 
Kulthida Ampantong*, Thanchanok Khwanpak and Pornsathit Mesathit 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 9 Nakhonratchasima 
บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัมีการน าเอาสมุนไพรมาเป็นสว่นผสมของเคร่ืองส าอางหลายประเภท ดงันัน้ สมนุไพรจึงเป็นวตัถดุิบที่
ต้องให้ความส าคญัในการควบคมุคณุภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสง่ผลกระทบต่อสขุภาพ อนัเกิดจากการปนเปือ้นใดๆ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้จดัท าโครงการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร
ของเขตสขุภาพท่ี 9 ขึน้ เพื่อเป็นการส ารวจคณุภาพของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร โดยอ้างอิงมาตรฐานคณุภาพ
เคร่ืองส าอางตามประกาศ กระทรวงสาธารณสขุ (29 กมุภาพนัธ์ 2559) รวมถึงสร้างและพฒันาเครือข่ายในพืน้ที่จงัหวดัที่
รับผิดชอบ ได้แก่ จงัหวดันครราชสมีา ชยัภมูิ บรีุรัมย์ และสริุนทร์ เพื่อน าข้อมลูที่ได้มารวบรวม สรุป และหาแนวทางในการ
พฒันาคณุภาพของเคร่ืองส าอางดงักลา่ว โดยด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 - 2560 ทัง้สิน้ 42 ตวัอยา่ง (จาก 12 แหง่) 
พบว่า 36 ตัวอย่าง มีคณุภาพตามมาตรฐาน ส่วนเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรที่ผิดมาตรฐานนัน้ พบการปนเปื้อนเชือ้
แบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ จ านวน 6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 14.2) ทัง้นีไ้ด้ลงพืน้ท่ีตรวจเยี่ยมแหลง่ผลิตฯ 
และแหลง่แปรรูปวตัถดุิบ รวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการผลติที่ดี (GMP) จ านวน 2 แหง่ ได้แก่ แหลง่ผลิตฯ ชุมชน 
1 แห่ง และแหล่งผลิตฯ เอกชน 1 แห่ง ในจังหวดัชยัภูมิเนื่องจากเป็นพืน้ที่ที่พบการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมให้สามารถที่จะพฒันาการผลติให้มีคณุภาพตามมาตรฐานตอ่ไปได้ 
ค าส าคัญ : คณุภาพ, เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร 

Abstract 

Nowadays, there are several herbal cosmetic products providing in the market. So that the herbs are 
considered as the important raw materials for quality control to reduce undesirable affect by any 
contamination in those products. The Regional Medical Science center 9 Nakhon Ratchasima conducted the 
Quality Improvement Program of herbal cosmetic products in Health Region 9 by surveying the quality of 
herbal cosmetic products and developing the network among the responsible provinces: Nakhon Ratchasima, 
Chaiyaphum, Buriram and Surin provinces in the fiscal year 2016 – 2017. 42 samples from 12 producers were 
analyzed according to the cosmetics standards of the Ministry of Health announced at February 29, 2016. The 
results were collected, summarized and proposed to improve the quality of the herbal cosmetic products. The 
results showed that 36 samples passed the standards, whereas 6 samples (14.2%) were contaminated with 
bacteria, yeasts and moulds. The visiting of the production site and the raw material processing area, as well 
as giving the advice and transferring the knowledge about Good Manufacturing Practice (GMP) were taken 
place at the Community production (CP) and the Private production (PP) in Chaiyaphum Province due to the 
microbial contamination found in their products in order to develop the quality of production. 
Key words: Herbal cosmetics, Quality 
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คุณภาพผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรในเขตพืน้ที่สุขภาพที่ 2 
Quality of herbal cosmetic products in Public Health Service Region 2 

จฬุญาณี แก้วบวัรมย์ *, ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ และ วิทิตา ไปบน 
Junyanee Kaewbuarom*, Pintana Duangsombat1 and WititaPaibon 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional  Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
สมนุไพร ในเขตพืน้ที่สขุภาพที่ 2 จ านวน 21 ตวัอย่าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ โดยวิธีมาตรฐาน ISO 21149-
2006, ISO16212-2008, ISO 22717-2006, ISO 22718-2006, ISO 18416-2007พบเชือ้แบคทีเรียรวมที่เจริญโดยใช้
อากาศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.29 และไม่พบเชือ้แบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albican และ Clostridium spp. จากผลการตรวจ
วิเคราะห์เห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพรในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 2 มีความปลอดภยัต่อเชือ้แบคทีเรียก่อโรคกว่า
ร้อยละ 80 แตย่งัคงพบเชือ้แบคทีเรียรวมที่เจริญโดยใช้อากาศไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานสง่ผลให้ผลติภณัฑ์ดงักลา่วห้ามผลติ 
น าเข้า หรือขาย ผู้บริโภคเกิดความไม่น่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์ สาเหตกุารปนเปือ้นเชือ้แบคทีเรียอาจมาจากการปนเปือ้น
ตามธรรมชาติ และกระบวนการผลติที่ไมถ่กูสขุอนามยั ดงันัน้ควรมีการตรวจสอบคณุภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยัเพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภค รวมถึงหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้าไปให้การสนบัสนนุและให้ความส าคญักบัการพฒันา
คณุภาพผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพรตอ่ไป 
ค าส าคัญ : เคร่ืองส าอางสมนุไพรเขตสขุภาพที่ 2, คณุภาพผลติภณัฑ์, แบคทีเรียรวมที่เจริญโดยใช้อากาศ 

Abstract 
Herbal cosmetic products that were sole in Public Health Service Region 2 were investigated for their 

quality by Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok in 2017.  According to the notification of ministry 
of public health, 21 samples of these products were analyzed for their microbial contamination by standard 
method; ISO 21149-2006, ISO16212-2008, ISO 22717-2006, ISO 22718-2006, and ISO 18416-2007. The 
results showed that excess amounts of total aerobic bacteria were determined in 3 samples (14.29 %). The 
pathogens contamination of Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albican and 
Clostridium spp. was not found in all samples. Therefore, these samples are safe for pathogens 
contamination. However, the excess amounts of total aerobic bacteria result of product not manufacture 
import and sell, consumers don’t trust in products, may be from contaminated soil, water, air or unhygienic 
manufacturing processes. From there data, Thai medical raw material and their products require regulatory by 
the related department to ensure optimal quality and minimal risk to consumers. 
Keyword: herbal cosmetics, products quality, total aerobic bacteria 
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P3-16คุณภาพผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรในเขตพืน้ที่สุขภาพที่ 2 
Quality of herbal cosmetic products in Public Health Service Region 2 

จฬุญาณี แก้วบวัรมย์ *, ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ และ วิทิตา ไปบน 
Junyanee Kaewbuarom*, Pintana Duangsombat1 and WititaPaibon 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional  Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ตรวจวิเคราะห์คณุภาพ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
สมนุไพร ในเขตพืน้ที่สขุภาพที่ 2 จ านวน 21 ตวัอย่าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ โดยวิธีมาตรฐาน ISO 21149-
2006, ISO16212-2008, ISO 22717-2006, ISO 22718-2006, ISO 18416-2007พบเชือ้แบคทีเรียรวมที่เจริญโดยใช้
อากาศไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.29 และไม่พบเชือ้แบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albican และ Clostridium spp. จากผลการตรวจ
วิเคราะห์เห็นได้ว่าผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพรในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 2 มีความปลอดภยัต่อเชือ้แบคทีเรียก่อโรคกว่า
ร้อยละ 80 แตย่งัคงพบเชือ้แบคทีเรียรวมที่เจริญโดยใช้อากาศไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานสง่ผลให้ผลติภณัฑ์ดงักลา่วห้ามผลติ 
น าเข้า หรือขาย ผู้บริโภคเกิดความไม่น่าเช่ือถือในผลิตภณัฑ์ สาเหตกุารปนเปือ้นเชือ้แบคทีเรียอาจมาจากการปนเปือ้น
ตามธรรมชาติ และกระบวนการผลติที่ไมถ่กูสขุอนามยั ดงันัน้ควรมีการตรวจสอบคณุภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยัเพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภค รวมถึงหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้าไปให้การสนบัสนนุและให้ความส าคญักบัการพฒันา
คณุภาพผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพรตอ่ไป 
ค าส าคัญ : เคร่ืองส าอางสมนุไพรเขตสขุภาพที่ 2, คณุภาพผลติภณัฑ์, แบคทีเรียรวมที่เจริญโดยใช้อากาศ 

Abstract 
Herbal cosmetic products that were sole in Public Health Service Region 2 were investigated for their 

quality by Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok in 2017.  According to the notification of ministry 
of public health, 21 samples of these products were analyzed for their microbial contamination by standard 
method; ISO 21149-2006, ISO16212-2008, ISO 22717-2006, ISO 22718-2006, and ISO 18416-2007. The 
results showed that excess amounts of total aerobic bacteria were determined in 3 samples (14.29 %). The 
pathogens contamination of Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albican and 
Clostridium spp. was not found in all samples. Therefore, these samples are safe for pathogens 
contamination. However, the excess amounts of total aerobic bacteria result of product not manufacture 
import and sell, consumers don’t trust in products, may be from contaminated soil, water, air or unhygienic 
manufacturing processes. From there data, Thai medical raw material and their products require regulatory by 
the related department to ensure optimal quality and minimal risk to consumers. 
Keyword: herbal cosmetics, products quality, total aerobic bacteria 
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สถานการณ์การปนเป้ือนเชือ้จุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางในเขตพืน้ที่ภาคใต้ที่ตรวจวิเคราะห์โดย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12/1 ตรัง ระหว่างปี 2558-2560 

Situation of microbial contamination in cosmetics in the South of Thailand  
Tested by Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang during 2015-2017 

ญดา บญุเจริญ*  อรวรรณ  หลงละเลงิ  และ มิตรารุณ  ศรีเมือง 
Yada Booncharoen*, Orawan Hlonglalerng and Mittrarun Srimuang  
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

การปนเปือ้นของจุลินทรีย์ในเคร่ืองส าอางเป็นสาเหตทุ าให้ผลิตภณัฑ์เน่าเสีย หากเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจะ
ท าให้มีอนัตรายต่อผู้บริโภคได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จึงได้ตรวจวิเคราะห์การปนเปือ้นจุลินทรีย์ของ
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ที่ได้รับจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัตรัง พทัลงุ สตลู ระนอง 
ภเูก็ต และสรุาษฎร์ธานี  ในระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 จ านวนทัง้หมด 48 ตวัอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนดลกัษณะของเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลติ น าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 พบวา่ไมเ่ข้ามาตรฐาน
ด้านจลุชีววิทยา 5 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 10.41) โดยมีสาเหตมุาจากการพบแบคทีเรีย ยีสต์และ ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
รวมทัง้หมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  4  ตวัอยา่ง(ร้อยละ 8.33) และพบการปนเปือ้นเชือ้ Clostridium spp. ร่วมกบัมี
แบคทีเรีย ยีสต์และ ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศรวมทัง้หมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  1  ตวัอย่าง(ร้อยละ 2.08) 
ทัง้นีทุ้กตวัอย่างไม่พบการปนเปือ้นของเชือ้ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Candida 
albicans  จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางในเขตพืน้ท่ีภาคใต้บางสว่นยงัมีการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์
เกินมาตรฐาน ดงันัน้ควรมีการเฝ้าระวงัและประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในพืน้ที่
ตอ่ไป 
ค าส าคัญ:  เคร่ืองส าอางในเขตพืน้ที่ภาคใต้, การปนเปือ้นจลุินทรีย์ 

Abstract 

Contaminating micro-organisms in cosmetics may cause a spoilage of the product and when 
pathogenic, they represent a serious health risk for consumers. In 2015-2017 Regional Medical Sciences 
Center 12/1 Trang analyzed 48 samples that collected by Provincial Public Health Offices in the south of 
Thailand ; Trang, Patthalung, Satun, Ranong,  Phuket  and Surat Thani according to the Notification of Ministry 
of Public Health(B.E.2559). The study found 5 samples (10.41%) did not conform to the requirement of 
microbial contamination. There found total aerobic bacteria yeast and mold count exceed criteria in 4 
samples (8.33%)  and found Clostridium spp. with  total aerobic bacteria yeast and mold count exceed 
criteria 1 sample(2.08%). However, all of samples were not contaminated Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. The study revealed that some cosmetic products in the 
South of Thailand had microbial contamination exceed criteria. Therefore, it need surveillance and working in 
cooperation with the relevant authorities to solve the problem. 
Keywords: cosmetic in the south of Thailand, microbial contamination 
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่12/1 ตรัง ระหว่างปี 2558-2560 

Situation of microbial contamination in cosmetics in the South of Thailand  
Tested by Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang during 2015-2017 

ญดา บญุเจริญ*  อรวรรณ  หลงละเลงิ  และ มิตรารุณ  ศรีเมือง 
Yada Booncharoen*, Orawan Hlonglalerng and Mittrarun Srimuang  
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

การปนเปือ้นของจุลินทรีย์ในเคร่ืองส าอางเป็นสาเหตทุ าให้ผลิตภณัฑ์เน่าเสีย หากเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจะ
ท าให้มีอนัตรายต่อผู้บริโภคได้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จึงได้ตรวจวิเคราะห์การปนเปือ้นจุลินทรีย์ของ
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ที่ได้รับจากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัตรัง พทัลงุ สตลู ระนอง 
ภเูก็ต และสรุาษฎร์ธานี  ในระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 จ านวนทัง้หมด 48 ตวัอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองก าหนดลกัษณะของเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลติ น าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 พบวา่ไมเ่ข้ามาตรฐาน
ด้านจลุชีววิทยา 5 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 10.41) โดยมีสาเหตมุาจากการพบแบคทีเรีย ยีสต์และ ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ
รวมทัง้หมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  4  ตวัอยา่ง(ร้อยละ 8.33) และพบการปนเปือ้นเชือ้ Clostridium spp. ร่วมกบัมี
แบคทีเรีย ยีสต์และ ราที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศรวมทัง้หมดเกินเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน  1  ตวัอย่าง(ร้อยละ 2.08) 
ทัง้นีทุ้กตวัอย่างไม่พบการปนเปือ้นของเชือ้ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Candida 
albicans  จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางในเขตพืน้ท่ีภาคใต้บางสว่นยงัมีการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์
เกินมาตรฐาน ดงันัน้ควรมีการเฝ้าระวงัและประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาในพืน้ที่
ตอ่ไป 
ค าส าคัญ:  เคร่ืองส าอางในเขตพืน้ที่ภาคใต้, การปนเปือ้นจลุินทรีย์ 

Abstract 

Contaminating micro-organisms in cosmetics may cause a spoilage of the product and when 
pathogenic, they represent a serious health risk for consumers. In 2015-2017 Regional Medical Sciences 
Center 12/1 Trang analyzed 48 samples that collected by Provincial Public Health Offices in the south of 
Thailand ; Trang, Patthalung, Satun, Ranong,  Phuket  and Surat Thani according to the Notification of Ministry 
of Public Health(B.E.2559). The study found 5 samples (10.41%) did not conform to the requirement of 
microbial contamination. There found total aerobic bacteria yeast and mold count exceed criteria in 4 
samples (8.33%)  and found Clostridium spp. with  total aerobic bacteria yeast and mold count exceed 
criteria 1 sample(2.08%). However, all of samples were not contaminated Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans. The study revealed that some cosmetic products in the 
South of Thailand had microbial contamination exceed criteria. Therefore, it need surveillance and working in 
cooperation with the relevant authorities to solve the problem. 
Keywords: cosmetic in the south of Thailand, microbial contamination 
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P3-18 สถานการณ์สารห้ามใช้ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางในเขตภาคกลางตอนล่าง ระหว่างปี 2556 – 2560 
The Situation of Prohibited Substances in Cosmetic Products in the Lower Central Area during 2013-2017 

ทยากร นิลอาชา*, นนัทนา กลิน่สนุทร, ตวงพร เข็มทอง และปริชญา มาประดิษฐ 
Tayakorn Ninacha*, Nantana Klinsunthorn, Tuangpon Khemthong, Parichaya Mapradit 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 
 จากผลการตรวจวเิคราะห์ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางทาผิว รักษาสวิฝ้า หน้าขาวใส ของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 5 สมทุรสงคราม ที่น าสง่จากส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ในเขตพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่ง ตัง้แตปี่ 2556-2560 จ านวน 
540 ตวัอยา่ง พบสารห้ามใช้ 168 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 31.11) โดยชนิดของสารห้ามใช้ที่พบมากที่สดุคือ ปรอทแอมโมเนีย/
สารประกอบปรอท 131 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 77.98 ของสารห้ามใช้ที่พบ) รองลงมาคือไฮโดรควิโนน 11 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 
6.55) นอกจากนีย้งัตรวจพบสารห้ามใช้มากกวา่ 1 ชนิด จ านวน 22 ตวัอยา่ง โดยพบมากที่สดุคือไฮโดรควิโนนร่วมกบั 
กรดเรทิโนอิก จ านวน 9 ตวัอยา่ง (40.91%) รองลงมาคือโคลเบทาซอลโพรพิโอเนตร่วมกบัปรอทแอมโมเนีย จ านวน  
6 ตวัอยา่ง (27.27%) ผลจากข้อมลูท าให้ทราบสถานการณ์สารห้ามใช้ที่ปลอมปนในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง เป็นการ
เผยแพร่ข้อมลู เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางในท้องตลาด และเป็น
ข้อมลูให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ในการวางแผน หามาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้ผลติภณัฑ์
เคร่ืองส าอางตอ่ไป 
ค าส าคัญ : สารห้ามใช้  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง  เขตภาคกลางตอนลา่ง 

Abstract 
 The acne, melasma or whitening cosmetic cream collected by the provincial health offices in the 
lower central area of Thailand were contaminated with prohibited substances for 168 out of 540 samples 
(31.11%) during 2013 to 2017. The most prohibited substances were ammoniated mercury (or mercury 
compound) and hydroquinone for 131 (77.98%) and 11 (6.55%) samples respectively. Moreover there were 
22 samples used combine prohibited substance of hydroquinone-retinoic acid and clobetasol propionate-
ammoniated mercury for 9 (40.91%) and 6 (27.27%) samples respectively. These data indicated the situation 
of the intension used of hazard substance in the cosmetic market, thus the consumers should aware of these 
products and should be provided the information for the relevant authorities to consider the appropriate 
control for further consumer protection from using the cosmetic products. 
Keywords:  prohibited substances, cosmetic products, the lower central area  
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เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ยาจุดกนัยุงแบบไหนถงึจะมีประสิทธิภาพ 
How to choose the effective mosquito coil products 

พรอนงค์ ทศันยั*  พรรณเกษม แผพ่ร  สนุยันา สท้านไตรภพ สนุิสา ออ่นคงและสมชาย แสงกิจพร 
Pornanong Tassanai*, Pungasem Paeporn, Sunaiyana Sathantriphop, Sunisa Onkong and Somchai Sangkitporn 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
หน่วยงานรับทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ก่อนและหลงัวางจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์เคมีก าจัดแมลง ที่ใช้ใน
บ้านเรือนและทางสาธารณสขุชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุง จากการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
ผลติภณัฑ์ยาจดุกนัยงุที่ทดสอบกบัยงุลายบ้าน ภายในระยะเวลา 6 ปีย้อนหลงั ตัง้แต่1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2560 
มีจ านวนผลิตภณัฑ์ยาจุดกนัยงุรวมทัง้สิน้ 150 ตวัอย่าง พบว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบทัง้หมด โดยมีค่า
เวลาที่ท าให้ยงุลายบ้านหงายท้องร้อยละ 90 (KT90) อยู่ระหว่าง 3 - 6 นาที และพบว่าสารออกฤทธ์ิที่นิยมใช้ในผลิตภณัฑ์
ยาจุดกันยุงมากที่สดุ คือ d – allethrin ซึ่งจัดอยู่ในสารเคมีก าจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 36.7 ของ
ตวัอยา่งทัง้หมด มีคา่เฉลีย่ KT90 5 นาที 
ค าส าคัญ: ยาจดุกนัยงุ, ประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์, ไพรีทรอยด์ 

Abstract 

Chemical control section, a part of National Institute of Health, Department of Medical Sciences, is the 
office providing bio-efficacy testing services for household and public health insecticides in both pre-
marketing and post-marketing stages, including mosquito coil. Bio-efficacy data of mosquito coils against 
Aedes aegypti were collected for six years– from 1 October 2011 to 30 September 2017 with a total of 150 
samples. All of these coils samples passed the criteria with KT90 of 3-6 min. Most mosquito coil samples 
contained d – allethrin, a pyrethroid, as the active ingredient (36.7%). D-allethrin based mosquito coils had a 
mean KT90 of 5 min. 
Keywords: mosquito coil, bio-efficacy test, pyrethroid 
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การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจปริมาณเชือ้แบคทีเรียปนเป้ือน 
ในเคร่ืองส าอางชนิดของเหลวและอิมัลชั่น 

Estimation of Microbial Enumeration Uncertainty in Liquid and Emulsion Cosmetics  

เพียงพธู จนัทร*, นฤมล บญุราศรี และ สายใจ ปริยะวาท ี
Piangpathu Chanthorn*, Narumon Boonrasri, and Saijai Pariyavatee  

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวิเคราะห์เป็นข้อกําหนดหนึง่ในข้อกําหนดทัว่ไปว่าด้วยความสามารถ
ของห้องปฏิบติัการทดสอบและห้องปฏิบติัการสอบเทยีบ ตามระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 กลุ่มงานยา ศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา ได้ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจปริมาณเชือ้จลุนิทรีย์ในเคร่ืองสําอางชนิด
ของเหลวและอิมลัชัน่ โดยพิจารณาเลอืกใช้แนวทางประมาณค่าความไม่แน่นอนแบบ “top-down” ตามวิธีใน ISO/TS 
19036:2006/Amd. 1:2009 ซึง่เป็นการประมาณค่าจากผลลพัธ์ของความเบีย่งเบนมาตรฐานของความทําซํา้ได้ (standard 
deviation of reproducibility, SR) แนวทางนีม้ีข้อดีคือเหมาะสําหรับห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยา ใช้หลกัการท่ีเข้าใจได้ง่าย โดย
ใช้ผลลพัธ์สดุท้ายท่ีตรวจวดัได้คํานวณค่า SR เพื่อนํามาใช้ในการประเมิน และนําการแจกแจงแบบ Poisson มาพิจารณาร่วม
ด้วย ความเบีย่งเบนมาตรฐานเป็นแหล่งท่ีมาซึง่มีค่ามากท่ีสดุของความไม่แน่นอนของการวดั การประยกุต์ใช้แนวทางนีใ้นการ
ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวดั ห้องปฏิบตัิการต้องควบคมุสิง่อื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วย ผลจาก
การทดสอบและคํานวณทําให้ได้ค่า SR ของการตรวจปริมาณเชือ้แบคทีเรียและยสีต์ราในเคร่ืองสําอางชนิดของเหลวเท่ากบั 
0.07 และ 0.06 ตามลําดบั และได้ค่า SR ของการตรวจปริมาณเชือ้แบคทีเรียและยสีต์ราในเคร่ืองสาํอางชนิดอิมลัชัน่เท่ากบั 
0.11 และ 0.09 ตามลําดบั ซึง่ค่าดงักล่าวสามารถใช้ในการคํานวณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจปริมาณเชือ้จลุินทรีย์
สําหรับการทดสอบแต่ละครัง้ได้ตอ่ไป ตวัอย่างการนําไปใช้ เช่น กรณีผลการตรวจนบัจํานวนแบคทีเรียในตวัอย่างแชมพใูสได้
เท่ากบั 2,000 CFU/g จะรายงานปริมาณเชือ้แบคทีเรียพร้อมค่าความไม่แน่นอนได้เป็น 2.0x103 CFU/g [ 1.9x103, 2.1x103 ] 
ค าส าคัญ: ความไมแ่น่นอนของการวดั, การตรวจนบัเชือ้จลุินทรีย์, เคร่ืองสําอาง 

Abstract 
Estimation of Measurement Uncertainty is a requirement in general specification for the competence of 

testing and calibration laboratories according to ISO/IEC 17025: 2005. Drug section laboratory of Regional 
Medical Sciences Center 12 Songkhla estimated bacterial and fungi enumeration uncertainty in liquid and 
emulsion cosmetics using the “top-down” approach from ISO/TS 19036:2006/Amd.1: 2009. This method estimates 
the uncertainty from standard deviation of testing reproducibility (SR). Most of microbiological laboratories and this 
study used this approach due to its simplicity. The method used calculated SR from the test result, with Poisson 
distribution, to estimate the uncertainty of the test. Generally, the standard deviation is the major source of 
measurement uncertainty. Thus, laboratories using this method must strictly control the interfering factors. The test 
results and calculations from this study gave SR value of 0.07 and 0.06, which could be used to compute the 
uncertainty of bacterial and fungi enumeration of liquid cosmetics in the laboratory. They also gave SR value of 
0.11 and 0.09, which could be used to compute the uncertainty of bacterial and fungi enumeration of emulsion 
cosmetics in the laboratory. For example, if the total bacterial count of liquid shampoo is 2,000 CFU/g, reporting 
result with uncertainty will be 2.0x103 CFU/g [1.9x103, 2.1x103] 
Key words: Quantitative Measurement Uncertainty, Microbial Enumeration Test, Cosmetics 
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บทคดัย่อ 

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวิเคราะห์เป็นข้อกําหนดหนึง่ในข้อกําหนดทัว่ไปว่าด้วยความสามารถ
ของห้องปฏิบติัการทดสอบและห้องปฏิบติัการสอบเทยีบ ตามระบบคณุภาพ ISO/IEC 17025 : 2005 กลุ่มงานยา ศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา ได้ประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจปริมาณเชือ้จลุนิทรีย์ในเคร่ืองสําอางชนิด
ของเหลวและอิมลัชัน่ โดยพิจารณาเลอืกใช้แนวทางประมาณค่าความไม่แน่นอนแบบ “top-down” ตามวิธีใน ISO/TS 
19036:2006/Amd. 1:2009 ซึง่เป็นการประมาณค่าจากผลลพัธ์ของความเบีย่งเบนมาตรฐานของความทําซํา้ได้ (standard 
deviation of reproducibility, SR) แนวทางนีม้ีข้อดีคือเหมาะสําหรับห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยา ใช้หลกัการท่ีเข้าใจได้ง่าย โดย
ใช้ผลลพัธ์สดุท้ายท่ีตรวจวดัได้คํานวณค่า SR เพื่อนํามาใช้ในการประเมิน และนําการแจกแจงแบบ Poisson มาพิจารณาร่วม
ด้วย ความเบีย่งเบนมาตรฐานเป็นแหล่งท่ีมาซึง่มีค่ามากท่ีสดุของความไม่แน่นอนของการวดั การประยกุต์ใช้แนวทางนีใ้นการ
ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวดั ห้องปฏิบตัิการต้องควบคมุสิง่อื่นๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วย ผลจาก
การทดสอบและคํานวณทําให้ได้ค่า SR ของการตรวจปริมาณเชือ้แบคทีเรียและยสีต์ราในเคร่ืองสําอางชนิดของเหลวเท่ากบั 
0.07 และ 0.06 ตามลําดบั และได้ค่า SR ของการตรวจปริมาณเชือ้แบคทีเรียและยสีต์ราในเคร่ืองสาํอางชนิดอิมลัชัน่เท่ากบั 
0.11 และ 0.09 ตามลําดบั ซึง่ค่าดงักล่าวสามารถใช้ในการคํานวณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจปริมาณเชือ้จลุินทรีย์
สําหรับการทดสอบแต่ละครัง้ได้ตอ่ไป ตวัอย่างการนําไปใช้ เช่น กรณีผลการตรวจนบัจํานวนแบคทีเรียในตวัอย่างแชมพใูสได้
เท่ากบั 2,000 CFU/g จะรายงานปริมาณเชือ้แบคทีเรียพร้อมค่าความไม่แน่นอนได้เป็น 2.0x103 CFU/g [ 1.9x103, 2.1x103 ] 
ค าส าคัญ: ความไมแ่น่นอนของการวดั, การตรวจนบัเชือ้จลุินทรีย์, เคร่ืองสําอาง 

Abstract 
Estimation of Measurement Uncertainty is a requirement in general specification for the competence of 

testing and calibration laboratories according to ISO/IEC 17025: 2005. Drug section laboratory of Regional 
Medical Sciences Center 12 Songkhla estimated bacterial and fungi enumeration uncertainty in liquid and 
emulsion cosmetics using the “top-down” approach from ISO/TS 19036:2006/Amd.1: 2009. This method estimates 
the uncertainty from standard deviation of testing reproducibility (SR). Most of microbiological laboratories and this 
study used this approach due to its simplicity. The method used calculated SR from the test result, with Poisson 
distribution, to estimate the uncertainty of the test. Generally, the standard deviation is the major source of 
measurement uncertainty. Thus, laboratories using this method must strictly control the interfering factors. The test 
results and calculations from this study gave SR value of 0.07 and 0.06, which could be used to compute the 
uncertainty of bacterial and fungi enumeration of liquid cosmetics in the laboratory. They also gave SR value of 
0.11 and 0.09, which could be used to compute the uncertainty of bacterial and fungi enumeration of emulsion 
cosmetics in the laboratory. For example, if the total bacterial count of liquid shampoo is 2,000 CFU/g, reporting 
result with uncertainty will be 2.0x103 CFU/g [1.9x103, 2.1x103] 
Key words: Quantitative Measurement Uncertainty, Microbial Enumeration Test, Cosmetics 
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การพัฒนาแหล่งผลิตและผลติภณัฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 9 
Source of production and Health Products Development in Health Region 9 

กลุธิดา อ าพนัธ์ทอง* และธนัย์ชนก ขวญัปัก 
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Regional Medical Sciences Center 9 Nakhonratchasima 

บทคดัย่อ 

 ยาสมนุไพรเป็นผลิตภณัฑ์สขุภาพชนิดหนึ่งที่ได้มาจากสว่นต่างๆ ของพืช จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญัในการ
ควบคมุคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนัเกิดจากการปนเปื้อนใดๆ และมีประสิทธิภาพในการ
รักษา การศึกษานีเ้ป็นการพฒันาคณุภาพวตัถดุิบและยาจากสมนุไพร รวมถึงการสง่เสริมและพฒันาแหลง่ผลิตฯ ในเขต
สขุภาพท่ี 9  ( นครราชสีมา, ชยัภมูิ, บรีุรัมย์ และสริุนทร์ ) ให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ที่ปลอดภยัและมีคณุภาพ โดยตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเพื่อหาการปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรีย์ตามข้อก าหนดมาตรฐานตามต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย 
Thai Pharmacopoeia Volume I and II Supplement 2005 ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 - 2560 จ านวน 293 
ตวัอย่าง พบว่า 261 ตวัอย่าง มีคณุภาพตามมาตรฐาน สว่นที่ผิดมาตรฐาน พบการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์ 32 ตวัอย่าง 
ได้แก่ การปนเปือ้น Enterobacteria count (ร้อยละ 75) Total aerobic bacteria count (ร้อยละ 62.5) Escherichia coli 
(ร้อยละ 12.5) และ Clostridium perfringens (ร้อยละ 9.4) ทัง้นีแ้หลง่ผลิตภาครัฐและชุมชน พบว่ายงัขาดการสนบัสนนุ 
ดแูลในเร่ืองตลาดรองรับผลผลติ การพฒันาคณุภาพ รวมทัง้การรับรองมาตรฐานวตัถดุิบและผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพตรง
กบัความต้องการของตลาด 
ค าส าคัญ : คณุภาพ, สมนุไพร, แหลง่ผลิตสมนุไพร  

Abstract 

Herbal medicine is one of health products derived from different parts of the plants. Therefore, the 
quality control of herbal raw materials is very important to reduce the risk from any contaminations that may 
affect the health as well as to get effective in healing. This study purposed to promote and improve the quality 
of raw materials and herbal medicine products produced in Health Region 9 including Nakhon Ratchasima, 
Chaiyaphum, Buri Ram and Surin provinces. Microbial contamination of 293 samples was analyzed according 
to the standard of Thai Pharmacopoeia Volume I and II Supplement 2005 in the fiscal year 2015 – 2017. 32 
samples were found out of the standards due to microbial contamination including Enterobacteria count 
(75%), total aerobic bacteria count (62.5%), Escherichia coli (12.5%) and Clostridium perfringens (9.4%). The 
results from the study also showed that in both government and community resources were still lacking in 
marketing support, quality development as well as the quality certificate of raw materials and herbal medicine 
products to meet the market needs. 
Key words: Herb, Herbal sources, Quality 

*Corresponding author 
E-mail: kulthida.a@dmsc.mail.go.th 

P3-21การพัฒนาแหล่งผลิตและผลติภณัฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 9 
Source of production and Health Products Development in Health Region 9 

กลุธิดา อ าพนัธ์ทอง* และธนัย์ชนก ขวญัปัก 
Kulthida Ampantong* and Thanchanok Khwanpak 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 9 Nakhonratchasima 

บทคดัย่อ 

 ยาสมนุไพรเป็นผลิตภณัฑ์สขุภาพชนิดหนึ่งที่ได้มาจากสว่นต่างๆ ของพืช จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญัในการ
ควบคมุคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนัเกิดจากการปนเปื้อนใดๆ และมีประสิทธิภาพในการ
รักษา การศึกษานีเ้ป็นการพฒันาคณุภาพวตัถดุิบและยาจากสมนุไพร รวมถึงการสง่เสริมและพฒันาแหลง่ผลิตฯ ในเขต
สขุภาพท่ี 9  ( นครราชสีมา, ชยัภมูิ, บรีุรัมย์ และสริุนทร์ ) ให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ที่ปลอดภยัและมีคณุภาพ โดยตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเพื่อหาการปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรีย์ตามข้อก าหนดมาตรฐานตามต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย 
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Abstract 

Herbal medicine is one of health products derived from different parts of the plants. Therefore, the 
quality control of herbal raw materials is very important to reduce the risk from any contaminations that may 
affect the health as well as to get effective in healing. This study purposed to promote and improve the quality 
of raw materials and herbal medicine products produced in Health Region 9 including Nakhon Ratchasima, 
Chaiyaphum, Buri Ram and Surin provinces. Microbial contamination of 293 samples was analyzed according 
to the standard of Thai Pharmacopoeia Volume I and II Supplement 2005 in the fiscal year 2015 – 2017. 32 
samples were found out of the standards due to microbial contamination including Enterobacteria count 
(75%), total aerobic bacteria count (62.5%), Escherichia coli (12.5%) and Clostridium perfringens (9.4%). The 
results from the study also showed that in both government and community resources were still lacking in 
marketing support, quality development as well as the quality certificate of raw materials and herbal medicine 
products to meet the market needs. 
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การแพร่ระบาดยาอี (Ecstasy)ในจังหวัดชลบุรีเขตภาคตะวนัออก 
The Prevalence of Ecstasy in the eastern region of Chonburi Province  

ชวนพิศ ตฤนานนท์*, ศรัณยพร กิจไชยา, นพรัตน์ รัตนวราภรณ์, ธนพร เบญจพะ 
Chonpit Taruenanon*, Sarunya pornKitchaiya, Noparat Rattawarapom, Thanaporn Benjapa 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ 
Regional  Medicalsciences Center 6, Chonburi 

บทคดัย่อ 

ยาอี หรือเอก็ซ์ตาซี (Ecstasy)  เป็นหนึง่ในยาเสพตดิที่เรียกวา่ คลบัดรักส์ (club drugs) หรือยาเพื่อความบนัเทงิ 
ที่มีการแพร่ระบาดอยา่งตอ่เนื่องกวา่ 10 ปีจนถึงปัจจบุนัซึง่กลุม่วยัรุ่นนิยมเสพเพื่อความบนัเทงิขณะสงัสรรค์หรือฟังเพลง 
ซึง่ยาอีเป็นอนัตรายตอ่สมองเป็นอยา่งมาก ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุได้รวบรวมข้อมลูตวัอยา่งที่ได้รับจาก
สถานีต ารวจภธูรจงัหวดัชลบรีุเขตภาคตะวนัออกในชว่งปีงบประมาณ 2551 - 2560 เพื่อศกึษาแนวโน้มการแพร่ระบาด
และองค์ประกอบสารส าคญัที่มใีนตวัอยา่ง  และตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) และ Gas 
Chromatography(GC) จ านวน 102 ตวัอยา่ง ตรวจพบสาร MDMA สงูสดุ จ านวน 80 ตวัอยา่ง (78.4%) MDA จ านวน  
15 ตวัอยา่ง (14.7%) MDMA ผสม MDA จ านวน 3 ตวัอยา่ง (2.9%) MDMA ผสม methamphetamine จ านวน 2 
ตวัอยา่ง (2%) MDMA ผสม Ketamine จ านวน 1 ตวัอยา่ง (1%) และ MDMA ผสม 2CB(2C-B,4-Bromo-2,5-
dimethoxyphenethylamine) จ านวน 1 ตวัอยา่ง (1%) ผลการตรวจวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่ MDMA ยงัคงเป็นสารส าคญั
หลกัในเมด็ยาที่ตรวจพบสงูสดุตรวจพบความบริสทุธ์ิของ MDMA อยูใ่นชว่ง  22.7- 62.2% และพบสารท่ีผสมเพิ่มลงไปใน
เม็ดยาเป็นสารวตัถอุอกฤทธ์ิและสารเสพติดเพื่อเสริมฤทธ์ิของยาให้เพ่ิมขึน้ ข้อมลูดงักลา่วสามารถน าไปใช้เฝ้าระวงัการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดทีม่ีการแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงอยูใ่นปัจจบุนั 
ค าส าคัญ: แพร่ระบาด ยาอี(Ecstasy) ชลบรีุเขตภาคตะวนัออก 

Abstract 

Ecstasy, one of narcotic drugs types known as club drugs or party drugs, has been being dispersed 
over 10 years. Teenagers like to take it while having a party or listening to music. It affects their brains very 
dangerously. The Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi collected samples from Police Stations in the 
eastern region of Chonburi Province during 2008 to 2017 to determine their tendency of spreading and 
substances composition. All 102 samples were analyzed by Thin Layer Chromatography (TLC) and Gas 
Chromatography (GC). The results showed that 80 samples (78.4%) contained MDMA, 15 samples (14.7%) 
contained MDA, 3 samples (2.9%)  contained MDMA and MDA, 2 samples (2%) contained  MDMA and 
Methamphetamine, one sample (1%) contained MDMA and ketamine and one sample (1%) contained MDMA 
and 2CB(2C-B,4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine). According to the results, MDMA was still the active 
ingredient which was mostly and its purity was in a range of 22.7 - 62.2%. Moreover, some samples contained 
psychotropic substances and narcotics which increased the effect of the drugs. This information is useful for 
The Drug Control Authorities and related organizations to monitor the drugs expansion in the currently.  
Keywords: Prevalence, Ecstasy, Chonburi province, the eastern region  
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ที่มีการแพร่ระบาดอยา่งตอ่เนื่องกวา่ 10 ปีจนถึงปัจจบุนัซึง่กลุม่วยัรุ่นนิยมเสพเพื่อความบนัเทงิขณะสงัสรรค์หรือฟังเพลง 
ซึง่ยาอีเป็นอนัตรายตอ่สมองเป็นอยา่งมาก ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุได้รวบรวมข้อมลูตวัอยา่งที่ได้รับจาก
สถานีต ารวจภธูรจงัหวดัชลบรีุเขตภาคตะวนัออกในชว่งปีงบประมาณ 2551 - 2560 เพื่อศกึษาแนวโน้มการแพร่ระบาด
และองค์ประกอบสารส าคญัที่มใีนตวัอยา่ง  และตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) และ Gas 
Chromatography(GC) จ านวน 102 ตวัอยา่ง ตรวจพบสาร MDMA สงูสดุ จ านวน 80 ตวัอยา่ง (78.4%) MDA จ านวน  
15 ตวัอยา่ง (14.7%) MDMA ผสม MDA จ านวน 3 ตวัอยา่ง (2.9%) MDMA ผสม methamphetamine จ านวน 2 
ตวัอยา่ง (2%) MDMA ผสม Ketamine จ านวน 1 ตวัอยา่ง (1%) และ MDMA ผสม 2CB(2C-B,4-Bromo-2,5-
dimethoxyphenethylamine) จ านวน 1 ตวัอยา่ง (1%) ผลการตรวจวเิคราะห์แสดงให้เห็นวา่ MDMA ยงัคงเป็นสารส าคญั
หลกัในเมด็ยาที่ตรวจพบสงูสดุตรวจพบความบริสทุธ์ิของ MDMA อยูใ่นชว่ง  22.7- 62.2% และพบสารท่ีผสมเพิ่มลงไปใน
เม็ดยาเป็นสารวตัถอุอกฤทธ์ิและสารเสพติดเพื่อเสริมฤทธ์ิของยาให้เพ่ิมขึน้ ข้อมลูดงักลา่วสามารถน าไปใช้เฝ้าระวงัการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดทีม่ีการแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงอยูใ่นปัจจบุนั 
ค าส าคัญ: แพร่ระบาด ยาอี(Ecstasy) ชลบรีุเขตภาคตะวนัออก 

Abstract 

Ecstasy, one of narcotic drugs types known as club drugs or party drugs, has been being dispersed 
over 10 years. Teenagers like to take it while having a party or listening to music. It affects their brains very 
dangerously. The Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi collected samples from Police Stations in the 
eastern region of Chonburi Province during 2008 to 2017 to determine their tendency of spreading and 
substances composition. All 102 samples were analyzed by Thin Layer Chromatography (TLC) and Gas 
Chromatography (GC). The results showed that 80 samples (78.4%) contained MDMA, 15 samples (14.7%) 
contained MDA, 3 samples (2.9%)  contained MDMA and MDA, 2 samples (2%) contained  MDMA and 
Methamphetamine, one sample (1%) contained MDMA and ketamine and one sample (1%) contained MDMA 
and 2CB(2C-B,4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine). According to the results, MDMA was still the active 
ingredient which was mostly and its purity was in a range of 22.7 - 62.2%. Moreover, some samples contained 
psychotropic substances and narcotics which increased the effect of the drugs. This information is useful for 
The Drug Control Authorities and related organizations to monitor the drugs expansion in the currently.  
Keywords: Prevalence, Ecstasy, Chonburi province, the eastern region  
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แนวโน้มและความชุกของสารเสพตดิในเขตสุขภาพที่ 5  
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บทคดัย่อ 

 จากการท่ีสารเสพติดมีการแพร่ระบาดในหลายพืน้ที่ของประเทศไทย จึงท าการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง 
เพื่อดแูนวโน้มและความชกุของสารเสพติดในเขตสขุภาพท่ี 5 จากข้อมลูการตรวจวิเคราะห์ของกลางของศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 5 สมทุรสงคราม ระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2560 รวมทัง้สิน้ 4,236 ตวัอย่าง 3,960 คดี เป็นตวัอย่าง
ทดสอบเอกลกัษณ์เมทแอมเฟตามีน 3,004 ตวัอยา่ง กญัชา 826 ตวัอย่าง กระท่อม 240 ตวัอย่าง และอื่นๆ 166 ตวัอย่าง 
โดยจงัหวดัที่สง่ตวัอยา่งมากที่สดุคือ ราชบรีุ คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือเพชรบรีุ คิดเป็นร้อยละ 25.4 พบวา่ แนวโน้ม
ของสารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน และกัญชามีปริมาณลดลง แต่กระท่อมมีความชุกเพิ่มขึน้  จาก 5 ตัวอย่างใน
ปีงบประมาณ 2555 เป็น 160 ตวัอย่างในปีงบประมาณ 2560 พบเกือบทุกจงัหวดัในเขตสขุภาพที่ 5 ยกเว้นกาญจนบุรี 
และสพุรรณบรีุ ปัจจุบนัพบน า้กระท่อมผสมยาน า้เช่ือมในพืน้ที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และมีการน าเข้ายาน า้เช่ือมจาก
ชายแดนผา่นจงัหวดักาญจนบรีุ โดยข้อมลูนีม้ีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวงัการระบาดของสารเสพติดตอ่ไป  
ค าส าคัญ : แนวโน้มและความชกุ สารเสพติด เขตสขุภาพที่ 5 

Abstract 

Narcotics has distributed in many area of Thailand, a cross-sectional descriptive study to determine 
trends and prevalence of narcotics in the regional health 5 which consisted of 4,236 samples and 3,960 
cases analyzed by Regional medical sciences center 5 Samut Songkhram during fiscal year 2012 – 2017 was 
conducted. There were 3,004, 826, 240 and 166 samples of methamphetamine, cannabis, kratom and other 
substances, respectively. The Highest prevalence was in Ratchaburi (61.8%), followed by Phetchaburi 
(25.4%). The results of this study showed that the trends of methamphetamine and cannabis were found to 
decrease. In contrast, the prevalence of kratom tended to increase from 5 samples (2012) to 160 samples 
(2017) in almost all provinces except Kanchanaburi and Suphan Buri. Currently, kratom extract mixed with 
syrup was found in Prachuap Khiri Khan Province and imported from the Kanchanaburi border. This 
information is beneficial to resolve and monitor the outbreak of narcotics. 
Keywords : Trends and prevalence, Narcotics, The regional health 5 

*Corresponding author 
E-mail : tuangpon.k@dmsc.mail.go.th  

P3-23แนวโน้มและความชุกของสารเสพตดิในเขตสุขภาพที่ 5  
Trends and prevalence of narcotics in Regional Health 5 

ตวงพร เข็มทอง*, นนัทนา กลิน่สนุทร และปริชญา มาประดษิฐ 
Tuangpon Khemthong, Nantana Klinsuntorn and Parichchaya Mapraditt 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 

 จากการท่ีสารเสพติดมีการแพร่ระบาดในหลายพืน้ที่ของประเทศไทย จึงท าการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตดัขวาง 
เพื่อดแูนวโน้มและความชกุของสารเสพติดในเขตสขุภาพท่ี 5 จากข้อมลูการตรวจวิเคราะห์ของกลางของศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 5 สมทุรสงคราม ระหว่างปีงบประมาณ 2555 - 2560 รวมทัง้สิน้ 4,236 ตวัอย่าง 3,960 คดี เป็นตวัอย่าง
ทดสอบเอกลกัษณ์เมทแอมเฟตามีน 3,004 ตวัอยา่ง กญัชา 826 ตวัอย่าง กระท่อม 240 ตวัอย่าง และอื่นๆ 166 ตวัอย่าง 
โดยจงัหวดัที่สง่ตวัอยา่งมากที่สดุคือ ราชบรีุ คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือเพชรบรีุ คิดเป็นร้อยละ 25.4 พบวา่ แนวโน้ม
ของสารเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน และกัญชามีปริมาณลดลง แต่กระท่อมมีความชุกเพิ่มขึน้  จาก 5 ตัวอย่างใน
ปีงบประมาณ 2555 เป็น 160 ตวัอย่างในปีงบประมาณ 2560 พบเกือบทุกจงัหวดัในเขตสขุภาพที่ 5 ยกเว้นกาญจนบุรี 
และสพุรรณบรีุ ปัจจุบนัพบน า้กระท่อมผสมยาน า้เช่ือมในพืน้ที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และมีการน าเข้ายาน า้เช่ือมจาก
ชายแดนผา่นจงัหวดักาญจนบรีุ โดยข้อมลูนีม้ีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวงัการระบาดของสารเสพติดตอ่ไป  
ค าส าคัญ : แนวโน้มและความชกุ สารเสพติด เขตสขุภาพที่ 5 

Abstract 

Narcotics has distributed in many area of Thailand, a cross-sectional descriptive study to determine 
trends and prevalence of narcotics in the regional health 5 which consisted of 4,236 samples and 3,960 
cases analyzed by Regional medical sciences center 5 Samut Songkhram during fiscal year 2012 – 2017 was 
conducted. There were 3,004, 826, 240 and 166 samples of methamphetamine, cannabis, kratom and other 
substances, respectively. The Highest prevalence was in Ratchaburi (61.8%), followed by Phetchaburi 
(25.4%). The results of this study showed that the trends of methamphetamine and cannabis were found to 
decrease. In contrast, the prevalence of kratom tended to increase from 5 samples (2012) to 160 samples 
(2017) in almost all provinces except Kanchanaburi and Suphan Buri. Currently, kratom extract mixed with 
syrup was found in Prachuap Khiri Khan Province and imported from the Kanchanaburi border. This 
information is beneficial to resolve and monitor the outbreak of narcotics. 
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วิธีตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะแบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยตวัดดูซับของแข็งแบบออนไลน์ 
ลิควดิโครมาโทกราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี 

Fast and Efficient Method for Quantification of Marijuana in Urine by On-Line Solid Phase Extraction-Liquid 
Chromatography-Tandem Mass Spectrometry 

รุ่งทิพย์ เจือตี*๋ ภรทิพย์ ท้วมทอง อชิรญา นาคฤทธ์ิ และอรพิณ ทนนัขตัิ 
Rungtip Jueati* Porntip Tuamthong  Achiraya Nakarit and Orapin Tanunkat 
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บทคดัย่อ 
ข้อมลูจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบวา่มีผู้ เสพกญัชาเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เมื่อตรวจพบวา่มสีารออกฤทธ์ิของ

กญัชาอยูใ่นปัสสาวะตัง้แต ่ 50 นาโนกรัม/มิลลลิติรขึน้ไปถือวา่เป็นผู้มีสารเสพตดิในร่างกาย วิธีการตรวจจงึต้องมี
ประสทิธิภาพสงูเพื่อตอบสนองความต้องการได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อพฒันาและ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจปริมาณกญัชาในปัสสาวะด้วยเทคนิคตวัดดูซบัของแขง็แบบออนไลน์ ลคิวิดโครมาโทก
ราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี โดยการยอ่ยสลายพนัธะระหวา่ง 11-nor-Delta(9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic 
acid (THCA) และกลคูิวโรไนด์ดวัยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สกดัสารด้วยตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน์ แยกสารด้วย
คอลมัน์ชนิด C18  ตรวจวดัด้วยแทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี ม ีTHCA-D3 เป็นสารมาตรฐานภายใน ตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธีอ้างองิตาม FDA guidance พบวา่ช่วงความเป็นเส้นตรง 10 – 300 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร มีความแมน่อยูใ่นชว่ง 
80.5-107.3 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร คา่ความเที่ยงภายในวนัเดยีวกนั และระหวา่งวนั แสดงด้วยคา่สมัประสทิธ์ิความ
แปรปรวน มีคา่ต ่ากวา่ 13% คา่ความไมแ่นน่อนขยายที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เทา่กบั 1.86 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร จาก
ผลการศกึษา พบวา่ตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน์ชว่ยลดขัน้ตอนการเตรียมตวัอยา่งและความผดิพลาด เทคนิคลคิวิดโคร
มาโทกราฟีมีประสทิธิภาพในการแยกสารผสม แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรีเพิ่มความเฉพาะเจาะจง วิธีที่พฒันาสามารถ
ใช้ได้กบัตวัอยา่งสง่ตรวจจริง เหมาะสมตอ่การใช้เป็นวิธีมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ค าส าคัญ: กญัชา ปัสสาวะ ตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน์ ลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี 

Abstract 
From the reports of Department of Medical Sciences, the use of marijuana continues rising.  Anybody 

who is detected an active metabolite of 11-nor-Delta(9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THCA) in 
urine at the 50 ng/ml cutoff threshold, they will be reported as the drug user. Thus, rapid, accurate and high 
efficiency analytical method should be used. The aim of the present work was to develop and validate the 
method for marijuana determination in human urine using on-line solid phase extraction-liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry. In order to monitor free THCA, the conjugation was hydrolyzed 
by potassium hydroxide. Then, the hydrolyzed sample was extracted by online SPE, separated on a C-18 
column and detected by tandem mass spectrometry. THCA-d3 is used as internal standard. The method was 
validated according to the FDA guidance. The linear range was obtained from 10-300 ng/mL. Accuracy was 
in the range of 80.5–107.3%. The coefficient of variation of both Intra- and inter-precision was below 13%. The 
expanded uncertainty at the 95% confidence level was 1.86 ng/mL. The result showed that Online SPE 
reduced sample preparation step and chance of error. Liquid chromatography is an efficient technique for 
compound separation process. Tandem mass spectrometry has improved selectivity of the detection. This 
developed method was successfully used for the determination of marijuana in human urine. It is suitable to 
be used as standard method of Department of Medical Sciences. 
Keywords: Marijuana, urine, online SPE, liquid chromatography, tandem mass spectrometry 
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ประสทิธิภาพสงูเพื่อตอบสนองความต้องการได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื่อพฒันาและ
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจปริมาณกญัชาในปัสสาวะด้วยเทคนิคตวัดดูซบัของแขง็แบบออนไลน์ ลคิวิดโครมาโทก
ราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี โดยการยอ่ยสลายพนัธะระหวา่ง 11-nor-Delta(9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic 
acid (THCA) และกลคูิวโรไนด์ดวัยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สกดัสารด้วยตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน์ แยกสารด้วย
คอลมัน์ชนิด C18  ตรวจวดัด้วยแทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี ม ีTHCA-D3 เป็นสารมาตรฐานภายใน ตรวจสอบความใช้ได้
ของวิธีอ้างองิตาม FDA guidance พบวา่ช่วงความเป็นเส้นตรง 10 – 300 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร มีความแมน่อยูใ่นชว่ง 
80.5-107.3 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร คา่ความเที่ยงภายในวนัเดยีวกนั และระหวา่งวนั แสดงด้วยคา่สมัประสทิธ์ิความ
แปรปรวน มีคา่ต ่ากวา่ 13% คา่ความไมแ่นน่อนขยายที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% เทา่กบั 1.86 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร จาก
ผลการศกึษา พบวา่ตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน์ชว่ยลดขัน้ตอนการเตรียมตวัอยา่งและความผดิพลาด เทคนิคลคิวิดโคร
มาโทกราฟีมีประสทิธิภาพในการแยกสารผสม แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรีเพิ่มความเฉพาะเจาะจง วิธีที่พฒันาสามารถ
ใช้ได้กบัตวัอยา่งสง่ตรวจจริง เหมาะสมตอ่การใช้เป็นวิธีมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ค าส าคัญ: กญัชา ปัสสาวะ ตวัดดูซบัของแข็งแบบออนไลน์ ลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี 

Abstract 
From the reports of Department of Medical Sciences, the use of marijuana continues rising.  Anybody 

who is detected an active metabolite of 11-nor-Delta(9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THCA) in 
urine at the 50 ng/ml cutoff threshold, they will be reported as the drug user. Thus, rapid, accurate and high 
efficiency analytical method should be used. The aim of the present work was to develop and validate the 
method for marijuana determination in human urine using on-line solid phase extraction-liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry. In order to monitor free THCA, the conjugation was hydrolyzed 
by potassium hydroxide. Then, the hydrolyzed sample was extracted by online SPE, separated on a C-18 
column and detected by tandem mass spectrometry. THCA-d3 is used as internal standard. The method was 
validated according to the FDA guidance. The linear range was obtained from 10-300 ng/mL. Accuracy was 
in the range of 80.5–107.3%. The coefficient of variation of both Intra- and inter-precision was below 13%. The 
expanded uncertainty at the 95% confidence level was 1.86 ng/mL. The result showed that Online SPE 
reduced sample preparation step and chance of error. Liquid chromatography is an efficient technique for 
compound separation process. Tandem mass spectrometry has improved selectivity of the detection. This 
developed method was successfully used for the determination of marijuana in human urine. It is suitable to 
be used as standard method of Department of Medical Sciences. 
Keywords: Marijuana, urine, online SPE, liquid chromatography, tandem mass spectrometry 
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การปนปลอมยาแผนปัจจุบนัในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควบคุมน า้หนักในเขตสุภาพที่ 3 และ 4 
Drug Adulteration in Weight Loss Dietary Supplement in Health Area 3 and 4 

วชิราภรณ์  พุม่เกต*ุ เจษฎา กาศโอสถ และ วิสฐิศกัดิ์  วฒุิอดิเรก 
Wachiraporn Pumket *, JedsadaKatosod and WisitsakWuttiadirek 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัมีการใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกักนัแพร่หลาย ทัง้การโฆษณาตามวิทย ุโทรทศัน์ ตลอดจน
วางจ าหน่ายตามท้องตลาดและห้างสรรพสินค้า โดยพบว่ามีการลกัลอบเติมสารไซบูทรามีน  ซึ่งไซบูทรามีนจัดเป็นยา
อนัตราย   ในปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้รับตวัอย่างผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร จาก
หน่วยงานในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 3 และ 4  จ านวนทัง้สิน้ 72 ตวัอย่าง   ซึ่งผลการทดสอบพบการปนปลอมของยา จ านวน  
36 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50  โดยตรวจพบ ไซบทูรามีน  13  ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18  ซิลเดนาฟิล 10 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 13.8  บิซาโคดิล  9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5 และฟลูออกซิทีน  4  ตวัอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 5.5  โดย
ผลิตภณัฑ์ที่ตรวจพบทัง้หมดอยู่ในรูปแบบแคปซูลและผง และไม่พบการขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร  จากข้อมูลข้างต้นจะ
พบวา่ผู้บริโภคที่นิยมซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัมาใช้ในการลดน า้หนกัมีโอกาสที่จะได้รับอนัตรายจากยาที่มี
การปนปลอมคอ่นข้างสงู ข้อมลูที่ได้นอกจากมีการเผยแพร่แจ้งเตือนภยัผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนกัถึงความปลอดภยัแล้ว ยงั
ต้องมีการเฝ้าระวงัและตรวจสอบผลติภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัอยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ :  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร, ควบคมุน า้หนกั, ไซบทูรามีน, ซิเดนาฟิล 

Abstract 

Nowadays, weight loss dietary supplements are extensively comsumed and were advertised via 
radio station or TV programs which are merchandised in markets and department stores. Some of these 
products were found to add anti-obesity drugs such as Sibutramine. In 2017, the Regional Medical Science 
Center 3 Nakhonsawan had obtained the supplementary products from the public agencies in Health Area 3 
and 4 in total 72 samples. The results showed that 36 samples (50.0%) were adulterated with modern drugs. 
13 samples (18.0%) were adulterated with Sibutramine, 10 samples (13.8%) with Sildenafil, 9 samples (12.5%) 
with Bisacodyl and 4 samples (5.5%) with Fluoxetine. All of the adulterated products were formulated in 
capsules and powder dosages and had not been registered by Thai FDA. The results indicated that the 
consumers may be endangered from those adulterated products and be notified by the public agencies 
about  this information. However, it is necessary to perform the surveillance and inspection in weight loss 
dietary supplement products continuously. 
Keywords: Dietary supplement, Weight loss, Sibutramine, Sildenafil 
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Drug Adulteration in Weight Loss Dietary Supplement in Health Area 3 and 4 

วชิราภรณ์  พุม่เกต*ุ เจษฎา กาศโอสถ และ วิสฐิศกัดิ์  วฒุิอดิเรก 
Wachiraporn Pumket *, JedsadaKatosod and WisitsakWuttiadirek 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัมีการใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกักนัแพร่หลาย ทัง้การโฆษณาตามวิทย ุโทรทศัน์ ตลอดจน
วางจ าหน่ายตามท้องตลาดและห้างสรรพสินค้า โดยพบว่ามีการลกัลอบเติมสารไซบูทรามีน  ซึ่งไซบูทรามีนจัดเป็นยา
อนัตราย   ในปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้รับตวัอย่างผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร จาก
หน่วยงานในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 3 และ 4  จ านวนทัง้สิน้ 72 ตวัอย่าง   ซึ่งผลการทดสอบพบการปนปลอมของยา จ านวน  
36 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50  โดยตรวจพบ ไซบทูรามีน  13  ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18  ซิลเดนาฟิล 10 ตวัอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 13.8  บิซาโคดิล  9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 12.5 และฟลูออกซิทีน  4  ตวัอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 5.5  โดย
ผลิตภณัฑ์ที่ตรวจพบทัง้หมดอยู่ในรูปแบบแคปซูลและผง และไม่พบการขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร  จากข้อมูลข้างต้นจะ
พบวา่ผู้บริโภคที่นิยมซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัมาใช้ในการลดน า้หนกัมีโอกาสที่จะได้รับอนัตรายจากยาที่มี
การปนปลอมคอ่นข้างสงู ข้อมลูที่ได้นอกจากมีการเผยแพร่แจ้งเตือนภยัผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนกัถึงความปลอดภยัแล้ว ยงั
ต้องมีการเฝ้าระวงัและตรวจสอบผลติภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัอยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ :  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร, ควบคมุน า้หนกั, ไซบทูรามีน, ซิเดนาฟิล 

Abstract 

Nowadays, weight loss dietary supplements are extensively comsumed and were advertised via 
radio station or TV programs which are merchandised in markets and department stores. Some of these 
products were found to add anti-obesity drugs such as Sibutramine. In 2017, the Regional Medical Science 
Center 3 Nakhonsawan had obtained the supplementary products from the public agencies in Health Area 3 
and 4 in total 72 samples. The results showed that 36 samples (50.0%) were adulterated with modern drugs. 
13 samples (18.0%) were adulterated with Sibutramine, 10 samples (13.8%) with Sildenafil, 9 samples (12.5%) 
with Bisacodyl and 4 samples (5.5%) with Fluoxetine. All of the adulterated products were formulated in 
capsules and powder dosages and had not been registered by Thai FDA. The results indicated that the 
consumers may be endangered from those adulterated products and be notified by the public agencies 
about  this information. However, it is necessary to perform the surveillance and inspection in weight loss 
dietary supplement products continuously. 
Keywords: Dietary supplement, Weight loss, Sibutramine, Sildenafil 
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สารเคมีชุบมุ้ง 
Chemical – impregnated bed nets 

วิสาข์ชนม์ ศรีโพธ์ิ*  ธ ารงค์ ผลชีวนิ  อ านาจ บญุเครือพนัธ์  พรรณเกษม แผพ่ร และ สมชาย แสงกิจพร 
Wisachon Sripho*, Thumrong Phonchevin, Amnaj Bunkruaphan, Pungasem Paeporn and Somchai Sangkitporn 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ในการควบคมุพาหะโรคติดตอ่น าโดยยงุ โดยการพน่สารเคมีให้มีฤทธ์ิตกค้างทิง้ไว้บนพืน้ผิวผนงัอาคาร ยงุพาหะได้
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะสมัผสั จึงได้มีการน าสารเคมีมาชุบมุ้ง เพ่ือหวงัผลที่จะให้ยงุมาสมัผสัและตายในเวลาอนัรวดเร็ว 
จากผลการทดสอบประสทิธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลติภณัฑ์มุ้งชุบสารเคมีก าจดัแมลงโดยบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้สง่มาทดสอบ 
เพื่อประกอบการขึน้ทะเบียนที่ฝ่ายศึกษาควบคมุแมลงโดยใช้สารเคมี ระหว่าง 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
จ านวนทัง้สิน้ 51 ตัวอย่าง ด้วยวิธีทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO cone 
bioassay ตอ่ยงุก้นปลอ่ง ผลิตภณัฑ์ที่ผ่านทดสอบต้องท าให้ยงุก้นปลอ่งตายไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 90 ที่เวลา 24 ชัว่โมง พบ
ตวัอย่างที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบคิดเป็นร้อยละ 74.5 ของตวัอย่างทัง้หมด ผลิตภณัฑ์ที่ส่งทดสอบมีการใช้สารเคมีในกลุ่ม 
Pyrethroids มากที่สดุโดยเฉพาะ Deltamethrin คิดเป็นร้อยละ 64.7 ของตวัอยา่งทัง้หมด  
ค าส าคัญ: เดลต้าเมทริน, มุ้งชบุสารเคมี, ยงุก้นปลอ่ง 

Abstract 

In the control of communicable diseases by spraying insecticide on the wall made avoidance of 
mosquito to touch on. More-selective vector control approaches, such as the use of impregnated chemicals 
bed nets that make mosquito touch and die in a short time. 51 insecticide impregnated bed nets samples 
submitted by private companies during 2007 to 2017 were analyzed their bio-efficiency by using WHO cone 
bioassay against Anopheles dirus. The results revealed that 74.5% of samples conformed to the standard 
which indicated that the passed product should provide not less than 90% mortality rate of mosquito at 24 
hours. Most formulations contained Pyrethroids as the active ingredients, particularly Deltamethrin (64.7%). 
Keywords: Deltamethrin, Impregnated bed nets, Anopheles dirus 
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วิสาข์ชนม์ ศรีโพธ์ิ*  ธ ารงค์ ผลชีวนิ  อ านาจ บญุเครือพนัธ์  พรรณเกษม แผพ่ร และ สมชาย แสงกิจพร 
Wisachon Sripho*, Thumrong Phonchevin, Amnaj Bunkruaphan, Pungasem Paeporn and Somchai Sangkitporn 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ในการควบคมุพาหะโรคติดตอ่น าโดยยงุ โดยการพน่สารเคมีให้มีฤทธ์ิตกค้างทิง้ไว้บนพืน้ผิวผนงัอาคาร ยงุพาหะได้
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะสมัผสั จึงได้มีการน าสารเคมีมาชุบมุ้ง เพ่ือหวงัผลที่จะให้ยงุมาสมัผสัและตายในเวลาอนัรวดเร็ว 
จากผลการทดสอบประสทิธิภาพทางชีววิเคราะห์ผลติภณัฑ์มุ้งชุบสารเคมีก าจดัแมลงโดยบริษัทผู้ผลิตเป็นผู้สง่มาทดสอบ 
เพื่อประกอบการขึน้ทะเบียนที่ฝ่ายศึกษาควบคมุแมลงโดยใช้สารเคมี ระหว่าง 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 
จ านวนทัง้สิน้ 51 ตัวอย่าง ด้วยวิธีทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO cone 
bioassay ตอ่ยงุก้นปลอ่ง ผลิตภณัฑ์ที่ผ่านทดสอบต้องท าให้ยงุก้นปลอ่งตายไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 90 ที่เวลา 24 ชัว่โมง พบ
ตวัอย่างที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบคิดเป็นร้อยละ 74.5 ของตวัอย่างทัง้หมด ผลิตภณัฑ์ที่ส่งทดสอบมีการใช้สารเคมีในกลุ่ม 
Pyrethroids มากที่สดุโดยเฉพาะ Deltamethrin คิดเป็นร้อยละ 64.7 ของตวัอยา่งทัง้หมด  
ค าส าคัญ: เดลต้าเมทริน, มุ้งชบุสารเคมี, ยงุก้นปลอ่ง 

Abstract 

In the control of communicable diseases by spraying insecticide on the wall made avoidance of 
mosquito to touch on. More-selective vector control approaches, such as the use of impregnated chemicals 
bed nets that make mosquito touch and die in a short time. 51 insecticide impregnated bed nets samples 
submitted by private companies during 2007 to 2017 were analyzed their bio-efficiency by using WHO cone 
bioassay against Anopheles dirus. The results revealed that 74.5% of samples conformed to the standard 
which indicated that the passed product should provide not less than 90% mortality rate of mosquito at 24 
hours. Most formulations contained Pyrethroids as the active ingredients, particularly Deltamethrin (64.7%). 
Keywords: Deltamethrin, Impregnated bed nets, Anopheles dirus 
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ระดับแอลกอฮอล์ในเลอืดและอุบัติเหตุจราจรทางบกในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2560 
Blood Alcohol Concentration and Road Traffic Accident in Eastern Economic Corridor area in 2017 
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Varaporn Cholumpai* and Watcharachai Rujirojkul 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health 

บทคดัย่อ 

อุบัติเหตุจราจรทางบก เป็นปัญหาส าคัญของโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบว่าการเมาสุราเป็นสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ท าการตรวจวิเคราะห์ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลอืด ของผู้ขบัขี่รถที่ประสบอบุตัิเหตจุราจรทางบกที่สง่มาจากสถานพยาบาลและสถานีต ารวจในจงัหวดัที่
ตัง้อยูใ่นเขตระเบียงเศรษฐกิจ ได้แก่ ชลบรีุ ระยอง และฉะเชิงเทรา จ านวน 206 ราย (เพศชาย 191 ราย และเพศหญิง 15 
ราย) ด้วยวิธีHeadspace Gas chromatography จากผลการศึกษาตรวจพบระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมาย
ก าหนดคือมากกวา่ 50 mg% จ านวน 138 ราย (ร้อยละ 66.99) พบระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดช่วง 150 ถึง 250 mg% มาก
ที่สดุ (ร้อยละ 47.10) อายขุองผู้ที่เมาแล้วขบัอยู่ในช่วง 20 ถึง 30 ปี มากที่สดุ (ร้อยละ 31.88) เวลาเกิดอบุตัิเหตจุากเมา
แล้วขบั พบในช่วง 21.00 ถึง 03.00 น. มากที่สดุ (ร้อยละ 50.72) ผู้ที่เมาแล้วขบัเป็นผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ 68.12) 
มากกว่ารถยนต์ (ร้อยละ 31.88) ผู้ที่เมาแล้วขบัและประสบอบุตัิเหตุพบเสียชีวิต จ านวน 12 ราย (ร้อยละ 8.22) ซึ่งพบ
ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ระหว่าง 74 ถึง 326 mg% และสว่นมากเป็นผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ 83.33) ดงันัน้ 
เพื่อลดการสญูเสยีทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรรณรงค์การไม่ขบัขี่รถขณะมึนเมาและมีการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
ค าส าคัญ : แอลกอฮอล์, เลือด, อบุตัิเหต,ุ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

Abstract 

Road traffic accident is a major problem worldwide, including in Thailand, and one of the leading 
causes is drunkenness. In 2017, blood samples of drivers who suffered from the road traffic accidents in 
Eastern Economic Corridor area (Chonburi, Rayong and Chachoengsao province) were analyzed by the 
Headspace Gas chromatography to determine blood alcohol concentration (BAC) at the Regional Medical 
Sciences Center 6 Chonburi. All 206 samples (191 males and 15 females) were sent from hospitals and police 
stations. The results showed that samples with BAC over 50 mg%, which exceeded the legal limit were 138 
samples (66.99 %). Most of drunk drivers had the BACs ranged from 150 to 250 mg% (47.10 %), ages ranged 
from 20 to 30 years (31.88 %) and suffered from the road traffic accidents between 21.00 pm and 03.00 am 
(50.72 %). Most of drunk drivers who suffered from the road traffic accidents were motorbike drivers (68.12 
%) which were greater than car drivers (31.88 %). A total number of deceased drunk drivers was 12 (8.22 %) 
with the BACs ranged from 74 to 326 mg% and were mostly motorbike drivers (83.33 %). Therefore, to save 
lives and reduce property loss, the relevant agencies should launch the campaign to prohibit driving while 
intoxicated and strictly enforce the law. 
Keywords: alcohol, blood, accident, Eastern Economic Corridor 
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Abstract 

Road traffic accident is a major problem worldwide, including in Thailand, and one of the leading 
causes is drunkenness. In 2017, blood samples of drivers who suffered from the road traffic accidents in 
Eastern Economic Corridor area (Chonburi, Rayong and Chachoengsao province) were analyzed by the 
Headspace Gas chromatography to determine blood alcohol concentration (BAC) at the Regional Medical 
Sciences Center 6 Chonburi. All 206 samples (191 males and 15 females) were sent from hospitals and police 
stations. The results showed that samples with BAC over 50 mg%, which exceeded the legal limit were 138 
samples (66.99 %). Most of drunk drivers had the BACs ranged from 150 to 250 mg% (47.10 %), ages ranged 
from 20 to 30 years (31.88 %) and suffered from the road traffic accidents between 21.00 pm and 03.00 am 
(50.72 %). Most of drunk drivers who suffered from the road traffic accidents were motorbike drivers (68.12 
%) which were greater than car drivers (31.88 %). A total number of deceased drunk drivers was 12 (8.22 %) 
with the BACs ranged from 74 to 326 mg% and were mostly motorbike drivers (83.33 %). Therefore, to save 
lives and reduce property loss, the relevant agencies should launch the campaign to prohibit driving while 
intoxicated and strictly enforce the law. 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
Regional Medical Sciences center 5 Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 

มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุด้านห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ และห้องปฏิบตัิการรังสวีินิจฉยั ได้ถกูประกาศใช้
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2557  ทีมงานของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม มีวิธีด าเนินการเพ่ือให้ประสพความส าเร็จ
โดยท าไปพร้อมกนัทัง้ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์และรังสวีินิจฉยั  ในเร่ืองการ อบรม จดัท าแผนร่วมกบัเครือข่าย สื่อสาร
แผนการปฏิสมัพนัธ์ด้วย 3 C (communication, co-ordination and collaboration) กบัโรงพยาบาลและส านกังาน
สาธารณสขุจังหวดั  ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด แจ้งผลการตรวจประเมินและขอบเขตเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง 
จดัท าแผนต่ออายโุดยสื่อสารลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน การด าเนินการดงักลา่วสง่ผลให้ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 
และห้องปฏิบตัิการรังสีวินิจฉยัสงักัดกระทรวงสาธารณสขุในเขตสขุภาพที่ 5 ผ่านมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุร้อยละ 
100  และได้รับรางวลัเขตสขุภาพท่ีมีการด าเนินการท่ีเป็นเลศิติดตอ่กนัตัง้แตปี่ 2558 จึงถึงปัจจบุนั 
ค าส าคัญ : มาตรฐานห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ การตรวจประเมิน  

Abstract 

Ministry of Public Health (MOPH) standard for Medical laboratories and radiation diagnosis 
laboratories have been implemented since 2014.  The team work in Regional Medical Science Center 5 
Samutsongkhram carried out the activities by integrate arrangement both medical laboratories and radiation 
diagnosis laboratories. These activities composed of training, planning with the laboratory network, 
communicating the plan using 3 C (communication, co-ordination and collaboration) tool with hospitals and 
provincial public health center, conducting an expected plan, releasing audit and corrective action request on 
the time line and communicating the criteria of renewal certifies for 3 months prior to the audit plan.  These 
managements had supported the achievement of 100% MOPH certified of medical laboratories and radiation 
diagnosis laboratories.  The Health Region 5 had gotten the best practice reward for the accomplishment 
since 2015 until present. 
Keyword: MOPH laboratory standard, audit 
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Abstract 

Ministry of Public Health (MOPH) standard for Medical laboratories and radiation diagnosis 
laboratories have been implemented since 2014.  The team work in Regional Medical Science Center 5 
Samutsongkhram carried out the activities by integrate arrangement both medical laboratories and radiation 
diagnosis laboratories. These activities composed of training, planning with the laboratory network, 
communicating the plan using 3 C (communication, co-ordination and collaboration) tool with hospitals and 
provincial public health center, conducting an expected plan, releasing audit and corrective action request on 
the time line and communicating the criteria of renewal certifies for 3 months prior to the audit plan.  These 
managements had supported the achievement of 100% MOPH certified of medical laboratories and radiation 
diagnosis laboratories.  The Health Region 5 had gotten the best practice reward for the accomplishment 
since 2015 until present. 
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บทคดัย่อ 

ปัจจบุนัโรงพยาบาลได้ปรับเปลีย่นระบบการสร้างภาพเอกซเรย์จากระบบฟิล์มเป็นระบบการสร้างภาพดิจิตอล ซึ่ง
สง่ผลตอ่คา่ปริมาณรังสทีี่ผู้ ป่วยได้รับ  จึงด าเนินการเก็บข้อมลูปริมาณรังสทีี่ผิวของผู้ ป่วยที่ได้รับจากการถ่ายภาพรังสีด้วย
ระบบการสร้างภาพแบบดิจิตอล ในโรงพยาบาลในเขตภาคตะวนัออกจ านวน 19 แห่ง จากเคร่ืองเอกซเรย์ 19 เคร่ือง 
ส าหรับผู้ ป่วยผู้ใหญ่ที่มีน า้หนกั 60+15 กิโลกรัม จ านวน 1,220 ราย และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติตามค าแนะน าของทบวง
พลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ (IAEA) พบวา่ คา่ควอไทล์ที่ 3 ของกลุม่ในการถ่ายภาพรังสีทา่ Chest PA,L-S spine AP, 
L-S spine LAT, Pelvis AP, Abdomen AP, Skull AP/PA และ Skull LAT เท่ากบั 0.33, 4.07, 8.53, 3.68, 3.64, 2.41, 
2.41  มิลลเิกรย์ ตามล าดบั ซึ่งมีค่าสงูกว่าของ IAEA จึงได้แนะน าแก่เจ้าหน้าที่รังสีของโรงพยาบาลให้ปรับค่าเทคนิคการ
ถ่ายภาพรังส ีเพื่อลดปริมาณรังสทีี่ผู้ ป่วยได้รับให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และได้ภาพรังสทีี่มีคณุภาพ 
ค ำส ำคัญ :  ปริมาณรังสีที่ผิวผู้ ป่วย  ระบบสร้างภาพรังสีดิจิตอล  โรงพยาบาลในภาคตะวนัออก 

ABSTRACT 

In the present, the hospital has transformed Imaging systems from Film Radiography to Digital imaging 
system. Therefore, we aimed to study the entrance surface doses (ESD) of 19 X-rays machines in 19 hospitals 
of the Eastern Thailand. The ESD of 1,220 adult patients with 60±15 kg was statistical analyzed following the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) criteria. The 3rdQuartiles of Chest PA, L-S spine AP, L-S spine 
LAT, Pelvis AP, Skull AP/PA and Skull LAT were 0.33, 4.07, 8.53, 3.68, 3.64, 2.41, 2.41 mGy, respectively and 
examination results showed exceeding the IAEA reference dose. Therefore, the decrement of Diagnostic 
Radiography technical parameters was recommended to Radiologists at hospitals for keeping the patients 
doses as low as for reasonably achievable and high quality of Diagnostic imaging. 
Keywords: Digital imaging system, Entrance surface doses (ESD), Hospitals of Eastern Thailand 
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พลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ (IAEA) พบวา่ คา่ควอไทล์ที่ 3 ของกลุม่ในการถ่ายภาพรังสีทา่ Chest PA,L-S spine AP, 
L-S spine LAT, Pelvis AP, Abdomen AP, Skull AP/PA และ Skull LAT เท่ากบั 0.33, 4.07, 8.53, 3.68, 3.64, 2.41, 
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ABSTRACT 

In the present, the hospital has transformed Imaging systems from Film Radiography to Digital imaging 
system. Therefore, we aimed to study the entrance surface doses (ESD) of 19 X-rays machines in 19 hospitals 
of the Eastern Thailand. The ESD of 1,220 adult patients with 60±15 kg was statistical analyzed following the 
International Atomic Energy Agency (IAEA) criteria. The 3rdQuartiles of Chest PA, L-S spine AP, L-S spine 
LAT, Pelvis AP, Skull AP/PA and Skull LAT were 0.33, 4.07, 8.53, 3.68, 3.64, 2.41, 2.41 mGy, respectively and 
examination results showed exceeding the IAEA reference dose. Therefore, the decrement of Diagnostic 
Radiography technical parameters was recommended to Radiologists at hospitals for keeping the patients 
doses as low as for reasonably achievable and high quality of Diagnostic imaging. 
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีในจังหวัดราชบุรี ล าปางและภเูก็ต พ.ศ.2560 
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บทคดัย่อ 

การติดเชือ้ไวรัสเดงกีเป็นสาเหตขุองโรคไข้เลอืดออกที่มกีารระบาดใหญ่ในหลายพืน้ท่ีของประเทศไทย ก่อให้เกิด
อาการตา่งๆมีความรุนแรงหลายระดบั ซึง่ระดบัท่ีรุนแรงที่สดุนัน้คือเสยีชีวิต ปัจจยัหนึง่ที่สง่ผลตอ่การระบาดของเชือ้เดงกี
คือ การระบาดร่วมกบัอีกซีโรทยัป์หนึง่หรือมีการเปลีย่นแปลงชนดิซีโรทยัป์ คณะผู้วจิยัจึงตดิตามการเปลีย่นแปลงของไวรัส
เดงกีด้วยการตรวจวเิคราะห์ซีโรทยัป์ใน 3 จงัหวดั คือ ราชบรีุ ล าปาง และภเูก็ต จากการตรวจตวัอยา่งเลอืดจากผู้ ป่วย 
ตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม พ.ศ.2560 จ านวน 685 ราย ด้วย 3 วิธี คือ Virus Isolation, Real-time RT-PCR และ 
Antibody capture ELISA พบการติดเชือ้ 508 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.2 ผลการตรวจแอนตบิอดีตอ่ไวรัสเดงกีด้วยวธีิ 
capture ELISA พบวา่เป็นการตดิเชือ้ซ า้สงูถึงร้อยละ 85.8 ผลวิเคราะห์ซีโรทยัป์ ด้วยวิธี Real-time RT-PCR และ Virus 
Isolation พบเป็นไวรัสเดงกี 2 และเดงกี1 มากที่สดุ(ร้อยละ 45.8 และ 45.8) รองลงมาคือ เดงกี 4(ร้อยละ 6.5 ) และ เดงกี 
3 (ร้อยละ 1.8) ตามล าดบั โดยชว่งที่พบการติดเชือ้มากที่สดุคือ ชว่งเดือนพฤษภาคม ถึงตลุาคม ร้อยละ 12.0, 16.4, 12.7, 
16.0, 12.4 และ 12.4 ตามล าดบั จะเห็นได้วา่ในปี พ.ศ.2560 มีการระบาดร่วมกนัระหวา่ง เดงกี 2 และเดงกี 1 ซึง่
การศกึษาการเปลีย่นแปลงซีโรทยัป์นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการป้องกนัควบคมุโรคได้  
ค าส าคัญ : ไข้เลือดออก ไวรัสเดงกี 

Abstract 

Dengue virus infection cause of dengue hemorrhagic fever which has many endemic areas in 
Thailand is the reason of many symptoms levels from asymptomatic to mortal. A factor influencing to be 
dengue viruses’ outbreak is spreading with mix serotypes or serotype changing. Researchers have been 
monitored the changing of dengue viruses in three provinces consist of Ratchaburi, Lampang and Phuket. 
Results of blood samples collected from 623 suspected cases of dengue infections during October 2016 to 
September 2017 were tested by 3 methods, virus isolation, real time RT-PCR and antibody capture ELISA, 
were found in 439 cases of dengue infection (70.5%), of these 88.3 % infected secondary infection by 
capture ELISA. In this study, Dengue 2 (48.5%) was mostly found by real time RT-PCR and virus isolation, 
followed by Dengue 1 (41.4%), Dengue 4 (8.4%) and Dengue 3 (1.7%) respectively. The periods which 
mostly found infection were May to August (13.5%, 20.2%, 15.4% and 17.2% respectively). We can notice the 
spreading of dengue 2 and dengue 1 together in 2017. This information is useful for dengue control. 
Keyword: Dengue hemorrhagic fever, Dengue virus  
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Isolation พบเป็นไวรัสเดงกี 2 และเดงกี1 มากที่สดุ(ร้อยละ 45.8 และ 45.8) รองลงมาคือ เดงกี 4(ร้อยละ 6.5 ) และ เดงกี 
3 (ร้อยละ 1.8) ตามล าดบั โดยชว่งที่พบการติดเชือ้มากที่สดุคือ ชว่งเดือนพฤษภาคม ถึงตลุาคม ร้อยละ 12.0, 16.4, 12.7, 
16.0, 12.4 และ 12.4 ตามล าดบั จะเห็นได้วา่ในปี พ.ศ.2560 มีการระบาดร่วมกนัระหวา่ง เดงกี 2 และเดงกี 1 ซึง่
การศกึษาการเปลีย่นแปลงซีโรทยัป์นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการป้องกนัควบคมุโรคได้  
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Abstract 

Dengue virus infection cause of dengue hemorrhagic fever which has many endemic areas in 
Thailand is the reason of many symptoms levels from asymptomatic to mortal. A factor influencing to be 
dengue viruses’ outbreak is spreading with mix serotypes or serotype changing. Researchers have been 
monitored the changing of dengue viruses in three provinces consist of Ratchaburi, Lampang and Phuket. 
Results of blood samples collected from 623 suspected cases of dengue infections during October 2016 to 
September 2017 were tested by 3 methods, virus isolation, real time RT-PCR and antibody capture ELISA, 
were found in 439 cases of dengue infection (70.5%), of these 88.3 % infected secondary infection by 
capture ELISA. In this study, Dengue 2 (48.5%) was mostly found by real time RT-PCR and virus isolation, 
followed by Dengue 1 (41.4%), Dengue 4 (8.4%) and Dengue 3 (1.7%) respectively. The periods which 
mostly found infection were May to August (13.5%, 20.2%, 15.4% and 17.2% respectively). We can notice the 
spreading of dengue 2 and dengue 1 together in 2017. This information is useful for dengue control. 
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พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2560 ศนูย์ฯ ได้จดัท าระบบสารสนเทศการทดสอบความช านาญออนไลน์ขึน้ เพื่อลดขัน้ตอนการ
ท างาน ลดการใช้เอกสารและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร ระบบดงักล่าวประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัคือ  การ
ลงทะเบียนและสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม การบนัทกึผลการทดสอบของสมาชิก  และการรายงานสรุปผลการด าเนินงานให้กบั
สมาชิก เคร่ืองมือที่ใช้พฒันาระบบประกอบด้วย โปรแกรม phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver และ XAMPP  จาก
การน าระบบการทดสอบความช านาญออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน   โดยหน่วยงานที่ใช้บริการประกอบด้วย
ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัว่ประเทศ และ ห้องปฏิบตัิการหน่วยบริการปฐมภมูิ ซึ่งในปี 2560 มี
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช านาญด้านพยาธิวิทยาคลนิิกทัง้หมด 1,959 แห่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้าน
เอกสารได้มากกวา่ 100,000 บาท และจากการส ารวจความพงึพอใจในคณุภาพการให้บริการ ทางกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญพบวา่มีความพงึพอใจมากขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศออนไลน์ กิจกรรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการ 

Abstract 

Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai has provided proficiency testing (PT) programs 
since 1996. In 2017, an online information system of PT schemes was developed in order to reduce the work 
process, the use of documents and the cost of shipping for these documents.  The system consisted of 3 
sections; registration and application, recording of test results from participants and reporting from a PT 
provider. The development tools included phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver and XAMPP. The online 
information system was implemented. The users included both public and private medical laboratories and 
Primary care units. In 2017, there were 1,959 participants in clinical pathology PT scheme. The cost of 
documents could be reduced more than one hundred thousand baths. The satisfaction in PT Program was 
higher significantly at 95% confidence level. 
Keywords: Online Information System, Laboratory Proficiency Testing Program 
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พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2560 ศนูย์ฯ ได้จดัท าระบบสารสนเทศการทดสอบความช านาญออนไลน์ขึน้ เพื่อลดขัน้ตอนการ
ท างาน ลดการใช้เอกสารและลดค่าใช้จ่ายในการจัดสง่เอกสาร ระบบดงักล่าวประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนหลกัคือ  การ
ลงทะเบียนและสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม การบนัทกึผลการทดสอบของสมาชิก  และการรายงานสรุปผลการด าเนินงานให้กบั
สมาชิก เคร่ืองมือที่ใช้พฒันาระบบประกอบด้วย โปรแกรม phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver และ XAMPP  จาก
การน าระบบการทดสอบความช านาญออนไลน์มาใช้ในการด าเนินงาน   โดยหน่วยงานที่ใช้บริการประกอบด้วย
ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัว่ประเทศ และ ห้องปฏิบตัิการหน่วยบริการปฐมภมูิ ซึ่งในปี 2560 มี
สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความช านาญด้านพยาธิวิทยาคลนิิกทัง้หมด 1,959 แห่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้าน
เอกสารได้มากกวา่ 100,000 บาท และจากการส ารวจความพงึพอใจในคณุภาพการให้บริการ ทางกิจกรรมทดสอบความ
ช านาญพบวา่มีความพงึพอใจมากขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศออนไลน์ กิจกรรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการ 

Abstract 

Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai has provided proficiency testing (PT) programs 
since 1996. In 2017, an online information system of PT schemes was developed in order to reduce the work 
process, the use of documents and the cost of shipping for these documents.  The system consisted of 3 
sections; registration and application, recording of test results from participants and reporting from a PT 
provider. The development tools included phpMyAdmin, Filezilla, Dreamweaver and XAMPP. The online 
information system was implemented. The users included both public and private medical laboratories and 
Primary care units. In 2017, there were 1,959 participants in clinical pathology PT scheme. The cost of 
documents could be reduced more than one hundred thousand baths. The satisfaction in PT Program was 
higher significantly at 95% confidence level. 
Keywords: Online Information System, Laboratory Proficiency Testing Program 
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บทคดัย่อ 

การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบตัิการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวา่ง 
ห้องปฏิบตัิการซึง่ เป็นข้อก าหนดส าคญัในการขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์
การการแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการด้านการหาปริมาณยาเม็ดอะเซตามิโนเฟน
โดยวิธีโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสทิธิภาพสงูตามวิธีมาตรฐาน USP 39 เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบตัิการ 
มีสมาชิกจากห้องปฏิบตัิการยาจากสว่นราชการและเอกชน เข้าร่วมแผน จ านวน 25 แห่ง โดยใช้ค่า z-scores (z) ในการ
ประเมินผลพบวา่ห้องปฏิบตัิการสมาชิก ร้อยละ 96 (24 แหง่) ผา่นเกณฑ์การประเมินเป็นที่น่าพอใจ (lzl ≤2.0) และมี 1 แห่ง 
รายงานผลการวิเคราะห์อยูน่อกช่วงการยอมรับ (lzl ≥3.0)  ซึง่สมาชิกควรพิจารณาถึงสาเหตคุวามผิดพลาดและท าการแก้ไข
ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันาและรักษามาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบตัิการควรเข้าร่วมทดสอบความช านาญอยา่งสม ่าเสมอ 
ค าส าคัญ:  แผนทดสอบความช านาญโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสทิธิภาพสงู 

Abstract 

Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a program used to demonstrate competency and 
validate of laboratory measurement process which is one of important requirements of ISO/IEC 17025 
accreditation. In 2017, the Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok provided a proficiency testing 
program of assay of Acetaminophen Tablets by HPLC technique based on the 39 th revision of the United States 
Pharmacopeia (USP 39) and the results were evaluated by z-scores (z). Twenty-five participants from Government 
and private pharmaceutical laboratories were registered. The results showed that 96% of participants (24 
laboratories) were satisfactory performance (lzl ≤2.0) and one participant reported unacceptable result (lzl ≥3.0). 
The cause of error should be considered and corrected for improvement and maintenance laboratory 
competency and laboratories should be continued the program regularly. 
Keywords: Proficiency test, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) 
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การการแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการด้านการหาปริมาณยาเม็ดอะเซตามิโนเฟน
โดยวิธีโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสทิธิภาพสงูตามวิธีมาตรฐาน USP 39 เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบตัิการ 
มีสมาชิกจากห้องปฏิบตัิการยาจากสว่นราชการและเอกชน เข้าร่วมแผน จ านวน 25 แห่ง โดยใช้ค่า z-scores (z) ในการ
ประเมินผลพบวา่ห้องปฏิบตัิการสมาชิก ร้อยละ 96 (24 แหง่) ผา่นเกณฑ์การประเมินเป็นที่น่าพอใจ (lzl ≤2.0) และมี 1 แห่ง 
รายงานผลการวิเคราะห์อยูน่อกช่วงการยอมรับ (lzl ≥3.0)  ซึง่สมาชิกควรพิจารณาถึงสาเหตคุวามผิดพลาดและท าการแก้ไข
ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันาและรักษามาตรฐานคณุภาพห้องปฏิบตัิการควรเข้าร่วมทดสอบความช านาญอยา่งสม ่าเสมอ 
ค าส าคัญ:  แผนทดสอบความช านาญโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสทิธิภาพสงู 

Abstract 

Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a program used to demonstrate competency and 
validate of laboratory measurement process which is one of important requirements of ISO/IEC 17025 
accreditation. In 2017, the Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok provided a proficiency testing 
program of assay of Acetaminophen Tablets by HPLC technique based on the 39 th revision of the United States 
Pharmacopeia (USP 39) and the results were evaluated by z-scores (z). Twenty-five participants from Government 
and private pharmaceutical laboratories were registered. The results showed that 96% of participants (24 
laboratories) were satisfactory performance (lzl ≤2.0) and one participant reported unacceptable result (lzl ≥3.0). 
The cause of error should be considered and corrected for improvement and maintenance laboratory 
competency and laboratories should be continued the program regularly. 
Keywords: Proficiency test, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) 
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บทคดัย่อ 

การประกนัคณุภาพด้านการตรวจวินิจฉยัโรคธาลสัซีเมีย มีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินคณุภาพการตรวจวินิจฉยัของ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกโดยใช้วัตถุทดสอบชนิดเดียวกัน การทดสอบความช านาญด้านการตรวจวินิจฉัย alpha 
thalassemia 1 ด าเนินการโดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุตัง้แต่ปี 2558-2560 มีห้องปฏิบตัิการสมาชิกรวม 
47 แหง่ทัว่ประเทศ จดัสง่วตัถทุดสอบชนิด DNA รวม 36 ตวัอย่าง แบ่งเป็น  ไม่พบความผิดปกติชนิด SEA และชนิดไทย  
20 ตวัอยา่ง,  มีความผิดปกติชนิด SEA15 ตวัอยา่งและความผิดปกติชนิดไทย 1 ตวัอย่าง ผลการประเมินห้องปฏิบตัิการ
สมาชิกรายงานผลถูกต้องตรงกับค่าเป้าหมายที่ได้จากห้องปฏิบัติการอ้างอิง ร้อยละ 98.48, 100.00 และ 97.84  
ตามล าดบั ในปี 2560  มีการพฒันาเพ่ิมแผนทดสอบความช านาญด้านการตรวจวินิจฉัย Beta- thalassemia ขึน้  
เพื่อประเมินคณุภาพห้องปฏิบตัิการให้ครอบคลมุทกุการทดสอบ  มีห้องปฏิบตัิการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 14 แห่ง จดัสง่วตัถุ
ทดสอบชนิด DNA จ านวน 6 ตวัอยา่งใน 2 รอบการทดสอบ ผลการประเมินห้องปฏิบตัิการสมาชิกรายงานผลถกูต้องตรง
กบัคา่เป้าหมายร้อยละ 38.46 และ 64.29  การเข้าร่วมการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการจะช่วยติดตามความ
ถกูต้อง ห้องปฏิบตัิการมีความเช่ือมัน่ในการรายงานผล เป็นประโยชน์ต่อผู้ รับบริการในการได้รับผลการตรวจวินิจฉัยที่
ถกูต้องและนา่เช่ือถือ 
ค าส าคัญ : การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการ, ธาลสัซีเมีย 

Abstract  

Proficiency testing of molecular thalassemia diagnostics, aimed to evaluate the diagnostics quality of 
laboratories, by using the same samples. Proficiency testing of alpha thalassemia 1 was conducted by 
National Institute of Health, Department of Medical sciences. Since 2015-2017, there were 47 participants. 
36 blind DNA samples were distributed to participants including 20 samples of normal for SEA and Thai 
deletions, 15 samples for SEA deletion and 1 sample for Thai deletion. Laboratory results were evaluated 
based on concordance of their results with the expected results performed by three reference laboratories.  
All results with an accuracy of 98.48%, 100.00% and 97.84% respectively. In 2017, we established 
Proficiency testing of beta thalassemia. There were 14 participants. 6 blind DNA samples were distributed to 
participants. All results with an accuracy of 38.46%, and 64.29%. Proficiency testing can be benefit for 
increase the accuracy. The laboratory can generate the report confidently benefit to the costumer by getting 
the accurate and confident results.  
Keywords: proficiency testing, thalassemia 
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บทคดัย่อ 
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การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตักิาร การตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบนิ  
Proficiency Testing for indentification and determination of hemoglobin  

จีรวรรณ เตยแก้ว*, ทิพวรรณ กงัแฮ, อติเวทย์ เศวตะดลุ, ยินดี น ำ้เพชร และ พรเพ็ญ สงัยวน  
Jeerawan Teoykeaw*,  Thipawan kanghae, Ativet Sswettadul,  Yindee Namphet and Pornpen Sangyuan 

ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  กระทรวงสำธำรณสขุ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences. Ministry of Public Health 

บทคดัย่อ  

ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ด ำเนินกำรโครงกำรทดสอบควำมช ำนำญกำร กำรตรวจหำชนิดและ
ปริมำณฮีโมโกลบิน ส ำหรับหน่วยงำนที่ให้บริกำรตรวจหำชนิดและปริมำณฮีโมโกลบินในภำคใต้ ภำคตะวันออก ภำค
ตะวนัตก ภำคกลำง และกรุงเทพฯ เพื่อประกนัคณุภำพกำรตรวจวิเครำะห์ฮีโมโกลบิน ซึ่งส ำคญัในกำรตรวจวินิจฉยัโลหิต
จำงธำลสัซีเมีย ตัง้แต่ปี 2553 และได้พฒันำระบบกำรทดสอบควำมช ำนำญจนได้รับกำรรับรองกำรเป็นผู้จัดโปรแกรม ฯ  
จำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำรตำมมำตรฐำน ISO/ICE 17043 : 2010 เมื่อเดือนธนัวำคม 2558  ส ำหรับปี 2560 มีสมำชิกเข้ำ
ร่วม จ ำนวน 22 แห่ง เมื่อแบ่งตำมเทคนิคกำรวิเครำะห์ คือ HPLC, LPLC และ CE มีสมำชิกเข้ำร่วม 12, 7 และ 6 แห่ง 
ตำมล ำดบั ด ำเนินกำร 2 รอบ รอบละ 2 ตวัอย่ำง กำรประเมินผลทำงสถิติเป็นไปตำมข้อก ำหนด  ISO 13528 : 2015  ผล
กำรทดสอบควำมช ำนำญ พบว่ำกลุม่ HPLC, LPLC และ CE มีผลกำรประเมินในระดบัเป็นที่น่ำพอใจ ร้อยละ 100.0, 83.3 
และ 83.3 ตำมล ำดับ ผลเป็นที่น่ำสงสยักลุ่ม CE ร้อยละ16.7 และผลไม่เป็นที่น่ำพอใจ กลุ่ม LPLC ร้อยละ16.7 ระดับ
คณุภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกำรแปลผล และประเมินคู่เสี่ยง ได้ระดบัดีมำก ร้อยละ 90.9  ระดบัพอใช้ ร้อยละ 4.6 
และระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 4.6 ตำมล ำดับ สรุปได้ว่ำห้องปฏิบัติกำรที่เข้ำร่วมส่วนใหญ่มีคุณภำพในกำรตรวจ
วิเครำะห์ และควรเฝ้ำระวงัปรับปรุงตอ่ไป 
ค าส าคัญ  : กำรทดสอบควำมช ำนำญ  / ชนิดและปริมำณฮีโมโกลบิน / ISO/IEC 17043 : 2010/ ISO 13528 : 2015   

Abstract 
In 2010, Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang launched the proficiency testing project of 

identification and determination of hemoglobin which was important for thalassemia diagnosis. The 
participants were laboratories of diagnostic agencies in south, east, west, middle of Thailand and Bangkok.  
The project has been developed and accredited ISO/IEC 17043: 2010 by Department of Science since 
December 2015. In 2017, 22 laboratories participated in this scheme which performed in 2 rounds and 2 
samples for each round and 3 different techniques including HPLC, LPLC and CE were used. The 
performance was evaluated by statistical method comply with ISO/IEC 13528: 2015. It was found that 
percentage of satisfactory results by HPLC, LPLC and CE techniques were 100.0, 83.3 and 83.3 respectively, 
percentage of doubtful results by CE techniques was 16.7 and percentage of unsatisfactory results by LPLC 
techniques was 16.7. The percentage of Interpretation and prenatal couple risk which indicated the 
evaluation as very good, satisfactory and problem was 90.9, 4.6 and 4.6, respectively. The advantages of PT 
scheme results could use for evaluation and development of laboratory quality. 
Keywords: Proficiency testing / Hemoglobin typing / ISO/IEC 17043: 2010/ ISO 13528: 2015  
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ตะวนัตก ภำคกลำง และกรุงเทพฯ เพื่อประกนัคณุภำพกำรตรวจวิเครำะห์ฮีโมโกลบิน ซึ่งส ำคญัในกำรตรวจวินิจฉยัโลหิต
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ร่วม จ ำนวน 22 แห่ง เมื่อแบ่งตำมเทคนิคกำรวิเครำะห์ คือ HPLC, LPLC และ CE มีสมำชิกเข้ำร่วม 12, 7 และ 6 แห่ง 
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ระดับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส ของห้องปฏิบัตกิารชนัสูตรสาธารณสุขในประเทศไทย ปี 2559-2560 
Quality Ranking for Syphilis testing in Thai Medical Laboratories during 2016-2017 
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บทคดัย่อ 

การประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตัิการ เพื่อเป็นตวัชีว้ดั
ระดบัคณุภาพ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ตอ่ผลการตรวจวิเคราะห์ การศกึษาระดบัคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิสจากผล การประเมิน
คณุภาพห้องปฏิบตัิการทัว่ประเทศ ในช่วงปี 2559-2560 จ านวน 260 และ 857 แหง่ตามล าดบั โดยจดัสง่วตัถทุดสอบซีร่ัม ปีละ 3 ครัง้  ๆ
ละ  3 หลอดให้ห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิสตามวิธีที่ใช้ปัจจุบนั เพื่อสะท้อนคณุภาพการตรวจวิเคราะห์แท้จริง จากผลการ
ประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลสิ 6 รอบ เปรียบเทียบระดบัคณุภาพในภาพรวมและระหวา่งปี ซึง่แบง่ระดบัคณุภาพตามคะแนน
มาตรฐานเป็น 4 ระดบั ได้แก่ Excellent (คะแนนมาตรฐาน=4.00), Good (3.50 ≤ คะแนนมาตรฐาน < 4.00), Satisfactory (3.00 ≤ คะแนน
มาตรฐาน < 3.50), Unsatisfactory (คะแนนมาตรฐาน < 3.00) ผา่นเกณฑ์การประเมินที่ระดบัคะแนนมาตรฐาน  ≥  3 พบวา่คา่เฉลีย่ของ
จ านวนห้องปฏิบตัิการสว่นใหญ่อยู่ในระดบั Excellent (63.46 %), Good (19.86 %), Satisfactory (10. 94 %) และ Unsatisfactory  
(5. 74 %) ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบผลระหวา่งปี ระดบัคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลสิมีแนวโน้มดีขึน้ โดยระดบั Excellent เพิ่มขึน้
ร้อยละ 15 ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 4  ห้องปฏิบตัิการไม่ผ่านเกณฑ์ลดลงจาก ร้อยละ 7.62 เป็น  ร้อยละ 3.87 คิดเป็นร้อยละ 49  
สาเหตทุี่ไมผ่า่นเกณฑ์เนื่องจากไมไ่ด้สรุปผลในรายงานผล  และ/หรือไมไ่ด้ตรวจตาม syphilis screening algorithm 
ค าส าคัญ : การทดสอบซฟิิลิส, การประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์, ระดบัคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส 

Abstract 

External Quality Assessment (EQA) or Proficiency Testing (PT) is an interlaboratory comparison. EQA data is a quality 
indicator to ensure an examination results. The objective was to display the quality ranking of syphilis test results from laboratories 
over the country during 2016 - 2017. Proficiency test item include 3 serums with 3 rounds per year were sent to 260 and 857 
laboratories in 2016 to 2017. The laboratories were analyzed syphilis examination as routine to represent their quality. There were 6 
rounds of performance evaluation results collected to analyze in overall and to compare each year. Standard scores were divided 
into 4 Quality ranking include “Excellent” (standard score = 4.00), “Good” (3.50 ≤ standard score < 4.00), “Satisfactory” (3.00 ≤ 
standard score < 3.50) and “Unsatisfactory” (standard score < 3.00). The performance acceptance criteria was assigned with 
standard score ≥ 3. The most of an average number of laboratories have Excellent (63.46%), Good (19.86 %), Satisfactory (10.94 
%) and Unsatisfactory (5.74 %), respectively. Comparing results during the year, an increasing quality ranking trend was found by 
15 % increasing of Exellent, 4 % increasing of acceptable performance and 49 % decresing of unacceptable result or 
Unsatisfactory from 7.62 % in 2016 to 3.87 % in 2017. The cause of unsatisfactory quality ranking would be laboratory reported the 
result without interpret the result and/or technique used not follow the national syphilis screening algorithm.  
Keywords: Syphilis test, External Quality Assessment (EQA), Quality ranking 
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บทคดัย่อ 

การประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบตัิการ เพื่อเป็นตวัชีว้ดั
ระดบัคณุภาพ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ตอ่ผลการตรวจวิเคราะห์ การศกึษาระดบัคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิสจากผล การประเมิน
คณุภาพห้องปฏิบติัการทัว่ประเทศ ในช่วงปี 2559-2560 จ านวน 260 และ 857 แหง่ตามล าดบั โดยจดัสง่วตัถทุดสอบซีร่ัม ปีละ 3 ครัง้  ๆ
ละ  3 หลอดให้ห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิสตามวิธีที่ใช้ปัจจุบนั เพื่อสะท้อนคณุภาพการตรวจวิเคราะห์แท้จริง จากผลการ
ประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลสิ 6 รอบ เปรียบเทียบระดบัคณุภาพในภาพรวมและระหวา่งปี ซึง่แบง่ระดบัคณุภาพตามคะแนน
มาตรฐานเป็น 4 ระดบั ได้แก่ Excellent (คะแนนมาตรฐาน=4.00), Good (3.50 ≤ คะแนนมาตรฐาน < 4.00), Satisfactory (3.00 ≤ คะแนน
มาตรฐาน < 3.50), Unsatisfactory (คะแนนมาตรฐาน < 3.00) ผา่นเกณฑ์การประเมินที่ระดบัคะแนนมาตรฐาน  ≥  3 พบวา่คา่เฉลีย่ของ
จ านวนห้องปฏิบตัิการสว่นใหญ่อยู่ในระดบั Excellent (63.46 %), Good (19.86 %), Satisfactory (10. 94 %) และ Unsatisfactory  
(5. 74 %) ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบผลระหวา่งปี ระดบัคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลสิมีแนวโน้มดีขึน้ โดยระดบั Excellent เพิ่มขึน้
ร้อยละ 15 ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 4  ห้องปฏิบตัิการไม่ผ่านเกณฑ์ลดลงจาก ร้อยละ 7.62 เป็น  ร้อยละ 3.87 คิดเป็นร้อยละ 49  
สาเหตทุี่ไมผ่า่นเกณฑ์เนื่องจากไมไ่ด้สรุปผลในรายงานผล  และ/หรือไมไ่ด้ตรวจตาม syphilis screening algorithm 
ค าส าคัญ : การทดสอบซฟิิลิส, การประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์, ระดบัคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส 

Abstract 

External Quality Assessment (EQA) or Proficiency Testing (PT) is an interlaboratory comparison. EQA data is a quality 
indicator to ensure an examination results. The objective was to display the quality ranking of syphilis test results from laboratories 
over the country during 2016 - 2017. Proficiency test item include 3 serums with 3 rounds per year were sent to 260 and 857 
laboratories in 2016 to 2017. The laboratories were analyzed syphilis examination as routine to represent their quality. There were 6 
rounds of performance evaluation results collected to analyze in overall and to compare each year. Standard scores were divided 
into 4 Quality ranking include “Excellent” (standard score = 4.00), “Good” (3.50 ≤ standard score < 4.00), “Satisfactory” (3.00 ≤ 
standard score < 3.50) and “Unsatisfactory” (standard score < 3.00). The performance acceptance criteria was assigned with 
standard score ≥ 3. The most of an average number of laboratories have Excellent (63.46%), Good (19.86 %), Satisfactory (10.94 
%) and Unsatisfactory (5.74 %), respectively. Comparing results during the year, an increasing quality ranking trend was found by 
15 % increasing of Exellent, 4 % increasing of acceptable performance and 49 % decresing of unacceptable result or 
Unsatisfactory from 7.62 % in 2016 to 3.87 % in 2017. The cause of unsatisfactory quality ranking would be laboratory reported the 
result without interpret the result and/or technique used not follow the national syphilis screening algorithm.  
Keywords: Syphilis test, External Quality Assessment (EQA), Quality ranking 

*Corresponding author: 
E-mail: natamolnok@hotmail.com, kanokwan.t@dmsc.mail.go.th 



193
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

0
3

สาขาเครือขายหองปฏิบัติการและวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน
ห
อ

งท
ี่

ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรีย  
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บทคดัย่อ  
การจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรียเป็นกระบวนการที่มีความส าคญัต่อการวินิจฉยัโรคติดเชือ้ ซึ่งช่วยให้การรักษาผู้ ป่วย ท า

ได้อย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การประเมินคณุภาพจากองค์กรภายนอกเป็นสว่นส าคญัที่จะท าให้ห้องปฏิบตัิการและ
ผู้ ใช้บริการเกิดความมัน่ใจในคณุภาพของผลการตรวจวิเคราะห์ การศกึษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของ
ห้องปฏิบตัิการในการรายงานผลการจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรีย โดยศึกษาข้อมลูการรายงานผลจากห้องปฏิบตัิการที่เข้าร่วม
โครงการประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์กบัส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ จ านวน 243-276 แห่ง ระยะเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2556-2560 จากการศกึษาพบวา่คา่เฉลีย่ห้องปฏิบตัิการที่รายงานผลการจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรียถกูต้องร้อยละ 88.5±10.5 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูตามกลุม่ของเชือ้พบว่า ห้องปฏิบตัิการรายงานเชือ้ในกลุม่ fermentative gram negative bacilli, non-
fermentative gram negative bacilli, gram positive cocci และ gram positive bacilli ถูกต้องร้อยละ 90.5±6.7, 
80.5±18.1, 89.9±8.5 และ 92.5 ตามล าดบั อย่างไรก็ตามความสามารถของห้องปฏิบตัิการในการรายงานเชือ้กลุม่ non-
fermentative gram negative bacilli ไม่สงูเท่าที่ควร โดยเฉพาะเชือ้ Shewanella algae (52.6) และ Elizabethkingia 
meningoseptica (62.3) สาเหตเุกิดจากห้องปฏิบตัิการบางแห่งไม่มี biochemical tests ที่ใช้ในการจ าแนกเชือ้อยา่งเพียงพอ 
และ/หรือผู้ปฏิบตัิงานขาดความรู้ ความช านาญในการจ าแนกเชือ้กลุ่มนี ้ ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการจึงจดัท าเอกสารให้
ความรู้เก่ียวกบัเชือ้แบคทีเรียที่เป็นวตัถทุดสอบเพิ่มเติมไปกบัสรุปผลการประเมินคณุภาพในแต่ละรอบ เพื่อให้ห้องปฏิบตัิการ
ได้รับความรู้ในการจ าแนกเชือ้เพิ่มขึน้ 
ค าส าคัญ : การจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรีย การประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ 

Abstract 
Bacterial identification is an important process for infectious disease diagnosis and effective treatment. The 

External Quality Assessment will enable participating laboratories and customers to ensure the quality of results. 
The aim of this study was to evaluate the laboratory performance for bacterial identification from 243-276 
participating laboratories during 2013-2017. The results shown that average percentage of an accurate 
identification was 88.5±10.5. Four groups of bacterial identification, fermentative gram negative bacilli, 
non-fermentative gram negative bacilli, gram positive cocci and gram positive bacilli were 90.5±6.7, 80.5±18.1, 
89.9±8.5 and 92.5, respectively. However, the performance of participating laboratories for non-fermentative gram 
negative bacilli identification was found to be the least accurate especially Shewanella algae (52.6%) and 
Elizabethkingia meningoseptica (62.3%). The reason was some laboratories have insufficient biochemical tests 
and/or personal knowledge. Therefore, Bureau of Laboratory Quality Standards provided bacterial review 
documents to improve laboratory performance for bacterial identification.  
Keywords: Bacterial identification, External Quality Assessment 
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บทคดัย่อ  
การจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรียเป็นกระบวนการที่มีความส าคญัต่อการวินิจฉยัโรคติดเชือ้ ซึ่งช่วยให้การรักษาผู้ ป่วย ท า

ได้อย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การประเมินคณุภาพจากองค์กรภายนอกเป็นสว่นส าคญัที่จะท าให้ห้องปฏิบตัิการและ
ผู้ ใช้บริการเกิดความมัน่ใจในคณุภาพของผลการตรวจวิเคราะห์ การศกึษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถของ
ห้องปฏิบตัิการในการรายงานผลการจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรีย โดยศึกษาข้อมลูการรายงานผลจากห้องปฏิบตัิการที่เข้าร่วม
โครงการประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์กบัส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ จ านวน 243-276 แห่ง ระยะเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2556-2560 จากการศกึษาพบวา่คา่เฉลีย่ห้องปฏิบตัิการที่รายงานผลการจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรียถกูต้องร้อยละ 88.5±10.5 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูตามกลุม่ของเชือ้พบว่า ห้องปฏิบตัิการรายงานเชือ้ในกลุม่ fermentative gram negative bacilli, non-
fermentative gram negative bacilli, gram positive cocci และ gram positive bacilli ถูกต้องร้อยละ 90.5±6.7, 
80.5±18.1, 89.9±8.5 และ 92.5 ตามล าดบั อย่างไรก็ตามความสามารถของห้องปฏิบตัิการในการรายงานเชือ้กลุม่ non-
fermentative gram negative bacilli ไม่สงูเท่าที่ควร โดยเฉพาะเชือ้ Shewanella algae (52.6) และ Elizabethkingia 
meningoseptica (62.3) สาเหตเุกิดจากห้องปฏิบตัิการบางแห่งไม่มี biochemical tests ที่ใช้ในการจ าแนกเชือ้อยา่งเพียงพอ 
และ/หรือผู้ปฏิบตัิงานขาดความรู้ ความช านาญในการจ าแนกเชือ้กลุ่มนี ้ ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการจึงจดัท าเอกสารให้
ความรู้เก่ียวกบัเชือ้แบคทีเรียที่เป็นวตัถทุดสอบเพิ่มเติมไปกบัสรุปผลการประเมินคณุภาพในแต่ละรอบ เพื่อให้ห้องปฏิบตัิการ
ได้รับความรู้ในการจ าแนกเชือ้เพิ่มขึน้ 
ค าส าคัญ : การจ าแนกชนิดเชือ้แบคทีเรีย การประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ 

Abstract 
Bacterial identification is an important process for infectious disease diagnosis and effective treatment. The 

External Quality Assessment will enable participating laboratories and customers to ensure the quality of results. 
The aim of this study was to evaluate the laboratory performance for bacterial identification from 243-276 
participating laboratories during 2013-2017. The results shown that average percentage of an accurate 
identification was 88.5±10.5. Four groups of bacterial identification, fermentative gram negative bacilli, 
non-fermentative gram negative bacilli, gram positive cocci and gram positive bacilli were 90.5±6.7, 80.5±18.1, 
89.9±8.5 and 92.5, respectively. However, the performance of participating laboratories for non-fermentative gram 
negative bacilli identification was found to be the least accurate especially Shewanella algae (52.6%) and 
Elizabethkingia meningoseptica (62.3%). The reason was some laboratories have insufficient biochemical tests 
and/or personal knowledge. Therefore, Bureau of Laboratory Quality Standards provided bacterial review 
documents to improve laboratory performance for bacterial identification.  
Keywords: Bacterial identification, External Quality Assessment 

*Corresponding author 
 E-mail : pantipa.l@dmsc.mail.go.th 



194
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”
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บทคดัย่อ 

การเปรียบเทียบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการการตรวจวตัถพุยานในคดคีวามผิดทางเพศจดัท าเพื่อเป็นการ
พฒันาคณุภาพและความสามารถสูร่ะดบัสากล ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ซึง่กลุม่ชนัสตูรสาธารณสขุ ศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ได้ด าเนินการตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 เนื่องจากไมม่ีหนว่ยงานในประเทศจดัท า ผลการ
ด าเนินงานการเปรียบเทียบระหวา่งห้องปฏิบตักิาร ที่ท าตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 ผู้ด าเนิน
แผนด าเนินการรับสมคัรสมาชิก ซึง่มีห้องปฏิบตัิการสมาชิกเข้าร่วม 19-26 แหง่ สมาชิกจะได้รับคูม่ือที่ระบคุวามรับผิดชอบ 
ค าแนะน า และเกณฑ์ประเมิน ตวัอยา่งเปรียบเทียบ 2 รายการ รายการละ 3 ตวัอยา่ง 2 ครัง้ตอ่ปี  คือ  การตรวจเอ็นไซม์
แอซิดฟอสฟาเตส และการตรวจหาตวัอสจิุ รายงานผลการเปรียบเทียบระหวา่งห้องปฏิบตัิการแตล่ะห้องปฏิบตัิการและ
ภาพรวม  และรับมอบเกียรติบตัร การเปรียบเทยีบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการนีเ้ป็นการประเมินด้านคณุภาพ มี
การใช้สถิติคา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานในการตรวจเอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส ซึง่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  
(คะแนน 86 – 100) ดี (คะแนน 71 – 85) และพอใช้ (คะแนน 55 – 70) ร้อยละ 93.82, 5.64 และ 0.54 ตามล าดบั 
ห้องปฏิบตัิการสมาชิกน าผลไปใช้เป็นการประกนัคณุภาพห้องปฏิบตัิการการตรวจวตัถพุยานในคดคีวามผิดทางเพศตอ่ไป 
ค าส าคัญ : การเปรียบเทียบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการ, ความผิดทางเพศ, เอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส, ตวัอสจุิ 

Abstract 

Pathology section of the Regional Medical Sciences Center 10, Ubon Ratchathani set up inter 
laboratory comparison assessment scheme in rape test for quality and competence development complying 
to international standard following ISO 15189: 2012. This scheme has done since 2005 because there have 
been no domestic agencies. The performance substantially fulfilled the relevant requirements of ISO/IEC 
17043: 2010. Coordinator registered members and 19-26 participants then received manual defining 
responsibility, instructions and criteria of assessment. The results were evaluated for individual and whole 
participants before receiving certificate. This scheme operated 2 rounds per year with 2 items, Acid 
phosphatase and sperm’s finding and 3 samples for each item. This qualitative scheme used mean and 
standard deviation statistics in Acid phosphatase item. The percentage of assessment is 93.82, 5.46 and 0.54 
for excellent (score 86-100), good (score 71-85) and unacceptable (score 55-70), respectively. The 
participants could be used this certificate for quality assurance. 
Keyword: Inter-laboratory comparison, Rape, Acid phosphatase, Sperm    
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บทคดัย่อ 

การเปรียบเทียบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการการตรวจวตัถพุยานในคดคีวามผิดทางเพศจดัท าเพื่อเป็นการ
พฒันาคณุภาพและความสามารถสูร่ะดบัสากล ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ซึง่กลุม่ชนัสตูรสาธารณสขุ ศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ได้ด าเนินการตอ่เนื่องมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 เนื่องจากไมม่ีหนว่ยงานในประเทศจดัท า ผลการ
ด าเนินงานการเปรียบเทียบระหวา่งห้องปฏิบตักิาร ที่ท าตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 ผู้ด าเนิน
แผนด าเนินการรับสมคัรสมาชิก ซึง่มีห้องปฏิบตัิการสมาชิกเข้าร่วม 19-26 แหง่ สมาชิกจะได้รับคูม่ือที่ระบคุวามรับผิดชอบ 
ค าแนะน า และเกณฑ์ประเมิน ตวัอยา่งเปรียบเทียบ 2 รายการ รายการละ 3 ตวัอยา่ง 2 ครัง้ตอ่ปี  คือ  การตรวจเอ็นไซม์
แอซิดฟอสฟาเตส และการตรวจหาตวัอสจิุ รายงานผลการเปรียบเทียบระหวา่งห้องปฏิบตัิการแตล่ะห้องปฏิบตัิการและ
ภาพรวม  และรับมอบเกียรติบตัร การเปรียบเทยีบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการนีเ้ป็นการประเมินด้านคณุภาพ มี
การใช้สถิติคา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานในการตรวจเอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส ซึง่ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  
(คะแนน 86 – 100) ดี (คะแนน 71 – 85) และพอใช้ (คะแนน 55 – 70) ร้อยละ 93.82, 5.64 และ 0.54 ตามล าดบั 
ห้องปฏิบตัิการสมาชิกน าผลไปใช้เป็นการประกนัคณุภาพห้องปฏิบตัิการการตรวจวตัถพุยานในคดคีวามผิดทางเพศตอ่ไป 
ค าส าคัญ : การเปรียบเทียบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการ, ความผิดทางเพศ, เอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส, ตวัอสจุิ 

Abstract 

Pathology section of the Regional Medical Sciences Center 10, Ubon Ratchathani set up inter 
laboratory comparison assessment scheme in rape test for quality and competence development complying 
to international standard following ISO 15189: 2012. This scheme has done since 2005 because there have 
been no domestic agencies. The performance substantially fulfilled the relevant requirements of ISO/IEC 
17043: 2010. Coordinator registered members and 19-26 participants then received manual defining 
responsibility, instructions and criteria of assessment. The results were evaluated for individual and whole 
participants before receiving certificate. This scheme operated 2 rounds per year with 2 items, Acid 
phosphatase and sperm’s finding and 3 samples for each item. This qualitative scheme used mean and 
standard deviation statistics in Acid phosphatase item. The percentage of assessment is 93.82, 5.46 and 0.54 
for excellent (score 86-100), good (score 71-85) and unacceptable (score 55-70), respectively. The 
participants could be used this certificate for quality assurance. 
Keyword: Inter-laboratory comparison, Rape, Acid phosphatase, Sperm    
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การเปรียบเทียบการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการยาประเมินผลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
Comparison of Pharmaceutical Laboratories Proficiency Testing  

Conformity Assessment of Standard ISO/IEC 17043 

สมุาล ีฤทธ์ิอดุม*, วศิมน จฑูะภกัดี, ป่ินฑนา ดวงสมบตั ิ  และธญัชนก ฉัว่ริยะกลุ 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการยา เป็นข้อก าหนดหลกัของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมี
ความส าคญัต่อความเช่ือมัน่ในผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบตัิการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาห้องปฏิบตัิการ
สมาชิกของผู้ด าเนินแผนการทดสอบความช านาญ จึงศึกษาการเปรียบเทียบการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการยา
ใน 2 เทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณตวัยาส าคญั ได้แก่ Assay by Titration และ Assay by UV-Spectrophotometry ซึ่ง
เป็นข้อมลูปี 2558 และ 2560 ระหว่างห้องปฏิบตัิการสมาชิกภาครัฐกบัเอกชน โดยน าข้อมลูทตุิยภมูิ (secondary data) 
มาเปรียบเทียบทางสถิติค่าเฉลี่ย และมธัยฐานว่ามีความแตกต่างกนัอย่างกนัหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าความช านาญ
ของห้องปฏิบตัิการสมาชิกภาครัฐ และเอกชนไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติค่าเฉลี่ย (α = 0.05) และ
สถิติมธัยฐาน (α = 0.05)  
ค าส าคัญ: การทดสอบความช านาญ, ห้องปฏิบตัิการยา, การเปรียบเทียบ, ระบบคณุภาพ ISO/IEC 17043 

Abstract 

The evaluation of pharmaceutical laboratories performance in proficiency testing programme is one 
of the major concerns in the international standard ISO/IEC 17025 and reliability quality of the laboratories 
analytical data. To improve the performance of participants by proficiency testing provider accredited 
conformity assessment to the international standard ISO/IEC 17043. The study of the comparison of 
pharmaceutical laboratories performance between government laboratories and private laboratories in two 
techniques of proficiency testing programmed i.e. Assay by titration technique and Assay by 
UV-spectrophotometry technique which performed in 2015 and 2017 was conducted to improve the 
performance of participants.  Mann-Whitney U Test and Median Test were used as the statistic comparison of 
secondary data. It was found that the pharmaceutical laboratories performance of government laboratories 
was no significantly different from private laboratories in two proficiency testing programmes (α = 0.05).  
Keywords: proficiency testing, pharmaceutical laboratories, comparison, ISO/IEC 17043 
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บทคดัย่อ 

ผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการยา เป็นข้อก าหนดหลกัของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมี
ความส าคญัต่อความเช่ือมัน่ในผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบตัิการ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาห้องปฏิบตัิการ
สมาชิกของผู้ด าเนินแผนการทดสอบความช านาญ จึงศึกษาการเปรียบเทียบการทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการยา
ใน 2 เทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณตวัยาส าคญั ได้แก่ Assay by Titration และ Assay by UV-Spectrophotometry ซึ่ง
เป็นข้อมลูปี 2558 และ 2560 ระหว่างห้องปฏิบตัิการสมาชิกภาครัฐกบัเอกชน โดยน าข้อมลูทตุิยภมูิ (secondary data) 
มาเปรียบเทียบทางสถิติค่าเฉลี่ย และมธัยฐานว่ามีความแตกต่างกนัอย่างกนัหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าความช านาญ
ของห้องปฏิบตัิการสมาชิกภาครัฐ และเอกชนไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติค่าเฉลี่ย (α = 0.05) และ
สถิติมธัยฐาน (α = 0.05)  
ค าส าคัญ: การทดสอบความช านาญ, ห้องปฏิบตัิการยา, การเปรียบเทียบ, ระบบคณุภาพ ISO/IEC 17043 

Abstract 

The evaluation of pharmaceutical laboratories performance in proficiency testing programme is one 
of the major concerns in the international standard ISO/IEC 17025 and reliability quality of the laboratories 
analytical data. To improve the performance of participants by proficiency testing provider accredited 
conformity assessment to the international standard ISO/IEC 17043. The study of the comparison of 
pharmaceutical laboratories performance between government laboratories and private laboratories in two 
techniques of proficiency testing programmed i.e. Assay by titration technique and Assay by 
UV-spectrophotometry technique which performed in 2015 and 2017 was conducted to improve the 
performance of participants.  Mann-Whitney U Test and Median Test were used as the statistic comparison of 
secondary data. It was found that the pharmaceutical laboratories performance of government laboratories 
was no significantly different from private laboratories in two proficiency testing programmes (α = 0.05).  
Keywords: proficiency testing, pharmaceutical laboratories, comparison, ISO/IEC 17043 
*Corresponding author: 
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อสม.นักวทิย์ฯ พชิิตงานคุ้มครองผู้บริโภค 
The Medical Science Villager Health Volunteer Who Conquers Consumer Protection 
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โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านพรุพ้อ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พทัลงุ 
Phru Por health promotion hospital, Pa Bon, Phatthalung 

บทคดัย่อ 

งานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งบทบาทของ อสม. ที่มีสว่นช่วยในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั ความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ์สขุภาพตา่งๆ ของคนในชุมชน จากการเข้าร่วมโครงการพฒันาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกบัศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง สง่ผลให้ อสม. ของ รพ.สต.พรุพ้อ  มีความรู้และสามารถใช้ชุดทดสอบตรวจคดักรอง
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เช่น ยาแผนโบราณ หรือเคร่ืองส าอาง  และจากผลการตรวจคดักรองตวัอย่างที่มีใช้ในชุมชน ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 35 ตวัอยา่ง  พบการปนปลอมสารห้ามใช้ 22 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 62.86) ซึ่งทางชุมชนได้มีการ
ก าหนดมาตรการร่วมกนัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในชมุชน และการตรวจ
คดักรองเบือ้งต้น พร้อมทัง้ตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์ที่มีการแจ้งเตือนผา่นหน้าต่างเตือนภยัสขุภาพ  เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งและอนัตรายที่จะเกิดตอ่สขุภาพของคนในชมุชนตอ่ไป 
ค าส าคัญ : อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน งานคุ้มครองผู้บริโภค 

Abstract 

Consumer protection is one of the Villager Health Volunteer’s duties which help people in their 
community to detect and surveillance many unsafe health products. From attending to the Medical Science 
Network Development project with Regional Medical Science center 12/1 Trang, Phru Por health promotion 
hospital got medical science knowledge transferring about test kit usage to screen health products such as 
traditional medicines and cosmetics. 35 samples in their community were screened and 22 samples were 
found the prohibit substances contaminated in the products (62.86%). So the villagers set the defensive 
measure together to prevent and resolve the health problems by emphasizing the beneficial knowledge, basic 
screening and also surveillance unsafe health products which were declared on Single Window program in 
order to look after their health consistently.  
Keywords: Villager Health Volunteer, community medical sciences, consumer protection 
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Manoon Sangmaung*, Saichon Krawnoonaul, Wiw Atawiwatanakul 
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บทคดัย่อ 

งานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งบทบาทของ อสม. ที่มีสว่นช่วยในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั ความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ์สขุภาพตา่งๆ ของคนในชุมชน จากการเข้าร่วมโครงการพฒันาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกบัศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง สง่ผลให้ อสม. ของ รพ.สต.พรุพ้อ  มีความรู้และสามารถใช้ชุดทดสอบตรวจคดักรอง
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เช่น ยาแผนโบราณ หรือเคร่ืองส าอาง  และจากผลการตรวจคดักรองตวัอย่างที่มีใช้ในชุมชน ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 35 ตวัอยา่ง  พบการปนปลอมสารห้ามใช้ 22 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 62.86) ซึ่งทางชุมชนได้มีการ
ก าหนดมาตรการร่วมกนัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในชมุชน และการตรวจ
คดักรองเบือ้งต้น พร้อมทัง้ตรวจสอบเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์ที่มีการแจ้งเตือนผา่นหน้าต่างเตือนภยัสขุภาพ  เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งและอนัตรายที่จะเกิดตอ่สขุภาพของคนในชมุชนตอ่ไป 
ค าส าคัญ : อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน งานคุ้มครองผู้บริโภค 
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community to detect and surveillance many unsafe health products. From attending to the Medical Science 
Network Development project with Regional Medical Science center 12/1 Trang, Phru Por health promotion 
hospital got medical science knowledge transferring about test kit usage to screen health products such as 
traditional medicines and cosmetics. 35 samples in their community were screened and 22 samples were 
found the prohibit substances contaminated in the products (62.86%). So the villagers set the defensive 
measure together to prevent and resolve the health problems by emphasizing the beneficial knowledge, basic 
screening and also surveillance unsafe health products which were declared on Single Window program in 
order to look after their health consistently.  
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การจัดการปัญหายาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของภาคีเครือข่ายศูนย์แจ้งเตอืนภยัและจิตอาสาชุมชนบ้านโมคลาน 

The Solving of Steroid Herbal Remedies Problems by Community Volunteers and Network of  Moklan Alert Center 

นฤมล มีแก้ว*  มนต์ชยั มีแก้ว  และทีมจิตอาสาชมุชนโมคลาน 
Narumol Meekaew*, Momchai Meekaew and  Moklan community volunteer team 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านโมคลาน อ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช  

Moklan Health Center, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province  

บทคดัย่อ 

จากการเยี่ยมบ้านผู้สงูอายโุรคเรือ้รังโดยทีมสหวิชาชีพเครือข่ายสขุภาพท่าศาลา ในปี 2559 พบมีการใช้ยาสมนุไพรที่มี
สารสเตียรอยด์ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากมีการขายยาถึงบ้าน ปี 2560 สถานบริการในพืน้ที่ร่วมกับอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมู่บ้าน (อสม). และผู้น าชุมชน จึงริเร่ิมจัดตัง้ศูนย์แจ้งเตือนภยัและรับเร่ืองร้องเรียนผลิตภณัฑ์สขุภาพ โดยใช้งบประมาณจาก
โครงการจิ ตอาสาของส านักงานอาหารและยา  ผ่ านกระบวนงานดังต่อไปนี  ้1 .ชี แ้จงการท างานกับ อสม.  
2.พฒันาศกัยภาพ อสม. 3.เยี่ยมบ้านค้นหากลุม่เสี่ยงและยาที่ใช้ 4.ตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาสมนุไพรโดยชุมชนรับรู้ร่วมกนั 5.
รวบรวมผลและคืนข้อมลูให้ อสม.เพื่อเตือนภยัในชุมชน  6.อสม.เฝ้าระวงัแหลง่ที่มาของยา 7.วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมี
สว่นร่วม 8.สร้างการใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล และ 9.วางแผนพฒันาตอ่ยอด ผลพบวา่ในชมุชนมียาสมนุไพรผสมสเตียรอยด์ ร้อยละ 8 
เพราะหาซือ้ง่าย ราคาถกู ใช้แล้วหายทนัที หลงัเข้าร่วมการปรับเปลีย่นพฤติกรรม พบวา่มีความรู้ เกิดความตระหนกั และไม่ได้ใช้ยา
เดิมอีก และชมุชนได้ร่วมเสนอแนวทางตอ่ยอดอีก 8 กิจกรรม ซึง่จะด าเนินการในปี 2561 สว่นหนึง่คือพฒันาจิตอาสาสูก่ารเป็น อสม.
นกัวิทย์ อีก 21 คน และศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ ร่วมกบัสหวิชาชีพ เพื่อสง่ตอ่ผู้ ป่วยเข้าระบบการรักษาตอ่ไป 
ค าส าคัญ  ศนูย์แจ้งเตือนภยั  โมคลาน  สเตียรอยด์  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน 

Abstract 

In 2016, the community of Moklan was visited by the conjunction with multidisciplinary of Tasala Hospital. The report 
showed that 20% elderly people with chronic diseases used herbal medicines with steroid due to the dealer contacted them 
directly. Thus, Moklan Health Center and Village Health Volunteers (VHVs) established Health Product Surveillance and 
Warning center using the budgets from food and drug administration in 2017. The center operated nine strategies including: 
1. to explain how to work with VHVs. 2. to develop VHVs’ potential. 3. to visit home in order to find high risk group 4.to screen 
steroids adulterated in herbal medicines used in community. 5. to return the information to VHV in order to communicate in 
community 6.to find the source of unsafe drugs. 7.to plan for modifying behavior by community participation. 8. to promote 
the rational drug use 9.to plan for developing. The results showed that herbal medicines adulterant with steroid usage 
decreased to 8%. However, knowledge awareness among community was found increasing after behavior modifying. In 
addition, the community would propose 8 activities, which could be implemented in 2018. One of activities is to develop 
more 21 medical science VHVs. The Health Product Surveillance and Warning center would cooperate with multidisciplinary 
in order to send the patient into the correct treatment system. 
Keywords: Health Product Surveillance and Warning center, Mokhalan, steroids, Village Health Volunteers 
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ของภาคีเครือข่ายศูนย์แจ้งเตอืนภยัและจิตอาสาชุมชนบ้านโมคลาน 

The Solving of Steroid Herbal Remedies Problems by Community Volunteers and Network of  Moklan Alert Center 

นฤมล มีแก้ว*  มนต์ชยั มีแก้ว  และทีมจิตอาสาชมุชนโมคลาน 
Narumol Meekaew*, Momchai Meekaew and  Moklan community volunteer team 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านโมคลาน อ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช  

Moklan Health Center, Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat Province  

บทคดัย่อ 

จากการเยี่ยมบ้านผู้สงูอายโุรคเรือ้รังโดยทีมสหวิชาชีพเครือข่ายสขุภาพท่าศาลา ในปี 2559 พบมีการใช้ยาสมนุไพรที่มี
สารสเตียรอยด์ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากมีการขายยาถึงบ้าน ปี 2560 สถานบริการในพืน้ที่ร่วมกับอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมู่บ้าน (อสม). และผู้น าชุมชน จึงริเร่ิมจัดตัง้ศูนย์แจ้งเตือนภยัและรับเร่ืองร้องเรียนผลิตภณัฑ์สขุภาพ โดยใช้งบประมาณจาก
โครงการจิ ตอาสาของส านักงานอาหารและยา  ผ่ านกระบวนงานดังต่อไปนี  ้1 .ชี แ้จงการท างานกับ อสม.  
2.พฒันาศกัยภาพ อสม. 3.เยี่ยมบ้านค้นหากลุม่เสี่ยงและยาที่ใช้ 4.ตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาสมนุไพรโดยชุมชนรับรู้ร่วมกนั 5.
รวบรวมผลและคืนข้อมลูให้ อสม.เพื่อเตือนภยัในชุมชน  6.อสม.เฝ้าระวงัแหลง่ที่มาของยา 7.วางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมี
สว่นร่วม 8.สร้างการใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล และ 9.วางแผนพฒันาตอ่ยอด ผลพบวา่ในชมุชนมียาสมนุไพรผสมสเตียรอยด์ ร้อยละ 8 
เพราะหาซือ้ง่าย ราคาถกู ใช้แล้วหายทนัที หลงัเข้าร่วมการปรับเปลีย่นพฤติกรรม พบวา่มีความรู้ เกิดความตระหนกั และไม่ได้ใช้ยา
เดิมอีก และชมุชนได้ร่วมเสนอแนวทางตอ่ยอดอีก 8 กิจกรรม ซึง่จะด าเนินการในปี 2561 สว่นหนึง่คือพฒันาจิตอาสาสูก่ารเป็น อสม.
นกัวิทย์ อีก 21 คน และศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ ร่วมกบัสหวิชาชีพ เพื่อสง่ตอ่ผู้ ป่วยเข้าระบบการรักษาตอ่ไป 
ค าส าคัญ  ศนูย์แจ้งเตือนภยั  โมคลาน  สเตียรอยด์  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน 

Abstract 

In 2016, the community of Moklan was visited by the conjunction with multidisciplinary of Tasala Hospital. The report 
showed that 20% elderly people with chronic diseases used herbal medicines with steroid due to the dealer contacted them 
directly. Thus, Moklan Health Center and Village Health Volunteers (VHVs) established Health Product Surveillance and 
Warning center using the budgets from food and drug administration in 2017. The center operated nine strategies including: 
1. to explain how to work with VHVs. 2. to develop VHVs’ potential. 3. to visit home in order to find high risk group 4.to screen 
steroids adulterated in herbal medicines used in community. 5. to return the information to VHV in order to communicate in 
community 6.to find the source of unsafe drugs. 7.to plan for modifying behavior by community participation. 8. to promote 
the rational drug use 9.to plan for developing. The results showed that herbal medicines adulterant with steroid usage 
decreased to 8%. However, knowledge awareness among community was found increasing after behavior modifying. In 
addition, the community would propose 8 activities, which could be implemented in 2018. One of activities is to develop 
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ชุมชนอุ่นใจ ด้วยศูนย์แจ้งเตือนภยัสุขภาพ 
Community peace with Health Product Surveillance and Warning center 

ธนพร เสอืศรี*, นางสมสขุ  ไชยศรี และวาสนา  เดชะพนัธ์ 
Thanaporn Suasri*, Somsuk chaisri and Wasana Dachapan 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา 
Lumkean health promotion hospital, Thaimuang district, Phangnga 

บทคดัย่อ 

ในปี 2547 จากเหตกุารณ์ภยัพิบตัิสึนามิที่เกิดขึน้ ได้น าความสญูเสียมาสูท่รัพย์สินของประชาชนในจงัหวดัพงังา  โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงเรือประมง ซึง่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบอาชีพ จึงเกิดการน าอาหารทะเลจากตา่งถ่ินเข้ามาในพืน้ที่ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา จึงได้สุม่ตรวจสอบความปลอดภยัในอาหารทะเลดงักลา่ว พบสารฟอร์มาลินใน
ปลาหมกึสด จึงได้เฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพที่ก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัทกุชนิด ได้แก่ อาหาร เคร่ืองส าอาง และยาแผนโบราณ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์ไม่ปลอดภยัที่เข้ามาในพืน้ที่ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาสขุภาพของคนในชุมชนได้ รพ.สต.ล าแก่น ได้
อบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนแก่อาสาสมคัรสาธารณสขุ จดัตัง้ศูนย์แจ้งเตือนภยั เฝ้าระวงั และรับเร่ืองร้องเรียน
ปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน เก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยั ตรวจหาสารปนเปือ้นด้วยชุดทดสอบ พร้อมทัง้สง่ตรวจยืนยนั
ยงัศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต ผลการด าเนินการ พบว่าอาหารทะเลที่บริโภคในชุมชนตรวจไม่พบสารฟอร์มาลิน ส าหรับ
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางและยา ยงัตรวจพบสารห้ามใช้ อยา่งไรก็ตาม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ ยงัคงด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง ช่วยให้คนในชุมชนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภยัจากผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภยั อนัส่งผลดีต่อสาธารณสขุของ
ประเทศอยา่งยัง่ยืน 
ค าส าคัญ : วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน, ศนูย์แจ้งเตือนภยั เฝ้าระวงั และรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สขุภาพในชมุชน  

Abstract 
In 2004, natural disaster named “Tsunami” brings loss to people’s properties in Phangnga province especially the 

livelihood for the local people, fishing boats. Many sea foods were imported from other provinces to consume within Phangnga 
province. Following to this reason, Lumkean Health Promotion Hospital focused on testing suspected sea foods and founded 
fresh squids were contaminated with Formalin. So they had the proceeding to overall unsafe products surveillance such as foods, 
cosmetics and traditional medicine which always were contaminated with steroid substances. This proceeding aimed to protect 
the unsafe health products which will lead to make the health problem to their responsibilities area. For the proceeding consist of 
transferring medical science knowledge to village health volunteer,  established Health Product Warning and Surveillance center, 
sampling and testing unsafe health products by using the test kit and forwarding the suspected products to Regional Medical 
Science center 11/1 Phuket to confirmation. The results showed that many sea foods which consume in their responsibly area not 
detected Formalin. For cosmetic and traditional medicine products still detected prohibit substance. However, for consumer 
protection, Health Product Warning and Surveillance center still unsafe products surveillance continuously. In conclusion, it can 
help the villagers to protect themselves from many unsafe products. So it leads the sustainable benefit to public health in country.  
Keywords: community medical sciences, Health Product Warning and Surveillance center 
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Community peace with Health Product Surveillance and Warning center 
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โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา 
Lumkean health promotion hospital, Thaimuang district, Phangnga 

บทคดัย่อ 

ในปี 2547 จากเหตกุารณ์ภยัพิบตัิสึนามิที่เกิดขึน้ ได้น าความสญูเสียมาสูท่รัพย์สินของประชาชนในจงัหวดัพงังา  โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงเรือประมง ซึง่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบอาชีพ จึงเกิดการน าอาหารทะเลจากตา่งถ่ินเข้ามาในพืน้ที่ โรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จงัหวดัพงังา จึงได้สุม่ตรวจสอบความปลอดภยัในอาหารทะเลดงักลา่ว พบสารฟอร์มาลินใน
ปลาหมกึสด จึงได้เฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพที่ก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัทกุชนิด ได้แก่ อาหาร เคร่ืองส าอาง และยาแผนโบราณ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์ไม่ปลอดภยัที่เข้ามาในพืน้ที่ ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาสขุภาพของคนในชุมชนได้ รพ.สต.ล าแก่น ได้
อบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนแก่อาสาสมคัรสาธารณสขุ จดัตัง้ศูนย์แจ้งเตือนภยั เฝ้าระวงั และรับเร่ืองร้องเรียน
ปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน เก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยั ตรวจหาสารปนเปือ้นด้วยชุดทดสอบ พร้อมทัง้สง่ตรวจยืนยนั
ยงัศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต ผลการด าเนินการ พบว่าอาหารทะเลที่บริโภคในชุมชนตรวจไม่พบสารฟอร์มาลิน ส าหรับ
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางและยา ยงัตรวจพบสารห้ามใช้ อยา่งไรก็ตาม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ศนูย์แจ้งเตือนภยัฯ ยงัคงด าเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง ช่วยให้คนในชุมชนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภยัจากผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีไม่ปลอดภยั อนัส่งผลดีต่อสาธารณสขุของ
ประเทศอยา่งยัง่ยืน 
ค าส าคัญ : วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน, ศนูย์แจ้งเตือนภยั เฝ้าระวงั และรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สขุภาพในชมุชน  

Abstract 
In 2004, natural disaster named “Tsunami” brings loss to people’s properties in Phangnga province especially the 

livelihood for the local people, fishing boats. Many sea foods were imported from other provinces to consume within Phangnga 
province. Following to this reason, Lumkean Health Promotion Hospital focused on testing suspected sea foods and founded 
fresh squids were contaminated with Formalin. So they had the proceeding to overall unsafe products surveillance such as foods, 
cosmetics and traditional medicine which always were contaminated with steroid substances. This proceeding aimed to protect 
the unsafe health products which will lead to make the health problem to their responsibilities area. For the proceeding consist of 
transferring medical science knowledge to village health volunteer,  established Health Product Warning and Surveillance center, 
sampling and testing unsafe health products by using the test kit and forwarding the suspected products to Regional Medical 
Science center 11/1 Phuket to confirmation. The results showed that many sea foods which consume in their responsibly area not 
detected Formalin. For cosmetic and traditional medicine products still detected prohibit substance. However, for consumer 
protection, Health Product Warning and Surveillance center still unsafe products surveillance continuously. In conclusion, it can 
help the villagers to protect themselves from many unsafe products. So it leads the sustainable benefit to public health in country.  
Keywords: community medical sciences, Health Product Warning and Surveillance center 
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เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในอ าเภอสตกึ จังหวัดบุรีรัมย์ 
Community Medical Sciences for Consumer Protection in Amphur Satuk, Burirum Province 

สนุทร เพชรกระโทก*1, ไกรฤกษ์ ยานรัมย์1 และธาดา วรรธนปิยกลุ2 

Suntorn pechkratok*1, Krairueg Yanram1 and Thada Wanthanapiyakul2 

1สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองใหญ่ 2ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอสตกึ 
1Nongyai Queen Sirikit Health Center 2Satuk Public District Health Office 

บทคดัย่อ  
อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ด าเนินงานพฒันาเครือขา่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เร่ิมจาก

การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชดุทดสอบและการใช้ระบบแจ้งเตือนภยัสขุภาพ พฒันาสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี หนองใหญ่ เป็นต้นแบบศนูย์แจ้งเตือนภยัเฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนผลติภณัฑ์สขุภาพของจงัหวดั
บรีุรัมย์ ในปี 2558 ผลจากการพฒันาท าให้เกิดเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 – 2560 โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบลทกุแหง่ในอ าเภอสตกึ สามารถพฒันาเป็นอ าเภอต้นแบบของเขตสขุภาพท่ี 9 มี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ หมู่ละ 2 คน รวมทัง้อ าเภอ 346 คน และด าเนินงานคุ้ มครองผู้ บริโภคโดยร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสมีา ในการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพยา ผลติภณัฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอางท่ีไม่
ปลอดภยั ท าให้ได้ข้อมลูที่น ามาใช้ดแูลประชาชนให้รู้จกัเลอืกบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีปลอดภยัได้ด้วยตนเอง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  สร้างคุณค่าให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน ยกระดบัเป็นผู้ขบัเคลื่อนและดูแล
สขุภาพของคนในชมุชนตนเอง 
ค าส าคัญ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  อสม. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ 

Abstract 

Amphur satuk in Burirum Province operated Community Medical Sciences for consumer Protection. 
Nongyai Queen Sirikit Health Center was firstly transferred the medical sciences knowledge such as training 
program, how to use test kits, products warning system and developed to be medical sciences community 
models of Burirum province in 2015. As the result of the project, all of health promoting hospitals in Amphur 
Satuk was developed to be medical sciences community models during the year 2016 to 2017. 346 Village 
health volunteers in health promoting hospitals and Queen Sirikit health center were trained to cooperate with 
Regional Medical Sciences Center 9, Nakonratchasima to protect of health products vigilance. All of these 
models would make possibility to protect themselves from unsafe and harmful products. 
keyword : Community Medical Sciences, Village health volunteer, health promoting hospital, Amphur Satuk, Burirum Province 
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บทคดัย่อ  
อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ ด าเนินงานพฒันาเครือขา่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เร่ิมจาก

การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชดุทดสอบและการใช้ระบบแจ้งเตือนภยัสขุภาพ พฒันาสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี หนองใหญ่ เป็นต้นแบบศนูย์แจ้งเตือนภยัเฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนผลติภณัฑ์สขุภาพของจงัหวดั
บรีุรัมย์ ในปี 2558 ผลจากการพฒันาท าให้เกิดเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2559 – 2560 โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ต าบลทกุแหง่ในอ าเภอสตกึ สามารถพฒันาเป็นอ าเภอต้นแบบของเขตสขุภาพท่ี 9 มี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ที่
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ หมู่ละ 2 คน รวมทัง้อ าเภอ 346 คน และด าเนินงานคุ้ มครองผู้ บริโภคโดยร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสมีา ในการเฝ้าระวงัผลติภณัฑ์สขุภาพยา ผลติภณัฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอางท่ีไม่
ปลอดภยั ท าให้ได้ข้อมลูที่น ามาใช้ดแูลประชาชนให้รู้จกัเลอืกบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีปลอดภยัได้ด้วยตนเอง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน  สร้างคุณค่าให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน ยกระดบัเป็นผู้ขบัเคลื่อนและดูแล
สขุภาพของคนในชมุชนตนเอง 
ค าส าคัญ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  อสม. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล อ าเภอสตกึ จงัหวดับรีุรัมย์ 

Abstract 

Amphur satuk in Burirum Province operated Community Medical Sciences for consumer Protection. 
Nongyai Queen Sirikit Health Center was firstly transferred the medical sciences knowledge such as training 
program, how to use test kits, products warning system and developed to be medical sciences community 
models of Burirum province in 2015. As the result of the project, all of health promoting hospitals in Amphur 
Satuk was developed to be medical sciences community models during the year 2016 to 2017. 346 Village 
health volunteers in health promoting hospitals and Queen Sirikit health center were trained to cooperate with 
Regional Medical Sciences Center 9, Nakonratchasima to protect of health products vigilance. All of these 
models would make possibility to protect themselves from unsafe and harmful products. 
keyword : Community Medical Sciences, Village health volunteer, health promoting hospital, Amphur Satuk, Burirum Province 
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การใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วยวิถขีองชุมชนในต าบลม่วงน้อย 
Rational Drug Use by Community Ways in Tambol Muang Noi 

ธนวิชญ์ แสนสองแคว* คมคาย อินเทศน์  
Thanawich Sansongkwae*  Khomkhai Inted 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลมว่งน้อย  
Health Promoting Hospital Tambol Muang Noi 

บทคดัย่อ 
จากการวิเคราะห์ปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีไมป่ลอดภยัในชมุชนต าบลมว่งน้อย จงัหวดัล าพนู พบวา่ประชาชน

บางสว่นยงัขาดความรู้ในเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีถกูต้อง รวมไปถึงวิธีการใช้ยาที่ปลอดภยั โดยเฉพาะกลุม่ผู้ ป่วยโรค
เรือ้รังที่เสีย่งตอ่การบริโภคผลติภณัฑ์ดงักลา่ว จงึเป็นท่ีมาของโครงการสง่เสริมการใช้ยาปลอดภยัในชมุชน เพื่อค้นหา
ต้นเหตขุองปัญหา และถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่สามารถด าเนินการได้ด้วยวิถีชมุชน ผลการส ารวจชีใ้ห้เห็น
วา่ปัญหาการใช้ยาที่ไมถ่กูต้องของผู้ ป่วยเรือ้รัง เกิดจากทัง้ การใช้ยาที่ได้รับจากสถานพยาบาล ร้านขายยา และยืมกนั
ทาน และทัง้ที่ได้รับยาอนัตราย ยาชดุ อาหารเสริม และผลติภณัฑ์สขุภาพท่ีเป็นอนัตราย จากร้านขายของช าและแหลง่
อื่นๆ ที่พบในพืน้ท่ี ซึง่จากการถอดบทเรียนร่วมกนัในชมุชน ได้ให้แนวทางการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการท่ีน าภาคี
เครือขา่ยตา่งๆ ในชมุชน มาร่วมในการแก้ไขปัญหา ไมว่า่จะเป็นการประชาสมัพนัธ์  ส ารวจ ตรวจเยีย่ม ให้ความรู้ ฯลฯ 
จึงท าให้เกิดนวตักรรมเพื่อสือ่สารเตือนภยัด้วยเพลง ซอค าเมือง ฮู้ทนัเร่ือง สารสเตียรอยด์  และได้น ารูปแบบ “ศนูย์แจ้ง
เตือนภยัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน” มาด าเนินการ ซึง่จะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้วย
เครือขา่ยในชมุชนเองอยา่งยัง่ยืน  
ค าส าคัญ : การใช้ยาอยา่งสมเหตผุล ชมุชน ซอค าเมือง สเตียรอยด์  ศนูย์แจ้งเตือนภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

Abstract 
The problem that concerned with unsafe health products in Tambol Muang Noi Lamphun province is 

lack of knowledge to select appropriate health products and medicines, especially the patient with chronic 
diseases which are in the high-risk group. To finding the cause of problem and proper resolution which can 
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การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อ าเภอสว่างแดนดิน จงัหวดัสกลนคร 
The Development Model for the Protection of Consumer Health Sawang Daen Din, Sakon Nakhon Province. 

วีรพล  เพริศแก้ว* 
Weerapol Pertkaew* 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านขาม 
Bankham Queen Sirikit Health Center 

บทคดัย่อ 

การเจ็บป่วยของประชาชน ที่มีสาเหตมุาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปือ้นสารเคมี มีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ทกุปี จาก
ปัญหาดงักลา่ว ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อดุรธานี ร่วมกบัสถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
บ้านขาม ได้ด าเนินการฝึกอบรม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ให้มีหน้าที่เฝ้าระวงั อาหาร ยา และผลติภณัฑ์สขุภาพ 
ให้กบัประชาชนในพืน้ท่ี ซึง่พบวา่เป็นรูปแบบการด าเนินงานท่ีดี จึงได้ท าการศกึษาโดยกระบวนการ PDCA ในต าบลค้อใต้ 
ก่อนขยายผลสู ่รพ.สต.อ่ืน ๆ ในอ าเภอสว่างแดนดิน กลุม่ตวัอย่าง 77 คน ศึกษาระหว่างเดือน ตลุาคม 2559 – มีนาคม 
2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติ paired sample t-test เพ่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ระหว่าง รูปแบบการด าเนินงานกบัความรู้ การปฏิบตัิตวั ผลการศึกษา พบว่า กลุม่เป้าหมาย มีอายุเฉลี่ย 
47.3 ปี (S.D.=8.5) ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่ อยูใ่นระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 41.6 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 93.5 ระดบั
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้  การปฏิบัติ และผลการด าเนินงาน หลังการพัฒนาเพิ่มขึ น้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < 0.0001) ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ควรมีส่วนร่วมและส่งเสริมการปฏิบัติงาน การสนับสนุน
งบประมาณ การสร้าง อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพืน้ท่ีอื่น เพื่องานคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีตอ่ไป 
ค าส าคัญ : การพฒันารูปแบบ  งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  

Abstract 

Illnesses of people caused from consumption contaminated chemicals food trended to increase every 
year. Because of issue, the Regional Medical Sciences Center 8 Udonthani collaborated with Bankham 
Queen Sirikit health Center trained Village Health Volunteers (VHV) to observe unsafe food, drug and health 
products in their village. This good operation became a model for developing and expanding to other public 
health Center in Sawang Daen Din district. The research based on PDCA processing method with 77 
representatives was conducted during October, 2016 to March, 2017. Data were analyzed by using 
descriptive statistics: Percentage, Mean and Standard Deviation. The inferential statistic: Paired sample t-test 
was also used to compare between variables such as models with variable knowledge, practice and 
performance. The results revealed that target group had average age of 47.3 year (S.D. =8.5). The most 
education level was primary school of 41.6 % and at marital status of 93.5 %. They had higher average level 
of knowledge and practice after developing course significantly (p < 0.0001). Finally, Government should 
participate with public sector for promoting operation, supporting the budget and encouraging community 
medical sciences village health volunteers (VHV) in other areas for better consumer protection. 
Keywords: Development model, Health Consumer Protection, Village Health Volunteer (VHV), Community Medical Sciences. 
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การพัฒนารูปแบบระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
โดยอสม.วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในพืน้ที่ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 

Development of surveillance system and solving consumer protection problems in health products 
by Village Health Volunteer community medical scientist at Satan area in Nan province. 

ก่อกิตต์ เขื่อนค ำ* สธุำรส ทำเสน และคณะ 
Kokitt Keuankom*, Sutharos Tasen and Satan Healthcare officer 

สถำนีอนำมยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี ต ำบลสถำน  อ ำเภอนำน้อย จงัหวดัน่ำน 
Institute Satan Public health center, Nanoi district, Nan Province 

บทคดัย่อ 

งำนคุ้มครองผู้บริโภคมีประเด็นที่หลำกหลำย ซบัซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมปัจจัยต่ำง ๆ และมี
แนวโน้มที่จะทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึน้ตำมควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบต่อสภำวะสขุภำพของประชำชนเป็นกลุม่
ใหญ่ เนื่องจำกควำมไมรู้่ของผู้บริโภค และควำมเอำรัดเอำเปรียบของผู้ผลติ ผู้จ ำหนำ่ย จึงเป็นเร่ืองที่ส ำคญัระดบัประเทศที่
จะให้ควำมสนใจและก ำหนดเป็นนโยบำยของชำติ  ถึงแม้ประเทศไทยเรำจะมีกฎหมำยและหน่วยงำนของรัฐในกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ก็ยงัไม่สำมำรถคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกข้อจ ำกดัหลำยประกำร  อีกทัง้งำน
คุ้มครองผู้บริโภคมกัเป็นบทบำทของภำครัฐเป็นหลกั ดงันัน้กำรหนัมำสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรสร้ำงควำมร่วมมือของ
กลุม่องค์กรผู้บริโภคในกำรดแูลสขุภำพของตนเอง  ของคนในครอบครัวและชุมชน จึงเป็นเร่ืองที่ส ำคญั กำรสร้ำงแกนน ำ
อำสำสมคัรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนงำนคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนคุ้มครองผู้บริโภค
โดยใช้ชุดทดสอบแบบง่ำยตรวจหำสำรปนเปือ้นใน  อำหำร  ยำ  ยำสมนุไพร  เคร่ืองส ำอำง  ผลิตภณัฑ์สขุภำพได้  และ
สบืค้นหำผลติภณัฑ์ที่ไมป่ลอดภยัตอ่กำรบริโภค ในระบบสำรสนเทศหน้ำต่ำงแจ้งเตือนภยั พร้อมทัง้มีกำรท ำงำนในเชิงรุก
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย ให้ควำมรู้และคืนข้อมูลกำรด ำเนินงำน ณ จุดบริกำร  และมีมำตรกำรทำงสงัคมที่ผ่ำนเวทีกำรท ำ
ประชำคมเป็นเคร่ืองมือบงัคบัใช้  จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่พืน้ที่ ต ำบลสถำน  อ ำเภอนำน้อย  จังหวัดน่ำน  น ำมำใช้แล้ว
สำมำรถดูแลสุขภำพของประชำชนในพืน้ที่ได้ กำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคในรูปแบบนีท้ ำให้ชุมชนสำมำรถดูแล
สขุภำพ พึง่พำตนเอง สร้ำงควำมยัง่ยืนและก้ำวสูช่มุชนเข้มแข็ง 
ค าส าคัญ : คุ้มครองผู้บริโภค อำสำสมคัรนกัวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชมุชน หน้ำตำ่งเตือนภยัสขุภำพ 

Abstract 
The consumer protection had a wide range of issue complexities and rapid changes. It is likely to be 

worse issue according to the economic prosperity of the nation and affects to human health in large groups. 
The causes are found from the customer ignorance and exploitation of manufacturer and suppliers. Although 
Thailand had many consumer protection laws and many government agencies, protection of citizen’s right 
was ineffective because of limitation of operation. In the past, the consumer’s protection was mainly in the role 
of the government. So it is important to build the strength and cooperation of consumer groups to our families 
and community health care. Strengthen Village Health Volunteer community medical scientist, provide them 
with the knowledge for consumer protection by using simple testing kit for screening contaminants in health 
products along with the single window programme, include an aggressive work plan, share knowledge and 
return information among networks as well as the social measures by community themselves were as a tool to 
enforce for health care at Tambon Satan, Nanoi district in Nan province. This consumer protection model 
helps their community self-care sustainable and lead to strength health care community.  
Keywords; consumer protection, Village Health Volunteer community medical scientist, single windows 
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Volunteer workers in Health alert system Huaypung, Kalasin Province 

ยพุิน สุม่มาตย์* อคัรพนัธุ์ พทุธสาระวงค์ วนันิสา หินจนัทร์ วิทวฒัน์ ภยูอดเมฆ 
Yupin Soommat* Akharaphan Buddhasarawong Wannisa Hinjan Wittawat Poohyodmek 

คปสอ.ห้วยผึง้ อ าเภอห้วยผึง้ จงัหวดักาฬสินธุ์ 
District Heallth Coordinating Committee Huaypung district, Kalasin 

บทคดัย่อ 

ประชาชนเลือกรักษาอาการเจ็บป่วย ตามทศันคติและความเช่ือ สว่นใหญ่ซือ้ยาเอง ทัง้ที่กระทรวงสาธารณสขุ
รณรงค์เลิกใช้ยาชุด ห้ามขายยาที่มีสารสเตียรอยด์ ยาที่ไม่มีข้อบง่ชีท้างการแพทย์ การศึกษานี ้ เพื่อลดการใช้ยาที่ไม่
ถกูต้อง ลดการขายยาที่ผสมสารสเตยีรอยด์ ยาอนัตราย ยาชดุ ยาแผนโบราณ หรือยาที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนต ารับยาในร้านช า 
สร้างการรับรู้ ปกป้องสทิธิแบบมีสว่นร่วม โดยหารือแนวทางวางแผนร่วมกบัผู้น าชมุชน จดัอบรม อสม.นกัวิทยาการแพทย์
ระดบัอ าเภอ กระจายข่าวสปัดาห์ละครัง้ หมอล ารณรงค์ เพลงมาร์ช เก็บข้อมูลโดย การสมัภาษณ์ ก่อน-หลงัในกลุ่ม
ตวัอยา่งในอ าเภอห้วยผึง้ 4 ต าบล ตลุาคม 2559 ถึง กนัยายน 2560 พบว่า พฤติกรรมการใช้ยาที่ผสมสารสเตียรอยด์ ยา
อนัตราย ยาชดุ ยาแผนโบราณ หรือยาที่ไมไ่ด้ขึน้ทะเบียนต ารับยาของประชาชนในเขตอ าเภอห้วยผึง้จากร้อยละ 84 ลดลง
เหลือร้อยละ 12  ร้านช าไม่พบการขายยาชุด ยาอนัตรายหรือยาที่ไม่ได้ขึน้ทะเบียนต ารับยาและได้รับการตรวจประเมิน
คณุภาพร้านช าให้เป็นร้านสะดวกยิม้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 100 ไม่มีรายงานรถเร่คนเร่ขายยาในชุมชน มีจ านวนจิตอาสาแจ้ง
เตือนภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพที่สื่อสารได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ ร้อยละ 96 เกิดชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใช้ยาอยา่งเหมาะสม 
ค าส าคัญ: ยาชดุ ยาอนัตราย สารสเตยีรอยด์ ร้านสะดวกยิม้ จิตอาสา 

Abstract 

The purpose of this research was to study the behavior change by participation process including 
training about steroids contamination and no registered medication and recognizing the harmful of steroids 
with local music in Huaypung, Kalasin province. The study was performed on the populations in four sub-
districts in Huaypung district during October, 2016 – September, 2017. The interviewing and the participatory 
observation were used as the research instruments. The results showed that behavior of people tended to 
reduce the use of unsafe medicine and health products from 84% to 12%. In community stores were also not 
found unsafe products such as steroids contaminated in traditional medicines, dangerous medicines or no 
registered medicines and passed the accreditation of “ Smile Community Store” criteria. The volunteer 
workers in alert system could rapid response for harmful products.   
Keywords: Steroids, dangerous medicine, Volunteer workers in Health 
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การด าเนินงานอาหารปลอดภยั ในพืน้ที่ต าบลบ่อสุพรรณ 
Operating for Food Safety in Tambon Bo Suphan 

ศกัดิ์ชาย บญุมาก* และ จินตปาตี สขุโสม 
Sakchai Bunmrk* and Jintapatee Suksom 

สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ต าบลบอ่สพุรรณ 
Queen Sirikit Health Center Tambon Bo Suphan  

บทคดัย่อ 

จากปัญหาการตรวจพบผลิตภณัฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภยั เช่นอาหารปนเปื้อนสารเคมี  สถานีอนามยัเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ต าบลบ่อสพุรรณ จึงมีแนวคิดในการจัดการปัญหาดงักล่าว โดยจัดตัง้ทีมงานในการ
ด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จาก 3 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มอสม. นักเรียนมัธยม และ
ประถมศกึษา โดยทีมงานผา่นการอบรมความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์สขุภาพ และการตรวจสอบเบือ้งต้นโดยใช้ชดุทดสอบ ซึง่
จะท าหน้าที่ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เมื่อตรวจพบทางสถานีอนามัยจะ
ด าเนินการแจ้งผู้จ าหนา่ย ให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุง  จากนัน้ภายใน  1 เดือนจะมีการตรวจซ า้ ถ้ายงัคงพบสารปนเปือ้นจะ
ด าเนินการติดป้ายรายการอาหารที่ตรวจพบให้ประชาชนรับทราบ เพื่อหลกีเลีย่งการซือ้ไปบริโภค ผลการด าเนินงาน ที่ผา่น
มาพบวา่สามารถแก้ไขปัญหาในพืน้ได้ โดยในปี 2560 ตรวจไม่พบสารปนเปือ้นในอาหารท่ีจ าหนา่ยในตลาดนดั และชมุชน 
ทัง้นีปั้จจยัแหง่ความส าเร็จคือการได้รับความร่วมมือจากชมุชน และทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
ค าส าคัญ : สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ต าบลบอ่สพุรรณ, อาหารปลอดภยั  

Abstract 

According to the problem of food contamination with chemicals, the QSHC of Bo Suphan District has 
established the Community Medical Scientists which is consisting of the Village Health Volunteer (VHV), 
students from primary and secondary schools. They were not only trained to provide knowledge about health 
products but they also investigated the contaminated food using food safety testing kits. If the testing kit 
showed positive result which indicating foods contamination, they would suggest the owner of such food stall 
to improve the quality of foods before doing another investigation next month. If food quality is not improved, 
they would publicize and declare warning. The consequence of the Community Medical Scientists actions 
was satisfied as there was any report on food contamination from neither food stall nor local vender in 2017. 
This current report suggested that good collaboration of the locals and partakers is a key factor to this 
success of the Community Medical Scientists operation. 
Keywords: Queen Sirikit Health Center (QSHC) Tambon Bo Suphan, Food Safety 
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การพัฒนาตลาดท่องเที่ยวพกุิลทองด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
The Development of Phikul Thong Travel Market Using Community Medical Sciences 

สพุรรณี มณีวรรณ์* ยงยทุธ ธิตินลินิธิ และคณะ 
Supunnee Maneewan* Yongyut Thitininniti and Pikuntong Healthcare officer 

สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต าบลพิกลุทอง อ าเภอทา่ช้าง จงัหวดัสิงห์บรีุ 
Phikul Thong Qeen Sirikit Health Center, Thachang district, Singburi Province 

บทคดัย่อ 

การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท าให้สภาพชุมชนเกิดความเปลี่ยนแปลง รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชนบท ตลาดวดั
พิกุลทองเป็นสถานที่จ าหน่ายสินค้าและผลิตภณัฑ์ที่มีความหลากหลายจึงยากที่จะควบคุมคุณภาพได้ภายใต้เง่ือนไขทาง
สงัคม ในปี พ.ศ.2559 สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พิกุลทอง มีแนวคิดจะพฒันาในรูปแบบตลาด
ท่องเที่ยวปลอดภยั โดยประยกุต์ใช้เกณฑ์พฒันาคณุภาพเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเป็นกลไกในการขบัเคลื่อน
ผสมผสานเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซือ้ มุ่งเน้นสร้างจิตส านึกปรับพฤติกรรมผู้ประกอบการให้ค านึงถึงคณุภาพและความ
ปลอดภยัของผู้บริโภคมากกวา่ก าไร ประเมินต้นทนุและหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกนัของแกนน าเครือขา่ย และประเมินผล
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ผลลพัธ์คือ เกิดรูปแบบตลาดท่องเที่ยวพิกุลทองด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มีส่วนร่วมภาคี
เครือข่ายท้องถ่ินที่ชัดเจน มีแผนการใช้งบประมาณระยะสัน้และระยะยาว และจดัตัง้ชมรมผู้ประกอบการ “ชมรมผู้ ค้าศิษย์
หลวงพ่อแพวดัพิกุลทองพระอารามหลวง” โดยมีรายได้เพื่อการพฒันาเฉลี่ยเดือนละ 17,800 บาท ในปี พ.ศ.2560 สามารถ
ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซือ้ พัฒนาเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสขุ และเป็นตลาดประชารัฐแหง่แรกในจงัหวดัสงิห์บรีุ 
ค าส าคัญ : ตลาดทอ่งเที่ยว พิกลุทอง วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน 

Abstract 

The economic development triggered the alteration of community into economic society which affected 
the lifestyle of rural people. Phikul Thong temple market is a place to sell diverse goods and products so it is 
difficult to control the quality under social situations. In 2016, Phikul Thong Qeen Sirikit Health Center purposed 
the concept of secure travel market by applying the criteria for quality improvement in community medical 
sciences include with the standard market. Focus on creating a conscious mind, adjusting the entrepreneurial 
behavior, taking into account the quality and safety of consumers rather than profit. In accordance, the evaluated 
cost, appropriate function of the organization network and continually assessment established Phikul Thong travel 
market using community medical sciences with local organization network participation. The budget expense was 
planned in both short and long run. The entrepreneur club was settled and the developmental fund was gathered 
from this club approximately 17,800 Baht per month. In 2017, the favorable market standards were certified. Form 
this proceeding, this market has been improved into travel market which is certified by The Ministry of Public 
Health and has been chosen as the first public market in Sing Buri Province. 
Keyword: Travel Market, Phikul Thong, Community Medical Sciences 
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อมยิม้ปลอดภยั เพื่อผู้บริโภคปลอดภยั  
โดย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. บ้านดารา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

The Safety Smile for the Protection of Consumers by Medical Sciences Health Volunteers of Bandara Consumer  
Protection Club in Uttaradit province 

วรยทุธ  บญุพนัธ์*, ยอดชาย คณุวฒุิ และชมรมเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. บ้านดารา จงัหวดัอตุรดติถ์ 
Warayut Boonpun*, Yodchay Khunnawut and Medical Sciences Health Volunteers of Bandara Consumer Protection Club 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านดารา อ าเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดิตถ์ กระทรวงสาธารณสขุ 
Bandara Health Promoting Hospital, Bandara, Amphoe Pichai, Uttaradit 

บทคดัย่อ 

ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนต าบลบ้านดารา ได้แก่อาหาร 
เคร่ืองส าอาง และยาแผนโบราณที่มีจ าหนา่ยในเขตพืน้ท่ีความรับผิดชอบของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. บ้านดารา จงัหวดั
อตุรดิตถ์ ด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี 2560 พบว่าร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์สขุภาพดงักลา่วไม่ได้
มาตรฐาน จึงเกิดมาตรการ “อมยิม้ปลอดภัย” เพื่อสร้างรอยยิม้ของคนในชุมชน ให้ผู้บริโภคปลอดภัย โดยทีม อสม. 
นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ชมรมเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านดารา เก็บตวัอย่างอาหาร เคร่ืองส าอาง และยา
แผนโบราณ จากตลาด ร้านค้า และรถเร่ และท าการทดสอบด้วยชดุทดสอบ จากนัน้จึงบนัทกึรายการท่ีผ่านการตรวจทดสอบที่
ป้าย “อมยิม้ปลอดภยั”และมอบป้ายให้กบัร้านค้า ผู้ประกอบการ และรถเร่ สง่ผลให้คนในชุมชนเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
น าไปสูก่ารสร้างความมัน่ใจแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในชมุชนตอ่ไป  
ค าส าคัญ :  คุ้มครองผู้บริโภค/ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านดารา/ ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

Abstract 

Health products, food, cosmetics and herbal medicine that were sold in Bandara District were analyzed for 
safety assessment by Medical Sciences Health Volunteers of Bandara Consumer Protection Club Uttaradit in 2017. 
These products were tested using various Department of Medical Science test kits. 60% of these products were 
found to be unsafe. From these data, the Safety Smilingly strategy was established. This strategy was developed by 
Medical Sciences Health Volunteers of Ban Da Ra Consumer Protection Club. Health products sold in markets and 
shops in Bandara District were tested using appropriate test kits.  The sellers of safe products were authorized to 
display the Smilingly Safety logo on their products. All health products now require regulation by the related 
department to ensure optimal quality and minimal risk to consumers. 
Keywords: Consumer protection/ Bandara Health Promoting Hospital/ Health products, 
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P3-49 อมยิม้ปลอดภยั เพื่อผู้บริโภคปลอดภยั  
โดย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. บ้านดารา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

The Safety Smile for the Protection of Consumers by Medical Sciences Health Volunteers of Bandara Consumer  
Protection Club in Uttaradit province 

วรยทุธ  บญุพนัธ์*, ยอดชาย คณุวฒุิ และชมรมเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. บ้านดารา จงัหวดัอตุรดติถ์ 
Warayut Boonpun*, Yodchay Khunnawut and Medical Sciences Health Volunteers of Bandara Consumer Protection Club 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านดารา อ าเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดิตถ์ กระทรวงสาธารณสขุ 
Bandara Health Promoting Hospital, Bandara, Amphoe Pichai, Uttaradit 

บทคดัย่อ 

ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนต าบลบ้านดารา ได้แก่อาหาร 
เคร่ืองส าอาง และยาแผนโบราณที่มีจ าหนา่ยในเขตพืน้ท่ีความรับผิดชอบของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต. บ้านดารา จงัหวดั
อตุรดิตถ์ ด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปี 2560 พบว่าร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑ์สขุภาพดงักลา่วไม่ได้
มาตรฐาน จึงเกิดมาตรการ “อมยิม้ปลอดภัย” เพื่อสร้างรอยยิม้ของคนในชุมชน ให้ผู้บริโภคปลอดภัย โดยทีม อสม. 
นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ชมรมเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สต.บ้านดารา เก็บตวัอย่างอาหาร เคร่ืองส าอาง และยา
แผนโบราณ จากตลาด ร้านค้า และรถเร่ และท าการทดสอบด้วยชดุทดสอบ จากนัน้จึงบนัทกึรายการท่ีผ่านการตรวจทดสอบที่
ป้าย “อมยิม้ปลอดภยั”และมอบป้ายให้กบัร้านค้า ผู้ประกอบการ และรถเร่ สง่ผลให้คนในชุมชนเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
น าไปสูก่ารสร้างความมัน่ใจแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในชมุชนตอ่ไป  
ค าส าคัญ :  คุ้มครองผู้บริโภค/ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านดารา/ ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

Abstract 

Health products, food, cosmetics and herbal medicine that were sold in Bandara District were analyzed for 
safety assessment by Medical Sciences Health Volunteers of Bandara Consumer Protection Club Uttaradit in 2017. 
These products were tested using various Department of Medical Science test kits. 60% of these products were 
found to be unsafe. From these data, the Safety Smilingly strategy was established. This strategy was developed by 
Medical Sciences Health Volunteers of Ban Da Ra Consumer Protection Club. Health products sold in markets and 
shops in Bandara District were tested using appropriate test kits.  The sellers of safe products were authorized to 
display the Smilingly Safety logo on their products. All health products now require regulation by the related 
department to ensure optimal quality and minimal risk to consumers. 
Keywords: Consumer protection/ Bandara Health Promoting Hospital/ Health products, 
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อคนสุขภาพดี 
Community Medical Sciences for Better Health 

คมกฤช ร ำมะนะกิจจะ*, มิตรำรุณ คล้ำยวติภทัร, ธงชำติ ทรัพย์จอมทอง, ณฐัชำ ด้วงรัก,  
ญดำ บญุเจริญ และอรวรรณ หลงละเลงิ 

Khomkrit Rammanakitja*, Mittrarun Klaywittaphat, Thongchart Subjomthong, Natthacha Duangrak,  
Yada Booncharoen and Orawan Hlonglalerng   

ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

งำนคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งบทบำทของศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่จะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งและ 
ควำมปลอดภยัให้แก่คนในประเทศ จำกกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ระหว่ำง
ปีงบประมำณ 2558 – 2560 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรใช้ชดุทดสอบ กำรใช้หน้ำตำ่งเตือนภยัสขุภำพ
และพฒันำชมุชนต้นแบบด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ในจงัหวดัตรัง พทัลงุ และสตลู ผลจำก
กำรด ำเนินงำนก่อให้เกิดเครือขำ่ยโรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบล (รพ.สต.) ท่ี อสม.มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ชุด
ทดสอบและหน้ำตำ่งเตือนภยัสขุภำพ เพื่อเฝ้ำระวงัและตรวจสอบควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์สขุภำพต่ำงๆ จ ำนวน 315 
แหง่ (ร้อยละ 99.68 ของ รพ.สต.ทัง้หมด) และเกิดชมุชนต้นแบบด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
จ ำนวน 6 แหง่  ได้แก่ สถำนีอนำมยัเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี (สอน.) ควนเมำจงัหวดัตรัง สอน.ควนปอม 
จงัหวดัพทัลงุ สอน.นิคมพฒันำ จงัหวดัสตลู รพ.สต.คลองปำง รพ.สต.พรุพ้อ และ รพ.สต.ปำล์มพฒันำ ที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค ท ำให้ประชำชนในชุมชนสำมำรถดแูลตนเอง ให้ปลอดภยัจำกผลิตภณัฑ์สขุภำพที่ไม่
ปลอดภยัได้  
ค าส าคัญ : วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชมุชน, อสม, รพ.สต., สอน.  

Abstract 

Consumer protection is one of the Medical Science network development duties which help people 
in their community to detect and survey many unsafe health products. Regional Medical Sciences Center 
12/1, Trang operated Community Medical Sciences in Trang, Phatthalung and Satun provinces in the fiscal 
years 2015 - 2017. The objective was transfer medical sciences knowledge and technology such as test kits 
and the products warning program called single window to village health volunteers in Health promoting 
hospitals and Queen Sirikit health center (Q.S.H.C.). The results of project, 315 hospitals (99.68%) were 
trained. There were 6 hospitals such as Q.S.H.C. (Kuanmao, Kuanpom and Nikhom Phatthana) and Health 
promoting hospitals (Klongpang, Prupor and Palm Phatthana) were developed to be medical sciences 
community models. All of these models would make possibility to protect themselves from unsafe and harmful 
products. 

Keywords: Community Medical Sciences, Public health volunteer, Health promoting hospital, Q.S.H.C. 
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คมกฤช ร ำมะนะกิจจะ*, มิตรำรุณ คล้ำยวติภทัร, ธงชำติ ทรัพย์จอมทอง, ณฐัชำ ด้วงรัก,  
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Khomkrit Rammanakitja*, Mittrarun Klaywittaphat, Thongchart Subjomthong, Natthacha Duangrak,  
Yada Booncharoen and Orawan Hlonglalerng   

ศนูย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

งำนคุ้มครองผู้บริโภค เป็นอีกหนึ่งบทบำทของศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่จะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งและ 
ควำมปลอดภยัให้แก่คนในประเทศ จำกกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ระหว่ำง
ปีงบประมำณ 2558 – 2560 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรใช้ชดุทดสอบ กำรใช้หน้ำตำ่งเตือนภยัสขุภำพ
และพฒันำชมุชนต้นแบบด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ในจงัหวดัตรัง พทัลงุ และสตลู ผลจำก
กำรด ำเนินงำนก่อให้เกิดเครือขำ่ยโรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพต ำบล (รพ.สต.) ท่ี อสม.มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ชุด
ทดสอบและหน้ำตำ่งเตือนภยัสขุภำพ เพื่อเฝ้ำระวงัและตรวจสอบควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์สขุภำพต่ำงๆ จ ำนวน 315 
แหง่ (ร้อยละ 99.68 ของ รพ.สต.ทัง้หมด) และเกิดชมุชนต้นแบบด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
จ ำนวน 6 แหง่  ได้แก่ สถำนีอนำมยัเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษำ นวมินทรำชินี (สอน.) ควนเมำจงัหวดัตรัง สอน.ควนปอม 
จงัหวดัพทัลงุ สอน.นิคมพฒันำ จงัหวดัสตลู รพ.สต.คลองปำง รพ.สต.พรุพ้อ และ รพ.สต.ปำล์มพฒันำ ที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภค ท ำให้ประชำชนในชุมชนสำมำรถดแูลตนเอง ให้ปลอดภยัจำกผลิตภณัฑ์สขุภำพที่ไม่
ปลอดภยัได้  
ค าส าคัญ : วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชมุชน, อสม, รพ.สต., สอน.  

Abstract 

Consumer protection is one of the Medical Science network development duties which help people 
in their community to detect and survey many unsafe health products. Regional Medical Sciences Center 
12/1, Trang operated Community Medical Sciences in Trang, Phatthalung and Satun provinces in the fiscal 
years 2015 - 2017. The objective was transfer medical sciences knowledge and technology such as test kits 
and the products warning program called single window to village health volunteers in Health promoting 
hospitals and Queen Sirikit health center (Q.S.H.C.). The results of project, 315 hospitals (99.68%) were 
trained. There were 6 hospitals such as Q.S.H.C. (Kuanmao, Kuanpom and Nikhom Phatthana) and Health 
promoting hospitals (Klongpang, Prupor and Palm Phatthana) were developed to be medical sciences 
community models. All of these models would make possibility to protect themselves from unsafe and harmful 
products. 
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รูปแบบการด าเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
The Model of Health promoting hospital Development in Lower Southern Provinces 

อภิชาต ตนัธนวฒัน์*  กนกวรรณ แก้วจนัทร์  และสายใจ ปริยะวาที 
ApichartTantanawat* ,KanogwanKeawjan and SaijaiPariyawatee 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ด าเนินงานพฒันาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.)ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในปีงบประมาณ 2560 มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันา งานด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และพฒันาศูนย์แจ้งเตือนภยัเฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหา
ผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน  โดยรูปแบบของการพฒันาประกอบด้วย 1)การเรียนรู้ปัญหา ประสานงาน และคดัเลือกแนว
ทางการด าเนินงาน 2) พฒันาศนูย์แจ้งเตือนภยั โดยถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ชุดทดสอบและการใช้หน้าต่างเตือนภยั
สขุภาพ 3) การด าเนินการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์สขุภาพโดยอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุภาพต าบล และ 4) การสง่เสริมการปฏิบตัิจริงและสร้างแรงจงูใจโดยมอบเกียรติบตัร  ผลจากการด าเนินงานท า
ให้ รพ.สต.สามารถพฒันาเป็นศนูย์แจ้งเตือนภยั และพฒันางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตนัหยงลโุล๊ะ  รพ.สต.รูสะมิแล  รพ.สต.บานา ในจังหวดัปัตตานี และรพ.สต.ทุ่งต าเสา ใน
จงัหวดัสงขลา ที่มีความสามารถในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคดแูลประชาชนในชุมชนให้ปลอดภยัจากผลิตภณัฑ์
สขุภาพท่ีไมป่ลอดภยัได้ด้วยตนเอง ซึง่รูปแบบการด าเนินงานสามารถน าไปใช้ในการพฒันา รพ.สต. ให้ครอบคลมุในพืน้ที่
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southern provinces of Thailand (Songkhla, Patani, Yala and Narathiwat province) during the year 2017. The 
objective was to develop their consumer protection and community medical sciences lines and to establish 
“monitoring centers” to take care of complaints about health products in the community. The activities 
composed of 1) learning area’s problems, coordination and selecting activity models, 2) development of 
monitoring centers, medical sciences knowledge’s communication such as training program, demonstrating 
and practicing how to use test kits, and how to use Single Window Program, 3) provision of health products 
vigilance by public health volunteers and health promoting hospitals, and 4) motivating to practice by offering 
certificates. As the results of the project, 4 health promoting hospitals (Tanyongluloh, Lusamilae, Bana and 
Tungtamsao) were trained and developed to be the monitoring centers and developed their own projects to 
protect their communities’ people from harmful health products. These methods can be used to develop 
health promoting hospitals in other areas 
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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ Multi-elements ที�แพร่ออกมาจากพลาสตกิบรรจุนมสําหรับทารกโดย ICP-OES 

Development of ICP-OES technique to detect multi-elements migrated from plastic milk containers for infant 
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บทคัดย่อ 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที� 369 (พ.ศ. 2558) เรื�องขวดนมและภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก

กําหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหลายชนิด โดยที�ยังไม่มีวิธีมาตรฐานรองรับข้อกําหนดดังกล่าวการศึกษานี �จึงมี

วัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาวิธีวิเคราะห์โลหะหลายชนิดที�แพร่ออกมาจากพลาสติกบรรจุนมได้ในครั �งเดียวโดยใช้

อาหารจําลองที�เป็นสารละลายกรดอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 3(นํ �าหนักต่อปริมาตร) การแพร่ทดสอบที�สภาวะ

อุณหภูมิ70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั �วโมง ว ัดปริมาณ ตะกั �ว  แบเรียม โคบอลต์ ทองแดง เหล็ก ลิเทียม 

แมงกานีส และสังกะสี ด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเพิลพลาสมาออพติคอลอีมีสชันสเปกโทรสโกปี(ICP-OES) ผล

ของการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ พบว่ามีความเฉพาะเจาะจงและไม่มีผลรบกวนจากสารอื�น มี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความเข้มข้นของโลหะแต่ละชนิดกับค่าสัญญาณในช่วง 0-0.75 มก./ลิตรและ 

R2≥0.9990 ขีดจํากัดของการตรวจพบ (LOD) อยู่ในช่วง 0.001-0.004 มก./กก.และขีดจํากัดของการตรวจวัดเชิง

ปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.01 มก./กก.%recovery จากการเติมโลหะทั �ง 8 ชนิดในอาหารจําลองที�ความเข้มข้น 3 

ระดับ อยู่ในช่วง 90-108 ผลของการทําซํ �า ได้ค่า%RSD ผ่านเกณฑ์ยอมรับ จึงมีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์

โลหะตามข้อกําหนด ผลการวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกบรรจุนมจํานวน 20 ตัวอย่างประกอบด้วย ขวดนม ถุงบรรจุ

นํ �านม และฝาปิดขวดนม โดยวิธีนี �พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 

คาํสําคัญ:พลาสติกบรรจนุม, โลหะหลายชนิด, การแพร่, ICP-OES  

Abstract 

 Notification of the Ministry of Public Health (No.369) B.E. 2558 (2015) Re: Feeding bottles and milk containers for infant 
and young children were defined maximum amount for migration of multi-elements. However, there is no standard method 
for metals migration analysis. Therefore, this study aims to develop method for simultaneous determination of multi-elements 
migration from plastic milk containers. Analytical method was conducted using 3% (w/v) of acetic acid as food simulant and 
migration test was operated at 70 oC for 2 hrs. Food simulant was then determined Lead, Barium, Cobalt, Copper, Iron, 
Lithium, Manganese and Zinc by Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES). Validation data of 
this method indicated that there was the specificity for the determination of each element without matrix effect. The described 
method was linear over the range of 0-0.75 mg/L with R2≥0.9990. LOD was achieved in the range of 0.001-0.004 mg/Kg, 
while LOQ was calculated to be 0.01 mg/Kg. The results of 3-concentration spiked levels of 8 elements into food simulant 
showed %recovery in the range of 90-108. The repeatability was presented by %RSD values that complied with the criteria. 
These characteristics showed that this method is suitable for multi-elements analysis according to the 
notificationNo.369. Moreover, 20 samples of plastic milk containers including feeding bottles, breast milk storage bags 
and milk bottle caps were analyzed for metals migration. It was found that amounts of those elements migrated from all 
samples were complied with standard criteria. 
Key word: plastic milk containers, multi-elements, migration, ICP-OES 
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เพื�อให้ได้ข้อมลูทางวิชาการและสื�อสารกบัประชาชนในการลดปริมาณสารเคมีป้องกันกําจดัศตัรูพืชตกค้างก่อน

การบริโภค จึงศกึษาแนวทางการลดปริมาณสารตกค้างในผกัและผลไม้ ด้วยการ ปอกเปลือก ล้างนํ �า และ ลวกต้ม ซึ�งเป็น

ขั �นตอนการเตรียมอาหารอย่างง่ายในครัวเรือน ทําการศึกษาในส้มซึ�งเป็นผลไม้ที�มีความเสี�ยงสูงโดยการปอกเปลือกและ

การล้างนํ �า และศึกษาผลของการลวกต้มในผัก 8 ชนิด ได้แก่ บรอกโคลี คะน้า บวบเหลี�ยม ถั�วฝักยาว มะเขือเปราะ พริก

ชี �ฟ้า ผกับุ้ง และเห็ด ตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารเคมีกําจัดศตัรูพืช 3 กลุ่ม ขอบข่าย 53 ชนิด ด้วยเทคนิคแก๊สโคร
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ออร์กาโนฟอสฟอรัส และกลุ่มสารสงัเคราะห์ไพรีทรอยด์ได้ 100 % การล้างผลส้มและการลวกต้มผกัสามารถลดปริมาณ

สารตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและกลุ่มสารสงัเคราะห์ไพรีทรอยด์ ได้ 15-86 %  และ 39-100 % ตามลําดบั ดงันั �น

ผู้บริโภคไม่ควรตื�นตระหนกจนเกินไปเนื�องจากสารเคมีตกค้างในผกัผลไม้เมื�อนําไปผ่านกระบวนการเพื�อเตรียมเป็นอาหาร
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คําสําคญั: สารเคมีป้องกนักําจดัศตัรูพืชตกค้าง,  แก๊สโครมาโทกราฟฟี� ,  ผกัและผลไม้ 

Abstract 

 This study was conducted to provide science-based information for consumers the procedure to 

reduce pesticide residues in fruits and vegetables before consumption. The household processing such as 

washing, peeling and boiling for the reduction of pesticide residues were carried out. The effects of peeling 

and washing on the diminution of residues in orange, which a high risk fruit, were examined. Moreover, the 

boiling effect in 8 groups of vegetables such as broccoli, Chinese broccoli, loofah, yard-long bean, eggplant, 

chilli, water spinach and mushroom was studied. The method for analysis of 53 pesticides including 

organochlorine compounds (OCs), organophosphorus compounds (OPs) and synthetic pyrethroids (SPs), by 

gas chromatography was used. The results showed that the household processes were practical and 

effective procedures for reducing pesticide residues before the consumption. OCs, OPs and SPs in orange 

could be removed 100 percent by peeling. OPs and SPs in orange could be reduced by washing 15-86 

percent while those in vegetable could be reduced by boiling 39-100 percent. Therefore, the consumers 

should not be panic for the high pesticide residues in fruits and vegetables as they can be reduced by simple 

household processes. 

Key word: Pesticide residues, Gas chromatography, Fruits and vegetables 
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บทคัดย่อ 

“อีริมิน”มีสารสําคญัเป็น ไนเมตาซีแพมผลิตในประเทศญี�ปุ่ น ยานี �ไม่มีการใช้หรือการขึ �นทะเบียนในประเทศไทย

มกัพบการแพร่ระบาดมากในเขต 4 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง จดัเป็นวตัถุออกฤทธิ�ต่อจิตและประสาทประเภทที� 2ระยะหลัง

พบอีริมินปลอมมากขึ �น โดยการใส่หรือผสมวตัถอุอกฤทธิ�หรือยาตวัอื�น ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 12 สงขลา ได้รับของ

กลางชื�อ“อีริมิน”ตั �งแต่เดือนตลุาคม 2556 - ธนัวาคม 2560 จํานวน 225 ตวัอย่าง จึงได้ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค 

Thin-layer Chromatography และ UV-Visible Spectrophotometry พบว่าเป็นไนเมตาซีแพม ร้อยละ 86.22อีทิโซแลม 

ร้อยละ 5.78 ฟีนาซีแพมร้อยละ 4.44 ไนเมตาซีแพมผสมไนตราซีแพม ร้อยละ 1.33 ไดอาซีแพมร้อยละ 0.44 ไนตราซีแพม

ร้อยละ 0.44 และตรวจไมพ่บวตัถุที�ออกฤทธิ� ร้อยละ 1.33 การตรวจพบอีทิโซแลมในอีริมินปลอมคาดว่าตรวจพบเป็นครั �ง

แรกในประเทศไทยเมื�อเดือนกนัยายน 2560ยาอีทิโซแลมมีฤทธิ�ทําให้ง่วงนอน บางประเทศจึงใช้เป็นยานอนหลบัได้แต่ใน

ประเทศไทย ยานี �ไม่มีการใช้หรือประกาศเป็นวตัถุออกฤทธิ�ต่อจิตและประสาทการตรวจพบครั �งนี �ต้องใช้การสืบค้นข้อมลูใน

ต่างประเทศร่วมกบัการยืนยนัผลทางห้องปฏิบติัการนําไปสู่การสื�อสารสาธารณะ เพื�อให้ประชาชนทราบถึงอนัตราย และ

ให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้องพิจารณาข้อกฎหมายต่อไป  

คาํสําคัญ : อีริมิน, ไนเมตาซีแพม, อีทิโซแลม, วตัถอุอกฤทธิ�ตอ่จิตและประสาท 

Abstract 

 “Erimin” containing nimetazepam was an abused psychotic drug widespread in 4 lower southern 

provinces in Thailand.This drug is producedin Japan, butit is not officially used or registered in Thailand. 

Nimetazepamis categorized as Psychotic Substance class 2 according to Psychotic Substances Acts 2016. 

Lately, counterfeit Erimin tablets were found more often. It was contained or mixed with other psychotropic 

substances or drugs. The Regional Medical Sciences Center 12, Songkhla received 225 samples of “Erimin” 

during September 2013-December 2017. The samples were identified using Thin-layer Chromatography and 

UV-Visible Spectrophotometry. As a result, they were detected asnimetazepam (86.22%), etizolam (5.78%), 

phenazepam (4.42%), nimetazepam mixed with nitrazepam (1.33%), diazepam (0.44%), nitrazepam (0.44%), 

and unknown (1.33%).The identified drug of abuse as “etizolam” could be considered as the first detection in 

Thailand in September 2017. Since it has hypnotic effects, it is used as a sedative drug in some countries. 

However, in Thailand, it has not been used or legally controlled as a psychotic substance. This detection was 

investigated by exploring data from foreign countries and using laboratory tests confirmation. This information 

was communicated to the public and the relevant authorities for further legal review. 
Keywords: Erimin, Nimetazepam, Etizolam, Psychotropic substance 
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บทคัดย่อ 

จากรายงานการเฝ้าระวงัของสํานกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค พบวา่โรคอาหารเป็นพิษยังมีการระบาดและเป็น

ปัญหาสาธารณสขุของประเทศไทยคณะวิจยัจึงได้พฒันาวธีิ PCR-ELISA เป็นชดุตรวจเชื �อแบคทีเรียก่อโรคในตวัอย่างส่งตรวจ

จากการระบาดของโรคเพื�อให้สามารถตรวจหาเชื �อที�เป็นสาเหตุได้เร็วขึ �น และตรวจเชื �อได้พร้อมกนัทั �ง 10 ชนิดได้แก่ Vibrio 

cholerae, V. parahaemolyticus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, 

Salmonella spp., Shigellaspp., Streptococcus suis และ Listeria monocytogenes โดยชดุตรวจนี �ประกอบ 2 ชดุตรวจ คือ 

V6 probe test และ species-specific typing เป็นชนิด Single PCR-ELISAและ Multiplex PCR-ELISA ตามลําดบัการพฒันา

เริ�มด้วยการทดสอบสภาวะที�เหมาะสมและประเมินเบื �องต้นพบว่าชุดตรวจเชื �อแบคทีเรียก่อโรคนี �มคี่า LOD >2,700 CFU/mL 

และเมื�อตรวจตวัอย่างนํ �าบริโภคนมอาหารพร้อมบริโภค  จํานวน 83, 12 และ 14 ตามลําดบั เปรียบเทียบผลกบัวิธีเพาะเชื �อตาม

มาตรฐาน ISO และ BAM พบผลตรวจตรงกบัวิธีเพาะเชื �อ 83, 12 และ12 ตามลําดบั(ความถกูต้องร้อยละ 98.2) และพบผลลบ

และบวก 86 และ 21 ตวัอย่างสอดคล้องกบัวิธีเพาะเชื �อ (ความจําเพาะร้อยละ 100 และความไว ร้อยละ 91.3) ผลประเมิน

เบื �องต้นนี � แสดงให้เห็นว่าชดุตรวจนี �สามารถตรวจเชื �อกลุม่นี �ในตวัอย่างนํ �าบริโภคได้ สําหรับการตรวจอาหารและตวัอย่างชนิด

อื�นควรปรับปรุงเพื�อเพิ�มความไวของชุดตรวจ 

Abstract 

Food poisoning outbreak is currently one of the public health problems in Thailand according to Weekly 

Epidemiological Surveillance Report (WESR), Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control.A test kit 

using PCR-ELISA technique was developed as a rapid method for detection of 10 food-borne bacterial species 

simultaneously included  Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, 

Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Streptococcus suis and Listeria monocytogenes. 

This test kit composed of 2 items, V6 probe screening and species-specific typing were conducted asa single 

PCR-ELISA and the multiplex PCR-ELISA respectively.  The optimal condition was set and initially evaluated in 

samples compared with the standard culture methods, i.e. ISO and BAM. The LOD of the developed test kit 

was>2,700 CFU/mL, evaluated results from 83 consume water, 12 milk and 12 of 14 ready-to-eat food samples 

were in concordance to the standard culture findings (accuracy 98.2%). Eighty-six negative and 21 positive results 

were similar to the standard cultural results (specificity 100%, and sensitivity 91.3 %). Hence, the test kit may be 

used for determining of the contamination of these pathogenic bacteria in consume water.  Further improvement of 

the test kit to increase the sensitivity when used with other food samples is required. 

Key words: Food-borne pathogenic bacteria, Cultural method, Molecular method, PCR-ELISA 
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บทคัดย่อ 

จากรายงานการเฝ้าระวงัของสํานกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค พบวา่โรคอาหารเป็นพิษยังมีการระบาดและเป็น

ปัญหาสาธารณสขุของประเทศไทยคณะวิจยัจึงได้พฒันาวธีิ PCR-ELISA เป็นชดุตรวจเชื �อแบคทีเรียก่อโรคในตวัอย่างส่งตรวจ

จากการระบาดของโรคเพื�อให้สามารถตรวจหาเชื �อที�เป็นสาเหตุได้เร็วขึ �น และตรวจเชื �อได้พร้อมกนัทั �ง 10 ชนิดได้แก่ Vibrio 

cholerae, V. parahaemolyticus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, 

Salmonella spp., Shigellaspp., Streptococcus suis และ Listeria monocytogenes โดยชดุตรวจนี �ประกอบ 2 ชดุตรวจ คือ 

V6 probe test และ species-specific typing เป็นชนิด Single PCR-ELISAและ Multiplex PCR-ELISA ตามลําดบัการพฒันา

เริ�มด้วยการทดสอบสภาวะที�เหมาะสมและประเมินเบื �องต้นพบว่าชุดตรวจเชื �อแบคทีเรียก่อโรคนี �มคี่า LOD >2,700 CFU/mL 

และเมื�อตรวจตวัอย่างนํ �าบริโภคนมอาหารพร้อมบริโภค  จํานวน 83, 12 และ 14 ตามลําดบั เปรียบเทียบผลกบัวิธีเพาะเชื �อตาม

มาตรฐาน ISO และ BAM พบผลตรวจตรงกบัวิธีเพาะเชื �อ 83, 12 และ12 ตามลําดบั(ความถกูต้องร้อยละ 98.2) และพบผลลบ

และบวก 86 และ 21 ตวัอย่างสอดคล้องกบัวิธีเพาะเชื �อ (ความจําเพาะร้อยละ 100 และความไว ร้อยละ 91.3) ผลประเมิน

เบื �องต้นนี � แสดงให้เห็นว่าชดุตรวจนี �สามารถตรวจเชื �อกลุม่นี �ในตวัอย่างนํ �าบริโภคได้ สําหรับการตรวจอาหารและตวัอย่างชนิด

อื�นควรปรับปรุงเพื�อเพิ�มความไวของชุดตรวจ 

Abstract 

Food poisoning outbreak is currently one of the public health problems in Thailand according to Weekly 

Epidemiological Surveillance Report (WESR), Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control.A test kit 

using PCR-ELISA technique was developed as a rapid method for detection of 10 food-borne bacterial species 

simultaneously included  Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, 

Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Streptococcus suis and Listeria monocytogenes. 

This test kit composed of 2 items, V6 probe screening and species-specific typing were conducted asa single 

PCR-ELISA and the multiplex PCR-ELISA respectively.  The optimal condition was set and initially evaluated in 

samples compared with the standard culture methods, i.e. ISO and BAM. The LOD of the developed test kit 

was>2,700 CFU/mL, evaluated results from 83 consume water, 12 milk and 12 of 14 ready-to-eat food samples 

were in concordance to the standard culture findings (accuracy 98.2%). Eighty-six negative and 21 positive results 

were similar to the standard cultural results (specificity 100%, and sensitivity 91.3 %). Hence, the test kit may be 

used for determining of the contamination of these pathogenic bacteria in consume water.  Further improvement of 

the test kit to increase the sensitivity when used with other food samples is required. 
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บทคัดย่อ 

 จากข้อสงสยัในปริมาณของสายพนัธุ์ย่อยทยัป์ I และ ทยัป์ II ของเชื �อบซีีจี Tokyo 172-1 ในวคัซีนป้องกนัวณัโรค

ที�ผลิตในประเทศไทยสมัพนัธ์กบัการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จึงได้พฒันาวิธีและทําการตรวจสอบสายพนัธุ์ย่อยของเชื �อ

ในวคัซีนที�ผลิตในปีพ.ศ 2555 และระหว่างปี พ.ศ 2557-2558 ขั �นตอนประกอบด้วยการเตรียมดีเอน็เอมาตรฐานของแต่ละ

สายพนัธ์ุย่อยตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ Real-time PCR และการตรวจหาปริมาณของสายพนัธ์ุย่อยในวคัซีน

ผลการตรวจสอบความถูกต้อง วิธีมีความเหมาะสม หัวข้อความเป็นเส้นตรงและช่วงการวิเคราะห์มีสัมประสิทธิ�การ

ตดัสินใจ >0.99 ความแม่นมสีัมประสิทธิ�ความแปรปรวน <10% ความถูกต้องมีค่าการคืนกลบัอยู่ระหว่าง 105-130% ผล

การตรวจพบเชื �อทั �งสองสายพนัธุ์ย่อยในวคัซีนทกุรุ่น โดยมีทยัป์ I มากกว่า 90% ในวคัซีน 12 รุ่น และมีทยัป์ II สูงสุด15% 

ในวคัซีน1 รุ่น ที�ผลิตในปี 2555 จากนั �นค่าลดลงและมีค่าไม่เกิน 8% สรุปได้ว่าวิธี Real-Time PCRที�พฒันาขี �นเหมาะสม

สําหรับตรวจหาปริมาณสายพันธุ์ย่อยเชื �อบีซีจีในวัคซีน และวัคซีนบีซีจีของไทยมีเชื �อทั �งสองสายพันธุ์ย่อย ซึ�งส่วนใหญ่

เป็นทยัป์ I ข้อมลูนี �เป็นประโยชน์ในการสอบสวนหาสาเหตกุารเกิดอาการไม่พีงประสงค์ และใช้ยืนยนัคุณภาพวคัซีนบีซีจีที�

ผลิตในประเทศไทย  

คาํสําคัญ บีซีจี สายพนัธุ์ย่อย Real-time PCR 

Abstract 

 Doubts about the proportions of Tokyo-172-1 BCG subtypes I and II in tuberculosis vaccines 

produced in Thailand related to adverse events following immunization (AEFI) led to the method development 

and subpopulations determination in vaccines produced in 2012 and during 2014-2015. The procedures 

consisted of standard DNA preparation of each subtype, Real-Time PCR method validation and subtypes 

determination. The validation results showed good performance regard to linearity and range was R2 >0.99, 

precision was %CV <10, and accuracy showed %recovery range 105-130. As results, both subtypes were 

detected in all vaccine lots. Subtype I was found more than 90% in 12 lots, while subtype II showed highest 

amount as 15% in 1 lot produced in 2012 and reduced to not more than 8 %. In conclusion, this developed 

Real-Time PCR method was suitable to detect content of BCG Tokyo-172-1 subtypes I and II; and BCG 

vaccine produced in Thailand contained both subtypes, most of which was subtype I. This information would 

be useful to investigate AEFI causes and confirm the quality of BCG vaccines produced in Thailand. 
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บทคัดย่อ 

การควบคุมคุณภาพการทดสอบในห้องปฏิบตัิการด้านจุลชีววิทยาทางอาหารมีหลายขั �นตอนที�มีความสําคัญ 

หนึ�งในนั �นคือ ขั �นตอนการเตรียมเชื �อแบคทีเรียมาตรฐานที�ใช้ในการควบคุมคุณภาพการทดสอบซึ�งมีความยุ่งยากและต้อง

ใช้เวลาในการเตรียมล่วงหน้า รวมถึงต้องตรวจนบัปริมาณเชื �อแบคทีเรียดงันั �นเพื�อลดขั �นตอนการเตรียมเชื �อในขั �นตอนนี �

ทางห้องปฏิบตัิการได้ทดลองเก็บเชื �อแบคทีเรีย18 ชนิด ประกอบด้วยแบคทีเรียแกรมบวก 12 ชนิดและแบคทีเรียแกรมลบ 

6 ชนิด ในอาหารเลี �ยงเชื �อ 10% Skim Milk และ 15% Glycerol โดยนําเชื �อแบคทีเรียปริมาตร 1 มิลลิลิตร ที�มีปริมาณเชื �อ

ประมาณ 108-109cfu/มิลลิลิตร มาแบ่งบรรจุใน cryotube ขนาดความจุ 1.5 มิลลิลิตร แล้วจัดเก็บในตู้แช่แข็ง(-20±2oC) 

ตรวจติดตามจํานวนแบคทีเรียที�14, 30, 90,210และ360 วนัตามลําดบัเพื�อทราบข้อมลูจํานวนแบคทีเรียที�รอดชีวิตระหว่าง

ช่วงเวลาการจดัเก็บ  ผลการศกึษาพบว่าเชื �อแบคทีเรียทั �งหมดมีจํานวนลดลงประมาณ1 – 4log (cfu/ml) นบัจากวันแรกที�

จดัเก็บ จํานวนที�ลดลงแตกต่างกนัขึ �นอยูก่บัชนิดของเชื �อ เมื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของจํานวนเชื �อแบคทีเรียด้วยวิธีทางสถิติ 

พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05)ระหว่างเชื �อแต่ละชนิด การศึกษาครั �งนี �ทําให้ทราบข้อมูลการ

เปลี�ยนแปลงของปริมาณเชื �อแบคทีเรียที�รอดชีวิตระหว่างการจัดเก็บดังกล่าว  และทําให้ได้เชื �อแบคทีเรียพร้อมใช้ ที�

สามารถนําไปทําการเจือจางเพื�อตรวจนบัจํานวนและนําไปใช้เป็น inoculum สําหรับทํา positive-negative control ใน

การควบคมุคุณภาพการทดสอบได้ทนัทีทําให้ลดเวลาและขั �นตอนในการจัดเตรียมเชื �อ  นําไปสู่รายงานผลการทดสอบที�มี

คณุภาพ และส่งถงึมือผู้ รับบริการได้เร็วขึ �น 

คาํสําคัญ : การรอดชีวิต, แบคทีเรีย, จดัเก็บที�อณุหภมูิ-20 องศาเซลเซียส 

Abstract 

There are several important steps in quality control for food microbiological testing laboratory. One of 
these is the preparation of standardized bacterial inoculum used as the quality control for microbiological 
tests. This inoculums preparation step is quite troublesome and take some time to prepare beforehand. In 
addition, the enumeration of the standardized bacterial inoculum is required. Therefore, to reduce the 
preparation in this step, the laboratory has undertaken a study on the survival of 18 bacterial strains consisted 
of 12 gram-positive and 6 gram-negative bacterial strains in cryoprotective medium, i.e. 10% Skim Milk and 
15% Glycerol. Transferred 1 ml of each bacterial suspension strain, approximately 108-109 cfu/ml, into a 1.5 
ml cryotube and stored at -20±2oC. In order to determine the viability of each bacterial strain throughout the 
storage time, the amount of bacteria was monitored at the interval of 14, 30, 90, 210 and 360 days, 
respectively. The results shown that the amount of all bacterial strains were reduced approximately 1-4 log 
(cfu/ml) from the first day of storage. In addition, variation in the reduction of bacterial number was found to 
be depended on the species of bacteria. Statistically significance (p<0.05) between average amount of 
bacterial strains was also observed. In conclusion, this study has revealed the variation of the survival amount 
bacteria during the specified storage conditions.  Bacterial cultures provided from this study are ready to be 
diluted, enumerated and used as positive-negative control inoculum for quality control which reduced the time 
and steps required in inoculums preparation.  The benefit from this study may lead to a better service to the 
customer with a faster delivering of quality controlled test report. 

Keyword : Survival, Bacteria, Storage temperature -20 oC 
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Herb-drug interaction: A review of Phyllanthus emblica extract and its phytochemical 
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บทคดัย่อ 
อนัตรกริยาระหวา่งสมนุไพรกบัยา (herb-drug interactions) อาจท าให้ผู้ ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากยาที่เพิ่มขึน้

หรือสง่ผลให้การรักษาล้มเหลวได้ มะขามป้อมเป็นสมนุไพรที่มีฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาท่ีหลากหลาย ปัจจุบนัมีการใช้อย่าง
กว้างขวางในประเทศไทย จึงควรมีการศกึษาอนัตรกริยาระหวา่งมะขามปอ้มกบัยาแผนปัจจบุนั บทความนีท้ าการรวบรวม
การศกึษาของมะขามปอ้มร่วมกบัยาแผนปัจจบุนัโดยสบืค้นจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์และต าราที่สามารถสบืค้นได้ ผล
จากการสืบค้นพบว่า การให้สารสกดัมะขามป้อมร่วมกบัยากลุม่ anticoagulants ซึ่งได้แก่ clopidogrel และ aspirin ใน
ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัในการเปลี่ยนแปลงค่า platelet aggregation, bleeding 
time และ clotting time แม้จะพบแนวโน้มการเสริมฤทธ์ิกนัตามหลกัเภสชัพลศาสตร์ การศึกษาในสตัว์ทดลองพบว่า 
gallic acid ซึ่งเป็นสารกลุม่แทนนินในมะขามป้อม เพิ่มค่า Cmax และ AUC เมื่อให้ร่วมกบัยา metoprolol, diltiazem 
และ rosuvastatin ผ่านกลไกการยบัยัง้การท างานของ CYP2D6, CYP3A4/p-glycoprotein และ BCRP ตามล าดบั สรุป
ได้วา่จากการศกึษาที่ผา่นมายงัไมพ่บหลกัฐานที่ชดัเจนของการเกิดอนัตรกริยาระหวา่งมะขามป้อมกบัยาแผนปัจจุบนัทัง้
ในมนษุย์หรือสตัว์ทดลอง ควรระมดัระวงัการใช้ร่วมกนั  
ค าส าคัญ : มะขามป้อม กรดแกลลิก อนัตรกริยาระหวา่งยากบัสมนุไพร 

Abstract 
Herb–drug interactions can lead to serious side effect or to a reduction in the therapeutics effect of 

some drug substances. Phyllanthus emblica commonly known as Makahm Pom in Thai, has many interesting 
pharmacological effects and has been widely used in Thailand. The present study aims to summarize current 
literature regarding P. emblica interactions with conventional drugs. Information was collected via search in 
electronic databases and textbooks. Resultingly, P. emblica extract had no significant change the 
coagulation parameters such as platelet aggregation, bleeding and clotting time when it was co-
administrative with anticoagulant drugs i.e. clopidogrel, aspirin in DM type 2 patients, though the synergistic 
trend was found. In animal studies, gallic acid, a kind of tannins found in P. emblica, could significantly 
increase the Cmax and the AUC when used with metoprolol, diltiazem and rosuvastatin. The proposed 
mechanism of those results were the inhibitory effect of CYP2D6, CYP3A4/p-glycoprotein and BCRP, 
respectively. In conclusion, the results from these studies can not provide enough evidence to judge the 
interaction between clinical drugs and P. emblica. Therefore, the concomitant use of drug and P. emblica 
must be cautious. 
Keywords: Phyllanthus emblica, gallic acid, herb-drug interaction  
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บทคดัย่อ 
ในปัจจบุนัความเจ็บป่วยและการเสยีชีวิตของมนษุย์สว่นหนึง่มีสาเหตมุาจากพิษของสารเคมีก าจดัแมลงที่สะสม

ในร่างกาย งานวิจัยนีจ้ึงได้พิจารณาทางเลือกที่จะลดการใช้สารเคมีก าจดัแมลงโดยได้ประเมินประสิทธิผลในการก าจัด
แมลงในบ้านเรือนของสเปรย์น า้มนัหอมระเหยจากพืชสมนุไพร 9 ชนิด คือ มะกรูด ตะไคร้บ้าน ยคูาลปิตสั โปร่งฟา้ แมงลกั 
โหระพา กะเพรา พล ูและมะแขว่น ที่เตรียม 4 ความเข้มข้น คือ ร้อยละ 0.5, 2.5, 5 และ 10 ในรูปสเปรย์กระป๋องอดัก๊าซ 
โดยน าไปทดสอบประสิทธิผลในการก าจดัยงุลายบ้าน แมลงวนัและแมงสาบโดยวิธี direct application จากการศึกษา
พบว่า สเปรย์น า้มนัหอมระเหยจากตะไคร้บ้านและแมงลกัมีประสิทธิผลในการก าจดัยุงลายบ้าน แมลงวนัและแมงสาบ 
ดีกวา่สเปรย์น า้มนัหอมระเหยจากพืชอีก 7 ชนิด อย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) โดยให้อตัราตายร้อยละ100 ที่ความเข้มข้น
ต ่าสดุร้อยละ 5, 10 และ 2.5 ตามล าดบั โดยองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจยันีจ้ะน าไปใช้เพื่อพฒันาต่อเป็นผลิตภณัฑ์สเปรย์
สมุนไพรอัดก๊าซก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพมากขึน้และจะถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมนุไพรก าจดัแมลงอยา่งง่ายไว้ใช้ในบ้านเรือนเพื่อลดความเสีย่งที่เกิดจากการใช้สารเคมีก าจดัแมลง 
ค าส าคัญ: สเปรย์อดัก๊าซ น า้มนัหอมระเหย แมลงในบ้านเรือน  

Abstract 
At present, one of several causes of human illness and death is an accumulation of insecticides in 

their body. This research focused on alternative to reduce insecticide use by evaluating the effectiveness of 
aerosol spray of essential oils against household insects. Nine herbal essential oils: Citrus hystrix, 
Cymbopogon citratus, Eucalyptus citriodora, Murraya siamensis, Ocimum americanum, Ocimum basilicum, 
Ocimum sanctum, Piper betel and Zanthoxylum limonella were prepared at 4 concentrations of 0.5%, 2.5%, 
5% and 10% in canned aerosol sprays. Those were evaluated the effectiveness against Aedes aegypti, 
Musca domestica and Periplaneta americana by direct application bioassays. The results showed that 
aerosol sprays containing individual essential oils of C. citratus and O. americanum exhibited significantly 
higher effectiveness against Ae. aegypti, M. domestica and P. americana than those containing the other 
individual 7 essential oils with mortality rate of 100% at minimal concentrations of 5%, 10%, 2.5%, respectively 
(p<0.05). The knowledge obtained from this study will be used to develop further as more effective products 
of herbal insecticide aerosol spray. It will also be transferred to the people for developing homemade anti-
insect herbal products for reducing the potential chemical insecticide risk. 
Keywords: Aerosol spray, Essential oils, Household insects 
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P2-2ประสิทธิผลของสเปรย์สมุนไพรอัดก๊าซในการก าจดัแมลงในบ้านเรือน 
Effectiveness of Herbal Aerosol Spray against Household Insects  

จกัรวาล ชมภศูรี* ภานกิุจ กนัหาจนัทร์ ชญาดา ข าสวสัดิ์ พาย ุภกัดีนวน และ สมชาย แสงกิจพร 
Jakkrawarn Chompoosri*, Phanukit Kunhachan, Chayada Khamsawas, Payu Bhakdeenuan and Somchai Sangkitporn 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี 
National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Nonthaburi 

บทคดัย่อ 
ในปัจจบุนัความเจ็บป่วยและการเสยีชีวิตของมนษุย์สว่นหนึง่มีสาเหตมุาจากพิษของสารเคมีก าจดัแมลงที่สะสม

ในร่างกาย งานวิจัยนีจ้ึงได้พิจารณาทางเลือกที่จะลดการใช้สารเคมีก าจดัแมลงโดยได้ประเมินประสิทธิผลในการก าจัด
แมลงในบ้านเรือนของสเปรย์น า้มนัหอมระเหยจากพืชสมนุไพร 9 ชนิด คือ มะกรูด ตะไคร้บ้าน ยคูาลปิตสั โปร่งฟา้ แมงลกั 
โหระพา กะเพรา พล ูและมะแขว่น ที่เตรียม 4 ความเข้มข้น คือ ร้อยละ 0.5, 2.5, 5 และ 10 ในรูปสเปรย์กระป๋องอดัก๊าซ 
โดยน าไปทดสอบประสิทธิผลในการก าจดัยงุลายบ้าน แมลงวนัและแมงสาบโดยวิธี direct application จากการศึกษา
พบว่า สเปรย์น า้มนัหอมระเหยจากตะไคร้บ้านและแมงลกัมีประสิทธิผลในการก าจดัยุงลายบ้าน แมลงวนัและแมงสาบ 
ดีกวา่สเปรย์น า้มนัหอมระเหยจากพืชอีก 7 ชนิด อย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) โดยให้อตัราตายร้อยละ100 ที่ความเข้มข้น
ต ่าสดุร้อยละ 5, 10 และ 2.5 ตามล าดบั โดยองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจยันีจ้ะน าไปใช้เพื่อพฒันาต่อเป็นผลิตภณัฑ์สเปรย์
สมุนไพรอัดก๊าซก าจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพมากขึน้และจะถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมนุไพรก าจดัแมลงอยา่งง่ายไว้ใช้ในบ้านเรือนเพื่อลดความเสีย่งที่เกิดจากการใช้สารเคมีก าจดัแมลง 
ค าส าคัญ: สเปรย์อดัก๊าซ น า้มนัหอมระเหย แมลงในบ้านเรือน  

Abstract 
At present, one of several causes of human illness and death is an accumulation of insecticides in 

their body. This research focused on alternative to reduce insecticide use by evaluating the effectiveness of 
aerosol spray of essential oils against household insects. Nine herbal essential oils: Citrus hystrix, 
Cymbopogon citratus, Eucalyptus citriodora, Murraya siamensis, Ocimum americanum, Ocimum basilicum, 
Ocimum sanctum, Piper betel and Zanthoxylum limonella were prepared at 4 concentrations of 0.5%, 2.5%, 
5% and 10% in canned aerosol sprays. Those were evaluated the effectiveness against Aedes aegypti, 
Musca domestica and Periplaneta americana by direct application bioassays. The results showed that 
aerosol sprays containing individual essential oils of C. citratus and O. americanum exhibited significantly 
higher effectiveness against Ae. aegypti, M. domestica and P. americana than those containing the other 
individual 7 essential oils with mortality rate of 100% at minimal concentrations of 5%, 10%, 2.5%, respectively 
(p<0.05). The knowledge obtained from this study will be used to develop further as more effective products 
of herbal insecticide aerosol spray. It will also be transferred to the people for developing homemade anti-
insect herbal products for reducing the potential chemical insecticide risk. 
Keywords: Aerosol spray, Essential oils, Household insects 
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การประเมินคุณลกัษณะทางเคมี–ฟิสิกส์ของเปลอืกมังคุด 
Evaluation of Physico–Chemical Characteristics of Mangosteen Fruit Rind 

จิรานชุ มิง่เมือง* สมจิตร์ เนียมสกลุ นวรัตน์ จดัเจน ขวญัศรี สราญกวิน สริิกาญจน์ ธนอริยโรจน์ วิไลลกัษณ์ ช่ืนนางชี  
ประถม ทองศรีรักษ์ ศกัดิ์วชิยั ออ่นทอง และ ณฉุตัรา จนัทร์สวุานชิย์ 

Jiranuch Mingmuang*,  Somchit Niumsakul,  Nawarat Chadchan,  Kwansri Sarankawin,  Srikarn Thana – ariyaroj,  
Vilailak Chuennangchee,  Prathom Tongsrirak,  Sakwichai Onthong and Nuchattra Chansuvanich 

สถาบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
Medicinal Plant Research institute, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health 

บทคดัย่อ 
 มงัคดุ (Garcinia mangostana L. วงศ์ Clusiaceae) เป็นสมนุไพรท่ีมีการใช้ประโยชน์กนัอย่างแพร่หลาย และอยู่ใน
บญัชียาหลักแห่งชาติ เปลือกมังคุดเป็นยาใช้ภายนอกส าหรับทาแผลสดและแผลเรือ้รัง แต่ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ควบคมุคณุภาพของสมนุไพรชนิดนี ้การวิจยัในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อประเมินคณุลกัษณะทางเคมี-ฟิสิกส์ของเปลือกมังคดุ 
โดยรวบรวมจากแหล่งธรรมชาติและร้านขายยาสมนุไพรจ านวน 13 ตวัอย่าง และจากสวนสมนุไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 น ามาทดสอบปฏิกิริยาทางเคมีและตรวจ
เอกลกัษณ์ทางเคมีโดยวิธี TLC วิเคราะห์ปริมาณความชืน้ ปริมาณเถ้า ปริมาณสารสกดัด้วยตวัท าละลาย ใช้วิธีของ WHO และ
การวิเคราะห์ปริมาณ -mangostin โดยวิธี HPLC ผลการศึกษา พบว่า เปลือกมงัคดุให้ผลบวกกบั gelatin solution, FeCl3 
TS และ Shinoda’s test การตรวจเอกลกัษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC พบสาร -mangostin ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชืน้ 
ปริมาณเถ้ารวม ปริมาณสารสกัดด้วยน า้  ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล และปริมาณ -mangostin มีค่าเท่ากับ  
(ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 8.7±1.5, 2.8±0.2, 18.1±2.1, 25.9±4.9 และ 4.8±0.9% โดยน า้หนกั ตามล าดบั ผลท่ีได้
จากการวิจยัในครัง้นีส้ามารถน าไปใช้ในการควบคมุคณุภาพเปลือกมงัคดุและยงัเป็นข้อมลูสนบัสนนุการจดัท า Thai Herbal 
Pharmacopoeia ในอนาคต 
ค าส าคัญ : แอลฟาแมงโกสทิน เปลือกมงัคดุ คณุลกัษณะทางเคมี-ฟิสิกส์ Garcinia mangostana Clusiaceae 

Abstract 
 Mangosteen (Garcinia mangostana L. family Clusiaceae) is widely used as a medicinal plant in National List 
of Essential Medicines. Its fruit rind was used to prepare the topical preparations for fresh wound and chronic ulcer. 
However, there are no standard criteria for quality control of this medicinal plant. The objective of this study is to 
evaluate the physico-chemical properties of mangosteen fruit rind. Thirteen samples of mangosteen fruit rind were 
collected from natural sources and purchased from traditional drugstores in Thailand during May – August 2017 and 
an authentic sample was collected from DMSc botanical garden, Chantaburi province. Chemical identifications were 
performed using color reactions and TLC technique. The contents of moisture, total ash and solvent extractives were 
determined according to WHO guideline. The analysis of -mangostin content was evaluated by using HPLC 
technique. The results reviewed that all of the samples were positive for gelatin solution, FeCl3 TS and Shinoda’s test. 
-Mangostin was observed in all TLC chromatograms. The contents of moisture, total ash, water-soluble extractive, 
ethanol-soluble extractive and -mangostin were (mean±SD) 8.7±1.5, 2.8±0.2, 18.1±2.1, 25.9±4.9 and 4.8±0.9% w/w, 
respectively. The results of this study could be used for quality control of mangosteen fruit rind and also provide 
scientific information supporting the establishment of Thai Herbal Pharmacopoeia in the future. 
Keywords: -mangostin, Mangosteen fruit rind, Physico – chemical characteristics, Garcinia mangostana, Clusiaceae 
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การศึกษาคุณภาพของแก่นฝาง 
Study on quality of Caesalpinia sappan heartwood  

ตวงพร เข็มทอง* และ นนัทนา กลิน่สนุทร  
Tuangpon Khemthong* and Nantana Klinsuntorn 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 
 ฝาง มีช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Caesalpinia sappan Linn. วงศ์ Leguminosae ตามต ารายาไทยใช้แก่นฝางซึ่งมี
ฤทธ์ิฝาดสมาน เป็นยาบรรเทาปวด บวม ฟกช า้ และใช้เป็นสีผสมอาหารหรือเคร่ืองส าอาง ปัจจุบนัยงัไม่มีข้อก าหนดใน
ต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินคณุภาพของแก่นฝาง สนบัสนนุการจดัท า
ข้อก าหนดมาตรฐาน โดยท าการศกึษาทางพฤกษเคมีเบือ้งต้น คณุภาพทางเคมีและกายภาพ และการปนเปือ้นโลหะหนกั
ในแก่นฝาง  จ านวน 15 ตวัอยา่ง พบวา่ แก่นฝางประกอบด้วยสารกลุม่เทอร์ปีนอยด์ แอลคาลอยด์ สารประกอบฟีนอลและ
แทนนิน และแอนทราควิโนน สามารถจดัท าข้อก าหนดคณุภาพทางเคมีและกายภาพได้ดงันี ้ปริมาณความชืน้ด้วยวิธีกราวิ
เมตริกไมม่ากกวา่ร้อยละ 6.0 โดยน า้หนกั ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่มากกว่าร้อยละ 1.0 และ 
0.1 โดยน า้หนกั ตามล าดบั ปริมาณสารสกดัด้วยน า้และปริมาณสารสกดัด้วยเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 และ 8.0 
โดยน า้หนกั ตามล าดบั และจากการทดสอบการปนเปือ้นโลหะหนกัซึง่ได้แก่ สารหน ูตะกัว่ และแคดเมียม พบว่าไม่เกินค่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในต ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทยในแก่นฝางทกุตวัอยา่ง  
ค าส าคัญ : คณุภาพ แก่นฝาง 

Abstract 
Caesalpinia sappan Linn., is in the Leguminosae family. Sappan heartwood is used in Thai traditional 

medicine for pain relief and used as food/cosmetic additive for colorant. However, there is no official 
requirement in Thai Herbal Pharmacopoeia. The study aims to provide data to encourage standard 
specifications. Thus this study comprised phytochemical screening, evaluation of physico-chemical 
properties and heavy metal contaminations. Fifteen samples of dried sappan heartwood were investigated. All 
of the samples contains terpenoids, alkaloids, phenolic compounds & tannins and anthraquinones. The 
physico-chemical specifications of sappan heartwood could be established. Water content by gravimetric 
method should be not more than 6.0 %w/w. Total ash and acid insoluble ash should be not more than 1.0 and 
0.1 %w/w, respectively. Water soluble extractive and ethanol soluble extractive should be not less than 5.0 
and 8.0 %w/w, respectively. The contamination of heavy metals including arsenic, lead and cadmium in all 
samples were under the acceptable level in Thai Herbal Pharmacopoeia. 
Keywords: Quality, Caesalpinia sappan, Heartwood 
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วิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลชิซนิในหวัดองดงึ โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง 
Determination of Colchicine in Dong-Dueng Tuber by High Performance Liquid Chromatography  

ทศันีย์ ปานผดงุ* จีระนนัต์ ชพูลู และ สายใจ ปริยะวาท ี
Tassanee Panphadung*, Jeeranan Choopool and Saijai Pariyawatee 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 โคลชิซินเป็นสารท่ีใช้ในการรักษาและมีความเป็นพิษ พบเป็นสารส าคญัในหวัดองดึงซึ่งมีการใช้ในต ารับยาตาม
คมัภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ การวิจยันีจ้ึงได้พฒันาวิธีวิเคราะห์ปริมาณโคลชิซินในหวัดองดึงโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟี 
ชนิดของเหลวประสทิธิภาพสงูเพื่อเป็นการควบคมุคณุภาพและคุ้มครองความปลอดภยัแกผู่้บริโภค เตรียมตวัอยา่งโดยการ
สกัดหัวดองดึง 5 กรัม ด้วยเมธานอลร้อยละ 50 ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ด้วยวิธี sonicate นาน 20 นาที  ใช้คอลมัน์ 
XBridge C18 มีสว่นผสมของเมธานอลและน า้เป็นสารละลายตวัพา อตัราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวดัที่ความ
ยาวคลืน่ 354 นาโนเมตร ปริมาตรที่ฉีด 20 ไมโครลิตร การทดสอบความถกูต้องของวิธีพบว่า มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างความเข้มข้นของโคลชิชินและพืน้ที่ใต้พีคตลอดช่วงความเข้มข้น 0.5 – 160 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั 0.9990 ร้อยละของคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพนัธ์ของความเที่ยงภายในวนัและระหวา่งวนัมี
ค่าเท่ากบั 0.16 และ 0.94 ตามล าดบั ความแม่นของวิธีได้จากการเติมสารละลายโคลชิซินในตวัอย่างที่ความเข้มข้น 3 
ระดบั คือ 5, 10 และ 20  ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าค่าการคืนกลบัของโคลชิซินอยู่ในช่วงร้อยละ 95.3 – 100.2 ค่า
ขีดจ ากดัของการตรวจวดัและขีดจ ากดัของการหาปริมาณเทา่กบั 0.1 และ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั  สรุปได้
วา่วิธีวิเคราะห์ที่พฒันาขึน้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการเฝา้ระวงัโคลชิซินในหวัดองดงึ  
ค าส าคัญ: ดองดงึ โคลชิซิน 
 

Abstract 
 

 Colchicine is a therapeutic substance and its toxicity is concerned. It is found to be an active 
substance in Dong-Dueng, which is used in Thai traditional medicine formulations. This research aimed to 
develop high performance liquid chromatographic (HPLC) method for determination of colchicine content in 
Dong-Dueng for quality control and comsumer protection purposes. Sample solution was prepared by 
sonication of 5 g of Dong-Dueng with 50%methanol for 20 min. The XBridge C18 and a mixture of methanol 
and water were used as stationary phase and mobile phase, respectively. The injection volume was 20 µl. The 
detection was conducted on UV 354 nm. The validation data of the method showed linear relationship 
between concentration and peak area of colchicine solutions cover the range of 0.5 – 160 µg/ml with 
correlation coefficient of 0.9990. The relative standard deviations of repeatability and intermediate precision 
were 0.16 and 0.94, respectively.  Accuracy was obtained from adding 5, 10 and 20 µg/ml of colchicines 
solutions into samples. The percentages of recovery was in the range of 95.3 – 100.2. The Limit of detection 
and limit of quantification were 0.1 and 0.5 µg/ml, respectively. Therefore, the developed high performance 
liquid chromatographic method is suitable for surveillance of the colchicine content in Dong-Dueng. 
Keywords: Dong-Dueng. Colchicine 
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บทคดัย่อ 
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ระหว่างความเข้มข้นของโคลชิชินและพืน้ที่ใต้พีคตลอดช่วงความเข้มข้น 0.5 – 160 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เทา่กบั 0.9990 ร้อยละของคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพนัธ์ของความเที่ยงภายในวนัและระหวา่งวนัมี
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 Colchicine is a therapeutic substance and its toxicity is concerned. It is found to be an active 
substance in Dong-Dueng, which is used in Thai traditional medicine formulations. This research aimed to 
develop high performance liquid chromatographic (HPLC) method for determination of colchicine content in 
Dong-Dueng for quality control and comsumer protection purposes. Sample solution was prepared by 
sonication of 5 g of Dong-Dueng with 50%methanol for 20 min. The XBridge C18 and a mixture of methanol 
and water were used as stationary phase and mobile phase, respectively. The injection volume was 20 µl. The 
detection was conducted on UV 354 nm. The validation data of the method showed linear relationship 
between concentration and peak area of colchicine solutions cover the range of 0.5 – 160 µg/ml with 
correlation coefficient of 0.9990. The relative standard deviations of repeatability and intermediate precision 
were 0.16 and 0.94, respectively.  Accuracy was obtained from adding 5, 10 and 20 µg/ml of colchicines 
solutions into samples. The percentages of recovery was in the range of 95.3 – 100.2. The Limit of detection 
and limit of quantification were 0.1 and 0.5 µg/ml, respectively. Therefore, the developed high performance 
liquid chromatographic method is suitable for surveillance of the colchicine content in Dong-Dueng. 
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บทคดัย่อ 
 

กะเม็ง (Eclipta prostrata L. วงศ์ Asteraceae) เป็นสมนุไพรที่มีการน าสว่นเหนือดินไปใช้เป็นสว่นประกอบใน
ต ารับ “ยาผสมเพชรสงัฆาต” (สตูรที่ 2) ของบญัชียาหลกัแห่งชาติ มีข้อบ่งใช้คือ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนกั แต่ยงั 
ไมม่ีข้อก าหนดมาตรฐานในการควบคมุคณุภาพของสมนุไพรชนิดนี ้การศกึษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาคณุสมบตัิทาง
เคมีกายภาพของส่วนเหนือดินกะเม็ง โดยศึกษาจากตวัอย่างส่วนเหนือดินกะเม็ง จ านวน 11 ตวัอย่าง ที่เก็บจากแหล่ง
ธรรมชาติและซือ้จากร้านยาสมนุไพร และอีก 5 ตวัอย่าง ซึ่งได้รับจากห้องปฏิบตัิการพิพิธภณัฑ์พืช สถาบนัวิจยัสมนุไพร 
น ามาศึกษาคุณลกัษณะทางเคมีกายภาพ ผลการศึกษา พบว่าส่วนเหนือดินกะเม็งควรมีปริมาณความชืน้ เถ้ารวม  
เถ้าที่ไมล่ะลายในกรด ไม่เกินร้อยละ 10.0, 22.0 และ 10.0 โดยน า้หนกั ตามล าดบั ปริมาณสารสกดัด้วยเอทานอล 95% 
และสารสกัดด้วยน า้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.0 และ 17.0 โดยน า้หนัก ตามล าดับ นอกจากนีย้ังได้ท าการตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีและวิธี HPTLC ผลการศึกษานีจ้ะเป็นประโยชน์ในการจัดท าข้อก าหนด
มาตรฐานทางเคมีของกะเม็ง เพื่อใช้ในการควบคมุคณุภาพวตัถดุิบและยาต ารับท่ีมีกะเม็งเป็นสว่นประกอบตอ่ไป 
ค ำส ำคัญ: กะเม็ง ข้อก าหนดทางเคมีกายภาพ 
 

Abstract 
 

Eclipta prostrata L. (Family Asteraceae) is a medicinal plant which its aerial part has been used as 
constituent of “Yapasom Phetsangkhat” (Formula 2) of National List of Essential Medicines for treating 
Hemorrhoidal diseases, but there is no standard specification of this crude drug.  Thus, the physico-chemical 
study of E. prostrata aerial part was conducted. 11 samples of E. prostrata aerial part were collected from 
natural sources and herbal drugstores and 5 samples were obtained from Herbarium laboratory of Medicinal 
Plant Research Institute which was identified as Eclipta prostrata L. Physico-chemical specification of  
E. prostrata aerial part was obtained. The limit of moisture content was proposed as being not more than  
10.0 %w/w, total ash and acid-insoluble ash contents were proposed as being not more than 22.0 and  
10.0 %w/w, respectively, whereas the limits for ethanol-soluble extractive and water-soluble extractive 
contents should be not less than 8.0 and 17.0 %w/w, respectively.  Furthermore, chemical identification by 
color reaction and high performance thin layer chromatography of E. prostrata aerial part were studies.   
The results obtained from this study can be used to set up the physico-chemical specification of E. prostrata 
aerial part that will be useful for quality control of raw material and traditional preparation containing this kind 
of medicinal plant. 
Keywords: Eclipta prostrata L., Physico-chemical, specification 
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บทคัดย่อ 

ประเทศไทยเป็นแหล่งปลกูส าคญัของหมามุ่ยอินเดีย Mucuna prureins (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) 
Baker ex Burck) (MPU) และประชาชนมีการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียเป็นสมุนไพรที่มี
ศกัยภาพอย่างมากที่มีการศึกษาวจิยัใช้เป็นยารักษาโรคที่เป็นปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสขุ อย่างไรก็ตามข้อมูล
การศกึษาด้านพิษวิทยาเก่ียวกบัเมลด็หมามุ่ยอินเดียยงัมีอยู่น้อย  การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพิษเฉียบพลนั
ของสารสกัดด้วยเอทานอล 50% จากเมล็ด MPU โดยด าเนินการศึกษาตาม OECD Guideline (TG423) ผลการทดลอง
พบว่า หนถูีบจกัรที่ได้รับสารสกัดในขนาด 5,000 มก./กก. ไม่แสดงอาการผิดปกติภายหลงัได้รับตวัอย่าง หนูถีบจกัรทกุตวั
มีชีวิตรอดจนครบก าหนด ผลการผ่าซากชนัสตูรไม่พบความผิดปกติทางมหพยาธิวิทยาของอวยัวะภายในของหนูกลุ่ม
ทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับหนกูลุม่ควบคมุ ดงันัน้ สารสกัด MPU ไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลนั ขนาดของตวัอย่างที่ท าให้หนู
ถีบจกัรตายร้อยละ 50 (LD50) ควรมีค่ามากกว่า 5,000 มก./กก. ระดบัความเป็นพิษของตวัอย่างนีจ้ดัอยู่ใน Category 5 
ผลที่ได้จากงานวิจยันีส้ามารถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นเร่ืองความปลอดภยัและเตือนภยัการบริโภคแก่ประชาชน 
ค าส าคัญ: สมนุไพร เมลด็หมามุ่ยอินเดีย พิษเฉียบพลนั 
 

Abstract 
Thailand is a major source for planting Mucuna prureins (L.) DC. var. utilis (Wall. ex Wight) Baker ex 

Burck (MPU) and people are widely consumed. This seed is a strongly potential herb in order to study as a 
medicine for treatment the disease causing the medical and public health problems. However, the 
toxicological data is still limited. This study aimed at investigating the acute toxicity of the 50% ethanolic seed 
extract of MPU complied with OECD Guideline (TG423). The results revealed that mice receiving extract at 
the dose of 5,000 mg/kg had no abnormal signs after receiving the sample. All experimental mice survived till 
the end of the experiment. Necropsy revealed no gross lesions in the visceral organs when compared with the 
control group. Therefore, MPU extract did not produce any acute toxicity and the LD50 of the sample should 
be more than 5,000 mg/kg body weight. The toxicity category of the sample was classified as Category 5. The 
results of this research can be used as preliminary safety data for consuming this medicinal plant.  
Keywords: Herbal, Mucuna pruiens (L.) DC., Acute toxicity 
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พฤกษเคมีและฤทธ์ิโปรออกซแิดนซ์ของสารสกัดแก่นมะหาด 
Phytochemicals and pro-oxidant activity of Artocarpus lakoocha’s heartwood extracts 
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บทคดัย่อ 
มะหาด (Artocarpus lakoocha Buch.-Ham) ใช้เป็นยาแผนไทยในการรักษาโรคพยาธิชนิดตา่งๆ ปัจจบุนัพบฤทธ์ิ

ต้านอนมุลูอิสระ ต้านการอกัเสบ ต้านไวรัสและต้านมะเร็ง มีงานวิจยัรายงานฤทธ์ิโปรออกซิเดทีฟของสารสกดัแก่นมะหาด 
อาจสร้างอนมุลูอิสระและเกิดพิษตอ่สารพนัธุกรรม งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะทางพฤกษเคมีของสารสกดั
จากแก่นมะหาด และทดสอบคณุสมบตัิโปรออกซิแดนซ์ โดยสกดัแก่นมะหาดด้วยตวัท าละลายสามชนิดได้แก่ น า้กลัน่ เอ
ทานอล และเอทิลอะซิเตท วิเคราะห์ปริมาณและระบชุนิดของสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีและเปกโตรสโกปี สว่นคณุสมบตัิโปร 
ออกซิแดนซ์ใช้วิธีวเิคราะห์ความเสยีหายของดีเอ็นเอ (DNA-nicking assay) การสร้างอนมุลูอิสระ (ROS-generating assay) 
และการทดสอบกลตูาไธโอน (GSH assay) ตามล าดบั ผลการทดลองพบวา่สารสกดัหยาบทัง้สามชนิดมี Oxyresveratrol 
(Oxy) เป็นสว่นประกอบหลกั (31-62% w/w) และสารสกดัทัง้สามชนิดสามารถตดัสายพลาสมิดดีเอ็นเอได้ ที่ระดบัความ
เข้มข้น 50 µM Oxy เมื่อมีไอออนทองแดง(II) การสร้างอนมุลูอิสระและการลดปริมาณ GSH แปรผนัตรงกบัความเข้มข้น Oxy 
โดยสรุป Oxy เป็นพฤกษเคมีหลกัในสารสกดัแก่นมะหาดและสามารถแสดงฤทธ์ิโปรออกซิแดนซ์ ซึง่สามารถใช้อ้างอิงงานวิจยั
ที่เก่ียวข้องได้  การศกึษาความสมัพนัธ์และผลกระทบระหวา่ง Oxy และทองแดงจะได้มีการศกึษาตอ่ไป 
ค าส าคัญ: มะหาด Oxyresveratrol โปรออกซิแดนซ์ 

Abstract 
Artocarpus lakoocha Buch.-Ham’s has been used as a Thai traditional medicine for the treatment of 

various parasitic diseases. Currently, this compound has been found antioxidant, anti-inflammatory, anti-viral 
and anti-cancer activities. However, some previous studies reported that it might exhibit the pro-oxidative 
property, which could generate reactive oxygen species(ROS) and caused genotoxicity. The objective of this 
study is therefore to investigate the phytochemical profile of the heartwood’s extracts and the pro-oxidant 
activity in vitro. Initially, the heartwood of A. lakoocha was extracted by three solvents including water, ethanol 
and ethyl acetate and then the chromatography and spectroscopic analysis were carried-out to quantify and 
identify the content of compounds. The pro-oxidant activity was investigated using DNA-nicking, ROS assay 
and glutathione (GSH) assays, respectively. The results showed that Oxyresveratrol(Oxy) was the dominant 
compound (31-62% w/w) in the three crude extracts. The three extracts could also induce damage of 
supercoiled plasmid DNA at 50 µM Oxy in the presence of copper II. ROS generation and GSH depletion were 
also found to be dose dependent of Oxy. In conclusion, Oxy was the major phytochemicals in the extract 
exhibiting the pro-oxidant activity and this finding could be used as a reference for the related research.  Studies 
continue to investigate the relationship and effect between Oxy and copper (II).  
Keywords: Artocarpus lakoocha, Oxyresveratrol, Pro-oxidant 
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บทคดัย่อ 
มะหาด (Artocarpus lakoocha Buch.-Ham) ใช้เป็นยาแผนไทยในการรักษาโรคพยาธิชนิดตา่งๆ ปัจจบุนัพบฤทธ์ิ

ต้านอนมุลูอิสระ ต้านการอกัเสบ ต้านไวรัสและต้านมะเร็ง มีงานวิจยัรายงานฤทธ์ิโปรออกซิเดทีฟของสารสกดัแก่นมะหาด 
อาจสร้างอนมุลูอิสระและเกิดพิษตอ่สารพนัธุกรรม งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะทางพฤกษเคมีของสารสกดั
จากแก่นมะหาด และทดสอบคณุสมบตัิโปรออกซิแดนซ์ โดยสกดัแก่นมะหาดด้วยตวัท าละลายสามชนิดได้แก่ น า้กลัน่ เอ
ทานอล และเอทิลอะซิเตท วิเคราะห์ปริมาณและระบชุนิดของสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟีและเปกโตรสโกปี สว่นคณุสมบตัิโปร 
ออกซิแดนซ์ใช้วิธีวเิคราะห์ความเสยีหายของดีเอ็นเอ (DNA-nicking assay) การสร้างอนมุลูอิสระ (ROS-generating assay) 
และการทดสอบกลตูาไธโอน (GSH assay) ตามล าดบั ผลการทดลองพบวา่สารสกดัหยาบทัง้สามชนิดมี Oxyresveratrol 
(Oxy) เป็นสว่นประกอบหลกั (31-62% w/w) และสารสกดัทัง้สามชนิดสามารถตดัสายพลาสมิดดีเอ็นเอได้ ที่ระดบัความ
เข้มข้น 50 µM Oxy เมื่อมีไอออนทองแดง(II) การสร้างอนมุลูอิสระและการลดปริมาณ GSH แปรผนัตรงกบัความเข้มข้น Oxy 
โดยสรุป Oxy เป็นพฤกษเคมีหลกัในสารสกดัแก่นมะหาดและสามารถแสดงฤทธ์ิโปรออกซิแดนซ์ ซึง่สามารถใช้อ้างอิงงานวิจยั
ที่เก่ียวข้องได้  การศกึษาความสมัพนัธ์และผลกระทบระหวา่ง Oxy และทองแดงจะได้มีการศกึษาตอ่ไป 
ค าส าคัญ: มะหาด Oxyresveratrol โปรออกซิแดนซ์ 

Abstract 
Artocarpus lakoocha Buch.-Ham’s has been used as a Thai traditional medicine for the treatment of 

various parasitic diseases. Currently, this compound has been found antioxidant, anti-inflammatory, anti-viral 
and anti-cancer activities. However, some previous studies reported that it might exhibit the pro-oxidative 
property, which could generate reactive oxygen species(ROS) and caused genotoxicity. The objective of this 
study is therefore to investigate the phytochemical profile of the heartwood’s extracts and the pro-oxidant 
activity in vitro. Initially, the heartwood of A. lakoocha was extracted by three solvents including water, ethanol 
and ethyl acetate and then the chromatography and spectroscopic analysis were carried-out to quantify and 
identify the content of compounds. The pro-oxidant activity was investigated using DNA-nicking, ROS assay 
and glutathione (GSH) assays, respectively. The results showed that Oxyresveratrol(Oxy) was the dominant 
compound (31-62% w/w) in the three crude extracts. The three extracts could also induce damage of 
supercoiled plasmid DNA at 50 µM Oxy in the presence of copper II. ROS generation and GSH depletion were 
also found to be dose dependent of Oxy. In conclusion, Oxy was the major phytochemicals in the extract 
exhibiting the pro-oxidant activity and this finding could be used as a reference for the related research.  Studies 
continue to investigate the relationship and effect between Oxy and copper (II).  
Keywords: Artocarpus lakoocha, Oxyresveratrol, Pro-oxidant 
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ผลของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต คุณภาพทางเคมี และการสะสมโลหะหนักของปัญจขนัธ์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
Effect of Nutrient on Growth, Chemical qualities and Heavy Metal Accumulations of  
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Cultivated under Hydroponic System 
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บทคัดย่อ 

การปลกูปัญจขนัธ์เพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิสมนุไพร พบวา่มีปัญหาด้านวตัถดุิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณสารซาโปนินตํ่า 

ความชืน้มากเกินไปและมีการสะสมโลหะหนกั การศกึษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลของธาตอุาหารตอ่การเจริญเตบิโต คณุภาพ

ทางเคมีและการสะสมโลหะหนกัของปัญจขนัธ์ท่ีปลกูในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ Nutrient Film Technique (NFT) โดยทดลองปลกูพืช

ในสารละลายธาตอุาหารท่ีมีค่า Electrical Conductivity (EC) จํานวน 3 สตูร เป็นเวลา 3 เดือน หลงัการเก็บเก่ียว นําผลผลิตไปตรวจ

เอกลกัษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC วเิคราะห์ปริมาณความชืน้และการสะสมโลหะหนกั ผลพบวา่พืชท่ีปลกูในสารละลายท่ีมีคา่ EC เทา่กบั 

2.1-2.5 mS/cm เจริญเติบโตด ีมีนํา้หนกัสดเฉลีย่เทา่กบั 1.65 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร และได้ผลผลติมากกวา่พืชท่ีปลกูในสารละลายท่ี

มีคา่ EC 1.6-2.0 และ 2.6 -3.0 mS/cm การปลกูพืชท่ีค่า EC 2.6 -3.0 mS/cm ไม่สามารถเก็บตวัอย่างไปตรวจวิเคราะห์ เน่ืองจากพบ

ลกัษณะใบผิดปกติ โดยใบมีขนาดเลก็และขอบใบม้วนงอ การปลกูพืชท่ีมีค่า EC เท่ากบั 1.6-2.0 และ 2.1-2.5 mS/cm พบว่าคณุภาพ

ทางเคมีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะท่ีสารซาโปนินรวมตํ่ากว่าข้อกําหนด และไม่มีการสะสมโลหะหนกั (สารหน ูตะกัว่ แคดเมี่ยม)  

การทดลองนีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้นของการปลกูปัญจขนัธ์ในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT เทา่นัน้  ดงันัน้จําเป็นต้องศกึษาสตูรอาหาร

ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวทางท่ีดีในการผลติวตัถดุิบสมนุไพรชนิดนีใ้ห้มีคณุภาพและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 
คาํสาํคัญ: การปลกูพืชในสารละลาย ปัญจขนัธ์ 

Abstract 
The Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino plants were grown for herbal raw material preparation, it was previously 

revealed that the raw material did not meet the standard required; low saponin content, exceeded moisture and heavy metal 
accumulations. This study aimed to evaluate the effect of nutrient on growth, chemical qualities and heavy metal accumulations of G. 
pentaphyllum cultivated under hydroponic system using a nutrient film technique (NFT). The plants were grown in the 3 formulations of 
nutrient solution electrical conductivity (EC) of the hydroponic system for 3 months. After harvesting, chemical identification by TLC 
technique, moisture contents and heavy metal accumulations were determined. The results showed that plants grown in 2.1-2.5 
mS/cm nutrient solution EC gave a good growth with 1.65 kg/m2 fresh weight; yields higher than those grown in nutrient solution with 
EC 1.6-2.0 and 2.6 -3.0 mS/cm. Plants were grown in 2.6 -3.0 mS/cm EC, the sample could not be collected for analysis because it 
was an adventitious leaf appearance; small and rolled rim leaves. Plants grown in 1.6-2.0 and 2.1-2.5 mS/cm nutrient solution EC, 
chemical qualities were reached the standard while the total saponin content was below the minimum requirement. In addition, the 
accumulations of heavy metals (arsenic, lead and cadmium) in plants were not detected in any nutrient solutions. This experiment was 
only the preliminary data of G. pentaphyllum cultivated under hydroponic system using NFT. Therefore, additional appropriate recipes 
need to be further investigated in order to apply as a guideline of the high quality and safety of herbal raw material production for 
consumers.  
Keywords: Hydroponic, Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 
*Corresponding author  
 E-mail: sorrapetch.m@dmsc.mail.go.th 

ผลของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโต คุณภาพทางเคมี และการสะสมโลหะหนักของปัญจขนัธ์ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ 
Effect of Nutrient on Growth, Chemical qualities and Heavy Metal Accumulations of  
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Cultivated under Hydroponic System 

 

นายสรเพชร มาสดุ*  ปภาวดี สฉุนัทบตุร  สมจิตร์ เนียมสกลุ  ธนวฒัน์ ทองจีน  ทิพวรรณ  ปรักมานนท์ และศกัดิ์วชิยั ออ่นทอง 
Sorrapetch  Marsud*, Paparvadee  Suchantaboot,  Somchit Niumsakul,  Thanawat  Thongchin,  Tippawan  Prakmanon and  Sakwichai Ontong 

สถาบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

 

บทคัดย่อ 
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ความชืน้มากเกินไปและมีการสะสมโลหะหนกั การศกึษานีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลของธาตอุาหารตอ่การเจริญเตบิโต คณุภาพ

ทางเคมีและการสะสมโลหะหนกัของปัญจขนัธ์ท่ีปลกูในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ Nutrient Film Technique (NFT) โดยทดลองปลกูพืช

ในสารละลายธาตอุาหารท่ีมีค่า Electrical Conductivity (EC) จํานวน 3 สตูร เป็นเวลา 3 เดือน หลงัการเก็บเก่ียว นําผลผลิตไปตรวจ

เอกลกัษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC วิเคราะห์ปริมาณความชืน้และการสะสมโลหะหนกั ผลพบวา่พืชท่ีปลกูในสารละลายท่ีมีคา่ EC เทา่กบั 

2.1-2.5 mS/cm เจริญเติบโตด ีมีนํา้หนกัสดเฉลีย่เทา่กบั 1.65 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร และได้ผลผลติมากกวา่พืชท่ีปลกูในสารละลายท่ี

มีคา่ EC 1.6-2.0 และ 2.6 -3.0 mS/cm การปลกูพืชท่ีค่า EC 2.6 -3.0 mS/cm ไม่สามารถเก็บตวัอย่างไปตรวจวิเคราะห์ เน่ืองจากพบ

ลกัษณะใบผิดปกติ โดยใบมีขนาดเลก็และขอบใบม้วนงอ การปลกูพืชท่ีมีค่า EC เท่ากบั 1.6-2.0 และ 2.1-2.5 mS/cm พบว่าคณุภาพ

ทางเคมีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะท่ีสารซาโปนินรวมตํ่ากว่าข้อกําหนด และไม่มีการสะสมโลหะหนกั (สารหน ูตะกัว่ แคดเมี่ยม)  

การทดลองนีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้นของการปลกูปัญจขนัธ์ในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT เทา่นัน้  ดงันัน้จําเป็นต้องศกึษาสตูรอาหาร

ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวทางท่ีดีในการผลติวตัถดุิบสมนุไพรชนิดนีใ้ห้มีคณุภาพและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 
คาํสาํคัญ: การปลกูพืชในสารละลาย ปัญจขนัธ์ 

Abstract 
The Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino plants were grown for herbal raw material preparation, it was previously 

revealed that the raw material did not meet the standard required; low saponin content, exceeded moisture and heavy metal 
accumulations. This study aimed to evaluate the effect of nutrient on growth, chemical qualities and heavy metal accumulations of G. 
pentaphyllum cultivated under hydroponic system using a nutrient film technique (NFT). The plants were grown in the 3 formulations of 
nutrient solution electrical conductivity (EC) of the hydroponic system for 3 months. After harvesting, chemical identification by TLC 
technique, moisture contents and heavy metal accumulations were determined. The results showed that plants grown in 2.1-2.5 
mS/cm nutrient solution EC gave a good growth with 1.65 kg/m2 fresh weight; yields higher than those grown in nutrient solution with 
EC 1.6-2.0 and 2.6 -3.0 mS/cm. Plants were grown in 2.6 -3.0 mS/cm EC, the sample could not be collected for analysis because it 
was an adventitious leaf appearance; small and rolled rim leaves. Plants grown in 1.6-2.0 and 2.1-2.5 mS/cm nutrient solution EC, 
chemical qualities were reached the standard while the total saponin content was below the minimum requirement. In addition, the 
accumulations of heavy metals (arsenic, lead and cadmium) in plants were not detected in any nutrient solutions. This experiment was 
only the preliminary data of G. pentaphyllum cultivated under hydroponic system using NFT. Therefore, additional appropriate recipes 
need to be further investigated in order to apply as a guideline of the high quality and safety of herbal raw material production for 
consumers.  
Keywords: Hydroponic, Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 
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บทคัดย่อ 
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2.1-2.5 mS/cm เจริญเติบโตด ีมีนํา้หนกัสดเฉลีย่เทา่กบั 1.65 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร และได้ผลผลติมากกวา่พืชท่ีปลกูในสารละลายท่ี

มีคา่ EC 1.6-2.0 และ 2.6 -3.0 mS/cm การปลกูพืชท่ีค่า EC 2.6 -3.0 mS/cm ไม่สามารถเก็บตวัอย่างไปตรวจวิเคราะห์ เน่ืองจากพบ

ลกัษณะใบผิดปกติ โดยใบมีขนาดเลก็และขอบใบม้วนงอ การปลกูพืชท่ีมีค่า EC เท่ากบั 1.6-2.0 และ 2.1-2.5 mS/cm พบว่าคณุภาพ

ทางเคมีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะท่ีสารซาโปนินรวมตํ่ากว่าข้อกําหนด และไม่มีการสะสมโลหะหนกั (สารหน ูตะกัว่ แคดเมี่ยม)  

การทดลองนีเ้ป็นการศกึษาเบือ้งต้นของการปลกูปัญจขนัธ์ในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT เทา่นัน้  ดงันัน้จําเป็นต้องศกึษาสตูรอาหาร

ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้แนวทางท่ีดีในการผลติวตัถดุิบสมนุไพรชนิดนีใ้ห้มีคณุภาพและปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 
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Abstract 
The Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino plants were grown for herbal raw material preparation, it was previously 

revealed that the raw material did not meet the standard required; low saponin content, exceeded moisture and heavy metal 
accumulations. This study aimed to evaluate the effect of nutrient on growth, chemical qualities and heavy metal accumulations of G. 
pentaphyllum cultivated under hydroponic system using a nutrient film technique (NFT). The plants were grown in the 3 formulations of 
nutrient solution electrical conductivity (EC) of the hydroponic system for 3 months. After harvesting, chemical identification by TLC 
technique, moisture contents and heavy metal accumulations were determined. The results showed that plants grown in 2.1-2.5 
mS/cm nutrient solution EC gave a good growth with 1.65 kg/m2 fresh weight; yields higher than those grown in nutrient solution with 
EC 1.6-2.0 and 2.6 -3.0 mS/cm. Plants were grown in 2.6 -3.0 mS/cm EC, the sample could not be collected for analysis because it 
was an adventitious leaf appearance; small and rolled rim leaves. Plants grown in 1.6-2.0 and 2.1-2.5 mS/cm nutrient solution EC, 
chemical qualities were reached the standard while the total saponin content was below the minimum requirement. In addition, the 
accumulations of heavy metals (arsenic, lead and cadmium) in plants were not detected in any nutrient solutions. This experiment was 
only the preliminary data of G. pentaphyllum cultivated under hydroponic system using NFT. Therefore, additional appropriate recipes 
need to be further investigated in order to apply as a guideline of the high quality and safety of herbal raw material production for 
consumers.  
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บทคดัย่อ 
 

วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุม่เคอร์คมูินอยด์ซึ่งได้แก่ เคอร์คมูิน ดีเมท็อกซี่เคอร์คมูิน และบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คมูิน 
ในขมิน้ชนัที่ใช้ประโยชน์ทางเคร่ืองส าอาง เพื่อประเมินคณุภาพของวตัถดุิบ สารสกดั รวมทัง้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสม
ขมิน้ชนัถกูพฒันาขึน้ด้วยเทคนิคยูพีแอลซี การเตรียมตวัอย่างท าได้โดยการสกัดตวัอย่างด้วยเมธานอล ระบบโครมาโท
กราฟใช้คอลมัน์  AcquityTM UPLC BEH C18, 1.7 µm, 2.1 x 100 mm ที่อณุหภมูิ 40 องศาเซลเซียส โดยมีสดัสว่นของ
ตวัพาเป็น acetonitrile ตอ่ 0.2 % acetic acid ในอตัราสว่น 40:60 โดยปริมาตร  ที่อตัราการไหล 0.4 มิลลิลิตร/นาที และ
ตรวจวดัที่ความยาวคลืน่ 425 นาโนเมตร จากการทดสอบความถกูต้องของวิธีพบวา่  กราฟมาตรฐานของเคอร์คมูินอยด์มี
ความเป็นเส้นตรงอยูใ่นช่วงความเข้มข้น 1 – 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าสหสมัพทัธ์ (r) มากกว่า 0.995 ขีดจ ากดัของ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (LOQ) และขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD) เท่ากับร้อยละ 0.01 และ 0.005 โดยน า้หนัก 
ตามล าดบั ความเที่ยงซึ่งแสดงด้วยค่าร้อยละของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์อยู่ในช่วง 1.0 - 1.7 ร้อยละของการคืน
กลบัอยู่ในช่วง 92-109 ดงันัน้วิธีที่พฒันาขึน้นีม้ีความเหมาะสมที่ใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มเคอร์คมูินอยด์ใน
ขมิน้ชนัท่ีน ามาใช้ในการผลติเคร่ืองส าอาง  

 

ค าส าคัญ: ขมิน้ชนั ปริมาณเคอร์คมิูนอยด์ ยพูีแอลซี  
 

Abstract 
 

The quantitative determination of curcuminoids including curcumin, demethoxycurcumin and 
bisdemethoxycurcumin in turmeric for cosmetic use to control quality of the raw materials, extract and 
turmeric cosmetics was developed using UPLC. Sample preparation was obtained from sample extraction 
with methanol. AcquityTM UPLC BEH C18 1.7 µm, 2.1 x 100 mm column was used as stationary phase at 
40°C. A mixture of acetonitrile and 0.2 % v/v glacial acetic acid (40:60) was used as mobile phase at flow rate 
of 0.4 ml/min. The detection was conducted on UV 425 nm. The validation of developed method was 
performed. The validation results showed the calibration curve of curcuminoids were linear at the 
concentrations over the range of 1 to 50 µg/mL with correlation coefficient more than 0.995. The limit of 
quantitation (LOQ) and detection (LOD) were 0.01 % and 0.005 %, respectively. The precision was shown by 
percentage relative standard deviation (%RSD) in the range of 1.0-1.7. Percentage of recovery was in the 
range of 92-109. Therefore, this method is suitable for determination of curcuminoids content in turmeric and 
turmeric extract and cosmetic containing turmeric.  
Keywords: Turmeric, Curcuminiods content, UPLC  
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บทคดัย่อ 
 

วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุม่เคอร์คมูินอยด์ซึ่งได้แก่ เคอร์คมูิน ดีเมท็อกซี่เคอร์คมูิน และบิสดีเมท็อกซี่เคอร์คมูิน 
ในขมิน้ชนัที่ใช้ประโยชน์ทางเคร่ืองส าอาง เพื่อประเมินคณุภาพของวตัถดุิบ สารสกดั รวมทัง้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสม
ขมิน้ชนัถกูพฒันาขึน้ด้วยเทคนิคยูพีแอลซี การเตรียมตวัอย่างท าได้โดยการสกัดตวัอย่างด้วยเมธานอล ระบบโครมาโท
กราฟใช้คอลมัน์  AcquityTM UPLC BEH C18, 1.7 µm, 2.1 x 100 mm ที่อณุหภมูิ 40 องศาเซลเซียส โดยมีสดัสว่นของ
ตวัพาเป็น acetonitrile ตอ่ 0.2 % acetic acid ในอตัราสว่น 40:60 โดยปริมาตร  ที่อตัราการไหล 0.4 มิลลิลิตร/นาที และ
ตรวจวดัที่ความยาวคลืน่ 425 นาโนเมตร จากการทดสอบความถกูต้องของวิธีพบวา่  กราฟมาตรฐานของเคอร์คมูินอยด์มี
ความเป็นเส้นตรงอยูใ่นช่วงความเข้มข้น 1 – 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าสหสมัพทัธ์ (r) มากกว่า 0.995 ขีดจ ากดัของ
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ตามล าดบั ความเที่ยงซึ่งแสดงด้วยค่าร้อยละของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์อยู่ในช่วง 1.0 - 1.7 ร้อยละของการคืน
กลบัอยู่ในช่วง 92-109 ดงันัน้วิธีที่พฒันาขึน้นีม้ีความเหมาะสมที่ใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มเคอร์คมูินอยด์ใน
ขมิน้ชนัท่ีน ามาใช้ในการผลติเคร่ืองส าอาง  

 

ค าส าคัญ: ขมิน้ชนั ปริมาณเคอร์คมิูนอยด์ ยพูีแอลซี  
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The quantitative determination of curcuminoids including curcumin, demethoxycurcumin and 
bisdemethoxycurcumin in turmeric for cosmetic use to control quality of the raw materials, extract and 
turmeric cosmetics was developed using UPLC. Sample preparation was obtained from sample extraction 
with methanol. AcquityTM UPLC BEH C18 1.7 µm, 2.1 x 100 mm column was used as stationary phase at 
40°C. A mixture of acetonitrile and 0.2 % v/v glacial acetic acid (40:60) was used as mobile phase at flow rate 
of 0.4 ml/min. The detection was conducted on UV 425 nm. The validation of developed method was 
performed. The validation results showed the calibration curve of curcuminoids were linear at the 
concentrations over the range of 1 to 50 µg/mL with correlation coefficient more than 0.995. The limit of 
quantitation (LOQ) and detection (LOD) were 0.01 % and 0.005 %, respectively. The precision was shown by 
percentage relative standard deviation (%RSD) in the range of 1.0-1.7. Percentage of recovery was in the 
range of 92-109. Therefore, this method is suitable for determination of curcuminoids content in turmeric and 
turmeric extract and cosmetic containing turmeric.  
Keywords: Turmeric, Curcuminiods content, UPLC  
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บทคดัย่อ 

 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองส าอางท าให้หน้าขาวเป็นการตรวจเฉพาะเอกลกัษณ์ของสารปรอท โดยใช้วิธี 
Reinsch test จึงไมท่ราบปริมาณที่ผู้บริโภคได้รับ ท าให้ไมส่ามารถประเมินความเสี่ยงในการใช้ผลิตภณัฑ์ได้ จึงได้พฒันา
วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารปรอท โดยเคร่ืองวิเคราะห์ปรอทในรูปปรอทรวม ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า ช่วง
ของความเข้มข้นท่ีเป็นเส้นตรงอยูร่ะหวา่ง 0.5-2.5 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร ให้คา่สมัประสทิธ์ิสหพนัธ์ เทา่กบั 0.9993 ความ
เที่ยงของวิธีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพัทธ์ร้อยละ 0.012 ร้อยละของการกลบัคืนอยู่ในช่วงร้อยละ 99.66 -105.75 
ขีดจ ากัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเท่ากับร้อยละ 0.005 โดยน า้หนัก และขีดจ ากัดของการตรวจพบเท่ากับร้อยละ 
0.002 โดยน า้หนกั การเปรียบเทียบผลทดสอบที่ได้จากเคร่ืองวิเคราะห์ปรอทกบัเทคนิค CV-AAS พบวา่ ให้ผลการทดสอบ
ไมแ่ตกตา่งกนั  วิธีนีจ้ึงมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นวิธีตรวจปริมาณสารปรอทในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง และผล
จากการสุม่เก็บตวัอยา่งจากท้องตลาด 50 ตวัอย่าง พบสารปรอท จ านวน 12 ตวัอย่าง (ร้อยละ 24 ของตวัอย่างทัง้หมด) 
ความเข้มข้นร้อยละ 0.035-3.959 โดยน า้หนกั จึงได้จดัท าข้อมลูเป็นบทความแจ้งเตือนภยัให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการตามกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ : สารปรอท, เคร่ืองส าอางท าให้หน้าขาว, เคร่ืองวิเคราะห์ปรอท 

Abstract 
 The quality testing of facial products by Reinsch’s test can not determine the mercury exposure that 
consumers receive, so the risk of using this product can not be assessed. The author has developed the total mercury 
content method by mercury analyzer. Validation result of the method showed that the linearity of working range was 
0.5-2.5 µg / mL with correlation coefficient (r) 0.9993. The precision expressed as relative standard deviation was 
0.012. The recovery was in the range of 99.66-105.75 %. The limit of quantitation and detection were 0.005 %w/w and 
0.002 %w/w, respectively. Compare the results obtained from the mercury analyzer with CV-AAS technique, the 
results was not difference. In concluded that, this method could be used for determination of mercury in cosmetics by 
directed mercury analysis and the result has accurate and precise. The results of 50 samples from the markets, found 
that twelve samples were detected mercury (calculated as 24 percent of all samples). The results showed mercury 
concentration in the range of 0.035-3.959 %w/w. This information was attributed by social media to warning the people 
and sent to the related agencies for protect consumers. 
Keywords: Mercury, whitening facial cream, Mercury Analyzer 
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Reinsch test จึงไมท่ราบปริมาณที่ผู้บริโภคได้รับ ท าให้ไมส่ามารถประเมินความเสี่ยงในการใช้ผลิตภณัฑ์ได้ จึงได้พฒันา
วิธีวิเคราะห์ปริมาณสารปรอท โดยเคร่ืองวิเคราะห์ปรอทในรูปปรอทรวม ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่า ช่วง
ของความเข้มข้นท่ีเป็นเส้นตรงอยูร่ะหวา่ง 0.5-2.5 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร ให้คา่สมัประสทิธ์ิสหพนัธ์ เทา่กบั 0.9993 ความ
เที่ยงของวิธีมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพัทธ์ร้อยละ 0.012 ร้อยละของการกลบัคืนอยู่ในช่วงร้อยละ 99.66 -105.75 
ขีดจ ากัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเท่ากับร้อยละ 0.005 โดยน า้หนัก และขีดจ ากัดของการตรวจพบเท่ากับร้อยละ 
0.002 โดยน า้หนกั การเปรียบเทียบผลทดสอบที่ได้จากเคร่ืองวิเคราะห์ปรอทกบัเทคนิค CV-AAS พบวา่ ให้ผลการทดสอบ
ไมแ่ตกตา่งกนั  วิธีนีจ้ึงมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นวิธีตรวจปริมาณสารปรอทในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง และผล
จากการสุม่เก็บตวัอยา่งจากท้องตลาด 50 ตวัอย่าง พบสารปรอท จ านวน 12 ตวัอย่าง (ร้อยละ 24 ของตวัอย่างทัง้หมด) 
ความเข้มข้นร้อยละ 0.035-3.959 โดยน า้หนกั จึงได้จดัท าข้อมลูเป็นบทความแจ้งเตือนภยัให้ประชาชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อด าเนินการตามกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ : สารปรอท, เคร่ืองส าอางท าให้หน้าขาว, เคร่ืองวิเคราะห์ปรอท 

Abstract 
 The quality testing of facial products by Reinsch’s test can not determine the mercury exposure that 
consumers receive, so the risk of using this product can not be assessed. The author has developed the total mercury 
content method by mercury analyzer. Validation result of the method showed that the linearity of working range was 
0.5-2.5 µg / mL with correlation coefficient (r) 0.9993. The precision expressed as relative standard deviation was 
0.012. The recovery was in the range of 99.66-105.75 %. The limit of quantitation and detection were 0.005 %w/w and 
0.002 %w/w, respectively. Compare the results obtained from the mercury analyzer with CV-AAS technique, the 
results was not difference. In concluded that, this method could be used for determination of mercury in cosmetics by 
directed mercury analysis and the result has accurate and precise. The results of 50 samples from the markets, found 
that twelve samples were detected mercury (calculated as 24 percent of all samples). The results showed mercury 
concentration in the range of 0.035-3.959 %w/w. This information was attributed by social media to warning the people 
and sent to the related agencies for protect consumers. 
Keywords: Mercury, whitening facial cream, Mercury Analyzer 
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การปนเป้ือนเชือ้จุลินทรีย์ สารหนู และโลหะหนัก ในแป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง 
The contamination of microorganisms, arsenic and heavy metal in press powder 
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บทคดัย่อ 

แปง้ผดัหน้าชนิดอดัแข็งเป็นเคร่ืองส าอางที่ใช้ทาเพื่อปกปิดรอยดา่งด าและให้ผิวดเูรียบเนียน ซึง่หากได้รับการจด
แจ้งจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว สามารถจดัจ าหน่ายได้โดยไม่ต้องตรวจคณุภาพทางห้องปฏิบตัิการ 
ดงันัน้การเฝ้าระวงัคณุภาพหลงัการขายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความจ าเป็น ในปี 2558 – 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ สุ่มเก็บผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจากตลาดนดัและร้านขายส่งเคร่ืองส าอางในจังหวดันครสวรรค์ 
เชียงราย และขอนแก่น จ านวน 46 ตวัอย่าง (ผลิตในประเทศ 36 ตวัอย่าง จากผู้ผลิต 11 ราย) ตรวจหาการปนเปือ้น
เชือ้จุลินทรีย์ตาม ISO :  21149, 16212, 22717, 22718, 18416 และ USP 40 และการปนเปือ้นสารหนแูละโลหะหนกั
ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทรโฟโตเมตรี เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2559 ผลพบไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 10 ตวัอย่าง (ร้อยละ 21.7) ซึ่งเป็นตวัอย่างจากผู้ผลิตในประเทศ 9 ตวัอย่าง น าเข้า 1 ตวัอย่าง 
โดยตวัอยา่งที่ผลติในประเทศ  1 ตวัอยา่งไมม่ีเลขจดแจ้ง พบสาเหต ุคือ ปรอท ตะกัว่ ปรอทร่วมกบัเชือ้ Clostridium spp. 
และ เชือ้ Clostridium spp. จ านวน 7, 1, 1 และ 1 ตวัอย่าง ตามล าดบั ผลดงักลา่วชีใ้ห้เห็นว่าคณุภาพแป้งผดัหน้าชนิด
อดัแข็งที่จ าหน่ายในตลาดนัดและร้านค้าส่ง ยังมีบางส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แม้จะได้รับการจดแจ้งจาก อย.แล้ว ดังนัน้ 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรร่วมมอืกนัให้ความรู้แก่ผู้ผลติภายในประเทศเพื่อพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ และเฝา้ระวงัคณุภาพ
ผลติภณัฑ์ที่จ าหนา่ยในท้องตลาด เพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค ตอ่ไป 
ค าส าคัญ  สารหน ู เชือ้จลุินทรีย์  แป้งผดัหน้าชนิดอดัแข็ง โลหะหนกั 

Abstract 

 Press powder is a cosmetic used to cover the dark spots and make the skin smoother. If the 
products have been registered by Thai FDA, then they can be distributed without laboratory quality assurance. 
Therefore, the surveillance of quality of products for consumer protection was necessary. Year 2015-2016, 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan had collected 46 samples (36 samples from 11 
manufacturers in Thailand) from flea market and cosmetic wholesale stores in Nakhonsawan, Chiangrai and 
Khonkaen Provinces to detect microorganisms contamination following ISO 21149, 16212, 22717, 22718, 18416 
and USP 40, arsenic and heavy metal contamination by atomic absorption spectrophotometry technique 
according to the Notification of the Ministry of Public Health B.E.2559. The results showed that 10 samples 
(21.7%) failed to comply with the standard which were 9 samples produced in country and another imported 
from abroad, only 1 sample produced in country have not been registered by Thai FDA, have found mercury, 
lead, lead and Clostridium spp. and Clostridium spp. were 7, 1, 1 and 1 samples respectively. These mean that 
the product quality of press powders did not comply with the criteria even though they have been registered by 
Thai FDA. Thus, the relevant agencies should work together to educate the domestic manufacturers to improve 
their products quality and also try to monitor the product quality that distributed in the market for the safety of all 
consumers. 
Keywords: Arsenic, Heavy metal, Microorganisms, Press powder 
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บทคดัย่อ 

แปง้ผดัหน้าชนิดอดัแข็งเป็นเคร่ืองส าอางที่ใช้ทาเพื่อปกปิดรอยดา่งด าและให้ผิวดเูรียบเนียน ซึง่หากได้รับการจด
แจ้งจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว สามารถจดัจ าหน่ายได้โดยไม่ต้องตรวจคณุภาพทางห้องปฏิบตัิการ 
ดงันัน้การเฝ้าระวงัคณุภาพหลงัการขายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีความจ าเป็น ในปี 2558 – 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ สุ่มเก็บผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจากตลาดนดัและร้านขายส่งเคร่ืองส าอางในจังหวดันครสวรรค์ 
เชียงราย และขอนแก่น จ านวน 46 ตวัอย่าง (ผลิตในประเทศ 36 ตวัอย่าง จากผู้ผลิต 11 ราย) ตรวจหาการปนเปือ้น
เชือ้จุลินทรีย์ตาม ISO :  21149, 16212, 22717, 22718, 18416 และ USP 40 และการปนเปือ้นสารหนแูละโลหะหนกั
ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชนัสเปกโทรโฟโตเมตรี เกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2559 ผลพบไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 10 ตวัอย่าง (ร้อยละ 21.7) ซึ่งเป็นตวัอย่างจากผู้ผลิตในประเทศ 9 ตวัอย่าง น าเข้า 1 ตวัอย่าง 
โดยตวัอยา่งที่ผลติในประเทศ  1 ตวัอยา่งไมม่ีเลขจดแจ้ง พบสาเหต ุคือ ปรอท ตะกัว่ ปรอทร่วมกบัเชือ้ Clostridium spp. 
และ เชือ้ Clostridium spp. จ านวน 7, 1, 1 และ 1 ตวัอย่าง ตามล าดบั ผลดงักลา่วชีใ้ห้เห็นว่าคณุภาพแป้งผดัหน้าชนิด
อดัแข็งที่จ าหน่ายในตลาดนัดและร้านค้าส่ง ยังมีบางส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แม้จะได้รับการจดแจ้งจาก อย.แล้ว ดังนัน้ 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรร่วมมอืกนัให้ความรู้แก่ผู้ผลติภายในประเทศเพื่อพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์ และเฝา้ระวงัคณุภาพ
ผลติภณัฑ์ที่จ าหนา่ยในท้องตลาด เพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค ตอ่ไป 
ค าส าคัญ  สารหน ู เชือ้จลุินทรีย์  แป้งผดัหน้าชนิดอดัแข็ง โลหะหนกั 

Abstract 

 Press powder is a cosmetic used to cover the dark spots and make the skin smoother. If the 
products have been registered by Thai FDA, then they can be distributed without laboratory quality assurance. 
Therefore, the surveillance of quality of products for consumer protection was necessary. Year 2015-2016, 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan had collected 46 samples (36 samples from 11 
manufacturers in Thailand) from flea market and cosmetic wholesale stores in Nakhonsawan, Chiangrai and 
Khonkaen Provinces to detect microorganisms contamination following ISO 21149, 16212, 22717, 22718, 18416 
and USP 40, arsenic and heavy metal contamination by atomic absorption spectrophotometry technique 
according to the Notification of the Ministry of Public Health B.E.2559. The results showed that 10 samples 
(21.7%) failed to comply with the standard which were 9 samples produced in country and another imported 
from abroad, only 1 sample produced in country have not been registered by Thai FDA, have found mercury, 
lead, lead and Clostridium spp. and Clostridium spp. were 7, 1, 1 and 1 samples respectively. These mean that 
the product quality of press powders did not comply with the criteria even though they have been registered by 
Thai FDA. Thus, the relevant agencies should work together to educate the domestic manufacturers to improve 
their products quality and also try to monitor the product quality that distributed in the market for the safety of all 
consumers. 
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บทคดัย่อ 
ปัจจบุนัยงัไมม่ีวคัซีนเจอีเชือ้เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการควบคมุคณุภาพวคัซีนเจอีเชือ้เป็น จึงได้ท าการศกึษา

ร่วมกนัเพื่อก าหนดค่าความแรงของวัคซีนเจอีลกูผสมเชือ้เป็น ในการจดัเตรียมเป็นวคัซีนเจอีเชือ้เป็นมาตรฐานในระดบั
ภมูิภาคเอเชีย โดยท าการคดัเลอืกวคัซีนเจอีลกูผสมเชือ้เป็นจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยเป็นวคัซีนตวัอย่าง และสง่ไป
ยงั 8 ห้องปฏิบตัิการ จากต่างประเทศ 5 แห่ง และในประเทศ 3 แห่ง ผู้ เข้าร่วมได้รับตวัอย่าง 3 ชุดตวัอย่าง แต่ละชุด
ประกอบด้วย 3 รหสัเพื่อท าการทดสอบ น าผลมาวิเคราะห์หาค่าความแรงมาตรฐานในรูป log10pfu/ml และวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้คะแนน z-score เป็นเกณฑ์ในการตดัค่าที่แตกต่างจากกลุม่ข้อมลู (z-score>3) แล้วน าผลการทดสอบที่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดมาค านวณหาค่าความแรงเฉลี่ยและก าหนดช่วงค่า mean+3SD พบว่าข้อมลูทัง้หมด 72 ค่า
เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 9 ค่า น าข้อมลูที่ผ่านเกณฑ์มาก าหนดค่าความแรงมาตรฐานได้ 4.87 
log10pfu/ml โดยมีช่วงค่าที่ยอมรับอยู่ระหว่าง 4.35 - 5.38 log10pfu/ml สรุปได้ว่าวคัซีนเจอีลกูผสมเชือ้เป็นมาตรฐานนี ้
เหมาะสมส าหรับใช้เป็นวคัซีนมาตรฐานระดบัภมูิภาคในประเทศสมาชิกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองและลด
ความตา่งของผลการทดสอบ 
ค าส าคัญ: การศกึษาร่วมกนั คา่ความแรง วคัซีนเจอีลกูผสมเชือ้เป็น 

Abstract 
Currently, there is no an international reference standard for quality control of live chimeric JE 

vaccines. This collaborative study aim to assign a potency of regional reference standard for this vaccine. 
Live chimeric JE vaccine samples were selected from Thai manufacture and distributed to 8 member 
laboratories, 5 members from other countries and 3 members from Thailand. Each participant received 3 
panels, each panel consisted of 3 codes. The results from all members were collected and calculated 
potency value in log pfu10/ml. The z-score was used as a statistical method to evaluate the outlier data (|z-
score| >3). All values that met criteria were calculated the average of potency and assigned for an acceptable 
range at mean±3SD. From 72 collected data, there were 9 invalid data. The valid data were calculated so that 
the potency of this vaccine standard was assigned at 4.87 log10pfu/ml with the acceptable range was 
between 4.35–5.38 log10pfu/ml. Consequently, the live chimeric JE vaccine was suitable for used as the 
regional reference standard with benefits of self-reliance and reducing conflict of test results. 
Keywords: collaborative study, potency and live chimeric JE vaccine 
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Currently, there is no an international reference standard for quality control of live chimeric JE 
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Live chimeric JE vaccine samples were selected from Thai manufacture and distributed to 8 member 
laboratories, 5 members from other countries and 3 members from Thailand. Each participant received 3 
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potency value in log pfu10/ml. The z-score was used as a statistical method to evaluate the outlier data (|z-
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บทคดัย่อ 

วคัซีนมาตรฐานใช้ในการประกนัคณุภาพผลการทดสอบของตวัอยา่งวคัซีนว่ามีความถกูต้องและน่าเช่ือถือ จาก
เดิมวคัซีนมาตรฐานส าหรับไวรัสหดัเยอรมนัเป็นชนิดของเหลวแช่แข็งซึง่เสือ่มสลายไว จึงได้เตรียมวคัซีนมาตรฐานชนิดผง
แห้งผลติจากสายพนัธุ์ RA27 (NIBSC code 91/688) เพื่อใช้แทน จากการประเมินคณุภาพของวคัซีนในด้านคณุลกัษณะ
ทางกายภาพ ความชืน้ ความเป็นกรดด่าง การละลาย ความแรง และศึกษาความคงตวัโดยเก็บตวัอย่างที่อณุหภมูิ -70,     
-20, 4, 20, 37และ 45oC แล้วทดสอบความแรง พบว่าวคัซีนมีลกัษณะทางกายภาพเป็นไปตามเกณฑ์ มีความเป็นเนือ้
เดียวกนั มีความชืน้ร้อยละ 1.69 ความเป็นกรดด่าง 7.29 ระยะเวลาละลาย 2.22 นาที ความแปรปรวนการบรรจุร้อยละ 
0.153 ไมพ่บการปนเปือ้นเชือ้จลุชีพ มีคา่ความแรง 4.20 logCCID50/dose ทีอ่ณุหภมูิ -70oC จากผลการศกึษาความคงตวั
พบวา่ที่อณุหภมูิ 45, 37 และ 20oC วคัซีนคงตวัอยู่ได้นาน 1, 2 และ 8 สปัดาห์ตามล าดบั และมีความคงตวัได้นานอย่าง
น้อย 72 สปัดาห์ ที่อณุหภมูิ -70,-20 และ 4oC จากการศึกษานีส้ามารถยืนยนัได้ว่าวคัซีนหดัเยอรมนัชนิดผงแห้งที่เตรียม
ขึน้นีม้ีคณุภาพความคงตวั เหมาะสมน ามาใช้เป็นวคัซีนมาตรฐานของประเทศในการควบคมุคณุภาพวคัซีนหดัเยอรมนัได้ 
โดยจะต้องมีการประเมินคณุภาพของวคัซีนมาตรฐานเป็นระยะตอ่ไป 
ค าส าคัญ: วคัซีนหดัเยอรมนั วคัซีนมาตรฐาน ความแรง ความคงตวั 

Abstract 

The standard vaccine is used for the quality control of vaccine in terms of ensuring the accuracy and 
reliability of testing. Recently, a rubella virus standard vaccine was in a frozen form which was easy to 
degradation.Therefore, freeze-dried vaccine prepared from standard rubella virus strain RA27 (NIBSC code 
91/688) was produced in laboratory. The quality assessment of these standard vaccine was performed by 
considering its physical characterization, moisture, pH, reconstitution time and potency. To confirm shelf life, 
the stability study were performed after storage at -70, -20, 4, 20, 37 and 45°C. The results showed that the 
physical characterization of the freeze-dried vaccine was compiled with the standard which moisture content 
was 1.69% and pH was 7.29. Moreover, the reconstitution time was 2.22 minutes and the variation of filling 
was 0.153%. Furthermore, the freeze-dried vaccine was free from microbial contamination and the potency 
was at 4.20 logCCID50/dose. The results showed that these vaccines were stable at 45, 37 and 20°C for 1, 2 
and 8 weeks respectively and were stable at -70, -20 and 4°C for at least 72 weeks. Finally, the study 
confirmed that the Rubella virus standard vaccine prepared in the laboratory can be used as a national 
standard rubella vaccine and the periodically testing of these vaccines need to be performed to ensure 
further long-term stability condition. 
Keywords: Rubella vaccine, Standard vaccine, Potency, Stability 
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91/688) was produced in laboratory. The quality assessment of these standard vaccine was performed by 
considering its physical characterization, moisture, pH, reconstitution time and potency. To confirm shelf life, 
the stability study were performed after storage at -70, -20, 4, 20, 37 and 45°C. The results showed that the 
physical characterization of the freeze-dried vaccine was compiled with the standard which moisture content 
was 1.69% and pH was 7.29. Moreover, the reconstitution time was 2.22 minutes and the variation of filling 
was 0.153%. Furthermore, the freeze-dried vaccine was free from microbial contamination and the potency 
was at 4.20 logCCID50/dose. The results showed that these vaccines were stable at 45, 37 and 20°C for 1, 2 
and 8 weeks respectively and were stable at -70, -20 and 4°C for at least 72 weeks. Finally, the study 
confirmed that the Rubella virus standard vaccine prepared in the laboratory can be used as a national 
standard rubella vaccine and the periodically testing of these vaccines need to be performed to ensure 
further long-term stability condition. 
Keywords: Rubella vaccine, Standard vaccine, Potency, Stability 
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บทคดัย่อ 

 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้ด าเนินการผลิตวสัดุอ้างอิงแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการสอบเทียบ
เคร่ืองวดัปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่โดยเตรียมสารละลายเอทานอล 
50 ลิตรที่มีความเข้มข้นของไอเอทานอลที่ 34 องศาเซลเซียส เท่ากับ 45 , 50, 55 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ แบ่งบรรจุ 500 
มิลลิลิตรในขวดพลาสติกปิดด้วยฝาอลูมิเนียมและฝาเกลียวพลาสติก สุ่มตัวอย่างมาทดสอบความเป็นเนือ้เดียวกัน  
ทดสอบความคงสภาพ และให้ค่าปริมาณ เอทานอลเทียบกบัสารมาตรฐานเอทานอลของ National Institute Standard 
and Technology (NIST) โดยใช้เทคนิค Gas Chromatography/FID  จากนัน้จึงท าใบรับรองค่าและระบคุ่าความไม่
แน่นอน ผลการศึกษา พบว่าวสัดุอ้างอิงมีค่าอ้างอิง และค่าความไม่แน่นอน เท่ากับ 46.6±2.2, 50.8±2.4, 56.2±2.3 
มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ มีความเป็นเนือ้เดียวกนั มีความคงสภาพในอณุหภมูิห้องนาน 24 เดือน และสามารถสอบกลบัได้กบั 
NIST standard Reference MaterialR 1828b อีกทัง้ยงัมีความสะดวกในการเปิดใช้งานได้ทนัที จึงเหมาะส าหรับใช้ในงาน
ประจ าของห้องปฏิบตัิการสอบเทียบเคร่ืองวดัแอลกอฮอล์จากลมหายใจและทดแทนสารวสัดอุ้างอิงจากตา่งประเทศได้  
ค าส าคัญ : วสัดอุ้างอิงรับรอง เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์จากลมหายใจ 
 

Abstract 
  Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai produced a certified reference material for the 
calibration of breath alcohol analyzer in RMSc, 1 Chiang Mai.  Fifty liters of ethanol in water solution with vapor 
ethanol concentration of 45 50 55 mg% at 34 oC was prepared and aliquot in 500 ml plastic bottle. The 
aliquots were randomly selected and tested for homogeneity and stability, compared to National Institute of 
Standards and Technology (NIST) standard Reference MaterialR 1828b by using Gas Chromatography/FID.  
The assigned value with uncertainty was issued. The result showed that the assigned value and uncertainty 
were 46.6±2.2, 50.8±2.4, 56.2±2.3 mg%, homogeneous and stable at room temperature for at least 24 months 
with a traceable to the NIST standard Reference MaterialR 1828b: ethanol in water solution. Moreover, this 
ethanol in water solution is more convenient to use.  So, it is suitable to use for breath analyzer calibration 
laboratory in Thailand instead of using the import certified reference material.  
Keywords: Certified reference material, Breath analyzer 
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Abstract 
  Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai produced a certified reference material for the 
calibration of breath alcohol analyzer in RMSc, 1 Chiang Mai.  Fifty liters of ethanol in water solution with vapor 
ethanol concentration of 45 50 55 mg% at 34 oC was prepared and aliquot in 500 ml plastic bottle. The 
aliquots were randomly selected and tested for homogeneity and stability, compared to National Institute of 
Standards and Technology (NIST) standard Reference MaterialR 1828b by using Gas Chromatography/FID.  
The assigned value with uncertainty was issued. The result showed that the assigned value and uncertainty 
were 46.6±2.2, 50.8±2.4, 56.2±2.3 mg%, homogeneous and stable at room temperature for at least 24 months 
with a traceable to the NIST standard Reference MaterialR 1828b: ethanol in water solution. Moreover, this 
ethanol in water solution is more convenient to use.  So, it is suitable to use for breath analyzer calibration 
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บทคดัย่อ 
มาลาเรียเป็นโรคติดเชือ้ที่เกิดจากเชือ้ปาราสิตชนิดพลาสโมเดียม โดยมียงุก้นปลอ่งเป็นพาหะน าเชือ้มาลาเรีย

จากผู้ ป่วยแพร่กระจายสูผู่้อื่น และยงัคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุที่ส าคญัของประเทศไทย เนื่องจากยงัไม่มีวคัซีนที่
มีประสทิธิภาพ การเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์ป้องกนัยงุที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและที่มีประสิทธิภาพในการป้องกนัยงุก้นปลอ่ง
กดั นบัเป็นกลยทุธ์วิธีหนึ่งที่จะสามารถป้องกนัการติดเชือ้มาลาเรียได้ วตัถปุระสงค์ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงท าการทดสอบ
ประสทิธิภาพของผลติภณัฑ์ปอ้งกนัยงุก้นปลอ่งที่สง่มาตรวจวิเคราะห์ในระหวา่งปี 2558-2560 แยกเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีสาร
ออกฤทธ์ิเป็นสมนุไพร จ านวน 17 ตวัอย่างและผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารออกฤทธ์ิเป็นสารเคมีจ านวน 18 ตวัอย่าง ผลการศึกษา
พบวา่ผลติภณัฑ์ท่ีมีสารออกฤทธ์ิเป็นสมนุไพร ผ่านการทดสอบร้อยละ 70.6 ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสารออกฤทธ์ิเป็นสารเคมี ผ่าน
การทดสอบร้อยละ 100 โดยเกณฑ์ตดัสนิ คือ สารปอ้งกนัยงุที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานจะต้องป้องกนัการกดัของยงุได้ไม่น้อย
กวา่ 2 ชัว่โมง ดงันัน้จึงสรุปได้วา่ผลติภณัฑ์ปอ้งกันยงุทัง้สตูรสมนุไพรและสตูรสารเคมีที่ทดสอบการป้องกนัยงุก้นปลอ่งใน
ห้องปฏิบตัิการ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกดัของยงุก้นปลอ่งได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ที่มี
สารออกฤทธ์ิเป็นสมนุไพรทดแทนผลติภณัฑ์ท่ีมีสารออกฤทธ์ิเป็นสารเคมีในการปอ้งกนัโรคมาลาเรียได้ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ มาลาเรีย ผลติภณัฑ์ป้องกนัยงุก้นปลอ่ง 

Abstract 
Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium parasites and mainly transmitted to humans 

by Anopheles mosquitoes. At present, the disease is a serious public health problem in Thailand due to no 
effective vaccine available. Self-protection is one of the best means for prevention of the disease. The 
mosquito repellent products that are registered with FDA, are effective in preventing the biting mosquitoes 
including malaria vectors. This study aimed to evaluate the efficacy of the mosquito repellents for the 
registration at FDA between 2015 and 2017. The samples of 17 herbal mosquito repellents and 18 chemical 
mosquito repellents were tested against Anopheles dirus B by repellency testing under laboratory. The results 
showed 70.6% of herbal mosquito repellents and 100% of chemical mosquito repellents passed the test 
criterion with at least 2.0-hour protection time. It can conclude that herbal-and-chemical mosquito repellents 
were tested against Anopheles dirus B by repellency testing under laboratory that able to protect the public 
effectively from the bite of Anopheles mosquitoes. This study also revealed that the herbal mosquito repellents 
are alternative to chemical repellents for the prevention of malaria     
Keywords: Efficacy, Malaria, Anopheles-mosquito repellent product 
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mosquito repellents were tested against Anopheles dirus B by repellency testing under laboratory. The results 
showed 70.6% of herbal mosquito repellents and 100% of chemical mosquito repellents passed the test 
criterion with at least 2.0-hour protection time. It can conclude that herbal-and-chemical mosquito repellents 
were tested against Anopheles dirus B by repellency testing under laboratory that able to protect the public 
effectively from the bite of Anopheles mosquitoes. This study also revealed that the herbal mosquito repellents 
are alternative to chemical repellents for the prevention of malaria     
Keywords: Efficacy, Malaria, Anopheles-mosquito repellent product 
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The scatter radiation from diagnostic radiography with hand-held dental x-ray units 
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Arnon Srisook* and Chaiyut Natheetorn 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี 
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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัการใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพกพา (Hand-held Dental X-ray Units) ในการวินิจฉยัโรคฟันเพิ่ม
มากขึน้ เพราะสามารถพกพาและใช้งานได้ง่าย โดยผู้ปฏิบตัิงานจะถือเคร่ืองเอกซเรย์ไว้ในมือคล้ายกบัการถ่ายรูป ท าให้มี
โอกาสได้รับรังสร่ัีวจากตวัเคร่ืองและรังสกีระเจิงจากผู้ ป่วยมากกว่าการใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ประเภทอื่นที่ผู้ปฏิบตัิงานอยู่
หลงัอปุกรณ์ก าบงัรังสี ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี  ได้ทดสอบการกระเจิงของรังสีจากเคร่ืองเอกซเรย์
ในโรงพยาบาลและคลนิิก จ านวน 6 เคร่ือง เพื่อศกึษาปริมาณรังสกีระเจิงโดยไมม่ีวสัดกุ าบงัรังสีที ่3 ต าแหนง่ประกอบด้วย 
ต า แหน่ ง ด้ านหลังตัว เค ร่ื อง  (A)  มุมกระ เ จิ ง ด้ านบน  45 อ งศา  (B)  มุมกระ เ จิ ง ด้ านล่า ง  45 อ งศา  (C)  
ผลการทดสอบพบว่า ต าแหน่ง A ค่าอยู่ในช่วง 13.6-77.5 µSv/wk (median= 24.6 µSv/wk) ต าแหน่ง B ค่าอยู่ในช่วง 
9.3-300 µSv/wk (median=151.9 µSv/wk) และ ต าแหนง่ C คา่อยูใ่นช่วง 14.0-287.5 µSv/wk (median=75.0 µSv/wk) 
จากผลการทดสอบ ต าแหน่ง A มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส าหรับพืน้ที่ควบคุม ต าแหน่ง B และ C มีค่าสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Controlled Area < 100 µSv/wk , NCRP-147 ) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขณะใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ควร
สวมอปุกรณ์ปอ้งกนัรังสทีี่เพียงพอเพื่อลดความเสีย่งจากการได้รับรังสีกระเจิง  
ค าส าคัญ: เคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพกพา รังสีกระเจิง 

Abstract 

  Current use of portable dental x-ray machines in the diagnosis of dental disease increased. Because 
It is portable and easy to use by the operator holds the X-ray machine in his hand similar to the photograph. 
There is a chance of radiation leaked from x-ray machine and scatter radiation from patients more than other 
types of x-ray machines at the operator is behind the radiation shielding devices. The Regional Medical 
Sciences Center 11, Surat Thani have tested scattered radiation of portable dental x-ray machines in hospital 
and clinic at 6 units to study scattering radiation by non-backscatter shield at 3 positions consisted of  
A (behind x-ray machine), B (upper 45O ) and C (lower 45O ). It was found that position (A) range from  
13.6-77.5 µSv/wk (median= 24.6 µSv/wk) position (B) range from 9.3-300 µSv/wk (median=151.9 µSv/wk) and 
position (C) range from 14.0-287.5 µSv/wk (median=75.0 µSv/wk). The result was position (A) has a standard 
value for the control area, position B and C are higher than standard criteria for the control area, (Controlled 
Area < 100 µSv/wk , NCRP-147 ). The study shows that how to use the x-ray machines should wear the 
radiation protection equipment to reduce the risk of scattered radiation. 
Keywords: Hand-held Dental X-ray Units, Scatter Radiation 
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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัการใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพกพา (Hand-held Dental X-ray Units) ในการวินิจฉยัโรคฟันเพิ่ม
มากขึน้ เพราะสามารถพกพาและใช้งานได้ง่าย โดยผู้ปฏิบตัิงานจะถือเคร่ืองเอกซเรย์ไว้ในมือคล้ายกบัการถ่ายรูป ท าให้มี
โอกาสได้รับรังสร่ัีวจากตวัเคร่ืองและรังสกีระเจิงจากผู้ ป่วยมากกว่าการใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ประเภทอื่นที่ผู้ปฏิบตัิงานอยู่
หลงัอปุกรณ์ก าบงัรังสี ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี  ได้ทดสอบการกระเจิงของรังสีจากเคร่ืองเอกซเรย์
ในโรงพยาบาลและคลนิิก จ านวน 6 เคร่ือง เพื่อศกึษาปริมาณรังสกีระเจิงโดยไมม่ีวสัดกุ าบงัรังสีที ่3 ต าแหนง่ประกอบด้วย 
ต า แหน่ ง ด้ านหลังตัว เค ร่ื อง  (A)  มุมกระ เ จิ ง ด้ านบน  45 อ งศา  (B)  มุมกระ เ จิ ง ด้ านล่า ง  45 อ งศา  (C)  
ผลการทดสอบพบว่า ต าแหน่ง A ค่าอยู่ในช่วง 13.6-77.5 µSv/wk (median= 24.6 µSv/wk) ต าแหน่ง B ค่าอยู่ในช่วง 
9.3-300 µSv/wk (median=151.9 µSv/wk) และ ต าแหนง่ C คา่อยูใ่นช่วง 14.0-287.5 µSv/wk (median=75.0 µSv/wk) 
จากผลการทดสอบ ต าแหน่ง A มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส าหรับพืน้ที่ควบคุม ต าแหน่ง B และ C มีค่าสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน (Controlled Area < 100 µSv/wk , NCRP-147 ) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าขณะใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ควร
สวมอปุกรณ์ปอ้งกนัรังสทีี่เพียงพอเพื่อลดความเสีย่งจากการได้รับรังสีกระเจิง  
ค าส าคัญ: เคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพกพา รังสีกระเจิง 

Abstract 

  Current use of portable dental x-ray machines in the diagnosis of dental disease increased. Because 
It is portable and easy to use by the operator holds the X-ray machine in his hand similar to the photograph. 
There is a chance of radiation leaked from x-ray machine and scatter radiation from patients more than other 
types of x-ray machines at the operator is behind the radiation shielding devices. The Regional Medical 
Sciences Center 11, Surat Thani have tested scattered radiation of portable dental x-ray machines in hospital 
and clinic at 6 units to study scattering radiation by non-backscatter shield at 3 positions consisted of  
A (behind x-ray machine), B (upper 45O ) and C (lower 45O ). It was found that position (A) range from  
13.6-77.5 µSv/wk (median= 24.6 µSv/wk) position (B) range from 9.3-300 µSv/wk (median=151.9 µSv/wk) and 
position (C) range from 14.0-287.5 µSv/wk (median=75.0 µSv/wk). The result was position (A) has a standard 
value for the control area, position B and C are higher than standard criteria for the control area, (Controlled 
Area < 100 µSv/wk , NCRP-147 ). The study shows that how to use the x-ray machines should wear the 
radiation protection equipment to reduce the risk of scattered radiation. 
Keywords: Hand-held Dental X-ray Units, Scatter Radiation 
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การพัฒนาและทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณซูคราโลสในอาหารและเคร่ืองดื่มโดยเทคนิค UPLC-ELSD 
Method Development and Validation for Determination of Sucralose in Foods and Soft drinks by UPLC-ELSD 
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บทคดัย่อ 
ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน า้ตาลตวัใหม่ที่มีการน ามาใช้ในอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ ฉบบัที่ 381 (พ.ศ. 2559) อนญุาตให้ใช้ได้โดยระบปุริมาณซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดของอาหาร เพ่ือให้ทราบปริมาณที่มอียูแ่ละ
เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหารจึงได้พฒันาและทดสอบความ
ถกูต้องของวิธีวิเคราะห์สารให้ความหวานแทนน า้ตาลชนิดซูคราโลสในอาหารและเคร่ืองดื่มโดยใช้เทคนิค UPLC-ELSD ซูคราโลส
สามารถถกูสกดัออกจากตวัอยา่งโดยใช้สารละลาย buffer (pH 4.5) ก าจดัตวัรบกวน และท าให้บริสทุธ์ิด้วยเทคนิคการสกดัด้วย
เฟสของแข็ง ซูคราโลสถกูชะออกมาภายในเวลา 3.5 นาที โดยใช้คอลมัน์ C18 (3.0 x 100 มิลลเิมตร, ขนาดอนภุาค 1.7 ไมโครเมตร) 
ด้วยระบบเกรเดียนท์ระหวา่ง methanol, buffer และ acetone วิธีนีน้อกจากสกดัสารซูคราโลสได้แล้ว ยงัสามารถสกดัสารให้ความ
หวานชนิดอื่น ๆ  ได้อีกโดยไมร่บกวนโครมาโทรแกรมของซูคราโลส ผลจากการทดสอบความถกูต้องของวิธีในตวัอย่างกาแฟ 3 in 1 
พบวา่ช่วงการวิเคราะห์ที่ให้ความสมัพนัธ์เป็นเส้นตรงเทา่กบั 10 ถึง 200 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพทัธ์ 
(R2) มากกว่า 0.9990 ค่าขีดจ ากดัการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) และค่าขีดจ ากัดการวิเคราะห์ปริมาณ (Limit of 
Quantitation, LOQ) มีค่า 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ความแม่น (accuracy) แสดงด้วยค่าเฉลี่ยของ  
%recovery ที่ระดบั 50, 400 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากบั 97.50, 96.00 และ 100.79% ตามล าดบั และความเที่ยง 
(precision) แสดงด้วยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ (%RSD) เทา่กบั 1.39, 0.57 และ 1.14% ตามล าดบั จากผลการทดสอบความ
ใช้ได้ของวิธี แสดงวา่วิธีนีม้ีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้หาปริมาณซูคราโลสในอาหารและเคร่ืองดื่มได้ ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วมี
ความถกูต้อง และนา่เช่ือถือ 
ค าส าคัญ: ซคูราโลส UPLC-ELSD การสกดัด้วยเฟสของแข็ง 

Abstract 
Sucralose is approved for use as new sweetener in foods and soft drinks. According to the Notification of the 

Ministry of Public Health (No.381) B.E.2559, labeling the amount of sucralose is required based on food types. This analytical 
method for determining sucralose in foods and soft drinks by UPLC-ELSD is developed and validated by Bureau of Quality 
and Safety of Food for determination and quality control purpose as claimed by standard. Sucralose was extracted by buffer 
solution (pH 4.5), cleaned up and purified with solid phase extraction. Sucralose was separated in less than 3.5 min on a C18 
analytical column (3.0 x 100 mm, 1.7 μm) with gradient elution programming of methanol, buffer and acetone. The method 
can separate the other sweeteners without interfering chromatogram of sucralose. The method validation results in coffee 3 in 
1 are show as follows, linearity of the calibration curve was obtained in range 10-200 μg/ml with the coefficient of 
determination (R2) more than 0.9990, Limit of detection (LOD) and Limit of quantitation (LOQ) were 25 and 50 mg/kg, 
respectively. The accuracy expressed as mean of %recovery added at the level 50, 400 and 1,000 mg/kg were 97.50, 96.00 
and 100.79% respectively, with precision (%RSD) 1.39, 0.57 and 1.14%, respectively. This study suggested that this method 
is rapid, accurate, reliable and suitable for determining sucralose in foods and soft drinks. 
Keywords: Sucralose, UPLC-ELSD, solid phase extraction 
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บทคดัย่อ 
ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน า้ตาลตวัใหม่ที่มีการน ามาใช้ในอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ ฉบบัที่ 381 (พ.ศ. 2559) อนญุาตให้ใช้ได้โดยระบปุริมาณซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดของอาหาร เพ่ือให้ทราบปริมาณที่มอียูแ่ละ
เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหารจึงได้พฒันาและทดสอบความ
ถกูต้องของวิธีวิเคราะห์สารให้ความหวานแทนน า้ตาลชนิดซูคราโลสในอาหารและเคร่ืองดื่มโดยใช้เทคนิค UPLC-ELSD ซูคราโลส
สามารถถกูสกดัออกจากตวัอยา่งโดยใช้สารละลาย buffer (pH 4.5) ก าจดัตวัรบกวน และท าให้บริสทุธ์ิด้วยเทคนิคการสกดัด้วย
เฟสของแข็ง ซูคราโลสถกูชะออกมาภายในเวลา 3.5 นาที โดยใช้คอลมัน์ C18 (3.0 x 100 มิลลเิมตร, ขนาดอนภุาค 1.7 ไมโครเมตร) 
ด้วยระบบเกรเดียนท์ระหวา่ง methanol, buffer และ acetone วิธีนีน้อกจากสกดัสารซูคราโลสได้แล้ว ยงัสามารถสกดัสารให้ความ
หวานชนิดอื่น ๆ  ได้อีกโดยไมร่บกวนโครมาโทรแกรมของซูคราโลส ผลจากการทดสอบความถกูต้องของวิธีในตวัอย่างกาแฟ 3 in 1 
พบวา่ช่วงการวิเคราะห์ที่ให้ความสมัพนัธ์เป็นเส้นตรงเทา่กบั 10 ถึง 200 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพทัธ์ 
(R2) มากกว่า 0.9990 ค่าขีดจ ากดัการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) และค่าขีดจ ากัดการวิเคราะห์ปริมาณ (Limit of 
Quantitation, LOQ) มีค่า 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ความแม่น (accuracy) แสดงด้วยค่าเฉลี่ยของ  
%recovery ที่ระดบั 50, 400 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เท่ากบั 97.50, 96.00 และ 100.79% ตามล าดบั และความเที่ยง 
(precision) แสดงด้วยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ (%RSD) เทา่กบั 1.39, 0.57 และ 1.14% ตามล าดบั จากผลการทดสอบความ
ใช้ได้ของวิธี แสดงวา่วิธีนีม้ีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้หาปริมาณซูคราโลสในอาหารและเคร่ืองดื่มได้ ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วมี
ความถกูต้อง และนา่เช่ือถือ 
ค าส าคัญ: ซคูราโลส UPLC-ELSD การสกดัด้วยเฟสของแข็ง 

Abstract 
Sucralose is approved for use as new sweetener in foods and soft drinks. According to the Notification of the 

Ministry of Public Health (No.381) B.E.2559, labeling the amount of sucralose is required based on food types. This analytical 
method for determining sucralose in foods and soft drinks by UPLC-ELSD is developed and validated by Bureau of Quality 
and Safety of Food for determination and quality control purpose as claimed by standard. Sucralose was extracted by buffer 
solution (pH 4.5), cleaned up and purified with solid phase extraction. Sucralose was separated in less than 3.5 min on a C18 
analytical column (3.0 x 100 mm, 1.7 μm) with gradient elution programming of methanol, buffer and acetone. The method 
can separate the other sweeteners without interfering chromatogram of sucralose. The method validation results in coffee 3 in 
1 are show as follows, linearity of the calibration curve was obtained in range 10-200 μg/ml with the coefficient of 
determination (R2) more than 0.9990, Limit of detection (LOD) and Limit of quantitation (LOQ) were 25 and 50 mg/kg, 
respectively. The accuracy expressed as mean of %recovery added at the level 50, 400 and 1,000 mg/kg were 97.50, 96.00 
and 100.79% respectively, with precision (%RSD) 1.39, 0.57 and 1.14%, respectively. This study suggested that this method 
is rapid, accurate, reliable and suitable for determining sucralose in foods and soft drinks. 
Keywords: Sucralose, UPLC-ELSD, solid phase extraction 
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การทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้างในผลไม้ โดยเทคนิค liquid chromatography–tandem mass spectrometry 
Method validation of antibiotics residue in fruits by liquid chromatography–tandem mass spectrometry 

เฉลมิพร ควรหา* สริิลกัษณ์ ชยัรินทร์ และภรพรรณ สง่ศรี  
Chalearmphorn Kuanha*, Sirilak Chairin and Pornpun Songsri  
ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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บทคดัย่อ 
ยาต้านจุลชีพถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อยบัยัง้การเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคทัง้ในคนและเป็นยาส าหรับสตัว์  

ทกุวนันีม้ีการน ายาต้านจลุชีพมาใช้ในพืชเพื่อใช้ในการควบคมุเชือ้แบคทีเรียบางตวัในพืช เช่น โรคกรีนนิ่งของต้นส้ม และ
โรคไหม้ไฟของต้นแอปเปิล้ เป็นต้น การใช้ยาอยา่งไมถ่กูต้องเป็นสาเหตขุองการตกค้างในผลไม้ที่น ามาบริโภค จึงได้ศึกษา
พฒันาวิธีตรวจวิเคราะห์ยาต้านจุลชีพตกค้าง 4 ชนิด ได้แก่ แอมพิซิลลิน อะม็อกซีซิลลิน เตตราไซคลิน และออกซีเตตรา
ไซคลนิในส้มและแอปเปิล ยาต้านจลุชีพจะถกูสกดัออกจากตวัอยา่งโดยฟอสเฟสบฟัเฟอร์ แล้วท าให้บริสทุธ์ิโดยผ่าน HLB 
cartridge จากนัน้ตรวจวดัชนิดและปริมาณโดยเคร่ืองแอลซี-เอ็มเอส/เอ็มเอส จากการทดสอบความใช้ได้ของวิธี (Method 
validation) เพื่อยืนยนัว่าวิธีมีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ วิธีมี Limit of Detection เท่ากบั 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
และ Limit of Quantitation เทา่กบั 10 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ทดสอบความแมน่ (Accuracy) และความเที่ยง (Precision) 
ที่ความเข้มข้น 3 ระดบั ระดบัละ 10 ซ า้ พบว่า % Recovery อยู่ในช่วง 65 - 113%  และ % RSD อยู่ในช่วง 1.4 - 11.3% 
มีช่วงการวิเคราะห์ที่ให้ความสมัพนัธ์แบบเส้นตรง เทา่กบั 10 - 500 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
ของเปียร์สนั (r) มากกวา่ 0.999 การประมาณคา่ความไมแ่นน่อนของการวดั ได้คา่ relative standard uncertainty เทา่กบั 
9.6% เมื่อน าวิธีที่พฒันาและทดสอบความใช้ได้แล้ว มาส ารวจปริมาณการตกค้างของสารต้านจุลชีพในส้ม 111 ตวัอย่าง
และแอปเปิล้ 96 ตวัอย่าง รวม 207 ตวัอย่าง ที่เก็บจากแหล่งจ าหน่ายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 ส้มมีการตรวจพบ 
แอมพิซิลลนิและออกซีเตตราไซคลิน 16 ตวัอย่าง ปริมาณที่พบมีค่าน้อยกว่า 10 ถึง 145 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และแอป
เปิล้มีการตรวจพบยาทัง้สีช่นิด จ านวน 2 ตวัอยา่ง ปริมาณที่ตรวจพบมีคา่ 16 ถึง 103 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม 
ค าส าคัญ:  ยาต้านจลุชีพ, ส้ม, แอปเปิล้, การทดสอบความใช้ได้ของวิธี, แอลซ-ีเอ็มเอส/เอ็มเอส 

Abstract 
Antibiotics are widely used in the treatment and prevention of bacteriostatic infections in humans and 

used as veterinary medicine in animals. Nowadays, antibiotics have been used in plant agriculture to control 
certain bacterial diseases, such as citrus greening disease and fire blight in apple. Thus, any misuse may 
result in the presence of residues in fruit. The validation study of an analytical method of 4 antibiotics 
including ampicillin, amoxicillin, tetracycline and oxytetracycline in citrus and apple was conducted and 
developed. Antibiotics were extracted from sample by phosphate buffer and proceeded to HLB cartridge for 
clean-up step. Antibiotics were detected and were quantitatively determined by LC-MS/MS. The performance 
characteristics of validation data were acceptable and fitted-for-purpose. As a result of method validation, 
limit of detection was defined as 5 μg/kg and limit of quantitation was 10.0 μg/kg. The accuracy and the 
precision were tested as 3 levels by 10 replicates analysis. Accuracy as % Recovery was found to be in 
acceptable ranges of 65-113 and precision as % RSD was 1.4 - 11.3%. The linear working range was10 - 500 
μg/kg  with the Pearson correlation of coefficient (r) more than 0.999. The estimated uncertainty of 
measurement shown by % relative standard uncertainty was 9.6%. A total of 207 fruits samples including 111 
citruses and 96 apples were collected from supermarket and retailed markets in Thailand during 2017 to 
perform the survey based study on antibiotics abuse. The results showed that 16 samples of citrus were 
ampicillin and oxytetracycline detectable at lower than 10 to 145 μg/kg, and 2 apple samples contained 4 
compounds at 16 to 103 μg/kg. 
Keywords: Antibiotics, citrus, apple, method validation, LC-MS/MS  
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result in the presence of residues in fruit. The validation study of an analytical method of 4 antibiotics 
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การศึกษาความชุกของเชือ้ซาลโมเนล่าและแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จากเนือ้ไก่ในตลาดสด 
และรูปแบบการดือ้ยาต้านจุลชีพ 

Prevalence of Salmonella spp. and Campylobacter spp. in chicken meats isolated from markets 
and their antimicrobial resistance pattern 
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บทคดัย่อ 
เชือ้ซาลโมเนลล่าและแคมไพโลแบคเตอร์เป็นสาเหตหุลกัของโรคอาหารเป็นพิษ  ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึง

กรกฎาคม 2560 ได้ตรวจยืนยนัเชือ้ที่แยกจากเนือ้ไก่ในตลาดสด จ านวน 214 ตวัอย่าง ประกอบด้วยซาลโมเนลลา่ 213 
สายพนัธุ์  และแคมไพโลแบคเตอร์ 172 สายพนัธุ์ เพื่อจ าแนกซีโรวาร์ของซาลโมเนลล่า และสกุลของแคมไพโลแบคเตอร์ 
ด้วยวิธี Kauffmann-White scheme (2007) และ US FDA BAM (2001) ตามล าดบั และทดสอบการดือ้ยาต้านจลุชีพด้วย
วิธี CLSI (2016) ร่วมกบั CDC (2016) ผลการตรวจยืนยนั พบซาลโมเนลลา่ 31 ซีโรวาร์ เป็น S. Agona สงูสดุ (ร้อยละ
31.0) รองลงมา คือ S. Corvallis (ร้อยละ 12.2) การดือ้ยาต้านจุลชีพ 4 ชนิดของซาลโมเนลลา่ ได้แก่ แอมพิซิลิน, ซลัฟา
ไตรเม็ทโทรพริม, ซิโปรฟล็อกซาซิน และเซฟโฟแทกซิม คิดเป็นร้อยละ 47.9, 23.5, 1.4 และ 0 ตามล าดบั สว่นแคมไพโล
แบคเตอร์ พบเป็น C. jejuni subsp. jejuni ร้อยละ 66.3 และ C. coli ร้อยละ 33.7 ส าหรับการดือ้ยาต้านจลุชีพ 4 ชนิดของ
แคมไพโลแบคเตอร์ ได้แก่ ซิโปรฟล็อกซาซิน, อิริโทรมยัซิน, อะซิโทรมยัซิน และเจนตามยัซิน คิดเป็น ร้อยละ 87.8, 19.2,  
16.9 และ 5.2 ตามล าดบั ผู้บริโภคมีโอกาสติดเชือ้ดือ้ยาได้จากอาหาร จึงควรปรุงอาหารให้สกุดีเพื่อท าลายหรือช่วยลดการ
ปนเปือ้นเชือ้ 
ค าส าคัญ: เชือ้ซาลโมเนลลา่ เชือ้แคมไพโลแบคเตอร์ การดือ้ยาต้านจลุชีพ เนือ้ไก่ 

Abstract 
Salmonella spp. and Campylobacter spp. are major cause of food-borne disease. During June 2016 to 

July 2017, 213 strains of Salmonella spp. and 172 strains of Campylobacter spp. isolated from 214 samples of 
chicken meats from markets were confirmed for serovars of Salmonella and species of Campylobacter by following 
method of Kauffmann-White scheme (2007) and US FDA BAM (2001), respectively. In addition, the study of their 
antimicrobial resistance patterns were conducted by using method of CLSI (2016) and CDC (2016). The results 
showed that 31 serovars of Salmonella  were found and the most prevalence was S. Agona (31.0 %) while the 
second most was S. Corvallis (12.2 %). The antimicrobial resistance of Salmonella spp. against 4 antimicrobial 
drugs: Ampicillin, Sulfa-trimethoprim, Ciprofloxacin and Cefotaxime were 47.9, 23.5, 1.4 and 0 %, respectively. For 
Camplylobacter, C. jejuni subsp. jejuni (66.3 %) and C. coli (33.7 %). were identified. The antimicrobial resistance 
of Campylobacter spp. against 4 antimicrobial drugs: Ciprofloxacin, Erythromycin, Azithromycin and Gentamicin 
were 87.8, 19.2, 16.9 and 5.2 %, respectively. Consumers might be infected with antimicrobial resistance 
pathogens from food origin. So, contaminated bacteria in foods should be eliminated or reduced by cooking well. 
Keywords: Salmonella, Campylobacter, Antimicrobial resistance, Chicken meats. 
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บทคดัย่อ 
เชือ้ซาลโมเนลล่าและแคมไพโลแบคเตอร์เป็นสาเหตหุลกัของโรคอาหารเป็นพิษ  ช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึง

กรกฎาคม 2560 ได้ตรวจยืนยนัเชือ้ที่แยกจากเนือ้ไก่ในตลาดสด จ านวน 214 ตวัอย่าง ประกอบด้วยซาลโมเนลลา่ 213 
สายพนัธุ์  และแคมไพโลแบคเตอร์ 172 สายพนัธุ์ เพื่อจ าแนกซีโรวาร์ของซาลโมเนลล่า และสกุลของแคมไพโลแบคเตอร์ 
ด้วยวิธี Kauffmann-White scheme (2007) และ US FDA BAM (2001) ตามล าดบั และทดสอบการดือ้ยาต้านจลุชีพด้วย
วิธี CLSI (2016) ร่วมกบั CDC (2016) ผลการตรวจยืนยนั พบซาลโมเนลลา่ 31 ซีโรวาร์ เป็น S. Agona สงูสดุ (ร้อยละ
31.0) รองลงมา คือ S. Corvallis (ร้อยละ 12.2) การดือ้ยาต้านจุลชีพ 4 ชนิดของซาลโมเนลลา่ ได้แก่ แอมพิซิลิน, ซลัฟา
ไตรเม็ทโทรพริม, ซิโปรฟล็อกซาซิน และเซฟโฟแทกซิม คิดเป็นร้อยละ 47.9, 23.5, 1.4 และ 0 ตามล าดบั สว่นแคมไพโล
แบคเตอร์ พบเป็น C. jejuni subsp. jejuni ร้อยละ 66.3 และ C. coli ร้อยละ 33.7 ส าหรับการดือ้ยาต้านจลุชีพ 4 ชนิดของ
แคมไพโลแบคเตอร์ ได้แก่ ซิโปรฟล็อกซาซิน, อิริโทรมยัซิน, อะซิโทรมยัซิน และเจนตามยัซิน คิดเป็น ร้อยละ 87.8, 19.2,  
16.9 และ 5.2 ตามล าดบั ผู้บริโภคมีโอกาสติดเชือ้ดือ้ยาได้จากอาหาร จึงควรปรุงอาหารให้สกุดีเพื่อท าลายหรือช่วยลดการ
ปนเปือ้นเชือ้ 
ค าส าคัญ: เชือ้ซาลโมเนลลา่ เชือ้แคมไพโลแบคเตอร์ การดือ้ยาต้านจลุชีพ เนือ้ไก่ 

Abstract 
Salmonella spp. and Campylobacter spp. are major cause of food-borne disease. During June 2016 to 

July 2017, 213 strains of Salmonella spp. and 172 strains of Campylobacter spp. isolated from 214 samples of 
chicken meats from markets were confirmed for serovars of Salmonella and species of Campylobacter by following 
method of Kauffmann-White scheme (2007) and US FDA BAM (2001), respectively. In addition, the study of their 
antimicrobial resistance patterns were conducted by using method of CLSI (2016) and CDC (2016). The results 
showed that 31 serovars of Salmonella  were found and the most prevalence was S. Agona (31.0 %) while the 
second most was S. Corvallis (12.2 %). The antimicrobial resistance of Salmonella spp. against 4 antimicrobial 
drugs: Ampicillin, Sulfa-trimethoprim, Ciprofloxacin and Cefotaxime were 47.9, 23.5, 1.4 and 0 %, respectively. For 
Camplylobacter, C. jejuni subsp. jejuni (66.3 %) and C. coli (33.7 %). were identified. The antimicrobial resistance 
of Campylobacter spp. against 4 antimicrobial drugs: Ciprofloxacin, Erythromycin, Azithromycin and Gentamicin 
were 87.8, 19.2, 16.9 and 5.2 %, respectively. Consumers might be infected with antimicrobial resistance 
pathogens from food origin. So, contaminated bacteria in foods should be eliminated or reduced by cooking well. 
Keywords: Salmonella, Campylobacter, Antimicrobial resistance, Chicken meats. 
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โครงการส ารวจและเฝ้าระวังสารบอแรกซ์ในผลิตภณัฑ์อาหาร 
Survey of surveillance Borax in Food Products 

นนทรัตน์  พรทรัพย์มณี*  อจัฉรา ชนะสทิธ์ิ และผู้ รับผิดชอบจากศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แหง่  
และส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร  

Nontarat Ponsupmanee*, Achara Chanasit and 14 of Regional Medical Sciences Centers and Bureau of Quality and Safety of Food 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 

Department of Medical Sciences. Ministry of Public Health 
บทคทัย่อ   

บอแรกซ์มีพิษตอ่ร่างกายโดยจะไปสะสมในกรวยไตและท าให้ไตอกัเสบ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่151 
(พ.ศ.2536)  ก าหนดให้บอแรกซ์เป็นวตัถทุี่ห้ามใช้ในอาหาร  ในปีงบประมาณ 2560  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านกั
คณุภาพและความปลอดภยัอาหาร และศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แหง่ จดัท าโครงการส ารวจ และเฝา้ระวงัสารบอ
แรกซ์ในผลติภณัฑ์อาหาร เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้สารบอแรกซ์ในผลติภณัฑ์อาหารของประเทศ   โดยตรวจคดักรอง
ผลติภณัฑ์อาหารจ านวน  1,613 ตวัอยา่ง ด้วยชดุทดสอบและ เมื่อตรวจพบหาปริมาณโดยวิธี  spectrophotometry  ผลที่ได้ 
พบบอแรกซ์  69  ตวัอยา่ง (ร้อยละ 4.28) กลุม่ตวัอยา่งที่พบมี ผงกรอบ แปง้ท าขนม  ขนม เนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์จาก
เนือ้สตัว์ ผลไม้ดอง และ อาหารประเภทเส้น คิดเป็นร้อยละ  22.2, 9.7, 6.1, 3.9, 3.1 และ 1.5 ตามล าดบั  น าข้อมลูที่ได้มา
ประเมินความเสีย่ง โดยค านวณคา่ความปลอดภยั (Margin of safety, MOS) จากการเปรียบเทยีบการได้รับสมัผสักบัคา่ 
acceptable daily intake;  ADI ที่ระดบัการบริโภค ในปริมาณสงูคือที่ 97.5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เฉพาะกลุม่ผู้บริโภค  พบวา่
อาหารทีเ่สีย่ง (MOS>1)  เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ทอดมนั ข้าวเมา่ทอด กล้วยทอด ทบัทิมกรอบ  ปลาบด/ขดู ขนมจัง้ 
เนือ้หมบูด/เศษเนือ้ บะหมี่เหลอืง  เนือ้ววั บวัลอย ลกูชิน้เนือ้ และองุ่นดอง ตามล าดบั หนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถน า
ข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์และการเฝา้ระวงั เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ : บอแรกซ์  วตัถหุ้ามใช้ในอาหาร  คา่ความปลอดภยั (MOS) 

Abstract 
            Borax is toxic to the body by accumulated in renal pelvis and causes kidney inflammation. According to the 
Notification of the Ministry of Public Health (No.151) BE 2536 (1993) borax is prohibited to use in food. In 2017, Bureau 
of Quality and Safety of Food and 14 of Regional Medical Sciences Centers, Department of Medical Sciences 
conducted the project of survey and surveillance of borax in food products in order to obtain the current situation of 
borax used in Thailand. Total of 1,613 samples were test by screening with borax test kit and positive samples were 
quantification by spectrophotometry. The results were found 69 samples (4.28%) using borax. The group of samples 
which found borax used were Crisp powder, flour, sweets, meat and meat products, picked fruits and noodles which 
the percentages of founding were 22.2, 9.7, 6.1, 3.9,3.1 and 1.5 respectively. The Margin of Safety (MOS) calculated 
by comparing borax exposure from studied data with the acceptable daily intake; ADI were used for risk estimation. At 
high consumption level in group eater only at 97.5 percentile showed that the risk food products (MOS>1) listed in 
ascending order were fried fish meat, Khaomao tod, fried banana, Tum Tim Krob, grinded/scraped fish meat, Jang, 
grinded/shred pork and beef, yellow noodles, beef, Bua Loi, meat ball, and picked grape. These data will be useful for 
the consumer protection agencies to assess the current situation and a surveillance for the final objective of protecting 
consumers. 
Keywords : Borax, Prohibited substances, Margin of safety (MOS) 
* Corresponding  author     
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นนทรัตน์  พรทรัพย์มณี*  อจัฉรา ชนะสทิธ์ิ และผู้ รับผิดชอบจากศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แหง่  
และส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร  

Nontarat Ponsupmanee*, Achara Chanasit and 14 of Regional Medical Sciences Centers and Bureau of Quality and Safety of Food 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 

Department of Medical Sciences. Ministry of Public Health 
บทคทัย่อ   

บอแรกซ์มีพิษตอ่ร่างกายโดยจะไปสะสมในกรวยไตและท าให้ไตอกัเสบ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่151 
(พ.ศ.2536)  ก าหนดให้บอแรกซ์เป็นวตัถทุี่ห้ามใช้ในอาหาร  ในปีงบประมาณ 2560  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านกั
คณุภาพและความปลอดภยัอาหาร และศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แหง่ จดัท าโครงการส ารวจ และเฝา้ระวงัสารบอ
แรกซ์ในผลติภณัฑ์อาหาร เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้สารบอแรกซ์ในผลติภณัฑ์อาหารของประเทศ   โดยตรวจคดักรอง
ผลติภณัฑ์อาหารจ านวน  1,613 ตวัอยา่ง ด้วยชดุทดสอบและ เมื่อตรวจพบหาปริมาณโดยวิธี  spectrophotometry  ผลที่ได้ 
พบบอแรกซ์  69  ตวัอยา่ง (ร้อยละ 4.28) กลุม่ตวัอยา่งที่พบมี ผงกรอบ แปง้ท าขนม  ขนม เนือ้สตัว์และผลติภณัฑ์จาก
เนือ้สตัว์ ผลไม้ดอง และ อาหารประเภทเส้น คิดเป็นร้อยละ  22.2, 9.7, 6.1, 3.9, 3.1 และ 1.5 ตามล าดบั  น าข้อมลูที่ได้มา
ประเมินความเสีย่ง โดยค านวณคา่ความปลอดภยั (Margin of safety, MOS) จากการเปรียบเทยีบการได้รับสมัผสักบัคา่ 
acceptable daily intake;  ADI ที่ระดบัการบริโภค ในปริมาณสงูคือที่ 97.5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ เฉพาะกลุม่ผู้บริโภค  พบวา่
อาหารทีเ่สีย่ง (MOS>1)  เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ทอดมนั ข้าวเมา่ทอด กล้วยทอด ทบัทิมกรอบ  ปลาบด/ขดู ขนมจัง้ 
เนือ้หมบูด/เศษเนือ้ บะหมี่เหลอืง  เนือ้ววั บวัลอย ลกูชิน้เนือ้ และองุ่นดอง ตามล าดบั หนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภคสามารถน า
ข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสถานการณ์และการเฝา้ระวงั เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ : บอแรกซ์  วตัถหุ้ามใช้ในอาหาร  คา่ความปลอดภยั (MOS) 

Abstract 
            Borax is toxic to the body by accumulated in renal pelvis and causes kidney inflammation. According to the 
Notification of the Ministry of Public Health (No.151) BE 2536 (1993) borax is prohibited to use in food. In 2017, Bureau 
of Quality and Safety of Food and 14 of Regional Medical Sciences Centers, Department of Medical Sciences 
conducted the project of survey and surveillance of borax in food products in order to obtain the current situation of 
borax used in Thailand. Total of 1,613 samples were test by screening with borax test kit and positive samples were 
quantification by spectrophotometry. The results were found 69 samples (4.28%) using borax. The group of samples 
which found borax used were Crisp powder, flour, sweets, meat and meat products, picked fruits and noodles which 
the percentages of founding were 22.2, 9.7, 6.1, 3.9,3.1 and 1.5 respectively. The Margin of Safety (MOS) calculated 
by comparing borax exposure from studied data with the acceptable daily intake; ADI were used for risk estimation. At 
high consumption level in group eater only at 97.5 percentile showed that the risk food products (MOS>1) listed in 
ascending order were fried fish meat, Khaomao tod, fried banana, Tum Tim Krob, grinded/scraped fish meat, Jang, 
grinded/shred pork and beef, yellow noodles, beef, Bua Loi, meat ball, and picked grape. These data will be useful for 
the consumer protection agencies to assess the current situation and a surveillance for the final objective of protecting 
consumers. 
Keywords : Borax, Prohibited substances, Margin of safety (MOS) 
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สาขานวัตกรรมดานคุมครองผูบริโภค

การทดสอบความใช้ได้ของวธีิวิเคราะห์โซเดียมคลอไรด์ในน า้ปลา 
Method validation for determination of Sodium chloride in Fish sauce 
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Regional Medical Sciences Center 5 Samuth songkhram, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม อยูใ่นเขตสขุภาพที่ 5 ซึง่มีโรงงานผลติน า้ปลาในพืน้ท่ีจ านวนมาก 

และตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง น า้ปลา (ฉบบัท่ี 203) พ.ศ.2543 ก าหนดปริมาณโซเดยีมคลอไรด์ในน า้ปลาไว้
ไมน้่อยกวา่ 200 กรัมตอ่ลติร  ดงันัน้วิธีวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในน า้ปลาจึงได้ถกูพฒันาขึน้โดยวธีิไทเทรตแบบ
ตกตะกอนกบัสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเตรท โดยใช้ ไดคลอโรฟลอูอเรสซีนเป็นอินดิเคเตอร์ และทดสอบความใช้ได้
ของวิธี พบวา่ ขีดจ ากดัของการตรวจพบเทา่กบั 0.7 กรัมตอ่ลติร ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปริมาณเทา่กบั 18.9 กรัมตอ่ลติร 
ทดสอบความแมน่และความเทีย่งที่ระดบัความเข้มข้น 18.9, 100 และ 200 กรัมตอ่ลติร พบวา่ความแมน่ท่ีประเมินจาก
ร้อยละของการคืนกลบัอยูใ่นชว่ง 97.7–102.8 ความเทีย่งทีป่ระเมินด้วยร้อยละของคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์อยู่
ในช่วง 0.74-1.29 และพบวา่วธีินีม้ีคา่ความไมแ่นน่อนสมัพทัธ์ร้อยละ 2.1 ผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีอยูใ่นเกณฑ์
ยอมรับและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในห้องปฏิบตักิาร  
ค าส าคัญ: น า้ปลา โซเดียมคลอไรด์ วิธีไทเทรตแบบตกตะกอน 
 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 5 Samuth Songkhram is located in 5th area health. There are many 

fish sauce factories in this area. According to the Ministry of Public Health Notification (No. 203) B.E.2543 Re: 
Fish Sauce, which is set the minimum sodium chloride level at 200 g/l. For this reason, the method was 
developed for quantitative determination of sodium chloride in fish sauce.  This method based on precipitation 
titration with silver nitrate standard solution and dichlorofluorescein was used as indicator. The validation 
results showed that the limit of detection was 0.7 g/l and the limit of quantitation was 18.9 g/l. Accuracy and 
precision were performed at the sodium chloride concentration at 18.9, 100 and 200 g/l. Accuracy was 
analyzed to estimate % recovery and they were found in the acceptable range of 97.7-102.8%. The precision 
was demonstrated by %RSD in the range of 0.74-1.29 % and found that the relative uncertainty was 2.1 %. In 
conclusion, the validation data of this method is acceptable and suitable to be used for analysis of sodium 
chloride in fish sauce. 
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        บทคัดย่อ 
 สารโพลาร์เป็นตวับง่ชีถ้ึงสภาพความเสือ่มของน า้มนัปรุงอาหาร น า้มนัที่ทอดแล้วน ากลบัมาใช้ซ า้อาจเสื่อมคณุภาพและอาจ
พบสารก่อมะเร็ง ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 283) พ.ศ. 2547 เร่ืองก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน า้มนัที่ใช้ทอดหรือประกอบ
อาหารเพ่ือจ าหนา่ย และ (ฉบบัที่ 347) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลติอาหารที่ใช้น า้มนัทอดซ า้ ก าหนดให้มีสารโพลาร์ในน า้มนัทอดซ า้ได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของน า้หนกั เพื่อให้ทราบสถานการณ์สารโพลาร์ของน า้มนัที่ใช้ปรุงอาหาร  จึงได้รวบรวมผลวิเคราะห์ ตวัอย่างที่ได้รับจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ผู้ประกอบการ และสุม่เก็บโดยส านกัคณุภาพและความปลอดภยั
อาหาร ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558-2560   พบวา่น า้มนัทอดซ า้จ านวน 417 ตวัอยา่ง  ไมไ่ด้มาตรฐาน 8 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 1.9) มีคา่สารโพลาร์
อยูใ่นช่วงร้อยละ 25.7-34.2 ของน า้หนกั คา่เฉลีย่ ร้อยละ 29.5 ของน า้หนกั  ในน า้มนัที่ใช้ทอดกล้วย (1 ตวัอยา่ง)  ลกูชิน้ (1 ตวัอยา่ง) และ
ปาท่องโก๋ (5 ตวัอย่าง)  ที่เก็บจากแผงลอยและร้านค้าในตลาด และน า้มนัใช้ทอดมนัฝร่ัง (1 ตวัอย่าง) จากผู้ประกอบการร้านอาหาร  
ส าหรับน า้มนัทาเส้นก๋วยเตี๋ยว (ซึง่อาจมีน า้มนัใช้แล้วผสมอยู)่ จ านวน 22 ตวัอยา่ง พบวา่ไมไ่ด้มาตรฐาน 1 ตวัอยา่ง มีคา่สารโพลาร์ร้อย
ละ 80.2 ของน า้หนกั ขณะที่น า้มนัใหม ่จ านวน 144 ตวัอยา่ง พบวา่ได้มาตรฐานทกุตวัอยา่ง    ถึงแม้วา่น า้มนัทอดซ า้ทีพ่บสารโพลาร์เกิน
มาตรฐานมีจ านวนลดลงก็ตาม  แต่ความปลอดภยัในการบริโภคอาหารเป็นสิ่งส าคญั ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงควรร่วมเฝา้ระวงั
อยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ : น า้มนัทอดซ า้ น า้มนัทาเส้นก๋วยเตี๋ยว สารโพลาร์ 
 

Abstract 
Polar compounds are typical index for the state of the cooking oil deterioration. The frying oils which are reused may 

be degraded and found carcinogens. According to Notification of the Ministry of Public Health (No. 283) B.E. 2547 Re: 
Stipulation on the Amount of Polar Compounds in Oil Used for Frying or Cooking Food for Sale and (No. 347) B.E. 2555 Re: 
Method of Food Production with Reused Cooking Oil, defined polar compounds in reused frying oil shall not have more than 
25% by weight. To understanding the situation on the polar compounds of cooking oils, this study has collected the analytical 
data of samples submitted by Food and Drug Administration, Provincial Public Health Office, entrepreneur and those 
collected by the Bureau of Quality and Safety of Food during 2015 – 2017. A total samples of 417 reused frying oil found that 8 
ones (1.9%) were not passed standard criteria. The polar compounds level were in the range of 25.7 - 34.2% by weight and 
the average value was 29.5% by weight. They were oils used for frying banana (1), meat ball (1), and Batonggou (5) from 
stalls and shops in the market and potato frying oil (1) from restaurant entrepreneur. One sample of 22 oils used for noodle 
making (may be mixed with reused frying oil) which contained 80.2% by weight of polar compounds was not pass standard 
criteria. While, all of 144 new cooking oils were complied with the standard. Although reused frying oils with polar compounds 
exceeding the standard limit have decreased, safety of consuming foods is important. Thus, the concerned authorities should 
continuously perform the monitoring program to ensure the safety. 
 

Keywords: reused frying oils, oils used for noodle making, polar compounds 
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ปาท่องโก๋ (5 ตวัอย่าง)  ที่เก็บจากแผงลอยและร้านค้าในตลาด และน า้มนัใช้ทอดมนัฝร่ัง (1 ตวัอย่าง) จากผู้ประกอบการร้านอาหาร  
ส าหรับน า้มนัทาเส้นก๋วยเตี๋ยว (ซึง่อาจมีน า้มนัใช้แล้วผสมอยู)่ จ านวน 22 ตวัอยา่ง พบวา่ไมไ่ด้มาตรฐาน 1 ตวัอยา่ง มีคา่สารโพลาร์ร้อย
ละ 80.2 ของน า้หนกั ขณะที่น า้มนัใหม ่จ านวน 144 ตวัอยา่ง พบวา่ได้มาตรฐานทกุตวัอยา่ง    ถึงแม้วา่น า้มนัทอดซ า้ทีพ่บสารโพลาร์เกิน
มาตรฐานมีจ านวนลดลงก็ตาม  แต่ความปลอดภยัในการบริโภคอาหารเป็นสิ่งส าคญั ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงควรร่วมเฝา้ระวงั
อยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ : น า้มนัทอดซ า้ น า้มนัทาเส้นก๋วยเตี๋ยว สารโพลาร์ 
 

Abstract 
Polar compounds are typical index for the state of the cooking oil deterioration. The frying oils which are reused may 

be degraded and found carcinogens. According to Notification of the Ministry of Public Health (No. 283) B.E. 2547 Re: 
Stipulation on the Amount of Polar Compounds in Oil Used for Frying or Cooking Food for Sale and (No. 347) B.E. 2555 Re: 
Method of Food Production with Reused Cooking Oil, defined polar compounds in reused frying oil shall not have more than 
25% by weight. To understanding the situation on the polar compounds of cooking oils, this study has collected the analytical 
data of samples submitted by Food and Drug Administration, Provincial Public Health Office, entrepreneur and those 
collected by the Bureau of Quality and Safety of Food during 2015 – 2017. A total samples of 417 reused frying oil found that 8 
ones (1.9%) were not passed standard criteria. The polar compounds level were in the range of 25.7 - 34.2% by weight and 
the average value was 29.5% by weight. They were oils used for frying banana (1), meat ball (1), and Batonggou (5) from 
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บทคดัย่อ 
 กลเูตนเป็นโปรตีนที่พบในเอ็นโดสเปิร์มของธญัพืชบางชนิด เช่น ข้าวสาล ีข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต หรือสาย
พนัธุ์ผสมของข้าวเหลา่นี ้มกัถกูใช้เป็นสว่นประกอบเพื่อให้อาหารมีความฟแูละเหนียวนุม่ แตก่ลเูตนเป็นสารก่อภมูิแพ้ที่ท า
ให้เกิดโรค Coeliac disease หรือโรคแพ้กลเูตน ซึ่งยงัไม่มีวิธีการรักษา ผู้ ป่วยสามารถป้องกนัการแพ้ได้โดยการบริโภค
อาหารที่ติดฉลาก “ไม่มีกลูเตน” หรืออาหารที่ไม่มีธัญพืชที่มีกลูเตนเป็นส่วนผสม ปัจจุบนั CODEX ได้ก าหนดค่าชีว้ัด
ปริมาณกลเูตนในอาหารที่ติดฉลาก“ไม่มีกลเูตน” คือ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และได้ก าหนดให้วิธี ELISA 
R5  Mendez เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกลเูตนในอาหาร ในการศกึษานีจ้ึงได้ทวนสอบความใช้ได้ของ
วิธีดงักลา่ว ในขนมอบกรอบที่มีแปง้เป็นสว่นประกอบ โดยใช้ชุดทดสอบส าเร็จรูป R5 ELISA (Veratox for Gliadin R5, 
Neogen Corporation) ผลวิเคราะห์พบว่า วิธีนีผ้่านเกณฑ์การทดสอบในหวัข้อความเที่ยง ความแม่น ความสมัพนัธ์เชิง
เส้น ความเหมาะสมของระบบ และมีขีดจ ากดัในการวดัเชิงปริมาณเทา่กบั 7.130 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัมอาหาร แสดงให้เห็น
วา่วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกลเูตนในอาหารกลุม่ดงักลา่วด้วยชดุทดสอบส าเร็จรูปนี ้มีความถกูต้องและเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการตอ่ไป 
ค าส าคัญ: Coeliac disease กลเูตน ELISA  
 

Abstract 

 Gluten refers to the protein found in the endosperm of grains such as wheat, rye, barley, oat or their 
hybridized strains. It is often used to increase dough strength and elasticity in food. However, it is an allergen 
which causes the Coeliac disease or gluten intolerance that cannot be cured nowadays. The prevention of 
Coeliac disease is taking foods labeled as “gluten-free” or avoiding all grains that contain gluten. According 
to CODEX Alimentarius Standard, gluten-free foods are dietary foods not exceeding 20 mg/kg gluten in total. 
Moreover, CODEX regulates the quantitative analysis that indicates the presence of gluten shall be based on 
ELISA R5 Mendez method. Therefore, the commercial R5 ELISA test kit (Veratox for Gliadin R5, Neogen 
Corporation) was verified for the determination of gluten amount in snack containing starch as main 
ingredient. The results showed that the precision, accuracy, linearity and system suitability meet the 
verification criteria with 7.130 mg/kg LOQ. In conclusion, the determination of gluten amount in snack by 
using this commercial R5 ELISA test kit is suitable to adopt as the method of choice in the Laboratory. 
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        บทคัดย่อ 
 สารโพลาร์เป็นตวับง่ชีถ้ึงสภาพความเสือ่มของน า้มนัปรุงอาหาร น า้มนัที่ทอดแล้วน ากลบัมาใช้ซ า้อาจเสื่อมคณุภาพและอาจ
พบสารก่อมะเร็ง ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 283) พ.ศ. 2547 เร่ืองก าหนดปริมาณสารโพลาร์ในน า้มนัที่ใช้ทอดหรือประกอบ
อาหารเพื่อจ าหนา่ย และ (ฉบบัที่ 347) พ.ศ. 2555 เร่ืองวิธีการผลติอาหารที่ใช้น า้มนัทอดซ า้ ก าหนดให้มีสารโพลาร์ในน า้มนัทอดซ า้ได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของน า้หนกั เพื่อให้ทราบสถานการณ์สารโพลาร์ของน า้มนัที่ใช้ปรุงอาหาร  จึงได้รวบรวมผลวิเคราะห์ ตวัอย่างที่ได้รับจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ผู้ประกอบการ และสุม่เก็บโดยส านกัคณุภาพและความปลอดภยั
อาหาร ในระหวา่งปี พ.ศ. 2558-2560   พบวา่น า้มนัทอดซ า้จ านวน 417 ตวัอยา่ง  ไมไ่ด้มาตรฐาน 8 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 1.9) มีคา่สารโพลาร์
อยูใ่นช่วงร้อยละ 25.7-34.2 ของน า้หนกั คา่เฉลีย่ ร้อยละ 29.5 ของน า้หนกั  ในน า้มนัที่ใช้ทอดกล้วย (1 ตวัอยา่ง)  ลกูชิน้ (1 ตวัอยา่ง) และ
ปาท่องโก๋ (5 ตวัอย่าง)  ที่เก็บจากแผงลอยและร้านค้าในตลาด และน า้มนัใช้ทอดมนัฝร่ัง (1 ตวัอย่าง) จากผู้ประกอบการร้านอาหาร  
ส าหรับน า้มนัทาเส้นก๋วยเตี๋ยว (ซึง่อาจมีน า้มนัใช้แล้วผสมอยู)่ จ านวน 22 ตวัอยา่ง พบวา่ไมไ่ด้มาตรฐาน 1 ตวัอยา่ง มีคา่สารโพลาร์ร้อย
ละ 80.2 ของน า้หนกั ขณะทีน่ า้มนัใหม ่จ านวน 144 ตวัอยา่ง พบวา่ได้มาตรฐานทกุตวัอยา่ง    ถึงแม้วา่น า้มนัทอดซ า้ทีพ่บสารโพลาร์เกิน
มาตรฐานมีจ านวนลดลงก็ตาม  แต่ความปลอดภยัในการบริโภคอาหารเป็นสิ่งส าคญั ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงควรร่วมเฝา้ระวงั
อยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ : น า้มนัทอดซ า้ น า้มนัทาเส้นก๋วยเตี๋ยว สารโพลาร์ 
 

Abstract 
Polar compounds are typical index for the state of the cooking oil deterioration. The frying oils which are reused may 

be degraded and found carcinogens. According to Notification of the Ministry of Public Health (No. 283) B.E. 2547 Re: 
Stipulation on the Amount of Polar Compounds in Oil Used for Frying or Cooking Food for Sale and (No. 347) B.E. 2555 Re: 
Method of Food Production with Reused Cooking Oil, defined polar compounds in reused frying oil shall not have more than 
25% by weight. To understanding the situation on the polar compounds of cooking oils, this study has collected the analytical 
data of samples submitted by Food and Drug Administration, Provincial Public Health Office, entrepreneur and those 
collected by the Bureau of Quality and Safety of Food during 2015 – 2017. A total samples of 417 reused frying oil found that 8 
ones (1.9%) were not passed standard criteria. The polar compounds level were in the range of 25.7 - 34.2% by weight and 
the average value was 29.5% by weight. They were oils used for frying banana (1), meat ball (1), and Batonggou (5) from 
stalls and shops in the market and potato frying oil (1) from restaurant entrepreneur. One sample of 22 oils used for noodle 
making (may be mixed with reused frying oil) which contained 80.2% by weight of polar compounds was not pass standard 
criteria. While, all of 144 new cooking oils were complied with the standard. Although reused frying oils with polar compounds 
exceeding the standard limit have decreased, safety of consuming foods is important. Thus, the concerned authorities should 
continuously perform the monitoring program to ensure the safety. 
 

Keywords: reused frying oils, oils used for noodle making, polar compounds 
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 กลเูตนเป็นโปรตีนที่พบในเอ็นโดสเปิร์มของธญัพืชบางชนิด เช่น ข้าวสาล ีข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต หรือสาย
พนัธุ์ผสมของข้าวเหลา่นี ้มกัถกูใช้เป็นสว่นประกอบเพื่อให้อาหารมีความฟแูละเหนียวนุม่ แตก่ลเูตนเป็นสารก่อภมูิแพ้ที่ท า
ให้เกิดโรค Coeliac disease หรือโรคแพ้กลเูตน ซึ่งยงัไม่มีวิธีการรักษา ผู้ ป่วยสามารถป้องกนัการแพ้ได้โดยการบริโภค
อาหารที่ติดฉลาก “ไม่มีกลูเตน” หรืออาหารที่ไม่มีธัญพืชที่มีกลูเตนเป็นส่วนผสม ปัจจุบนั CODEX ได้ก าหนดค่าชีว้ัด
ปริมาณกลเูตนในอาหารที่ติดฉลาก“ไม่มีกลเูตน” คือ ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร และได้ก าหนดให้วิธี ELISA 
R5  Mendez เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกลเูตนในอาหาร ในการศกึษานีจ้ึงได้ทวนสอบความใช้ได้ของ
วิธีดงักลา่ว ในขนมอบกรอบที่มีแปง้เป็นสว่นประกอบ โดยใช้ชุดทดสอบส าเร็จรูป R5 ELISA (Veratox for Gliadin R5, 
Neogen Corporation) ผลวิเคราะห์พบว่า วิธีนีผ้่านเกณฑ์การทดสอบในหวัข้อความเที่ยง ความแม่น ความสมัพนัธ์เชิง
เส้น ความเหมาะสมของระบบ และมีขีดจ ากดัในการวดัเชิงปริมาณเทา่กบั 7.130 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัมอาหาร แสดงให้เห็น
วา่วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกลเูตนในอาหารกลุม่ดงักลา่วด้วยชดุทดสอบส าเร็จรูปนี ้มีความถกูต้องและเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการตอ่ไป 
ค าส าคัญ: Coeliac disease กลเูตน ELISA  
 

Abstract 

 Gluten refers to the protein found in the endosperm of grains such as wheat, rye, barley, oat or their 
hybridized strains. It is often used to increase dough strength and elasticity in food. However, it is an allergen 
which causes the Coeliac disease or gluten intolerance that cannot be cured nowadays. The prevention of 
Coeliac disease is taking foods labeled as “gluten-free” or avoiding all grains that contain gluten. According 
to CODEX Alimentarius Standard, gluten-free foods are dietary foods not exceeding 20 mg/kg gluten in total. 
Moreover, CODEX regulates the quantitative analysis that indicates the presence of gluten shall be based on 
ELISA R5 Mendez method. Therefore, the commercial R5 ELISA test kit (Veratox for Gliadin R5, Neogen 
Corporation) was verified for the determination of gluten amount in snack containing starch as main 
ingredient. The results showed that the precision, accuracy, linearity and system suitability meet the 
verification criteria with 7.130 mg/kg LOQ. In conclusion, the determination of gluten amount in snack by 
using this commercial R5 ELISA test kit is suitable to adopt as the method of choice in the Laboratory. 
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บทคดัย่อ 
               ปีงบประมาณ 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ลกูชิน้ทางห้องปฏิบัติการของส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง เพื่อ
น าเสนอคณุภาพของลกูชิน้ในภาพรวมของประเทศ ตัง้แตปี่งบประมาณ 2556-2559 จ านวน 897 ตวัอยา่ง พบตวัอยา่งไม่
เข้ามาตรฐาน 589 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 65.7) โดยไมเ่ข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 281(พ.ศ. 2547) 
สาเหตุใช้วัตถุกันเสียที่ห้ามใช้ชนิดกรดเบนโซอิกร้อยละ 62.3  กรดซอร์บิกร้อยละ 2.0 บอแรกซ์ ร้อยละ 0.6 และสี
สงัเคราะห์ ร้อยละ 0.8 และไม่เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2560) ร้อยละ 4.1 เนื่องจากจ านวนจลุินทรีย์รวมร้อยละ 1.1 ปนเปือ้นจุลนิทรีย์
ที่บง่ชีส้ขุลกัษณะการผลติ (E. coli) ร้อยละ 1.4  และเชือ้โรคอาหารเป็นพิษร้อยละ 3.0 สาเหตจุาก B. cereus, S. aureus 
และ Salmonella spp. ร้อยละ 1.4, 1.1 และ 0.4 ตามล าดับ แต่ไม่พบการปนเปือ้น L. monocytogenes, V. cholerae 
และ V. parahaemolyticus  ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้แก่ผู้ผลิตเก่ียวกบัสขุลกัษณะการผลิตที่ดี และการ
เลอืกใช้วตัถกุนัเสยีและวตัถเุจือปนทีเ่หมาะสมทัง้ชนิดและปริมาณ ซึง่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑ์ลกูชิน้ วตัถกุนัเสยี การปนเปือ้นจลุินทรีย์ 

Abstract 
                 In fiscal year 2017, Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla collected total of 897 analytical data of 
meat ball products from Bureau of Quality and Safety of Food and 14 Regional Medical Sciences Centers during 
2013-2016. This project aimed at generating database on quality of meat balls produced in Thailand. The result 
showed that 589 samples (65.7 %) did not comply with standard. According to Notification of Ministry of Health No. 
281(B.E. 2547) samples did not meet the standard due to using benzoic acid 62.3%, sorbic acid 2.0%, borax 0.6% 
and synthetic color 0.8%. Moreover, 4.1% of samples did not conform to the DMSc Guidelines for Microbiological 
Quality of Foods and Food Contact  Articles, No. 3 (B.E. 2560 ) due to excessive microbial count 1.1 %, contaminated 
with sanitary index microorganism (E. coli) 1.4% and  with pathogenic bacteria 3.0% comprising B. cereus, S. aureus 
and Salmonella spp. 1.4%, 1.1% and 0.4% respectively. However, pathogenic bacteria named L. monocytogenes, V. 
cholerae and V. parahaemolyticus were not found. Therefore, the relevant authorities should give knowledge to 
manufacturer about good hygienic practice, and use of preservatives and additives, appropriate in types and 
quantities prescribed by Thai Food and Drug Administration. 
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บทคดัย่อ 
               ปีงบประมาณ 2560  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ลกูชิน้ทางห้องปฏิบัติการของส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง เพื่อ
น าเสนอคณุภาพของลกูชิน้ในภาพรวมของประเทศ ตัง้แตปี่งบประมาณ 2556-2559 จ านวน 897 ตวัอยา่ง พบตวัอยา่งไม่
เข้ามาตรฐาน 589 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 65.7) โดยไมเ่ข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 281(พ.ศ. 2547) 
สาเหตุใช้วัตถุกันเสียที่ห้ามใช้ชนิดกรดเบนโซอิกร้อยละ 62.3  กรดซอร์บิกร้อยละ 2.0 บอแรกซ์ ร้อยละ 0.6 และสี
สงัเคราะห์ ร้อยละ 0.8 และไม่เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ.2560) ร้อยละ 4.1 เนื่องจากจ านวนจลุินทรีย์รวมร้อยละ 1.1 ปนเปือ้นจุลนิทรีย์
ที่บง่ชีส้ขุลกัษณะการผลติ (E. coli) ร้อยละ 1.4  และเชือ้โรคอาหารเป็นพิษร้อยละ 3.0 สาเหตจุาก B. cereus, S. aureus 
และ Salmonella spp. ร้อยละ 1.4, 1.1 และ 0.4 ตามล าดับ แต่ไม่พบการปนเปือ้น L. monocytogenes, V. cholerae 
และ V. parahaemolyticus  ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้แก่ผู้ผลิตเก่ียวกบัสขุลกัษณะการผลิตที่ดี และการ
เลอืกใช้วตัถกุนัเสยีและวตัถเุจือปนทีเ่หมาะสมทัง้ชนิดและปริมาณ ซึง่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑ์ลกูชิน้ วตัถกุนัเสยี การปนเปือ้นจลุินทรีย์ 

Abstract 
                 In fiscal year 2017, Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla collected total of 897 analytical data of 
meat ball products from Bureau of Quality and Safety of Food and 14 Regional Medical Sciences Centers during 
2013-2016. This project aimed at generating database on quality of meat balls produced in Thailand. The result 
showed that 589 samples (65.7 %) did not comply with standard. According to Notification of Ministry of Health No. 
281(B.E. 2547) samples did not meet the standard due to using benzoic acid 62.3%, sorbic acid 2.0%, borax 0.6% 
and synthetic color 0.8%. Moreover, 4.1% of samples did not conform to the DMSc Guidelines for Microbiological 
Quality of Foods and Food Contact  Articles, No. 3 (B.E. 2560 ) due to excessive microbial count 1.1 %, contaminated 
with sanitary index microorganism (E. coli) 1.4% and  with pathogenic bacteria 3.0% comprising B. cereus, S. aureus 
and Salmonella spp. 1.4%, 1.1% and 0.4% respectively. However, pathogenic bacteria named L. monocytogenes, V. 
cholerae and V. parahaemolyticus were not found. Therefore, the relevant authorities should give knowledge to 
manufacturer about good hygienic practice, and use of preservatives and additives, appropriate in types and 
quantities prescribed by Thai Food and Drug Administration. 
Keywords: Meat ball products, Preservative, Microbial contamination 
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บทคดัย่อ 
กระแสของโลกปัจจบุนัมีความตื่นตวัในอตัราการตายที่เพิ่มสงูขึน้ด้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด สาเหตสุว่นหนึ่ง

มาจากพฤติกรรมการบริโภคและขาดการออกก าลงักายที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวง
สาธารณสุข ด้านที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ เป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสขุต้องน ามาปฏิบตัิ ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบนโยบายและแนวความคิดเหลา่นีใ้ห้กบั
ผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเปา้หมาย ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหารได้ค านึงถึงด้านสขุภาพของผู้บริโภค 
จากการศกึษาข้อมลูผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมนัในคกุกี ้พบมีปริมาณของไขมนัทัง้หมดและไขมนัอิ่มตวัในปริมาณ
สงูถึงร้อยละ 20 - 30 และ ร้อยละ 15 - 20 ตามล าดบั ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับไขมนัท่ีมากเกิน จนเกิดการสะสมใน
หลอดเลอืดและเป็นโรคหวัใจและหลอดเลอืดได้ ดงันัน้จึงได้คิดค้นและพฒันาสตูรคกุกีท้ี่ใช้น า้มนัมะพร้าวปริมาณเล็กน้อย
แทนการใช้เนยหรือเนยขาว จนได้คกุกีส้ตูรใหม ่(สมาร์ท เฮลทิ คกุกี)้ ที่มีผลตรวจวิเคราะห์ไขมนัทัง้หมดด้วยวิธีมาตรฐาน 
AOAC 935.39 D Fat (Baked Products) พบไขมนัทัง้หมดร้อยละ 4 - 8 และผลวิเคราะห์ไขมนัอิ่มตวัด้วยวิธีมาตรฐาน 
AOAC 996.06  Fat (Total, Saturated, and Unsaturated) in Foods พบไขมนัอิ่มตวัร้อยละ 2 - 3 เท่านัน้ สมาร์ท เฮลทิ 
คกุกีจ้ึงนบัได้วา่เป็นนวตักรรมทางด้านอาหารที่สามารถผลติเป็นคกุกีส้ขุภาพต้นแบบและสามารถน าไปตอ่ยอดเพื่อการจดั
จ าหนา่ยได้ 
ค าส าคัญ:  สมาร์ท เฮลทิ คกุกี ้โรคหวัใจและหลอดเลือด ไขมนัอ่ิมตวั 

Abstract 
 As the current world issue, there is more concerned in the rising death rates related to 
cardiovascular disease which is caused by eating behavior and the lack of proper exercise. According to 
Ministry of Public Health’s 4 Excellence Strategies, Strategy 1: Promotion, Prevention and Protection 
Excellence is one of the strategies that every department in the Ministry is required to put into practice. 
Department of Medical Sciences’ s administrator has hand down these policies and conceptual frameworks to 
the officers to implement, so as to achieve strategy accomplishment. Bureau of Quality and Safety of Food 
has recognized consumers’ health.  The study on analytical results of fat content in cookies found that total fat 
and saturated fat are high at 20-30% and 15-20%, respectively. This leads to risk of consumers to take more 
fat that may accumulate in blood vessels and cause cardiovascular disease. Thus, cookies’ recipes made 
with small amount of coconut oil instead of butter or shortening have been created and developed. New 
formula cookies (Smart Healthy Cookies) were finally completed with analytical results of total fat by standard 
method AOAC 935.39 D Fat (Baked Products) at 4-8% and results of saturated fat by standard method AOAC 
996.06 Fat (Total, Saturated, and Unsaturated) in Foods at only 2-3%. Smart Healthy Cookies are considered 
as food innovation that can be made as prototype of healthy cookies and can go on next step of distribution. 
Keywords:  smart healthy cookies, cardiovascular disease, saturated fat 
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สาธารณสุข ด้านที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ เป็นยุทธศาสตร์ที่ทุกหน่วยงานใน
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Abstract 
 As the current world issue, there is more concerned in the rising death rates related to 
cardiovascular disease which is caused by eating behavior and the lack of proper exercise. According to 
Ministry of Public Health’s 4 Excellence Strategies, Strategy 1: Promotion, Prevention and Protection 
Excellence is one of the strategies that every department in the Ministry is required to put into practice. 
Department of Medical Sciences’ s administrator has hand down these policies and conceptual frameworks to 
the officers to implement, so as to achieve strategy accomplishment. Bureau of Quality and Safety of Food 
has recognized consumers’ health.  The study on analytical results of fat content in cookies found that total fat 
and saturated fat are high at 20-30% and 15-20%, respectively. This leads to risk of consumers to take more 
fat that may accumulate in blood vessels and cause cardiovascular disease. Thus, cookies’ recipes made 
with small amount of coconut oil instead of butter or shortening have been created and developed. New 
formula cookies (Smart Healthy Cookies) were finally completed with analytical results of total fat by standard 
method AOAC 935.39 D Fat (Baked Products) at 4-8% and results of saturated fat by standard method AOAC 
996.06 Fat (Total, Saturated, and Unsaturated) in Foods at only 2-3%. Smart Healthy Cookies are considered 
as food innovation that can be made as prototype of healthy cookies and can go on next step of distribution. 
Keywords:  smart healthy cookies, cardiovascular disease, saturated fat 
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การพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์ยนืยนัสารมอร์ฟีนในปัสสาวะด้วยเทคนิค SPE/GC-MS 
Method Development for Determination of Morphine in Urine by SPE/GC-MS 
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บทคดัย่อ 

 

 ปัจจบุนัสถานการณ์ยาเสพติดยงัอยูใ่นภาวะที่ต้องเฝา้ระวงั ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต จึงพฒันา
วิธีการตรวจพิสจูน์ยืนยนัสารมอร์ฟีนในปัสสาวะด้วยเทคนิค SPE/GC-MS โดยใช้ตวัอย่างปัสสาวะปริมาณ 1 มิลลิลิตร 
น าไปย่อยด้วยเอนไซม์ concentrated-glucuronidase และน าไปสกดัด้วยเทคนิค solid phase extraction (SPE) สารที่
ใช้ในการชะล้างคือ wash 1 (Deionized Water) ปริมาณ 3 มิลลิลิตร และ wash 2 (98: 2 v/v Methanol : Acetic acid) 
ปริมาณ 3 มิลลิลิตร และสารชะตวัอย่าง คือ Dichloromethane : Isopropanol : Ammonium hydroxide ในอตัราสว่น 
78:20:2 v/v ท าการ derivatized ด้วย Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) with 1% trimethylchlorosilane 
(TMCS) จากนัน้ท าการตรวจพิสจูน์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบว่า วิธีนีม้ีค่าต ่าสดุ
ของการตรวจพบ (LOD) ท่ี 100 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร มีความจ าเพาะเจาะจง (Specificity) กบัสารมอร์ฟีน และมีความ
คงทนของวิธีวิเคราะห์ (Ruggedness) โดยใช้ตวัแปรคือนกัวิเคราะห์ ให้ผลไมแ่ตกต่างกนั  ดงันัน้ วิธีนีส้ามารถน าไปใช้ใน
การตรวจพิสจูน์ยืนยนัสารมอร์ฟีนในปัสสาวะได้  
ค าส าคัญ : มอร์ฟีน แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี 

 

Abstract 
 

 In nowadays, the drug situation is still under surveillance closely. So Regional Medical Sciences 
Center 11/1 Phuket developed method for determination of Morphine in urine. The urine samples 1 ml were 
digested by concentrated-glucuronidase enzyme and extracted by using SPE/GC-MS technique. The wash 
reagents were wash 1 (Deionized Water) 3 ml and wash 2 (98: 2 v/v Methanol : Acetic acid) 3 ml while eluent 
solvent was Dichloromethane : Isopropanol : Ammonium hydroxide (78:20:2 v/v). Then the eluent that 
derivatized by Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) with 1% trimethylchlorosilane (TMCS) was injected 
to Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) for analysis. The result showed that the developed 
method provided clear result with limit of detection (LOD) 100 µg/ml.  Moreover, it specified to Morphine and 
provided the undifferentiated results among 2 analyzers (Ruggedness). So the developed method was 
proved to be suitable for determination of Morphine in urine.  
Keyword: Morphine, Gas chromatography–mass spectrometry 
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บทคดัย่อ 

 

 ปัจจบุนัสถานการณ์ยาเสพติดยงัอยูใ่นภาวะที่ต้องเฝา้ระวงั ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต จึงพฒันา
วิธีการตรวจพิสจูน์ยืนยนัสารมอร์ฟีนในปัสสาวะด้วยเทคนิค SPE/GC-MS โดยใช้ตวัอย่างปัสสาวะปริมาณ 1 มิลลิลิตร 
น าไปย่อยด้วยเอนไซม์ concentrated-glucuronidase และน าไปสกดัด้วยเทคนิค solid phase extraction (SPE) สารที่
ใช้ในการชะล้างคือ wash 1 (Deionized Water) ปริมาณ 3 มิลลิลิตร และ wash 2 (98: 2 v/v Methanol : Acetic acid) 
ปริมาณ 3 มิลลิลิตร และสารชะตวัอย่าง คือ Dichloromethane : Isopropanol : Ammonium hydroxide ในอตัราสว่น 
78:20:2 v/v ท าการ derivatized ด้วย Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) with 1% trimethylchlorosilane 
(TMCS) จากนัน้ท าการตรวจพิสจูน์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS) พบว่า วิธีนีม้ีค่าต ่าสดุ
ของการตรวจพบ (LOD) ท่ี 100 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร มีความจ าเพาะเจาะจง (Specificity) กบัสารมอร์ฟีน และมีความ
คงทนของวิธีวิเคราะห์ (Ruggedness) โดยใช้ตวัแปรคือนกัวิเคราะห์ ให้ผลไมแ่ตกต่างกนั  ดงันัน้ วิธีนีส้ามารถน าไปใช้ใน
การตรวจพิสจูน์ยืนยนัสารมอร์ฟีนในปัสสาวะได้  
ค าส าคัญ : มอร์ฟีน แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี 

 

Abstract 
 

 In nowadays, the drug situation is still under surveillance closely. So Regional Medical Sciences 
Center 11/1 Phuket developed method for determination of Morphine in urine. The urine samples 1 ml were 
digested by concentrated-glucuronidase enzyme and extracted by using SPE/GC-MS technique. The wash 
reagents were wash 1 (Deionized Water) 3 ml and wash 2 (98: 2 v/v Methanol : Acetic acid) 3 ml while eluent 
solvent was Dichloromethane : Isopropanol : Ammonium hydroxide (78:20:2 v/v). Then the eluent that 
derivatized by Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA) with 1% trimethylchlorosilane (TMCS) was injected 
to Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS) for analysis. The result showed that the developed 
method provided clear result with limit of detection (LOD) 100 µg/ml.  Moreover, it specified to Morphine and 
provided the undifferentiated results among 2 analyzers (Ruggedness). So the developed method was 
proved to be suitable for determination of Morphine in urine.  
Keyword: Morphine, Gas chromatography–mass spectrometry 
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Quality of Isosorbide Mononitrate Tablets 
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บทคัดย่อ 
 

ยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรทใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอก เนื่องจากหวัใจขาดเลอืด จดัเป็นยาในบญัชียาหลกั
แหง่ชาติ ในปีงบประมาณ 2553 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้ท าการศึกษาคณุภาพยาเม็ดไอโซซอร์
ไบด์มอนอไนเตรท ขนาด 20 มิลลิกรัม พบว่ามีตวัอย่างยาที่ผิดมาตรฐานในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั และปริมาณสาร
สลายตวั จ านวน 2 ตวัอยา่ง (13.3%) ดงันัน้เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพยาอย่างต่อเนื่อง ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สรุาษฎร์ธานี จึงศกึษาคณุภาพยาดงักลา่วอีกครัง้ในปีงบประมาณ 2560 โดยสุม่ตรวจตวัอย่างยาจากสถานพยาบาล
ของรัฐทัว่ประเทศและผู้ผลิตยาภายในประเทศรวมทัง้สิน้ 16 ตวัอย่าง จ าแนกเป็น 5 ทะเบียนต ารับยา จากผู้ผลิต 5 ราย 
ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39, Supplement 2) ที่ผ่านการทวนสอบวิธี
วิเคราะห์แล้ว โดยตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา ความสม ่าเสมอ
ของตวัยา และปริมาณสารสลายตวั พบวา่เข้ามาตรฐาน 14 ตวัอยา่ง และผิดมาตรฐาน 2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 12.5) ในหวัข้อ
การละลาย ข้อมลูคณุภาพยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรทที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่สถานพยาบาลในการคดัเลือกยาที่มี
คณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรท คณุภาพ 
 

Abstract 
 

 Isosorbide mononitrate is used for the treatment of angina pectoris.  It is listed in the National Essential 
Medicines. In the fiscal year 2010, quality study of Isosorbide mononitrate 20 mg tablet by Regional Medical 
Sciences Center 11, Surat Thani (RMSC 11), showed that 2 samples (13.3%) failed assay and related substances 
testing. In the fiscal year 2017, quality of this product was re-evaluated by RMSC 11.  A total of 16 samples from 5 
different brands were collected from public hospitals and local manufacturers. The samples were evaluated 
according to the United States Pharmacopeia (USP 39, supplement 2) with respect to identification, assay, 
dissolution, content of uniformity, and related substances. The method was verified prior to sample testing. The 
results showed that 14 samples complied with the pharmacopeial specifications whereas 2 samples failed did not 
dissolution testing. The obtained results could be used as supportive information for drug procurement in hospitals. 
Keywords: Isosorbide mononitrate tablets, quality 
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บทคัดย่อ 
 

ยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรทใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอก เนื่องจากหวัใจขาดเลอืด จดัเป็นยาในบญัชียาหลกั
แหง่ชาติ ในปีงบประมาณ 2553 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้ท าการศึกษาคณุภาพยาเม็ดไอโซซอร์
ไบด์มอนอไนเตรท ขนาด 20 มิลลิกรัม พบว่ามีตวัอย่างยาที่ผิดมาตรฐานในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั และปริมาณสาร
สลายตวั จ านวน 2 ตวัอยา่ง (13.3%) ดงันัน้เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพยาอย่างต่อเนื่อง ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สรุาษฎร์ธานี จึงศกึษาคณุภาพยาดงักลา่วอีกครัง้ในปีงบประมาณ 2560 โดยสุม่ตรวจตวัอย่างยาจากสถานพยาบาล
ของรัฐทัว่ประเทศและผู้ผลิตยาภายในประเทศรวมทัง้สิน้ 16 ตวัอย่าง จ าแนกเป็น 5 ทะเบียนต ารับยา จากผู้ผลิต 5 ราย 
ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39, Supplement 2) ที่ผ่านการทวนสอบวิธี
วิเคราะห์แล้ว โดยตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา ความสม ่าเสมอ
ของตวัยา และปริมาณสารสลายตวั พบวา่เข้ามาตรฐาน 14 ตวัอยา่ง และผิดมาตรฐาน 2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 12.5) ในหวัข้อ
การละลาย ข้อมลูคณุภาพยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรทที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่สถานพยาบาลในการคดัเลือกยาที่มี
คณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไอโซซอร์ไบด์มอนอไนเตรท คณุภาพ 
 

Abstract 
 

 Isosorbide mononitrate is used for the treatment of angina pectoris.  It is listed in the National Essential 
Medicines. In the fiscal year 2010, quality study of Isosorbide mononitrate 20 mg tablet by Regional Medical 
Sciences Center 11, Surat Thani (RMSC 11), showed that 2 samples (13.3%) failed assay and related substances 
testing. In the fiscal year 2017, quality of this product was re-evaluated by RMSC 11.  A total of 16 samples from 5 
different brands were collected from public hospitals and local manufacturers. The samples were evaluated 
according to the United States Pharmacopeia (USP 39, supplement 2) with respect to identification, assay, 
dissolution, content of uniformity, and related substances. The method was verified prior to sample testing. The 
results showed that 14 samples complied with the pharmacopeial specifications whereas 2 samples failed did not 
dissolution testing. The obtained results could be used as supportive information for drug procurement in hospitals. 
Keywords: Isosorbide mononitrate tablets, quality 
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คุณภาพยาเม็ดเมโทรนิดาโซนในประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
   ยาเม็ดเมโทรนิดาโซนอยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2560 บญัชี ก ยาเม็ดเมโทรนิดาโซนใช้เป็นยาฆ่าเชือ้

แบคทีเรียและฆ่าเชือ้โปรโตซวัซึ่งแพร่หลายในประเทศไทย อย่างไรก็ตามคณุภาพของยาเม็ดเมโทรนิดาโซนไม่ได้ท าการ
ส ารวจคณุภาพมามากกว่า 10 ปี ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2560 ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ดเมโทรนิดาโซน  โดยท าการสุม่ตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ   ผ่านระบบแจ้ง
เตือนภยัและฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 27 ตวัอย่าง ผู้ผลิต 9  ราย รวม 13 ทะเบียน
ต ารับยา จากผู้ผลติ 36 ราย รวม 45 ทะเบียนต ารับยา ในประเทศไทย ขนาดความแรง 200 250 และ 400 มิลลิกรัม เพื่อ
ตรวจประเมินในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัต่อหน่วย การละลายของตวัยา และสาร
ปนเปือ้น โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการ
ตรวจประเมินพบวา่ยาเมด็เมโทรนิดาโซนผิดมาตรฐานจ านวน 1 ตวัอยา่ง  (ร้อยละ 3.7) โดยผิดมาตรฐานหวัข้อการละลาย
ของตวัยา จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดเมโทรนิดาโซนที่มีใช้ในประเทศไทยสว่นใหญ่มีคณุภาพ 
 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดเมโทรนิดาโซน คณุภาพ 

 
Abstract 

                    Metronidazole Tablets is listed in class A in the National List of Essential Medicines 2017.  It is 
widely used as antibacterial and antiprotozoal in Thailand.  However, the quality of metronidazole tablets has 
not been evaluated for more than 10 years.  Therefore, the quality survey of metronidazole tablets was 
performed by Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences in the fiscal year 2017.  The 
samples were collected from the public hospitals by the single window system.  A total of 27 samples, 9 
manufacturers and 13 formulations from 36 manufacturers and 45 formulations in Thailand, with strength of 
200, 250 and 400 mg, were evaluated for the content of active ingredients, content uniformity, dissolution and 
impurity by using the methods and specifications of United States Pharmacopoeia (USP 39).  The analytical 
methods were verified for the suitability prior to sample testing.  The results found that 1 sample of 
metronidazole tablets (3.7%) did not conform to the requirement for the dissolution.  It can be concluded that 
most of Metronidazole tablets in Thailand have satisfactory qualities.  
Keywords: Metronidazole tablets, quality 
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บทคดัย่อ 
   ยาเม็ดเมโทรนิดาโซนอยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2560 บญัชี ก ยาเม็ดเมโทรนิดาโซนใช้เป็นยาฆ่าเชือ้

แบคทีเรียและฆ่าเชือ้โปรโตซวัซึ่งแพร่หลายในประเทศไทย อย่างไรก็ตามคณุภาพของยาเม็ดเมโทรนิดาโซนไม่ได้ท าการ
ส ารวจคณุภาพมามากกว่า 10 ปี ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2560 ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ดเมโทรนิดาโซน  โดยท าการสุม่ตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ   ผ่านระบบแจ้ง
เตือนภยัและฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 27 ตวัอย่าง ผู้ผลิต 9  ราย รวม 13 ทะเบียน
ต ารับยา จากผู้ผลติ 36 ราย รวม 45 ทะเบียนต ารับยา ในประเทศไทย ขนาดความแรง 200 250 และ 400 มิลลิกรัม เพื่อ
ตรวจประเมินในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัต่อหน่วย การละลายของตวัยา และสาร
ปนเปือ้น โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการ
ตรวจประเมินพบวา่ยาเมด็เมโทรนิดาโซนผิดมาตรฐานจ านวน 1 ตวัอยา่ง  (ร้อยละ 3.7) โดยผิดมาตรฐานหวัข้อการละลาย
ของตวัยา จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดเมโทรนิดาโซนที่มีใช้ในประเทศไทยสว่นใหญ่มีคณุภาพ 
 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดเมโทรนิดาโซน คณุภาพ 

 
Abstract 

                    Metronidazole Tablets is listed in class A in the National List of Essential Medicines 2017.  It is 
widely used as antibacterial and antiprotozoal in Thailand.  However, the quality of metronidazole tablets has 
not been evaluated for more than 10 years.  Therefore, the quality survey of metronidazole tablets was 
performed by Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences in the fiscal year 2017.  The 
samples were collected from the public hospitals by the single window system.  A total of 27 samples, 9 
manufacturers and 13 formulations from 36 manufacturers and 45 formulations in Thailand, with strength of 
200, 250 and 400 mg, were evaluated for the content of active ingredients, content uniformity, dissolution and 
impurity by using the methods and specifications of United States Pharmacopoeia (USP 39).  The analytical 
methods were verified for the suitability prior to sample testing.  The results found that 1 sample of 
metronidazole tablets (3.7%) did not conform to the requirement for the dissolution.  It can be concluded that 
most of Metronidazole tablets in Thailand have satisfactory qualities.  
Keywords: Metronidazole tablets, quality 
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บทคดัย่อ 
 

ยาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรตเป็นยารักษาภาวะความจ าเสื่อมจากโรคอลัไซเมอร์และจากโรคพาร์กินสนั  มีใช้ใน
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ร่วมกบัส านกัยาและวตัถเุสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงคัดเลือกยาชนิดนีเ้พ่ือตรวจคุณภาพในโครงการประกันคุณภาพยา โดยสุ่มตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ จ านวน 15 ตวัอย่าง จากผู้ผลิตยาในประเทศไทย จ านวน 1 ตวัอย่าง และจากผู้น าเข้ายาจาก
ต่างประเทศ จ านวน 2 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 18 ตวัอย่าง จาก 6 ทะเบียนต ารับยา มีความแรง 1.5, 3, 4.5 และ 6 มิลลิกรัม/
แคปซูล ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39) ที่ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีก่อน
ท าการวิเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อ การตรวจเอกลกัษณ์ยา ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัต่อ
หน่วย การละลายตวัยาและสารสลายตวั พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหัวข้อ จาก
การศกึษาแสดงให้เห็นวา่ยาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรตที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพ  
ค าส าคัญ : ไรวาสติกมีนทาร์เทรต คณุภาพยา 

Abstract 
 

 Rivastigmine tartrate capsules are used for the treatment of mild to moderate dementia of 
the Alzheimer's type and for mild to moderate dementia, related to Parkinson's disease. Because it is widely used 
in hospitals, so we studied the quality of rivastigmine tartrate capsules. In the fiscal year 2017, Regional Medical 
Sciences Center 12 Songkhla and Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences randomly 
collected 15 samples from public hospitals, while 1 sample was directed from a local manufacturer and 2 
samples from importers. A total of 18 samples consisted of 1.5, 3, 4.5 and 6 mg/capsule from 6 registration 
numbers. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia specification (USP 39) for 
identification, assay, content uniformity, dissolution and Impurities. The method was verified prior to sample 
testing. The result showed that all samples complied with the pharmacopeia specification. It can be concluded 
that rivastigmine tartrate capsules in Thailand have satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: Rivastigmine tartrate, Pharmaceutical quality 
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บทคดัย่อ 
 

ยาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรตเป็นยารักษาภาวะความจ าเสื่อมจากโรคอลัไซเมอร์และจากโรคพาร์กินสนั  มีใช้ใน
โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ในปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ร่วมกบัส านกัยาและวตัถเุสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงคัดเลือกยาชนิดนีเ้พื่อตรวจคุณภาพในโครงการประกันคุณภาพยา โดยสุ่มตัวอย่างจาก
โรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ จ านวน 15 ตวัอย่าง จากผู้ผลิตยาในประเทศไทย จ านวน 1 ตวัอย่าง และจากผู้น าเข้ายาจาก
ต่างประเทศ จ านวน 2 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 18 ตวัอย่าง จาก 6 ทะเบียนต ารับยา มีความแรง 1.5, 3, 4.5 และ 6 มิลลิกรัม/
แคปซูล ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39) ที่ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีก่อน
ท าการวิเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อ การตรวจเอกลกัษณ์ยา ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัต่อ
หน่วย การละลายตวัยาและสารสลายตวั พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหัวข้อ จาก
การศกึษาแสดงให้เห็นวา่ยาแคปซูลไรวาสติกมีนทาร์เทรตที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพ  
ค าส าคัญ : ไรวาสติกมีนทาร์เทรต คณุภาพยา 

Abstract 
 

 Rivastigmine tartrate capsules are used for the treatment of mild to moderate dementia of 
the Alzheimer's type and for mild to moderate dementia, related to Parkinson's disease. Because it is widely used 
in hospitals, so we studied the quality of rivastigmine tartrate capsules. In the fiscal year 2017, Regional Medical 
Sciences Center 12 Songkhla and Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences randomly 
collected 15 samples from public hospitals, while 1 sample was directed from a local manufacturer and 2 
samples from importers. A total of 18 samples consisted of 1.5, 3, 4.5 and 6 mg/capsule from 6 registration 
numbers. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia specification (USP 39) for 
identification, assay, content uniformity, dissolution and Impurities. The method was verified prior to sample 
testing. The result showed that all samples complied with the pharmacopeia specification. It can be concluded 
that rivastigmine tartrate capsules in Thailand have satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: Rivastigmine tartrate, Pharmaceutical quality 
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บทคดัย่อ 

เบต้าเมธาโซน เป็นยาในกลุม่สเตียรอยด์ ท่ีเป็นยาใช้ภายนอก ส าหรับรักษาอาการผ่ืนคนั และอาการแพ้ของผิวหนงั 
ซึง่มีระบใุนบญัชียาหลกัแหง่ชาติ บญัชี ก โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ด าเนินโครงการประกนัคณุภาพยา 
โดยสุม่ตวัอย่างยาที่มีการใช้ในโรงพยาบาลผ่านทางระบบแจ้งเตือนภยัฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
Single Window (www.tumdee.org/alert) ได้รับตวัอย่างแบ่งเป็น ยาเบต้าเมธาโซน วาลีเรท ชนิดครีม 20 ตวัอย่าง ตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคญั ปริมาณบรรจุขัน้ต ่า และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของเชือ้จุลินทรีย์ ยาเบต้าเมธาโซน 
ไดโพรพิโอเนท ชนิดครีม 8 ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญั กบั ปริมาณบรรจขุัน้ต ่า โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามต ารายา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเลม่ที่ 38 (USP 38 ) พบวา่ไมม่ีตวัอยา่งใดผิดมาตรฐาน จากการศกึษาแสดงให้เห็นว่ายาเบต้าเมธาโซน 
วาลเีรท ชนิดครีม และ ยาเบต้าเมธาโซน ไดโพรพิโอเนท ชนิดครีม ในปัจจบุนัมีคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค าส าคัญ: เบต้าเมธาโซน วาลีเรท เบต้าเมธาโซน ไดโพรพิโอเนท คณุภาพ  
 

Abstract 
Betamethasone creams were topical corticosteroids used in the treatment for skin rash and other skin 

allergies that were listed in the National List of Essential Medicines. Betamethasone creams were selected for 
quality survey by Regional Medical Sciences Center 3 Nakonsawan via Single Window (www.tumdee.org/alert). A 
total samples were divided to Betamethasone valerate creams 20 samples which performed Assay, Minimum fill 
and Microbial test. On the other hand, Betamethasone dipropionate creams 8 samples had performed Assay and 
Minimum fill test by using the methods and specifications of the United States Pharmacopoeia (USP38). The test 
results showed that all 28 samples complied with pharmacopoeia specification. This can be concluded that the 
current Betamethasone creams have satisfactory pharmaceutical characteristics.         
Keywords: Betamethasone valerate, Betamethasone dipropionate, Quality 
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บทคดัย่อ 

เบต้าเมธาโซน เป็นยาในกลุม่สเตียรอยด์ ท่ีเป็นยาใช้ภายนอก ส าหรับรักษาอาการผ่ืนคนั และอาการแพ้ของผิวหนงั 
ซึง่มีระบใุนบญัชียาหลกัแหง่ชาติ บญัชี ก โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ด าเนินโครงการประกนัคณุภาพยา 
โดยสุม่ตวัอย่างยาที่มีการใช้ในโรงพยาบาลผ่านทางระบบแจ้งเตือนภยัฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
Single Window (www.tumdee.org/alert) ได้รับตวัอย่างแบ่งเป็น ยาเบต้าเมธาโซน วาลีเรท ชนิดครีม 20 ตวัอย่าง ตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคญั ปริมาณบรรจุขัน้ต ่า และการตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของเชือ้จุลินทรีย์ ยาเบต้าเมธาโซน 
ไดโพรพิโอเนท ชนิดครีม 8 ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญั กบั ปริมาณบรรจขุัน้ต ่า โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามต ารายา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเลม่ที่ 38 (USP 38 ) พบวา่ไมม่ีตวัอยา่งใดผิดมาตรฐาน จากการศกึษาแสดงให้เห็นว่ายาเบต้าเมธาโซน 
วาลเีรท ชนิดครีม และ ยาเบต้าเมธาโซน ไดโพรพิโอเนท ชนิดครีม ในปัจจบุนัมีคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค าส าคัญ: เบต้าเมธาโซน วาลีเรท เบต้าเมธาโซน ไดโพรพิโอเนท คณุภาพ  
 

Abstract 
Betamethasone creams were topical corticosteroids used in the treatment for skin rash and other skin 

allergies that were listed in the National List of Essential Medicines. Betamethasone creams were selected for 
quality survey by Regional Medical Sciences Center 3 Nakonsawan via Single Window (www.tumdee.org/alert). A 
total samples were divided to Betamethasone valerate creams 20 samples which performed Assay, Minimum fill 
and Microbial test. On the other hand, Betamethasone dipropionate creams 8 samples had performed Assay and 
Minimum fill test by using the methods and specifications of the United States Pharmacopoeia (USP38). The test 
results showed that all 28 samples complied with pharmacopoeia specification. This can be concluded that the 
current Betamethasone creams have satisfactory pharmaceutical characteristics.         
Keywords: Betamethasone valerate, Betamethasone dipropionate, Quality 
*Corresponding author 
E-mail: Jedsada.k@dmsc.mail.go.th 



125
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

0
2

สาขานวัตกรรมดานคุมครองผูบริโภค

การประเมินความบริสุทธ์ิของสารไรนาแคนทิน ซี เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานปฐมภมิู 
Purity Assessment of Rhinacanthin C for using as a Primary Standard 

ฉตัรภรณ์ ใจมา*1 ปฐมาพร ปรึกษากร1 ภาณพุนัธ์ ปัญญาใจ1 จิรานชุ แจ่มทวีกลุ2 ฐิวรรณภรณ์ ขวญักิจประณิธิ2  
กรวิกา จารุพนัธ์2 และ ปนดัดา เทพอคัศร1 

Chattraporn Jaima*1, Patamaporn Pruksakorn1, Parnuphan Panyajai1, Jiranuch Jamtaweekul2, Thiwanporn Kwankitpraniti2,  
Kornvika Charupant2 and Panadda Dhepakson1 

สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์1  ส านกัยาและวตัถเุสพติด2 
Medical Life Science Institute1, Bureau of Drug and Narcotic2 

บทคดัย่อ 
 ไรนาแคนทิน ซี เป็นสารหลกัในการออกฤทธ์ิต้านเชือ้ราของต้นทองพนัชัง่  ซึ่งมีผลิตภณัฑ์สขุภาพหลายชนิดที่
น าสารสกัดทองพนัชั่งมาใช้เป็นส่วนผสม อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัยงัไม่มีการควบคมุคุณภาพของสารสกัดทองพนัชั่ง
เนื่องจากไมม่ีสารมาตรฐานจ าหนา่ย การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อผลติไรนาแคนทิน ซี ส าหรับใช้เป็นสารมาตรฐานปฐม
ภูมิ สารไรนาแคนทิน ซี แยกได้จากรากทองพันชั่งด้วยเทคนิค liquid-liquid extraction และ chromatography  
ประเมินค่าความบริสทุธ์ิของสารไรนาแคนทิน ซี ด้วยวิธีการสมดุลมวล โดยใช้ HPLC –PDA ส าหรับตรวจวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกัและสารปนเปือนที่มีโครงสร้างคล้ายกัน  การวิเคราะห์พืน้ที่ใต้พีคพบว่ามีองค์ประกอบหลกัคิดเป็น 
99.726% ปริมาณน า้ที่ปนอยู่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Karl Fisher titration คิดเป็น 3.562% ปริมาณตวัท าละลายอินทรีย์ที่
เหลืออยู่ในสารตรวจวิเคราะห์โดย GC-FID คิดเป็น 1.802% การวิเคราะห์ไม่พบสารปนเปือ้นที่ไม่ระเหยเหลืออยู่เมื่อ
ตรวจวดัโดย Thermal gravimetric analysis (TGA) จากผลการตรวจวิเคราะห์ทัง้หมดก าหนดให้ความบริสทุธ์ิของไรนา
แคนธิน ซี คิดเป็น 94.362% สารมาตรฐานปฐมภมูินีจ้ะถกูน าไปใช้เพื่อควบคมุคณุภาพของสารสกดัทองพนัชัง่ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : ไรนาแคนทิน ซี สารมาตรฐานปฐมภมิู การประเมินความบริสทุธ์ิ 

Abstract 
 Rhinacanthin C is a major antifungal substance in Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. There are many 
health products that used R. nasutus extract as an ingradient. Recently, the quality control of R. nasutus 
extracts is still limited due to no commercial primary standard available yet. The objective of this study was to 
produce Rhinacanthin C for using as a primary standard. Rhinacanthin C was isolated from the root of R. 
nasutus using liquid-liquid extraction and chromatographic techniques. The purity of Rhinacanthin C was 
assessed by the mass balance approach. HPLC-PDA was used to detect the principal component and the 
presence of structurally related-organic impurities. The integration of peak area, the mass fraction of the 
principal component was estimated to be 99.726%. Water content was determined to be 3.562% by Karl 
Fisher titration. Residual solvents within the substance were determined to be 1.802% by GC-FID. Non-volatile 
residual impurities was not detected by Thermal gravimetric analysis (TGA). The purity of the rhinacanthin C 
was finally assigned to be 94.362%. The primary standard of rhinacanthin C will be used for quality control of 
R. nasutus extracts in further study. 
Keywords : Rhinacanthin C, Primary standard, Purity assessment 
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บทคดัย่อ 
 ไรนาแคนทิน ซี เป็นสารหลกัในการออกฤทธ์ิต้านเชือ้ราของต้นทองพนัชัง่  ซึ่งมีผลิตภณัฑ์สขุภาพหลายชนิดที่
น าสารสกัดทองพนัชั่งมาใช้เป็นส่วนผสม อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัยงัไม่มีการควบคมุคุณภาพของสารสกัดทองพนัชั่ง
เนื่องจากไมม่ีสารมาตรฐานจ าหนา่ย การศกึษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อผลติไรนาแคนทิน ซี ส าหรับใช้เป็นสารมาตรฐานปฐม
ภูมิ สารไรนาแคนทิน ซี แยกได้จากรากทองพันชั่งด้วยเทคนิค liquid-liquid extraction และ chromatography  
ประเมินค่าความบริสทุธ์ิของสารไรนาแคนทิน ซี ด้วยวิธีการสมดุลมวล โดยใช้ HPLC –PDA ส าหรับตรวจวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกัและสารปนเปือนที่มีโครงสร้างคล้ายกัน  การวิเคราะห์พืน้ที่ใต้พีคพบว่ามีองค์ประกอบหลกัคิดเป็น 
99.726% ปริมาณน า้ที่ปนอยู่ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Karl Fisher titration คิดเป็น 3.562% ปริมาณตวัท าละลายอินทรีย์ที่
เหลืออยู่ในสารตรวจวิเคราะห์โดย GC-FID คิดเป็น 1.802% การวิเคราะห์ไม่พบสารปนเปือ้นที่ไม่ระเหยเหลืออยู่เมื่อ
ตรวจวดัโดย Thermal gravimetric analysis (TGA) จากผลการตรวจวิเคราะห์ทัง้หมดก าหนดให้ความบริสทุธ์ิของไรนา
แคนธิน ซี คิดเป็น 94.362% สารมาตรฐานปฐมภมูินีจ้ะถกูน าไปใช้เพื่อควบคมุคณุภาพของสารสกดัทองพนัชัง่ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : ไรนาแคนทิน ซี สารมาตรฐานปฐมภมิู การประเมินความบริสทุธ์ิ 

Abstract 
 Rhinacanthin C is a major antifungal substance in Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. There are many 
health products that used R. nasutus extract as an ingradient. Recently, the quality control of R. nasutus 
extracts is still limited due to no commercial primary standard available yet. The objective of this study was to 
produce Rhinacanthin C for using as a primary standard. Rhinacanthin C was isolated from the root of R. 
nasutus using liquid-liquid extraction and chromatographic techniques. The purity of Rhinacanthin C was 
assessed by the mass balance approach. HPLC-PDA was used to detect the principal component and the 
presence of structurally related-organic impurities. The integration of peak area, the mass fraction of the 
principal component was estimated to be 99.726%. Water content was determined to be 3.562% by Karl 
Fisher titration. Residual solvents within the substance were determined to be 1.802% by GC-FID. Non-volatile 
residual impurities was not detected by Thermal gravimetric analysis (TGA). The purity of the rhinacanthin C 
was finally assigned to be 94.362%. The primary standard of rhinacanthin C will be used for quality control of 
R. nasutus extracts in further study. 
Keywords : Rhinacanthin C, Primary standard, Purity assessment 
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คุณภาพยาเม็ดเอซาไธโอพรีนในประเทศไทย 
Quality of AzathioprineTablets in Thailand 
ธนชัชา สหสนุทร* และ ปฏิมา มณีสถิตย์ 
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บทคดัย่อ 
ยาเม็ดเอซาไธโอพรีนเป็นยาที่อยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2560 บญัชี ค ใช้รักษาโรครูมาตอยด์และโรค

เกาต์จากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาเม็ดเอซาไธโอพรีนของส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ปีงบประมาณ 2553 โดยส านกัยาและวตัถเุสพติด (11 ตวัอยา่ง) พบว่าทกุตวัอย่างมีปริมาณตวัยาส าคญั  ความแตกต่าง
จากน า้หนักเฉลี่ย และการละลายของตัวยาเข้ามาตรฐาน เนื่องจากยาเม็ดเอซาไธโอพรีนจัดเป็นยาอันตรายตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดงันัน้ส านักยาและวตัถุเสพติด จึงได้คดัเลือกยาดงักล่าวมาศึกษาคุณภาพยาซ า้ใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยท าการสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศผ่านระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูล
คณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 16 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติ 5 ราย รวม 5 ทะเบียนต ารับยา จากผู้ผลิตที่ขึน้
ทะเบียนในประเทศทัง้หมด 7 ราย รวม 7 ทะเบียนต ารับยา ขนาดความแรง 50 มิลลกิรัม เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยา
ส าคญั  ความแตกต่างจากน า้หนกัเฉลี่ย (หรือความสม ่าเสมอของตวัยา) และการละลายของตวัยา  โดยใช้วิธีและเกณฑ์
มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39) ซึง่ได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าทกุตวัอย่างเข้า
มาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดเอซาไธโอพรีนที่มีใช้ในประเทศไทยสว่นใหญ่มีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดเอซาไธโอพรีน คณุภาพ 

Abstract 
Azathioprine Tablets is drug for treatment of rheumatic diseases and gout listed as class C in the National 

List of Essential Medicines 2017.  The quality survey of Azathioprine Tablets by Bureau of Drug and Narcotic, 
Department of Medical Sciences in the fiscal year 2010 (11 samples) showedthat all sample of Azathioprine Tablets 
conformed to the requirement for the content of active ingredient, weight variation (or content uniformity) and 
dissolution. Since Azathioprine Tablets is classified as dangerous drug in the Medicine Act B.E. 2510, Azathioprine 
Tablets was reevaluated for the quality by Bureau of Drug and Narcotic in the fiscal year 2017.  The samples were 
collected from the public hospitals by single window system.  A total of 16 samples, 5 manufacturers, 5 
formulations from 7 manufacturers and 7 formulations in Thailand, with strength of 50 mg were evaluated for the 
content of active ingredient, weight variation (or content uniformity) and dissolutionby using the methods and 
specifications of United States Pharmacopoeia (USP 39).  The analytical methods were verified for the suitability 
prior to sample testing.  The results found that all samples conformed to the requirements.  It can be concluded that 
most Azathioprine Tablets in Thailand have satisfactory qualities. 
Keywords: azathioprine tablets, quality 
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ปีงบประมาณ 2553 โดยส านกัยาและวตัถเุสพติด (11 ตวัอยา่ง) พบว่าทกุตวัอย่างมีปริมาณตวัยาส าคญั  ความแตกต่าง
จากน า้หนักเฉลี่ย และการละลายของตัวยาเข้ามาตรฐาน เนื่องจากยาเม็ดเอซาไธโอพรีนจัดเป็นยาอันตรายตาม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ดงันัน้ส านักยาและวตัถุเสพติด จึงได้คดัเลือกยาดงักล่าวมาศึกษาคุณภาพยาซ า้ใน
ปีงบประมาณ 2560 โดยท าการสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศผ่านระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูล
คณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 16 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติ 5 ราย รวม 5 ทะเบียนต ารับยา จากผู้ผลิตที่ขึน้
ทะเบียนในประเทศทัง้หมด 7 ราย รวม 7 ทะเบียนต ารับยา ขนาดความแรง 50 มิลลกิรัม เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยา
ส าคญั  ความแตกต่างจากน า้หนกัเฉลี่ย (หรือความสม ่าเสมอของตวัยา) และการละลายของตวัยา  โดยใช้วิธีและเกณฑ์
มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39) ซึง่ได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าทกุตวัอย่างเข้า
มาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ จากการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดเอซาไธโอพรีนที่มีใช้ในประเทศไทยสว่นใหญ่มีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดเอซาไธโอพรีน คณุภาพ 
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Department of Medical Sciences in the fiscal year 2010 (11 samples) showedthat all sample of Azathioprine Tablets 
conformed to the requirement for the content of active ingredient, weight variation (or content uniformity) and 
dissolution. Since Azathioprine Tablets is classified as dangerous drug in the Medicine Act B.E. 2510, Azathioprine 
Tablets was reevaluated for the quality by Bureau of Drug and Narcotic in the fiscal year 2017.  The samples were 
collected from the public hospitals by single window system.  A total of 16 samples, 5 manufacturers, 5 
formulations from 7 manufacturers and 7 formulations in Thailand, with strength of 50 mg were evaluated for the 
content of active ingredient, weight variation (or content uniformity) and dissolutionby using the methods and 
specifications of United States Pharmacopoeia (USP 39).  The analytical methods were verified for the suitability 
prior to sample testing.  The results found that all samples conformed to the requirements.  It can be concluded that 
most Azathioprine Tablets in Thailand have satisfactory qualities. 
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บทคดัย่อ 
 

ดอมเพอริโดน ออกฤทธ์ิยบัยัง้การท างานของโดปามีน ท าให้เพ่ิมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้หลอดอาหารและ
กระเพาะอาหาร จดัอยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ส านกัยาและวตัถเุสพติด ได้มีการศึกษาคณุภาพยาน า้แขวน
ตะกอนดอมเพอริโดน ในปีงบประมาณ 2548 โดยเก็บจากโรงพยาบาลรัฐบาลทัว่ประเทศ จ านวน 79 ตวัอย่าง พบว่าผิด
มาตรฐานจ านวน 10 ตวัอย่าง ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการส ารวจยาดงักลา่วนี  ้ จึงได้ท าการส ารวจคณุภาพยาน า้
แขวนตะกอนดอมเพอริโดนอีกครัง้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพยาน า้แขวนตะกอนดอมเพอริโดนที่ ใช้ใน
โรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ประชาชน โดยใช้วิธีวิเคราะห์และเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาประเทศไทย 
ปี ค.ศ.2011 ได้ท าการสุ่มตวัอย่างจากโรงพยาบาลรัฐบาลจ านวน 21 แห่ง รวมทัง้หมด 22 ตวัอย่าง ด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์  ปริมาณตวัยาส าคญั ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาตรที่ภาชนะบรรจุเท่ากบัที่แจ้ง
ไว้บนฉลาก ผลการตรวจวิเคราะห์ พบวา่เข้ามาตรฐานทกุหวัข้อจ านวน 21 ตวัอย่าง และผิดมาตรฐานในหวัข้อปริมาตรที่
ภาชนะบรรจเุทา่กบัท่ีแจ้งไว้บนฉลากจ านวน 1 ตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ผู้ผลติมีการพฒันาคณุภาพการผลติเพื่อให้ได้ยาที่มี
คณุภาพที่ดีขึน้ ท าให้สร้างความมัน่ใจแก่ประชาชนที่ใช้ยาในโรงพยาบาลรัฐบาล 
ค าส าคัญ: ดอมเพอริโดน คณุภาพ 
 

Abstract    
 

Domperidone is a peripherally selective dopamine receptor antagonist which the stomach and bowel 
movement, it is list in The National List of Essential Medicine 2017.  In the fiscal year 2005, a study on quality 
of domperidone oral suspension was performed. Ten samples out of 79 samples did not meet the 
requirement. Thus, In this fiscal year 2017, domperidone were chosen to studies quality again in accordance 
with Thai pharmacopeia 2011.The total of 22 samples were collected from 21 public hospitals. The samples 
were tested for identification, content of active ingredient, pH value and deliverable volume. The result 
showed that one sample fail in the deliverable volume. The results indicate that manufacturer have developed 
and good manufacturing product. It can be concluded that most of domperidone oral suspension used in 
public hospitals have good quality.   
Keywords: Domperidone, Quality 
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บทคดัย่อ 
 

ดอมเพอริโดน ออกฤทธ์ิยบัยัง้การท างานของโดปามีน ท าให้เพ่ิมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้หลอดอาหารและ
กระเพาะอาหาร จดัอยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ส านกัยาและวตัถเุสพติด ได้มีการศึกษาคณุภาพยาน า้แขวน
ตะกอนดอมเพอริโดน ในปีงบประมาณ 2548 โดยเก็บจากโรงพยาบาลรัฐบาลทัว่ประเทศ จ านวน 79 ตวัอย่าง พบว่าผิด
มาตรฐานจ านวน 10 ตวัอย่าง ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการส ารวจยาดงักลา่วนี  ้ จึงได้ท าการส ารวจคณุภาพยาน า้
แขวนตะกอนดอมเพอริโดนอีกครัง้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพยาน า้แขวนตะกอนดอมเพอริโดนที่ ใช้ใน
โรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ประชาชน โดยใช้วิธีวิเคราะห์และเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาประเทศไทย 
ปี ค.ศ.2011 ได้ท าการสุ่มตวัอย่างจากโรงพยาบาลรัฐบาลจ านวน 21 แห่ง รวมทัง้หมด 22 ตวัอย่าง ด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์  ปริมาณตวัยาส าคญั ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาตรที่ภาชนะบรรจุเท่ากบัที่แจ้ง
ไว้บนฉลาก ผลการตรวจวิเคราะห์ พบวา่เข้ามาตรฐานทกุหวัข้อจ านวน 21 ตวัอย่าง และผิดมาตรฐานในหวัข้อปริมาตรที่
ภาชนะบรรจเุทา่กบัท่ีแจ้งไว้บนฉลากจ านวน 1 ตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ผู้ผลติมีการพฒันาคณุภาพการผลติเพื่อให้ได้ยาที่มี
คณุภาพที่ดีขึน้ ท าให้สร้างความมัน่ใจแก่ประชาชนที่ใช้ยาในโรงพยาบาลรัฐบาล 
ค าส าคัญ: ดอมเพอริโดน คณุภาพ 
 

Abstract    
 

Domperidone is a peripherally selective dopamine receptor antagonist which the stomach and bowel 
movement, it is list in The National List of Essential Medicine 2017.  In the fiscal year 2005, a study on quality 
of domperidone oral suspension was performed. Ten samples out of 79 samples did not meet the 
requirement. Thus, In this fiscal year 2017, domperidone were chosen to studies quality again in accordance 
with Thai pharmacopeia 2011.The total of 22 samples were collected from 21 public hospitals. The samples 
were tested for identification, content of active ingredient, pH value and deliverable volume. The result 
showed that one sample fail in the deliverable volume. The results indicate that manufacturer have developed 
and good manufacturing product. It can be concluded that most of domperidone oral suspension used in 
public hospitals have good quality.   
Keywords: Domperidone, Quality 
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บทคดัย่อ 
 

ยาเมโทรนิดาโซลเป็นยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิฆ่าเชือ้แบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน จัดอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เป็นยาที่มีปริมาณการใช้ค่อนข้างสงู  และมีใช้ในโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศไทย ยาฉีดเมโทรนิดาโซลที่ขึน้
ทะเบียนในประเทศไทย มีทัง้ผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาฉีดเมโทรนิดาโซลในปี 
2556 จ านวน 26 ตวัอยา่ง พบวา่ตวัอยา่งทัง้หมดเข้ามาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2560 ต ารายามาตรฐานได้เพ่ิมเกณฑ์
การตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อสารปนเปือ้นในยา  ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้ท าการศึกษาคณุภาพ
ยาอีกครัง้ในปี 2560 เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพยาให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรัฐทั่ว
ประเทศ  จ านวน 14 ตัวอย่าง 4 บริษัทผู้ ผลิต โดยมี 11 ตัวอย่างจากผู้ ผลิตในประเทศ และ 3 ตัวอย่างจากผู้ ผลิต
ต่างประเทศ แล้วน ามาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39) ในหวัข้อ 
ปริมาณตวัยาส าคญั สารปนเปือ้นในยา ความเป็นกรด-ด่าง การทดสอบสารเอ็นโดทอกซิน และ ความปราศจากเชือ้ โดย
ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อนท าการตรวจวิเคราะห์ ผลการด าเนินการพบวา่ตวัอยา่งทัง้หมดเข้ามาตรฐาน 
ค าส าคัญ : คณุภาพ ยาฉีดเมโทรนิดาโซล 
 

Abstract 

Metronidazole is an antibacterial agent used for the treatment of anaerobic infections. It is listed in 
the National List of Essential Medicines and is widely used in hospitals. Quality study of Metronidazole 
injection in 2013 found that all 26 samples complied with the pharmacopeial specifications. In 2016, USP 39 
added the requirement on impurities testing for Metronidazole sterile solution monograph. Regional Medical 
Sciences Center 9, Nakhon Ratchasima, re-evaluated the quality of this product in the fiscal year 2016. A total 
of 14 samples from 4 manufacturers were collected from public hospitals which included products from both 
importer and local manufacturers. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia 
(USP 39) for assay, impurities, pH, bacterial endotoxin and sterility tests. The method was verified prior to 
sample testing. The results showed that all samples complied with the USP 39 specifications. 
Keywords: Quality, Metronidazole sterile solution 
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บทคดัย่อ 
 

ยาเมโทรนิดาโซลเป็นยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิฆ่าเชือ้แบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน จัดอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เป็นยาที่มีปริมาณการใช้ค่อนข้างสงู  และมีใช้ในโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศไทย ยาฉีดเมโทรนิดาโซลที่ขึน้
ทะเบียนในประเทศไทย มีทัง้ผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ จากข้อมูลการศึกษาคุณภาพยาฉีดเมโทรนิดาโซลในปี 
2556 จ านวน 26 ตวัอยา่ง พบวา่ตวัอยา่งทัง้หมดเข้ามาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2560 ต ารายามาตรฐานได้เพ่ิมเกณฑ์
การตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อสารปนเปือ้นในยา  ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จึงได้ท าการศึกษาคณุภาพ
ยาอีกครัง้ในปี 2560 เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพยาให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรัฐทั่ว
ประเทศ  จ านวน 14 ตัวอย่าง 4 บริษัทผู้ ผลิต โดยมี 11 ตัวอย่างจากผู้ ผลิตในประเทศ และ 3 ตัวอย่างจากผู้ ผลิต
ต่างประเทศ แล้วน ามาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39) ในหวัข้อ 
ปริมาณตวัยาส าคญั สารปนเปือ้นในยา ความเป็นกรด-ด่าง การทดสอบสารเอ็นโดทอกซิน และ ความปราศจากเชือ้ โดย
ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ก่อนท าการตรวจวิเคราะห์ ผลการด าเนินการพบวา่ตวัอยา่งทัง้หมดเข้ามาตรฐาน 
ค าส าคัญ : คณุภาพ ยาฉีดเมโทรนิดาโซล 
 

Abstract 

Metronidazole is an antibacterial agent used for the treatment of anaerobic infections. It is listed in 
the National List of Essential Medicines and is widely used in hospitals. Quality study of Metronidazole 
injection in 2013 found that all 26 samples complied with the pharmacopeial specifications. In 2016, USP 39 
added the requirement on impurities testing for Metronidazole sterile solution monograph. Regional Medical 
Sciences Center 9, Nakhon Ratchasima, re-evaluated the quality of this product in the fiscal year 2016. A total 
of 14 samples from 4 manufacturers were collected from public hospitals which included products from both 
importer and local manufacturers. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia 
(USP 39) for assay, impurities, pH, bacterial endotoxin and sterility tests. The method was verified prior to 
sample testing. The results showed that all samples complied with the USP 39 specifications. 
Keywords: Quality, Metronidazole sterile solution 
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คุณภาพยาเม็ด Aspirin 
 Quality of Aspirin Tablets 
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บทคดัย่อ 

Aspirin มีความคงตวัในสภาพแห้ง แต่ไม่คงตวัในสภาวะชืน้  Aspirin สามารถเกิดปฏิกิริยากบัน า้ ได้กรด Salicylic 
และกรด Acetic ยาเม็ด Aspirin ขนาด 300 มิลลิกรัมขึน้ไปใช้แก้ปวด (Analgesic) ลดไข้ (Anti-pyretic) และลดการอกัเสบ (Anti-
inflamatory) ยาเม็ดขนาด 75-325 มิลลิกรัม ใช้เป็นยาต้านเกล็ดเลือด (Anti-platelet) ในผู้ ป่วยโรคหวัใจ จากผลการส ารวจ
คณุภาพยาเม็ด Aspirin เมื่อปีงบประมาณ 2547  โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา พบว่าตวัอย่างผิดมาตรฐาน
เน่ืองจากมีปริมาณกรด Salicylic อิสระสงู และเนื่องจากการละลายของตวัยา รวม 26 ตวัอย่าง (ร้อยละ 28.3) และจากผลการ
ส ารวจคณุภาพยาเม็ด Aspirin เมื่อปีงบประมาณ 2555 โดยส านกัยาและวตัถเุสพติด พบว่าตวัอย่างผิดมาตรฐานข้างต้น รวม 12 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 16.7) ดังนัน้ในปี 2558 ส านกัยาและวตัถุเสพติด ได้ท าการส ารวจคุณภาพยาเม็ด Aspirin อีกครัง้ โดยสุ่ม
ตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ จ านวน 61 ตวัอย่าง จากผู้ผลิต 14 ราย รวม 22 ทะเบียนต ารับยา ขนาดความแรง 81 
ถึง 500 มิลลิกรัม เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยาส าคญั ปริมาณกรด Salicylic อิสระ และการละลายของตัวยา  โดยใช้วิธี
มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 37) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการตรวจประเมินพบว่ายาเม็ด Aspirin ผิด
มาตรฐานการละลายของตัวยา จ านวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 16.4) ตัวอย่างที่ผิดมาตรฐานส่วนใหญ่มีผู้ ผลิตและสูตรต ารับ
เหมือนกนั จึงเป็นไปได้วา่ปัญหาการละลายของตวัยา เกิดจากสตูรต ารับ หรือกระบวนการผลติที่ไมเ่หมาะสม 

      ค าส าคัญ : ยาเม็ด Aspirin คณุภาพ 
Abstract 

Aspirin is stable in dry condition, but it is not stable in moist condition.  Aspirin can react with water to form 
salicylic acid and acetic acid.   Aspirin tablets 300 mg or higher, are used as an analgesic, anti-pyretic and anti-
inflammatory.  Aspirin tablets 75-325 mg, are used as an anti-platelet in heart disease patients.  The quality survey of 
Aspirin tablets by the Regional Medical Sciences Center 9 Nakorn Ratchasima in the fiscal year 2004 showed that 26 
samples of Aspirin tablets (28.3%) did not conform to the requirements for the limit of free salicylic acid and 
dissolution.  The quality survey by Bureau of Drug and Narcotic in the fiscal year 2012 showed that 12 samples of 
Aspirin tablets (16.7%) did not conform to both requirements.  Therefore, the quality of Aspirin tablets was reevaluated 
by Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences in the fiscal year 2015.  A total of 61 samples from 
14 manufacturers and 22 formulations, with strength of 81-500 mg were analyzed on the content of active ingredient, 
limit of free salicylic acid and dissolution by using the methods and specifications of United States Pharmacopoeia 
(USP 37).  The analytical methods were verified for the suitability prior to sample testing.  The results found that 10 
samples of Aspirin tablets (16.4%) did not conform to the requirement for dissolution. Most of them were products from 
the same manufacturer and same formulation. Thus, it is most likely that the inappropriateness of manufacturing 
processes and its formulation caused the dissolution problem.  
Keywords: Aspirin tablets, quality  
*Corresponding author     
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P2-36คุณภาพยาเม็ด Aspirin 
 Quality of Aspirin Tablets 

ปฏิมา มณีสถิตย์* และ สมศกัดิ์ สนุทรพาณิชย์ 
Patima Maneesatid* and Somsak Sunthonpanich 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

Aspirin มีความคงตวัในสภาพแห้ง แต่ไม่คงตวัในสภาวะชืน้  Aspirin สามารถเกิดปฏิกิริยากบัน า้ ได้กรด Salicylic 
และกรด Acetic ยาเม็ด Aspirin ขนาด 300 มิลลิกรัมขึน้ไปใช้แก้ปวด (Analgesic) ลดไข้ (Anti-pyretic) และลดการอกัเสบ (Anti-
inflamatory) ยาเม็ดขนาด 75-325 มิลลิกรัม ใช้เป็นยาต้านเกล็ดเลือด (Anti-platelet) ในผู้ ป่วยโรคหวัใจ จากผลการส ารวจ
คณุภาพยาเม็ด Aspirin เมื่อปีงบประมาณ 2547  โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา พบว่าตวัอย่างผิดมาตรฐาน
เน่ืองจากมีปริมาณกรด Salicylic อิสระสงู และเนื่องจากการละลายของตวัยา รวม 26 ตวัอย่าง (ร้อยละ 28.3) และจากผลการ
ส ารวจคณุภาพยาเม็ด Aspirin เมื่อปีงบประมาณ 2555 โดยส านกัยาและวตัถเุสพติด พบว่าตวัอย่างผิดมาตรฐานข้างต้น รวม 12 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 16.7) ดังนัน้ในปี 2558 ส านกัยาและวตัถุเสพติด ได้ท าการส ารวจคุณภาพยาเม็ด Aspirin อีกครัง้ โดยสุ่ม
ตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ จ านวน 61 ตวัอย่าง จากผู้ผลิต 14 ราย รวม 22 ทะเบียนต ารับยา ขนาดความแรง 81 
ถึง 500 มิลลิกรัม เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยาส าคญั ปริมาณกรด Salicylic อิสระ และการละลายของตัวยา  โดยใช้วิธี
มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 37) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการตรวจประเมินพบว่ายาเม็ด Aspirin ผิด
มาตรฐานการละลายของตัวยา จ านวน 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 16.4) ตัวอย่างที่ผิดมาตรฐานส่วนใหญ่มีผู้ ผลิตและสูตรต ารับ
เหมือนกนั จึงเป็นไปได้วา่ปัญหาการละลายของตวัยา เกิดจากสตูรต ารับ หรือกระบวนการผลติที่ไมเ่หมาะสม 

      ค าส าคัญ : ยาเม็ด Aspirin คณุภาพ 
Abstract 

Aspirin is stable in dry condition, but it is not stable in moist condition.  Aspirin can react with water to form 
salicylic acid and acetic acid.   Aspirin tablets 300 mg or higher, are used as an analgesic, anti-pyretic and anti-
inflammatory.  Aspirin tablets 75-325 mg, are used as an anti-platelet in heart disease patients.  The quality survey of 
Aspirin tablets by the Regional Medical Sciences Center 9 Nakorn Ratchasima in the fiscal year 2004 showed that 26 
samples of Aspirin tablets (28.3%) did not conform to the requirements for the limit of free salicylic acid and 
dissolution.  The quality survey by Bureau of Drug and Narcotic in the fiscal year 2012 showed that 12 samples of 
Aspirin tablets (16.7%) did not conform to both requirements.  Therefore, the quality of Aspirin tablets was reevaluated 
by Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences in the fiscal year 2015.  A total of 61 samples from 
14 manufacturers and 22 formulations, with strength of 81-500 mg were analyzed on the content of active ingredient, 
limit of free salicylic acid and dissolution by using the methods and specifications of United States Pharmacopoeia 
(USP 37).  The analytical methods were verified for the suitability prior to sample testing.  The results found that 10 
samples of Aspirin tablets (16.4%) did not conform to the requirement for dissolution. Most of them were products from 
the same manufacturer and same formulation. Thus, it is most likely that the inappropriateness of manufacturing 
processes and its formulation caused the dissolution problem.  
Keywords: Aspirin tablets, quality  
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คุณภาพยาฉีด Phenytoin Sodium 
Quality of Phenytoin Sodium Injections 

ปฏิมา มณีสถิตย์  
Patima Maneesatid  

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ยาฉีด Phenytoin Sodium เป็นยาที่อยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 บญัชี ก ในกลุม่ยากนัชกั จากผลการ

ส ารวจคณุภาพยาฉีด Phenytoin Sodium เมื่อปีงบประมาณ 2553 โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น (15 
ตวัอยา่ง) และปีงบประมาณ 2556 โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 11สรุาษฎร์ธานี (10 ตวัอยา่ง) พบวา่ทกุตวัอยา่งม ี
ปริมาณตวัยาส าคญั และความเป็นกรดดา่ง เข้ามาตรฐาน เนื่องจากยาฉีด Phenytoin Sodium จดัเป็นยาอนัตรายตาม
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 ดงันัน้ ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึได้ท าการส ารวจคณุภาพยา
ฉีด Phenytoin Sodium อีกครัง้ โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ ผา่นระบบแจ้งเตือนภยัและฐานข้อมลู
คณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 19 ตวัอยา่ง ผู้ผลติ 4 ราย 4 ทะเบียนต ารับ จากผู้ผลติในประเทศ 6 ราย 
8 ทะเบียนต ารับ ขนาดความแรง 50 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร เพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณตวัยาส าคญั และความเป็นกรดดา่ง 
โดยใช้วิธีมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 38) ซึง่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่
ตวัอยา่งยาฉีด Phenytoin Sodium ทกุตวัอยา่ง เข้ามาตรฐานทกุหวัข้อที่ท าการทดสอบ จากการส ารวจคณุภาพสรุปได้วา่ยา
ฉีด Phenytoin Sodium ที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
ค าส าคัญ : ยาฉีด Phenytoin คณุภาพ 

Abstract 
Phenytoin Sodium Injections are listed as class A in the National List of Essential Medicines 2017 in the 

epileptic drugs category. The previous quality surveys of this drug by the Regional Medical Sciences Center 7 Khon 
Kaen in the fiscal year 2010 (15 samples), and by the Regional Medical Sciences 11 Center Surat Thani in the fiscal 
year 2013 (10 samples) showed that all samples of Phenytoin Sodium Injections conformed to the requirement for the 
content of active ingredient and pH. Since Phenytoin Sodium Injection is classified as dangerous drug in the Medicine 
Act B.E. 2510, Phenytoin Sodium Injections were reevaluated for their qualities again by Bureau of Drug and Narcotic, 
Department of Medical Sciences in the fiscal year 2016.  The samples were collected from the public hospitals by the 
single window system.  A total of 19 samples, 4 manufacturers and 4 formulations from 6 manufacturers and 8 
formulations in Thailand, with strength of 50 mg per milliliter were analyzed on the content of active ingredient and pH, 
by using the methods and specifications of United States Pharmacopoeia (USP 38). The analytical methods were 
verified for the suitability prior to sample testing. The results found that all sample of Phenytoin Sodium Injections 
conformed to the requirement for the content of active ingredient and pH. Thus, it can be concluded that Phenytoin 
Sodium Injections in Thailand have satisfactory qualities. 
Keywords: Phenytoin Injections, quality 
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P2-37คุณภาพยาฉีด Phenytoin Sodium 
Quality of Phenytoin Sodium Injections 

ปฏิมา มณีสถิตย์  
Patima Maneesatid  

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ยาฉีด Phenytoin Sodium เป็นยาที่อยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 บญัชี ก ในกลุม่ยากนัชกั จากผลการ

ส ารวจคณุภาพยาฉีด Phenytoin Sodium เมื่อปีงบประมาณ 2553 โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น (15 
ตวัอยา่ง) และปีงบประมาณ 2556 โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 11สรุาษฎร์ธานี (10 ตวัอยา่ง) พบวา่ทกุตวัอยา่งม ี
ปริมาณตวัยาส าคญั และความเป็นกรดดา่ง เข้ามาตรฐาน เนื่องจากยาฉีด Phenytoin Sodium จดัเป็นยาอนัตรายตาม
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 ดงันัน้ ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึได้ท าการส ารวจคณุภาพยา
ฉีด Phenytoin Sodium อีกครัง้ โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ ผา่นระบบแจ้งเตือนภยัและฐานข้อมลู
คณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 19 ตวัอยา่ง ผู้ผลติ 4 ราย 4 ทะเบียนต ารับ จากผู้ผลติในประเทศ 6 ราย 
8 ทะเบียนต ารับ ขนาดความแรง 50 มิลลกิรัมตอ่มิลลลิติร เพื่อตรวจวิเคราะห์ ปริมาณตวัยาส าคญั และความเป็นกรดดา่ง 
โดยใช้วิธีมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 38) ซึง่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่
ตวัอยา่งยาฉีด Phenytoin Sodium ทกุตวัอยา่ง เข้ามาตรฐานทกุหวัข้อที่ท าการทดสอบ จากการส ารวจคณุภาพสรุปได้วา่ยา
ฉีด Phenytoin Sodium ที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพตามมาตรฐาน 
ค าส าคัญ : ยาฉีด Phenytoin คณุภาพ 

Abstract 
Phenytoin Sodium Injections are listed as class A in the National List of Essential Medicines 2017 in the 

epileptic drugs category. The previous quality surveys of this drug by the Regional Medical Sciences Center 7 Khon 
Kaen in the fiscal year 2010 (15 samples), and by the Regional Medical Sciences 11 Center Surat Thani in the fiscal 
year 2013 (10 samples) showed that all samples of Phenytoin Sodium Injections conformed to the requirement for the 
content of active ingredient and pH. Since Phenytoin Sodium Injection is classified as dangerous drug in the Medicine 
Act B.E. 2510, Phenytoin Sodium Injections were reevaluated for their qualities again by Bureau of Drug and Narcotic, 
Department of Medical Sciences in the fiscal year 2016.  The samples were collected from the public hospitals by the 
single window system.  A total of 19 samples, 4 manufacturers and 4 formulations from 6 manufacturers and 8 
formulations in Thailand, with strength of 50 mg per milliliter were analyzed on the content of active ingredient and pH, 
by using the methods and specifications of United States Pharmacopoeia (USP 38). The analytical methods were 
verified for the suitability prior to sample testing. The results found that all sample of Phenytoin Sodium Injections 
conformed to the requirement for the content of active ingredient and pH. Thus, it can be concluded that Phenytoin 
Sodium Injections in Thailand have satisfactory qualities. 
Keywords: Phenytoin Injections, quality 
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สาขานวัตกรรมดานคุมครองผูบริโภค

คุณภาพยาเมด็ Prazosin 
Quality of Prazosin tablets 

ปฏิมา มณีสถิตย์  
Patima Maneesatid  

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ยาเม็ด Prazosin เป็นยาที่อยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 บญัชี ก ใช้รักษาโรคความดนัโลหิตสงู จากผล

การส ารวจคณุภาพยาเม็ด Prazosin เมื่อปีงบประมาณ 2551 โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12/1 ตรัง (49 ตวัอยา่ง) 
พบวา่ทกุตวัอยา่งมี ปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลีย่ และความสม ่าเสมอของตวัยา เข้ามาตรฐาน 
อยา่งไรก็ตามยาเม็ด Prazosin ไมไ่ด้รับการตรวจคณุภาพหลงัจากนัน้มายาวนานกวา่ 5 ปี ปีงบประมาณ 2559 ส านกัยา
และวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ท าการส ารวจคณุภาพยาเมด็ Prazosin โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาล
ของรัฐทัว่ประเทศ ผา่นระบบแจ้งเตือนภยัและฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 37 ตวัอยา่ง 
ผู้ผลติ 7 ราย 10 ทะเบียนต ารับ จากผู้ผลติในประเทศ 12 ราย 29 ทะเบยีนต ารับ ขนาดความแรง 1 และ 2 มิลลกิรัม เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา และการกระจายตวั โดยใช้วิธีมาตรฐานตามต ารายาของ
องักฤษ (BP 2015) ซึง่ผา่นการทวนสอบวิธีวเิคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่ตวัอยา่งยาเม็ด Prazosin ทกุตวัอยา่ง เข้า
มาตรฐานทกุหวัข้อที่ท าการทดสอบ จากการส ารวจคณุภาพสรุปได้วา่ยาเม็ด Prazosin ที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพตาม
มาตรฐาน 
ค าส าคัญ: ยาเม็ด Prazosin คณุภาพ 

Abstract 
Prazosin tablets are listed as class A in the National List of Essential Medicines 2017, and used as 

hypertension drugs.   The quality survey of this medicine by the Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 
in the fiscal year 2008 (49 samples) showed that all samples of Prazosin tablets conformed to the 
requirements for the content of active ingredients, weight variation and content uniformity.  However, the 
quality of Prazosin tablets has not been reevaluated for the last 5 years.  Therefore, Bureau of Drug and 
Narcotic, Department of Medical Sciences has conducted the quality reevaluated of Prazosin tablets in the 
fiscal year 2016.  The samples were collected from the public hospitals by the single window system.  A total 
of 37 samples, 7 manufacturers and 10 formulations, with strength of 1 and 2 mg were analyzed on content of 
active ingredient, content uniformity and disintegration by using the methods and specifications of British 
Pharmacopoeia (BP 2015).  The analytical methods were verified for the suitability prior to sample testing. The 
results found that all sample of Prazosin tablets conformed to all requirements.  Thus, it can be concluded that 
Prazosin tablets in Thailand have satisfactory qualities. 
Keywords: Prazosin tablets, Quality 
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Quality of Prazosin tablets 
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ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ยาเม็ด Prazosin เป็นยาที่อยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ. 2560 บญัชี ก ใช้รักษาโรคความดนัโลหิตสงู จากผล

การส ารวจคณุภาพยาเม็ด Prazosin เมื่อปีงบประมาณ 2551 โดยศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12/1 ตรัง (49 ตวัอยา่ง) 
พบวา่ทกุตวัอยา่งมี ปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลีย่ และความสม ่าเสมอของตวัยา เข้ามาตรฐาน 
อยา่งไรก็ตามยาเม็ด Prazosin ไมไ่ด้รับการตรวจคณุภาพหลงัจากนัน้มายาวนานกวา่ 5 ปี ปีงบประมาณ 2559 ส านกัยา
และวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ท าการส ารวจคณุภาพยาเมด็ Prazosin โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาล
ของรัฐทัว่ประเทศ ผา่นระบบแจ้งเตือนภยัและฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 37 ตวัอยา่ง 
ผู้ผลติ 7 ราย 10 ทะเบียนต ารับ จากผู้ผลติในประเทศ 12 ราย 29 ทะเบยีนต ารับ ขนาดความแรง 1 และ 2 มิลลกิรัม เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา และการกระจายตวั โดยใช้วิธีมาตรฐานตามต ารายาของ
องักฤษ (BP 2015) ซึง่ผา่นการทวนสอบวิธีวเิคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่ตวัอยา่งยาเม็ด Prazosin ทกุตวัอยา่ง เข้า
มาตรฐานทกุหวัข้อที่ท าการทดสอบ จากการส ารวจคณุภาพสรุปได้วา่ยาเม็ด Prazosin ที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพตาม
มาตรฐาน 
ค าส าคัญ: ยาเม็ด Prazosin คณุภาพ 

Abstract 
Prazosin tablets are listed as class A in the National List of Essential Medicines 2017, and used as 

hypertension drugs.   The quality survey of this medicine by the Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang 
in the fiscal year 2008 (49 samples) showed that all samples of Prazosin tablets conformed to the 
requirements for the content of active ingredients, weight variation and content uniformity.  However, the 
quality of Prazosin tablets has not been reevaluated for the last 5 years.  Therefore, Bureau of Drug and 
Narcotic, Department of Medical Sciences has conducted the quality reevaluated of Prazosin tablets in the 
fiscal year 2016.  The samples were collected from the public hospitals by the single window system.  A total 
of 37 samples, 7 manufacturers and 10 formulations, with strength of 1 and 2 mg were analyzed on content of 
active ingredient, content uniformity and disintegration by using the methods and specifications of British 
Pharmacopoeia (BP 2015).  The analytical methods were verified for the suitability prior to sample testing. The 
results found that all sample of Prazosin tablets conformed to all requirements.  Thus, it can be concluded that 
Prazosin tablets in Thailand have satisfactory qualities. 
Keywords: Prazosin tablets, Quality 
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บทคดัย่อ 
 

 ซิลเดนาฟิลเป็นยากลุม่ phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitors มีข้อบง่ใช้ในการรักษาโรคหยอ่นสมรรถภาพ
ทางเพศในเพศชาย ยาชนิดนีอ้ยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ 2560 บญัชี ง โดยมีรูปแบบเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มในรูปซิล
เดนาฟิลซิเตรตเทียบเทา่ขนาดความแรงของซิลเดนาฟิล 20, 50 และ 100 มิลลกิรัม ยาเม็ดซิลเดนาฟิลเป็นมอโนกราฟใหม่
ในต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39) การศกึษานีเ้ป็นการศึกษาครัง้แรกในเร่ืองคณุภาพยาของยาเม็ดซิลเดนา
ฟิลที่มีการสัง่จ่ายในโรงพยาบาลของรัฐ โดยท าการเก็บตัวอย่างยาเม็ดซิลเดนาฟิล จ านวน 14 ตวัอย่าง ทัง้ที่ผลิตจาก
ผู้ผลติยาภายในประเทศและตา่งประเทศ น ามาตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ USP 39 ซึ่งประกอบด้วย การตรวจ
เอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา และ สารปนเปือ้น  ซึง่ได้ทวนสอบ
วิธีวิเคราะห์แล้วผลการวเิคราะห์พบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ สามารถสรุปได้วา่ ยาเม็ดซิลเดนาฟิลทัง้ 
14 ตวัอยา่งที่มีการสัง่จ่ายในโรงพยาบาลของรัฐมีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดซิลเดนาฟิล คณุภาพ 
 

Abstract 
 

  Sildenafil is a phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction. 
Sildenafil tablets are listed in Thailand National List of Essential Medicines 2017.  It is available as film-coated 
tablets containing either sildenafil citrate equivalent to 20, 50, or 100 mg of sildenafil. Sildenafil tablets is a 
new monograph officially available in the United States Pharmacopoeia (USP 39) and this is the first study on 
the quality of sildenafil tablets dispensed in public hospitals.  A total of 14 samples were received from both 
local and foreign manufacturers, and evaluated according to the USP 39 specification for identification, 
assay, content uniformity, dissolution and organic impurities.  The methods were verified prior to sample 
testing.  The results showed that all samples complied with the US pharmacopoeia specifications.  It can be 
concluded that all 14 sildenafil tablets samples available in public hospitals have satisfactory pharmaceutical 
characteristics. 
Keywords: sildenafil tablets, quality 
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บทคดัย่อ 
 

 ซิลเดนาฟิลเป็นยากลุม่ phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitors มีข้อบง่ใช้ในการรักษาโรคหยอ่นสมรรถภาพ
ทางเพศในเพศชาย ยาชนิดนีอ้ยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ พ.ศ 2560 บญัชี ง โดยมีรูปแบบเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มในรูปซิล
เดนาฟิลซิเตรตเทียบเทา่ขนาดความแรงของซิลเดนาฟิล 20, 50 และ 100 มิลลกิรัม ยาเม็ดซิลเดนาฟิลเป็นมอโนกราฟใหม่
ในต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39) การศกึษานีเ้ป็นการศึกษาครัง้แรกในเร่ืองคณุภาพยาของยาเม็ดซิลเดนา
ฟิลที่มีการสัง่จ่ายในโรงพยาบาลของรัฐ โดยท าการเก็บตัวอย่างยาเม็ดซิลเดนาฟิล จ านวน 14 ตวัอย่าง ทัง้ที่ผลิตจาก
ผู้ผลติยาภายในประเทศและตา่งประเทศ น ามาตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ USP 39 ซึ่งประกอบด้วย การตรวจ
เอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญั การละลายของตวัยา และ สารปนเปือ้น  ซึง่ได้ทวนสอบ
วิธีวิเคราะห์แล้วผลการวเิคราะห์พบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ สามารถสรุปได้วา่ ยาเม็ดซิลเดนาฟิลทัง้ 
14 ตวัอยา่งที่มีการสัง่จ่ายในโรงพยาบาลของรัฐมีคณุภาพ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดซิลเดนาฟิล คณุภาพ 
 

Abstract 
 

  Sildenafil is a phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction. 
Sildenafil tablets are listed in Thailand National List of Essential Medicines 2017.  It is available as film-coated 
tablets containing either sildenafil citrate equivalent to 20, 50, or 100 mg of sildenafil. Sildenafil tablets is a 
new monograph officially available in the United States Pharmacopoeia (USP 39) and this is the first study on 
the quality of sildenafil tablets dispensed in public hospitals.  A total of 14 samples were received from both 
local and foreign manufacturers, and evaluated according to the USP 39 specification for identification, 
assay, content uniformity, dissolution and organic impurities.  The methods were verified prior to sample 
testing.  The results showed that all samples complied with the US pharmacopoeia specifications.  It can be 
concluded that all 14 sildenafil tablets samples available in public hospitals have satisfactory pharmaceutical 
characteristics. 
Keywords: sildenafil tablets, quality 
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วิธีทดสอบเมทแอมเฟตามนีและแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค SPME-GC/MS/MS 
 Determination Methamphetamine and Amphetamine in urine by SPME-GC/MS/MS technique  

ประเสริฐ หิรัญณรงค์ชยั*, ประภาพรรณ พิมพ์แก้ว และชานิดา แสงสริุย์ 
Prasert Hirunnarongchai*, Prapapan Pimkaew and Chanida Sangsuri 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkharm Department of  Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

 ในปัจจบุนัการรายผลสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะในเชิงปริมาณเทคนคิ มีความต้องการสงูมากขึน้เพื่อใช้ใน
กระบวนการยตุิธรรม จึงจ าเป็นต้องมกีารพฒันาวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ซึง่เทคนคิ SPME-GC/MS/MS (Solid Phase 
Micro Exaction combine Gas Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry) เป็นเทคนิคที่มี
ความจ าเพาะ ความไว และความแมน่ย าสงู ใช้ในการทดสอบหาปริมาณเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ 
โดยมีเฟนเทอร์มีน เป็น internal standard และใช้เอทีลคลอโรฟอร์เมท ในการท าอนพุนัธ์ ชนิดไฟเบอร์ส าหรับ SPME เป็น
ชนิด Fused Silica 100 ไมโครเมตร โพลไีดเมททีลไซล๊อซเซน (PDMS) ดดูซบัสารท่ีอณุหภมูิ 80 องศาเซลเซยีส นาน 12 
นาที กราฟมาตรฐานมคีวามเป็นเส้นตรงคลอบคลมุความเข้มข้น 50 – 5000 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร คา่ Precision ใน
ตวัอยา่งปัสสาวะของเมทแอมเฟตามีนและแอมเพตามีน ที่ความข้มข้น 50 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร อยูท่ี่ 6.52 และ 6.04 
ตามล าดบั                    ค่า recovery ของเมทแอมเฟตามนี และแอมเฟตามีน ที่ความเข้มข้น 2,500 นาโนกรัมตอ่
มิลลลิติร อยูท่ี่ร้อยละ104.60 และ 99.19 ตามล าดบั คา่ LOD และ LOQ ของเมทแอมเฟตามีนอยูท่ี่ 6.17 และ 20.58 นา
โนกรัมตอ่มิลลลิติร และของแอมเฟตามีน อยูท่ี่ 0.82 และ 2.74 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร ตามล าดบั ดงันัน้เทคนิคนีจ้ึง
เหมาะสมในการใช้ทดสอบหาปริมาณ     เมทแอมเฟตามีน และ แอมเฟตามีน ในปัสสาวะของผู้ที่เสพยาเสพตดิ เพราะ
ขัน้ตอนการเตรียมตวัอยา่งงา่ยและใช้ตวัอยา่งเพียง 0.2 มิลลลิติร 
 ค าส าคัญ: เมทแอมเฟตามีน GC/MS/MS, SPME 

Abstract 
 In present the quantitative report of methamphetamine in urine is use decrease for justice which need to 
develop quantitative the technique. SPME-GC/MS/MS (Solid Phase Micro Exaction combine Gas Chromatography 
coupled to Tandem Mass Spectrometry) technique. It has high specificity, sensitivity and precision that used for 
determination the level of Methamphetamine and Amphetamine in human urine. We used Phentermine as an internal 
standard and Ethylchloroformate for a derivatization. Type SPME fiber is a fused silica coated with 100 µm 
Polydimethylsiloxane(PDMS) which absorbs compounds at 80°C for 12 minutes. Calibration curves were linear over 
the concentration 50–5,000 ng/ml. Precision values of Methamphetamine and Amphetamine at 50 ng/ml in human 
urine sample are 6.52 and 6.04 in order. The  recovery value at 2,500 ng/ml of Methamphetamine and Amphetamine 
are 104.60% and 99.16% in order. LOD and LOQ of Methamphetamine are 6.17 and 20.58 ng/ml. LOD and LOQ of 
Amphetamine are 0.82 and 2.74 ng/ml in order. Cause this technique is suitable for detection of Methamphetamine 
and Amphetamine in human urine from narcotic used because it was simple for sample preparation and used small 
sample volume, only 0.2 ml. 
Keywords : Methamphetamine, GC/MS/MS, SPME  
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 ในปัจจบุนัการรายผลสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะในเชิงปริมาณเทคนคิ มีความต้องการสงูมากขึน้เพื่อใช้ใน
กระบวนการยตุิธรรม จึงจ าเป็นต้องมกีารพฒันาวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ซึง่เทคนคิ SPME-GC/MS/MS (Solid Phase 
Micro Exaction combine Gas Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry) เป็นเทคนิคที่มี
ความจ าเพาะ ความไว และความแมน่ย าสงู ใช้ในการทดสอบหาปริมาณเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ 
โดยมีเฟนเทอร์มีน เป็น internal standard และใช้เอทีลคลอโรฟอร์เมท ในการท าอนพุนัธ์ ชนิดไฟเบอร์ส าหรับ SPME เป็น
ชนิด Fused Silica 100 ไมโครเมตร โพลไีดเมททีลไซล๊อซเซน (PDMS) ดดูซบัสารท่ีอณุหภมูิ 80 องศาเซลเซยีส นาน 12 
นาที กราฟมาตรฐานมคีวามเป็นเส้นตรงคลอบคลมุความเข้มข้น 50 – 5000 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร คา่ Precision ใน
ตวัอยา่งปัสสาวะของเมทแอมเฟตามีนและแอมเพตามีน ที่ความข้มข้น 50 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร อยูท่ี่ 6.52 และ 6.04 
ตามล าดบั                    ค่า recovery ของเมทแอมเฟตามนี และแอมเฟตามีน ที่ความเข้มข้น 2,500 นาโนกรัมตอ่
มิลลลิติร อยูท่ี่ร้อยละ104.60 และ 99.19 ตามล าดบั คา่ LOD และ LOQ ของเมทแอมเฟตามีนอยูท่ี่ 6.17 และ 20.58 นา
โนกรัมตอ่มิลลลิติร และของแอมเฟตามีน อยูท่ี่ 0.82 และ 2.74 นาโนกรัมตอ่มิลลลิติร ตามล าดบั ดงันัน้เทคนิคนีจ้ึง
เหมาะสมในการใช้ทดสอบหาปริมาณ     เมทแอมเฟตามีน และ แอมเฟตามีน ในปัสสาวะของผู้ที่เสพยาเสพตดิ เพราะ
ขัน้ตอนการเตรียมตวัอยา่งงา่ยและใช้ตวัอยา่งเพียง 0.2 มิลลลิติร 
 ค าส าคัญ: เมทแอมเฟตามีน GC/MS/MS, SPME 

Abstract 
 In present the quantitative report of methamphetamine in urine is use decrease for justice which need to 
develop quantitative the technique. SPME-GC/MS/MS (Solid Phase Micro Exaction combine Gas Chromatography 
coupled to Tandem Mass Spectrometry) technique. It has high specificity, sensitivity and precision that used for 
determination the level of Methamphetamine and Amphetamine in human urine. We used Phentermine as an internal 
standard and Ethylchloroformate for a derivatization. Type SPME fiber is a fused silica coated with 100 µm 
Polydimethylsiloxane(PDMS) which absorbs compounds at 80°C for 12 minutes. Calibration curves were linear over 
the concentration 50–5,000 ng/ml. Precision values of Methamphetamine and Amphetamine at 50 ng/ml in human 
urine sample are 6.52 and 6.04 in order. The  recovery value at 2,500 ng/ml of Methamphetamine and Amphetamine 
are 104.60% and 99.16% in order. LOD and LOQ of Methamphetamine are 6.17 and 20.58 ng/ml. LOD and LOQ of 
Amphetamine are 0.82 and 2.74 ng/ml in order. Cause this technique is suitable for detection of Methamphetamine 
and Amphetamine in human urine from narcotic used because it was simple for sample preparation and used small 
sample volume, only 0.2 ml. 
Keywords : Methamphetamine, GC/MS/MS, SPME  
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การตรวจสอบการปนเป้ือนโลหะหนักและเชือ้จุลนิทรีย์ ในยากวาด ยาเป่าคอ และยานัตถ์ุ 
Determination of heavy metals and microbial contamination in Astringents and Snuff 

 

ปรัชญาพร อินทองแก้ว* ประภาพรรณ สขุพรรณ์ อนญัญา สพุนัธุ์วณิช และ จิรานชุ แจ่มทวีกลุ 
Prachyaporn Inthongkaew*, Prapapun  Sukphan, Ananya  Supanwanich and Jiranuch  Jamtaweekul 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medicinal Sciences 

 

บทคดัย่อ 
 

ยากวาด ยาเป่าคอ และยานตัถุ์ เป็นยาแผนโบราณส าหรับใช้ภายนอกที่มีการใช้ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ยงั
ขาดข้อมลูด้านความปลอดภยัจากการปนเปือ้นโลหะหนกัและเชือ้จุลินทรีย์ ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2560  ส านกัยาและ
วตัถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงท าการสุ่มเก็บตวัอย่างยาจากร้านขายยาในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
จ านวน 20 ตวัอย่าง ท าการตรวจการปนเปือ้นโลหะหนกั (สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม) โดยวิธี Graphite Furnace 
Atomic Absorption Spectrophotometry (GFAAS) โดยใช้มาตรฐานตามต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบบั ค.ศ. 
2016 และตรวจการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต าราบริทิชฟาร์มาโคเปีย ฉบบั ค.ศ. 2016 พบว่า 
ตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน 5 ตวัอยา่ง ผิดมาตรฐาน 15 ตวัอยา่ง โดยพบการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์เพียงอย่างเดียว 6 ตวัอย่าง 
และพบการปนเปือ้นโลหะหนกัแคดเมียมร่วมกบัเชือ้จลุนิทรีย์ 9 ตวัอยา่ง สาเหตกุารปนเปือ้นอาจมาจากดินที่ใช้เพาะปลกู 
สารเคมีและยาฆา่แมลง กระบวนการผลติและการเก็บรักษา 
ค าส าคัญ: การปนเปือ้น โลหะหนกั การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ 

 

Abstract 
 

 Astringents (Ya-Kwad, Ya-Paokhor ) and Snuff (Ya-Nut) are traditional medicines for external use 
that have been used from past to present, but we still lack data on the safety of heavy metals and microbial 
contamination. So in the fiscal year 2017, Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medicinal Sciences 
collected 20 samples from drugstores in Bangkok and Nonthaburi provinces for testing of heavy metals and 
microbial contamination. Heavy metals were carried out by Graphite Furnace Atomic Absorption 
Spectrophotometry method and use the acceptance limits in Thai Herbal Pharmacopoeia 2016; Microbial 
limits follow the methods and specifications of British Pharmacopoeia 2016. The results showed that 15 
samples did not comply with the acceptance limits of cadmium and microbial contamination. 6 samples did 
not meet the criteria of microbial contamination; 9 samples did not meet the criteria of cadmium and microbial 
contamination. The causes of contaminations can be soil-based cultivation, chemical and pesticide, 
manufacturing process and storage.  
Keywords: contamination, heavy metals, microbial contamination 
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Prachyaporn Inthongkaew*, Prapapun  Sukphan, Ananya  Supanwanich and Jiranuch  Jamtaweekul 
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บทคดัย่อ 
 

ยากวาด ยาเป่าคอ และยานตัถุ์ เป็นยาแผนโบราณส าหรับใช้ภายนอกที่มีการใช้ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่ยงั
ขาดข้อมลูด้านความปลอดภยัจากการปนเปือ้นโลหะหนกัและเชือ้จุลินทรีย์ ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2560  ส านกัยาและ
วตัถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงท าการสุ่มเก็บตวัอย่างยาจากร้านขายยาในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 
จ านวน 20 ตวัอย่าง ท าการตรวจการปนเปือ้นโลหะหนกั (สารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม) โดยวิธี Graphite Furnace 
Atomic Absorption Spectrophotometry (GFAAS) โดยใช้มาตรฐานตามต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบบั ค.ศ. 
2016 และตรวจการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต าราบริทิชฟาร์มาโคเปีย ฉบบั ค.ศ. 2016 พบว่า 
ตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน 5 ตวัอยา่ง ผิดมาตรฐาน 15 ตวัอยา่ง โดยพบการปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์เพียงอย่างเดียว 6 ตวัอย่าง 
และพบการปนเปือ้นโลหะหนกัแคดเมียมร่วมกบัเชือ้จลุนิทรีย์ 9 ตวัอยา่ง สาเหตกุารปนเปือ้นอาจมาจากดินที่ใช้เพาะปลกู 
สารเคมีและยาฆา่แมลง กระบวนการผลติและการเก็บรักษา 
ค าส าคัญ: การปนเปือ้น โลหะหนกั การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ 

 

Abstract 
 

 Astringents (Ya-Kwad, Ya-Paokhor ) and Snuff (Ya-Nut) are traditional medicines for external use 
that have been used from past to present, but we still lack data on the safety of heavy metals and microbial 
contamination. So in the fiscal year 2017, Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medicinal Sciences 
collected 20 samples from drugstores in Bangkok and Nonthaburi provinces for testing of heavy metals and 
microbial contamination. Heavy metals were carried out by Graphite Furnace Atomic Absorption 
Spectrophotometry method and use the acceptance limits in Thai Herbal Pharmacopoeia 2016; Microbial 
limits follow the methods and specifications of British Pharmacopoeia 2016. The results showed that 15 
samples did not comply with the acceptance limits of cadmium and microbial contamination. 6 samples did 
not meet the criteria of microbial contamination; 9 samples did not meet the criteria of cadmium and microbial 
contamination. The causes of contaminations can be soil-based cultivation, chemical and pesticide, 
manufacturing process and storage.  
Keywords: contamination, heavy metals, microbial contamination 
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สาขานวัตกรรมดานคุมครองผูบริโภค

คุณภาพยาเม็ดไพโอกลติาโซน 
Quality of Pioglitazone Tablets 

 

ปวีณา ก าเหนิดนนท์* และ วิภาพรรณ ไสยสมบตัิ 
Pavena Kumnerdnon* and Wipapan Saiyasombat 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
 

 ยาไพโอกลติาโซนเป็นยารักษาโรคเบาหวานกลุม่ Thiazolidinedione ในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ ปีงบประมาณ 
2560 ส านกัยาและวตัถเุสพตดิ ได้คดัเลอืกยาเม็ดไพโอกลติาโซนเพื่อด าเนินการศกึษาคณุภาพ โดยสุม่ตวัอยา่งจาก
โรงพยาบาลรัฐ ผู้ผลติและผู้น าเข้า ภายใต้โครงการประกนัคณุภาพยา รวม 31 ตวัอยา่ง ขนาดความแรง 15, 30 และ 45 
มิลลกิรัม ตรวจวเิคราะห์โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 39 (United States 
Pharmacopeia, USP 39) ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของปริมาณยาแตล่ะหนว่ย 
Organic Impurities และการละลายของตวัยา ที่ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการวิเคราะห์ ผลการตรวจวเิคราะห์
พบวา่เข้ามาตรฐานจ านวน 28 ตวัอยา่ง และผิดมาตรฐานจ านวน 3 ตวัอยา่ง ในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั (1 ตวัอยา่ง) 
และการละลายของตวัยา (2 ตวัอยา่ง) ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาในครัง้นีจ้ะถกูน าไปเผยแพร่ในรายช่ือผลติภณัฑ์ยา
คณุภาพและผู้ผลติ (Green Book) และสามารถน าไปใช้ในการคดัเลอืกผลติภณัฑ์ยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไพโอกลิตาโซน คณุภาพ 
 

Abstract 
 

 Pioglitazone is an antidiabetic drugs listed in Thai National List of Essential Medicines. In the fiscal 
year 2017, the quality assessment of Pioglitazone tablets was evaluated in accordance with the United States 
Pharmacopeia (USP 39) for identification, assay, uniformity of dosage units, organic impurities and 
dissolution. A total of 31 samples at strengths of 15, 30 and 45 mg were collected from public hospitals, 
manufacturers and importers. The method was verified prior to sample testing. The results showed that all 28 
samples complied with USP specification whereas 3 samples did not meet the requirements for assay (1 
sample) and dissolution (2 samples). These information will be published in Green Book and can be utilized 
as a drug selection guideline.  
Keywords: Pioglitazone tablets, quality 
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บทคดัย่อ 
 

 ยาไพโอกลติาโซนเป็นยารักษาโรคเบาหวานกลุม่ Thiazolidinedione ในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ ปีงบประมาณ 
2560 ส านกัยาและวตัถเุสพตดิ ได้คดัเลอืกยาเม็ดไพโอกลติาโซนเพื่อด าเนินการศกึษาคณุภาพ โดยสุม่ตวัอยา่งจาก
โรงพยาบาลรัฐ ผู้ผลติและผู้น าเข้า ภายใต้โครงการประกนัคณุภาพยา รวม 31 ตวัอยา่ง ขนาดความแรง 15, 30 และ 45 
มิลลกิรัม ตรวจวเิคราะห์โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 39 (United States 
Pharmacopeia, USP 39) ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของปริมาณยาแตล่ะหนว่ย 
Organic Impurities และการละลายของตวัยา ที่ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการวิเคราะห์ ผลการตรวจวเิคราะห์
พบวา่เข้ามาตรฐานจ านวน 28 ตวัอยา่ง และผิดมาตรฐานจ านวน 3 ตวัอยา่ง ในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั (1 ตวัอยา่ง) 
และการละลายของตวัยา (2 ตวัอยา่ง) ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาในครัง้นีจ้ะถกูน าไปเผยแพร่ในรายช่ือผลติภณัฑ์ยา
คณุภาพและผู้ผลติ (Green Book) และสามารถน าไปใช้ในการคดัเลอืกผลติภณัฑ์ยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไพโอกลิตาโซน คณุภาพ 
 

Abstract 
 

 Pioglitazone is an antidiabetic drugs listed in Thai National List of Essential Medicines. In the fiscal 
year 2017, the quality assessment of Pioglitazone tablets was evaluated in accordance with the United States 
Pharmacopeia (USP 39) for identification, assay, uniformity of dosage units, organic impurities and 
dissolution. A total of 31 samples at strengths of 15, 30 and 45 mg were collected from public hospitals, 
manufacturers and importers. The method was verified prior to sample testing. The results showed that all 28 
samples complied with USP specification whereas 3 samples did not meet the requirements for assay (1 
sample) and dissolution (2 samples). These information will be published in Green Book and can be utilized 
as a drug selection guideline.  
Keywords: Pioglitazone tablets, quality 
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การปลอมปนยาซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล วาร์เดนาฟิล  
และความเสี่ยงในการปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรีย์ ในยาแผนโบราณและผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

Adulteration of Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil  
and the risk of microbiological contamination in traditional medicine and herbal products 

ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ* จฬุญาณี แก้วบวัรมย์ สมุาล ีฤทธ์ิอดุม และ วิทิตา ไปบน 
Pintana Duangsombat*, Junyanee Keawbuarom, Sumalee Rithiudom and Witita Paibon  

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 ซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล และวาร์เดนาฟิล เป็นยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย จัดเป็นยา
ควบคุมพิเศษ  มีผลข้างเคียงและอันตรายถึงชีวิต ต้องสัง่จ่ายโดยแพทย์เท่านัน้ มีรายงานพบการลกัลอบใส่ยา
ดังกล่าวในยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ในปี  2560  ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ศึกษาตัวอย่างยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ระบุสรรพคุณรักษา
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศและบ ารุงร่างกายเพศชาย จากร้านขายยาและร้านค้าในตลาด เขตสุขภาพที่ 2 รวม
ทัง้สิน้ 31 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์การปลอมปนยาแผนปัจจุบัน ได้แก่ ซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล และวาร์เดนาฟิล  
โดยใช้เทคนิค Thin layer chromatography และยืนยันผลด้วยเทคนิค UV-spectrophotometry ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบการปลอมปนของยาซิลเดนาฟิล จ านวน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 22.6) ทาดาลาฟิล จ านวน 2 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 6.5) และมี 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ3.2) พบทัง้ซิลเดนาฟิล และทาดาลาฟิล แต่ไม่พบการปลอมปนของยา
วาร์เดนาฟิลในตัวอย่างยาทัง้หมด ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปือ้นเชือ้จุลินทรีย์  โดยใช้วิธีมาตรฐานตาม Thai 
pharmacopoeia  Volume I, II  supplement 2010 พบการปนเปือ้นเชือ้   คลอสตริเดียม จ านวน 3 ตัวอย่าง 
( ร้อยละ 9.7)  ผู้บริ โภคสามารถค้นหาข้อม ูลผลิตภ ัณฑ์ที ่ไม ่ปลอดภ ัยจากการศ ึกษาในครั ง้นี ผ้ ่านทางเว ็บ
แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ http://www.tumdee.org/alert/ 
ค าส าคัญ : ซิลเดนาฟิล ทาดาลาฟิล วาร์เดนาฟิล ยาแผนโบราณ ยาสมนุไพร  

Abstract  
 Sildenafil, Tadalafil and Vardenafil are special controlled drugs that are used for treatment of erectile dysfunction 
in men.  Due to their severe adverse reactions, these drugs are prescribed by physicians only. Recently, there are 
adulterations of these drugs in the traditional medicine and herbal products reported.   
In 2017, the project for analysis of the adulterations of the PDE5-inhibition drugs and microbiological contamination in the 
traditional medicine and herbal products was established by Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok.  31 
samples were collected from drug stores and local markets in Public Health Service Region 2.  All samples were 
analyzed by Thin layer chromatography technique and confirmed by UV-spectrophotometry technique. The results 
showed that 7 samples (22.6%), 2 samples (6.5%) and 1 sample (3.2%) were adulterated by Sildenafil, Tadalafil and both 
drugs, respectively.  However, there was no Vardenafil in any sample.  For bacterial contamination study, there are 3 
samples (9.7%) that were contaminated with Clostridium spp.  Consumers may search for the unsafe products 
information, resulting from this study via web application or the single window website at http://www.tumdee.org/alert/.  
Keywords: Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Traditional medicines, Herbal products 
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( ร้อยละ 9.7)  ผู้บริ โภคสามารถค้นหาข้อม ูลผลิตภ ัณฑ์ที ่ไม ่ปลอดภ ัยจากการศ ึกษาในครั ง้นี ผ้ ่านทางเว ็บ
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Abstract  
 Sildenafil, Tadalafil and Vardenafil are special controlled drugs that are used for treatment of erectile dysfunction 
in men.  Due to their severe adverse reactions, these drugs are prescribed by physicians only. Recently, there are 
adulterations of these drugs in the traditional medicine and herbal products reported.   
In 2017, the project for analysis of the adulterations of the PDE5-inhibition drugs and microbiological contamination in the 
traditional medicine and herbal products was established by Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok.  31 
samples were collected from drug stores and local markets in Public Health Service Region 2.  All samples were 
analyzed by Thin layer chromatography technique and confirmed by UV-spectrophotometry technique. The results 
showed that 7 samples (22.6%), 2 samples (6.5%) and 1 sample (3.2%) were adulterated by Sildenafil, Tadalafil and both 
drugs, respectively.  However, there was no Vardenafil in any sample.  For bacterial contamination study, there are 3 
samples (9.7%) that were contaminated with Clostridium spp.  Consumers may search for the unsafe products 
information, resulting from this study via web application or the single window website at http://www.tumdee.org/alert/.  
Keywords: Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Traditional medicines, Herbal products 
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คุณภาพยาเม็ดและแคปซูลฟลูออกซีทนีไฮโดรคลอไรด์ 
Quality of Fluoxetine Hydrochloride Tablets and Capsules 

ปิยมาศ กิจชนะพานิชย์* และ ศศิดา อยูส่ขุ 
Piyamas Kijchanapanich* and Sasida Yoosook 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

 

 Fluoxetine Hydrochloride เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่จดัอยู่ในกลุ่มยาประเภท Selective serotonin reuptake 
inhibitors ใช้รักษาโรคซมึเศร้า อาการย า้คิดย า้ท า  อาการรับประทานอาหารผิดปกติ ในปีงบประมาณ 2560 ส านกัยาและ
วตัถเุสพติด ท าการส ารวจคณุภาพยา Fluoxetine Hydrochloride รูปแบบเม็ดและแคปซูล ในโรงพยาบาลของรัฐ ภายใต้
โครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โดยสุม่ตวัอย่าง Fluoxetine Hydrochloride ขนาดความ
แรง 20 มิลลกิรัม ทัง้หมด 25 ตวัอยา่งเป็นยาเม็ด 15 ตวัอยา่ง และยาแคปซูล 10 ตวัอย่าง จากผู้น าเข้า 1 ราย 1 ทะเบียน
ต ารับ และผู้ผลติในประเทศ 9 ราย 10 ทะเบียนต ารับ ตรวจวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานตามต ารา
ยาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 39 ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวั
ยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา การละลายของตวัยาและ Organic Impurities ผลส ารวจพบวา่ยาเม็ดทกุตวัอยา่งเข้า
มาตรฐาน สว่นยาเแคปซูลพบวา่ 7 ตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน  และ 3 ตวัอยา่งผิดมาตรฐานหวัข้อการละลายของตวัยา ข้อมลู
การส ารวจคุณภาพจะน าไปเผยแพร่ในหนงัสือรายช่ือผลิตภณัฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(GREEN BOOK)  
ค าส าคัญ: ยาเม็ดฟลอูอกซิติน  ยาแคปซลูฟลอูอกซิติน  โรคซมึเศร้า 
 

Abstract 
 

 Fluoxetine Hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor antidepressant. It is used for 
treatment of major depressive disorder, obsessive–compulsive disorder, bulimia nervosa. In the fiscal year 
2017, Bureau of Drug and Narcotic surveyed quality of 20 mg fluoxetine hydrochloride in tablet and capsule 
dosage form available in the government hospitals under Universal Health Coverage Scheme. 15 samples in 
tablet dosage form and 10 samples in capsule dosage form from 1 importer and 9 manufacturers (10 
registration numbers) were collected. The samples were evaluated according to the United States 
Pharmacopoeia (USP 39) for identification, assay, content uniformity, dissolution and organic impurities. The 
method was verified prior to testing. The survey showed that all samples of Fluoxetine tablets complied with 
the pharmacopeia specification. 7 samples of fluoxetine capsules complied with the pharmacopeia 
specification whereas only 3 samples failed in dissolution. These data will be published in the GREEN BOOK. 
Keywords: Fluoxetine Tablets, Fluoxetine Capsules, Depression 
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โครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โดยสุม่ตวัอย่าง Fluoxetine Hydrochloride ขนาดความ
แรง 20 มิลลกิรัม ทัง้หมด 25 ตวัอยา่งเป็นยาเม็ด 15 ตวัอยา่ง และยาแคปซูล 10 ตวัอย่าง จากผู้น าเข้า 1 ราย 1 ทะเบียน
ต ารับ และผู้ผลติในประเทศ 9 ราย 10 ทะเบียนต ารับ ตรวจวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานตามต ารา
ยาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 39 ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวั
ยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา การละลายของตวัยาและ Organic Impurities ผลส ารวจพบวา่ยาเม็ดทกุตวัอยา่งเข้า
มาตรฐาน สว่นยาเแคปซูลพบวา่ 7 ตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน  และ 3 ตวัอยา่งผิดมาตรฐานหวัข้อการละลายของตวัยา ข้อมลู
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Abstract 
 

 Fluoxetine Hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor antidepressant. It is used for 
treatment of major depressive disorder, obsessive–compulsive disorder, bulimia nervosa. In the fiscal year 
2017, Bureau of Drug and Narcotic surveyed quality of 20 mg fluoxetine hydrochloride in tablet and capsule 
dosage form available in the government hospitals under Universal Health Coverage Scheme. 15 samples in 
tablet dosage form and 10 samples in capsule dosage form from 1 importer and 9 manufacturers (10 
registration numbers) were collected. The samples were evaluated according to the United States 
Pharmacopoeia (USP 39) for identification, assay, content uniformity, dissolution and organic impurities. The 
method was verified prior to testing. The survey showed that all samples of Fluoxetine tablets complied with 
the pharmacopeia specification. 7 samples of fluoxetine capsules complied with the pharmacopeia 
specification whereas only 3 samples failed in dissolution. These data will be published in the GREEN BOOK. 
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คุณภาพยาแคปซลูลิเทียมคาร์บอเนต 
Quality of Lithium Carbonate Capsules 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani, Department of Medical Sciences 

 

บทคดัย่อ 
 

ยาแคปซูลลิเทียมคาร์บอเนต จัดเป็นยาที่อยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ใช้รักษาความผิดปกติทางอารมณ์และ
ช่วยควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดบัปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้
ศกึษาคณุภาพยาแคปซูลลเิทียมคาร์บอเนต ขนาด 300 มิลลิกรัม พบว่ายาทัง้หมด 19 ตวัอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานหวัข้อ
การละลายของตวัยา จ านวน 6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 31.6) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สรุาษฎร์ธานี ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาชนิดนีอ้ีกครัง้ โดยสุ่มตัวอย่างจากสถานพยาบาลของรัฐ จ านวน 13 
ตวัอยา่ง จาก 4 บริษัทผู้ผลติ 13 รุ่นการผลติ ตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 
39, Supplement 2) ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั คา่เบี่ยงเบน
จากน า้หนกัเฉลี่ย การละลายของตวัยา ผลการศึกษาพบว่า 12 ตวัอย่างเข้ามาตรฐาน และ 1 ตวัอย่าง ผิดมาตรฐาน  
หวัข้อการละลายของตวัยา (ร้อยละ 7.7) ข้อมลูคณุภาพยาที่ได้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาจดัซือ้ยาและโรงงานผู้ผลติยาเพื่อพฒันาสตูรต ารับตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาแคปซลูลิเทียมคาร์บอเนต คณุภาพ 
 

Abstract 
 

Lithium Carbonate capsule is listed in the National List of Essential Medicines. It is used for the 
treatment of manic episodes of bipolar disorder. Quality study of Lithium carbonate 300 mg capsules by 
Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani (RMSC 11), in the fiscal year 2011, indicated dissolution 
problem of this product. In the fiscal year 2017, RMSC 11 re-evaluated the quality of this product. A total of 13 
samples at strengths of 300 mg from 4 different manufacturers were collected from public hospitals. The 
samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 39, Supplement 2) with respect to 
identification, assay, weight variation and dissolution. The method was verified prior to analysis. The result 
showed that 12 samples complied with the pharmacopeial specifications whereas one sample (7.7%) did not 
meet the dissolution requirement. These data can be used as supportive information for drug procurement 
and manufacturers to improve the quality of their products. 

 

Keywords: Lithium carbonate capsules, quality 
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บทคดัย่อ 
 

ยาแคปซูลลิเทียมคาร์บอเนต จัดเป็นยาที่อยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ใช้รักษาความผิดปกติทางอารมณ์และ
ช่วยควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดบัปกติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้
ศกึษาคณุภาพยาแคปซูลลเิทียมคาร์บอเนต ขนาด 300 มิลลิกรัม พบว่ายาทัง้หมด 19 ตวัอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐานหวัข้อ
การละลายของตวัยา จ านวน 6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 31.6) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สรุาษฎร์ธานี ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาชนิดนีอ้ีกครัง้ โดยสุ่มตัวอย่างจากสถานพยาบาลของรัฐ จ านวน 13 
ตวัอยา่ง จาก 4 บริษัทผู้ผลติ 13 รุ่นการผลติ ตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 
39, Supplement 2) ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั คา่เบี่ยงเบน
จากน า้หนกัเฉลี่ย การละลายของตวัยา ผลการศึกษาพบว่า 12 ตวัอย่างเข้ามาตรฐาน และ 1 ตวัอย่าง ผิดมาตรฐาน  
หวัข้อการละลายของตวัยา (ร้อยละ 7.7) ข้อมลูคณุภาพยาที่ได้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาจดัซือ้ยาและโรงงานผู้ผลติยาเพื่อพฒันาสตูรต ารับตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ยาแคปซลูลิเทียมคาร์บอเนต คณุภาพ 
 

Abstract 
 

Lithium Carbonate capsule is listed in the National List of Essential Medicines. It is used for the 
treatment of manic episodes of bipolar disorder. Quality study of Lithium carbonate 300 mg capsules by 
Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani (RMSC 11), in the fiscal year 2011, indicated dissolution 
problem of this product. In the fiscal year 2017, RMSC 11 re-evaluated the quality of this product. A total of 13 
samples at strengths of 300 mg from 4 different manufacturers were collected from public hospitals. The 
samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 39, Supplement 2) with respect to 
identification, assay, weight variation and dissolution. The method was verified prior to analysis. The result 
showed that 12 samples complied with the pharmacopeial specifications whereas one sample (7.7%) did not 
meet the dissolution requirement. These data can be used as supportive information for drug procurement 
and manufacturers to improve the quality of their products. 

 

Keywords: Lithium carbonate capsules, quality 
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Development and Validation Method for Determination of Flunarizine dihydrochloride Capsules by HPLC 
มิตรารุณ ศรีเมือง* ณฐัชา ด้วงรัก และ ธงชาติ ทรัพย์จอมทอง 

Mittrarun Srimuang*, Natthacha Duangrak and Thongchat Supjomthong 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

ฟลนูาริซีน  จดัเป็นยาที่ใช้รักษาอาการวิงเวียน  รักษาโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดแดงสว่นปลาย และ
ปอ้งกนัอาการปวดศีรษะไมเกรน ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีวิเคราะห์ยารูปแบบดงักลา่วในต ารายาที่รัฐมนตรีประกาศ ดงันัน้จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาและตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ยาฟลนูาริซีนไดไฮโดรคลอไรด์ชนิดแคปซูลเพื่อใช้
เป็นวิธีมาตรฐานในการส ารวจคณุภาพยา โดยใช้คอลมัน์ชนิด Hypersil C18 ขนาด 4.6x150 มิลลเิมตร ขนาดอนภุาค     
5 ไมโครเมตร สารละลายตวัพาประกอบด้วย ส่วนผสมของ methanol, acetronitrile และน า้ในอตัราส่วน 50:30:20                 
pH 4.6 อตัราการไหล 1.0  มิลลลิติรตอ่นาที ตรวจวดัที่ความยาวคลื่น 245 นาโนเมตร การตรวจสอบความถกูต้องของวิธี 
พบว่าร้อยละของการคืนกลบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 99.84 ร้อยละของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์เท่ากบั 0.39 ได้กราฟ
มาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.006 ถึง 0.018 มิลลกิรัมตอ่มิลลิลิตร ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.999 
การทดสอบความท าซ า้ได้ให้คา่ร้อยละของคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์เทา่กบั 0.65 ความเที่ยงของการวิเคราะห์ต่างวนั   
ตา่งนกัวิเคราะห์  พบวา่คา่ร้อยละของคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์เท่ากบั 0.84 จากผลการตรวจสอบความถกูต้องของ
วิธีแสดงวา่วิธีที่พฒันาขึน้มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นวิธีวิเคราะห์หาปริมาณฟลนูาริซีนในรูปแบบยาแคปซูลได้  
ค าส าคัญ: ฟลนูาริซีนชนิดแคปซลู HPLC พฒันาวิธีวิเคราะห์  

Abstract 
 Flunarizine is drug for treatment of vertigo, cerebral and peripheral vascular disorders and migraine 
prophylaxis. An analytical method for determination of Flunarizine capsule is currently unavailable in the 
official pharmacopoeia as announced by the Minister. This study developed the analytical method for 
determining the content of Flunarizine by reversed phase HPLC. The determination was performed on            
a Hypersil BDS C18, 5µm, 4.6x150 mm column. The mobile phase was the mixture of methanol, acetonitrile 
and water (50:30:20, v/v) adjusted pH to 4.6. The chromatographic analysis was carried out using flow rate of 
1.0 ml/min and detected at 245 nm. The accuracy of the method was 99.84 (%RSD = 0.39). The method was 
linear over the range of 0.006-0.018 mg per ml for Flunarizine with correlation coefficient (r =0.999).                      
The repeatability of Flunarizine with %RSD was 0.65. The intermediate precision data (%RSD) obtained 
among different days and analysts of Flunarizine capsules was 0.84. This analytical method revealed that                 
it was suitable for the determination of Flunarizine capsules.  
Keywords: Flunarizine capsules, HPLC, Method validation   
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Abstract 
 Flunarizine is drug for treatment of vertigo, cerebral and peripheral vascular disorders and migraine 
prophylaxis. An analytical method for determination of Flunarizine capsule is currently unavailable in the 
official pharmacopoeia as announced by the Minister. This study developed the analytical method for 
determining the content of Flunarizine by reversed phase HPLC. The determination was performed on            
a Hypersil BDS C18, 5µm, 4.6x150 mm column. The mobile phase was the mixture of methanol, acetonitrile 
and water (50:30:20, v/v) adjusted pH to 4.6. The chromatographic analysis was carried out using flow rate of 
1.0 ml/min and detected at 245 nm. The accuracy of the method was 99.84 (%RSD = 0.39). The method was 
linear over the range of 0.006-0.018 mg per ml for Flunarizine with correlation coefficient (r =0.999).                      
The repeatability of Flunarizine with %RSD was 0.65. The intermediate precision data (%RSD) obtained 
among different days and analysts of Flunarizine capsules was 0.84. This analytical method revealed that                 
it was suitable for the determination of Flunarizine capsules.  
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บทคดัย่อ  
 

ยาเม็ดแคปโตพริลเป็นยาลดความดนัโลหิต ที่อยู่ในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ จากข้อมลูการศึกษาคณุภาพยาเม็ด
แคปโตพริลของส านกัยาและวตัถุเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2548 พบว่าตวัอย่างผิดมาตรฐาน หวัข้อสารปนเปือ้น 5 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 20.8) ดงันัน้ในปีงบประมาณ 2560 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรังได้คดัเลือกยาดงักลา่วมา
ศกึษาคณุภาพยาซ า้  ท าการสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ ผา่นระบบแจ้งเตือนภยัและฐานข้อมลูคณุภาพ
ความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 8 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติ 3 ราย รวม 4 ทะเบียนต ารับยา ขนาดความแรง 12.5 และ 
25 มิลลิกรัม โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39)  ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว 
ประเมินในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัต่อหน่วย การละลายของตวัยา  และสารปนเปือ้น  
ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ายาเม็ดแคปโตพริลเข้ามาตรฐาน จ านวน 5  ตวัอย่าง (ร้อยละ 62.5) และผิดมาตรฐาน  3 
ตวัอยา่ง  (ร้อยละ 37.5)  ในหวัข้อสารปนเปือ้น ข้อมลูการศึกษานีส้ามารถเป็นข้อมลูให้ผู้ผลิตในการปรับปรุงคณุภาพยา
โดยเฉพาะเร่ืองสารปนเปือ้นให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานและมีประสทิธิภาพตอ่การรักษาโรคได้ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดแคปโตพริล คณุภาพ 
 

Abstract 
 

Captopril Tablets is drug for treatment of hypertension and is listed in the National List of Essential 
Medicines. Quality survey of Captopril Tablets by Bureau of Drug and Narcotic in fiscal year 2005 showed 
that 5 samples (20.8%) did not conform to the requirement for impurity. Therefore, quality of this product was 
re-evaluated by Regional Medical Sciences Center 12/1, Trang, in fiscal year 2017. A total of 8 samples from 
3 manufacturers 4 registration numbers, with strengths of 12.5, 25 mg were collected from public hospitals 
using single window system. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 
39) for assay, content uniformity, dissolution and impurity. The analytical methods were verified prior to 
sample testing. It was found that 5 samples (62.5%) complied with the pharmacopeial specifications whereas 
3 samples (37.5%) failed impurity testing. The results of this study can be used as supportive information for 
manufacturers to improve the quality of their products. 
Keywords: Captopril tablets, quality 
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ความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 8 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติ 3 ราย รวม 4 ทะเบียนต ารับยา ขนาดความแรง 12.5 และ 
25 มิลลิกรัม โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 39)  ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว 
ประเมินในหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัต่อหน่วย การละลายของตวัยา  และสารปนเปือ้น  
ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ายาเม็ดแคปโตพริลเข้ามาตรฐาน จ านวน 5  ตวัอย่าง (ร้อยละ 62.5) และผิดมาตรฐาน  3 
ตวัอยา่ง  (ร้อยละ 37.5)  ในหวัข้อสารปนเปือ้น ข้อมลูการศึกษานีส้ามารถเป็นข้อมลูให้ผู้ผลิตในการปรับปรุงคณุภาพยา
โดยเฉพาะเร่ืองสารปนเปือ้นให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานและมีประสทิธิภาพตอ่การรักษาโรคได้ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดแคปโตพริล คณุภาพ 
 

Abstract 
 

Captopril Tablets is drug for treatment of hypertension and is listed in the National List of Essential 
Medicines. Quality survey of Captopril Tablets by Bureau of Drug and Narcotic in fiscal year 2005 showed 
that 5 samples (20.8%) did not conform to the requirement for impurity. Therefore, quality of this product was 
re-evaluated by Regional Medical Sciences Center 12/1, Trang, in fiscal year 2017. A total of 8 samples from 
3 manufacturers 4 registration numbers, with strengths of 12.5, 25 mg were collected from public hospitals 
using single window system. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 
39) for assay, content uniformity, dissolution and impurity. The analytical methods were verified prior to 
sample testing. It was found that 5 samples (62.5%) complied with the pharmacopeial specifications whereas 
3 samples (37.5%) failed impurity testing. The results of this study can be used as supportive information for 
manufacturers to improve the quality of their products. 
Keywords: Captopril tablets, quality 
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การประยุกต์ใช้แนวคดิ Lean กับการพัฒนางานตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
ด้วยวธีิ Headspace-GC/MS 

Application of Lean Concepts to Determination of Methamphetamine in Urine. 
by Headspace-GC/MS 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
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บทคดัย่อ 
การพฒันาวิธีตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนด้วยวิธี headspace - GC/MS เป็นการเพิ่มศกัยภาพการตรวจ

วิเคราะห์และให้ได้ผลที่รวดเร็วขึน้ โดยใช้แนวคิด Lean คือ การลดความสญูเปลา่ เช่น ลดเวลา ลดขัน้ตอน และลดการใช้
แรงคน  โดยไมล่ดคณุภาพของงาน ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ใช้วิธีดงักลา่วตรวจวิเคราะห์และรายงาน
ผล ตัง้แต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  พบว่าสามารถ ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานจาก 12  ขัน้ตอน เหลือเพียง 7 ขัน้ตอน              
ลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ จาก 7 วนัเหลือเพียง 4 วนั สามารถรายงานผลได้รวดเร็วขึน้ ลดการใช้สารเคมีทัง้ชนิด
และปริมาณ คือจาก 13 ชนิด เหลือ 2 ชนิด และจาก 100 มิลลิลิตร เหลือ 15 ไมโครลิตร ตามล าดบั ลดการใช้ตวัอย่าง 
จากเดิม 3 มิลลลิติร เป็น 0.3 มิลลลิติร ผู้ปฏิบตัิงานลดการสมัผสัสารเคมีและการปนเปือ้นสูส่ิ่งแวดล้อม  เมื่อเปรียบเทียบ
กบัวิธีเดิม Thin Layer Chromatography (TLC) พบว่าค่า Limit of Detection (LOD)  ต ่ากว่า 6 เท่า และวิธีนีย้งัเป็นที่
ยอมรับในระดบัสากล และสามารถรายงานผลเป็นปริมาณตวัเลขได้ถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย ท าให้ศูนย์ฯ 
พร้อมที่จะเป็นห้องปฏิบตัิการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภมูิภาค  
ค าส าคัญ : Lean เมทแอมเฟตามีน เฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี 

Abstract 
            The development of a method for determination of methamphetamine by headspace - GC / MS is to 
increase the work efficiency and rapid, which is lean concept is to use less effort without reducing the quality 
of the work by using fewer resources, and less time to perform sample analysis. Regional Medical Sciences 
Center 2 Phitsanulok has developed a headspace-GC/MS method to determine methamphetamine from 2015 
to present, the lab has been able to significantly decrease processing steps from 12 to 7 steps and 
turnaround time from 7 days to 4 days that be able to get faster results. The usage of chemicals types and 
volumes are reduced from 13 to 2 types, and from 100 ml to 15 µl, respectively. The required sample sizes 
are also reduced from 3 ml to 0.3 ml. Thus the worker exposures to chemical and chemical contaminations to 
environment are greatly reduced. Compared to traditional method (TLC) Limit of Detection is lower than 6 
times. Method being recognized internationally and producing quantity results to meet the national laws. 
Consequently, the lab readily becomes a regional reference laboratory. 
Keywords: Lean, Methamphetamine, Headspace-GC/MS 
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วิเคราะห์และให้ได้ผลที่รวดเร็วขึน้ โดยใช้แนวคิด Lean คือ การลดความสญูเปลา่ เช่น ลดเวลา ลดขัน้ตอน และลดการใช้
แรงคน  โดยไมล่ดคณุภาพของงาน ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ใช้วิธีดงักลา่วตรวจวิเคราะห์และรายงาน
ผล ตัง้แต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน  พบว่าสามารถ ลดขัน้ตอนการปฏิบัติงานจาก 12  ขัน้ตอน เหลือเพียง 7 ขัน้ตอน              
ลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ จาก 7 วนัเหลือเพียง 4 วนั สามารถรายงานผลได้รวดเร็วขึน้ ลดการใช้สารเคมีทัง้ชนิด
และปริมาณ คือจาก 13 ชนิด เหลือ 2 ชนิด และจาก 100 มิลลิลิตร เหลือ 15 ไมโครลิตร ตามล าดบั ลดการใช้ตวัอย่าง 
จากเดิม 3 มิลลลิติร เป็น 0.3 มิลลลิติร ผู้ปฏิบตัิงานลดการสมัผสัสารเคมีและการปนเปือ้นสูส่ิ่งแวดล้อม  เมื่อเปรียบเทียบ
กบัวิธีเดิม Thin Layer Chromatography (TLC) พบว่าค่า Limit of Detection (LOD)  ต ่ากว่า 6 เท่า และวิธีนีย้งัเป็นที่
ยอมรับในระดบัสากล และสามารถรายงานผลเป็นปริมาณตวัเลขได้ถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย ท าให้ศูนย์ฯ 
พร้อมที่จะเป็นห้องปฏิบตัิการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภมูิภาค  
ค าส าคัญ : Lean เมทแอมเฟตามีน เฮดสเปสแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี 

Abstract 
            The development of a method for determination of methamphetamine by headspace - GC / MS is to 
increase the work efficiency and rapid, which is lean concept is to use less effort without reducing the quality 
of the work by using fewer resources, and less time to perform sample analysis. Regional Medical Sciences 
Center 2 Phitsanulok has developed a headspace-GC/MS method to determine methamphetamine from 2015 
to present, the lab has been able to significantly decrease processing steps from 12 to 7 steps and 
turnaround time from 7 days to 4 days that be able to get faster results. The usage of chemicals types and 
volumes are reduced from 13 to 2 types, and from 100 ml to 15 µl, respectively. The required sample sizes 
are also reduced from 3 ml to 0.3 ml. Thus the worker exposures to chemical and chemical contaminations to 
environment are greatly reduced. Compared to traditional method (TLC) Limit of Detection is lower than 6 
times. Method being recognized internationally and producing quantity results to meet the national laws. 
Consequently, the lab readily becomes a regional reference laboratory. 
Keywords: Lean, Methamphetamine, Headspace-GC/MS 
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คุณภาพยาเมด็ไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์ 
Quality of Hydralazine hydrochloride tablets 

 

วิฒิณี คงสขุ* จีรนนัท์ ฉยุแสง และ ศศิดา อยูส่ขุ 
Witinee Kongsuk*, Jeeranan Chuyseang and Sasida Yoosook 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

 

บทคดัย่อ 
 

 Hydralazine hydrochloride เป็นอนพุนัธ์ของ Phthalazine มีฤทธ์ิขยายหลอดโลหิตสว่นปลาย มีข้อบง่ใช้ในการ
รักษาภาวะความดนัโลหิตสงูและหวัใจล้มเหลวเรือ้รัง  ในปีงบประมาณ 2560 ส านกัยาและวตัถเุสพติดร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ด Hydralazine hydrochloride ในโครงการสร้างหลกัประกนั
สขุภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โดยเก็บตวัอยา่งจากผู้ผลิต ผู้น าเข้าและโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ รวม 18 ตวัอย่าง 
แบง่เป็นขนาดความแรง 10 มิลลกิรัม จ านวน 4 ตวัอยา่ง ขนาดความแรง 25 มิลลกิรัม จ านวน 1 ตวัอยา่ง และขนาดความ
แรง 50 มิลลกิรัม จ านวน 4 ตวัอยา่ง จากผู้น าเข้า 1 ราย จ านวน 1 ทะเบียนต ารับและจากผู้ผลติในประเทศ 3 ราย จ านวน 
5 ทะเบียนต ารับ ตรวจวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานที่ก าหนดในต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 
ฉบบัที่ 39 (United States Pharmacopeia, USP 39) ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยตรวจวิเคราะห์หวัข้อการ
ตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั Uniformity of Dosage Units และการละลายของตวัยา ผลการส ารวจพบว่าทกุ
ตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นวา่ ยาเม็ด Hydralazine hydrochloride ที่มีใช้ในประเทศมีคณุภาพ  
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์ คณุภาพ 

 

Abstract 
 

 Hydralazine hydrochloride is a phthalazine derivative which has peripheral vasodilating effect for 
treatment hypertension and chronic congestive heart failure. In the fiscal year 2017, Bureau of Drug and 
Narcotic collaborating collaborated with Food and Drug Administration Thailand randomly collected samples 
from manufacturers, importers and hospitals under Universal Health Coverage Scheme. A total of 18 samples 
with strength of 10 mg (4 samples), 25 mg (10 samples) and 50 mg (4 samples) from one importer (one 
registration number) and 3 local manufacturers (5 registration numbers) were collected. The drug analysis 
was conducted using the method and specification of United States Pharmacopoeia (USP39) for 
identification, assay, uniformity of dosage units and dissolution. The method was verified prior to analysis. The 
survey showed that all samples complied with the Pharmacopoeia specification. It can conclude that 
Hydralazine hydrochloride tablets have satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: Hydralazine hydrochloride tablets, quality 
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บทคดัย่อ 
 

 Hydralazine hydrochloride เป็นอนพุนัธ์ของ Phthalazine มีฤทธ์ิขยายหลอดโลหิตสว่นปลาย มีข้อบง่ใช้ในการ
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คณะกรรมการอาหารและยา ได้ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ด Hydralazine hydrochloride ในโครงการสร้างหลกัประกนั
สขุภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โดยเก็บตวัอยา่งจากผู้ผลิต ผู้น าเข้าและโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ รวม 18 ตวัอย่าง 
แบง่เป็นขนาดความแรง 10 มิลลกิรัม จ านวน 4 ตวัอยา่ง ขนาดความแรง 25 มิลลกิรัม จ านวน 1 ตวัอยา่ง และขนาดความ
แรง 50 มิลลกิรัม จ านวน 4 ตวัอยา่ง จากผู้น าเข้า 1 ราย จ านวน 1 ทะเบียนต ารับและจากผู้ผลติในประเทศ 3 ราย จ านวน 
5 ทะเบียนต ารับ ตรวจวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานที่ก าหนดในต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา 
ฉบบัที่ 39 (United States Pharmacopeia, USP 39) ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยตรวจวิเคราะห์หวัข้อการ
ตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั Uniformity of Dosage Units และการละลายของตวัยา ผลการส ารวจพบว่าทกุ
ตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นวา่ ยาเม็ด Hydralazine hydrochloride ที่มีใช้ในประเทศมีคณุภาพ  
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์ คณุภาพ 

 

Abstract 
 

 Hydralazine hydrochloride is a phthalazine derivative which has peripheral vasodilating effect for 
treatment hypertension and chronic congestive heart failure. In the fiscal year 2017, Bureau of Drug and 
Narcotic collaborating collaborated with Food and Drug Administration Thailand randomly collected samples 
from manufacturers, importers and hospitals under Universal Health Coverage Scheme. A total of 18 samples 
with strength of 10 mg (4 samples), 25 mg (10 samples) and 50 mg (4 samples) from one importer (one 
registration number) and 3 local manufacturers (5 registration numbers) were collected. The drug analysis 
was conducted using the method and specification of United States Pharmacopoeia (USP39) for 
identification, assay, uniformity of dosage units and dissolution. The method was verified prior to analysis. The 
survey showed that all samples complied with the Pharmacopoeia specification. It can conclude that 
Hydralazine hydrochloride tablets have satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: Hydralazine hydrochloride tablets, quality 
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บทคดัย่อ 
ยาไมเ่ข้ามาตรฐานก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น อตัราการดือ้ยาเพ่ิมขึน้ เกิดอาการข้างเคียงหรือพิษจาก

ยา อัตราการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณมากขึน้ในการรักษาพยาบาล รวมถึงบุคลากรทาง
การแพทย์ขาดความเช่ือมัน่ในระบบเฝา้ระวงัคณุภาพยาและการใช้ยาช่ือสามญั การศกึษานีเ้ป็นการศึกษาแบบย้อนหลงั
เชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ยาแผนปัจจุบันในโครงการประกันคุณภาพยาที่
ด าเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปีพ.ศ. 2545–2559 การตรวจวิเคราะห์อ้างอิงมาตรฐานจากต ารายา
สากล เช่น USP, BP ฉบบัลา่สดุ ณ เวลาตรวจวิเคราะห์ โครงการนีไ้ด้วิเคราะห์ยาแผนปัจจุบนัรวมทัง้สิน้ 572 รายการยา 
(16,212 ตวัอยา่ง) จ านวนตวัอยา่งที่ไมเ่ข้ามาตรฐานมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 19.0 ในปี พ.ศ. 2545 เป็นร้อยละ 0.8 ใน 
ปี พ.ศ. 2559 ข้อมลู 3 ปีย้อนหลงัพบวา่ยาที่ผลิตในประเทศไม่เข้ามาตรฐานร้อยละ 2.9 ยาน าเข้าไม่เข้ามาตรฐานร้อยละ 
0.9 ปัญหาคุณภาพยาที่พบบ่อยคือการละลายของตวัยา และปริมาณตวัยาส าคญั โดยพบร้อยละ 38.5 และ 28.6 ของ
จ านวนตวัอย่างที่ไม่เข้ามาตรฐานทัง้หมด หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการเฝ้าระวงัฯ เช่น อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ฯลฯ ควรร่วมมือกนัในการเฝา้ระวงัและปรับปรุงคณุภาพยาที่ผลติในประเทศ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการใช้ยาช่ือสามญั 
ประหยดังบประมาณ สง่เสริมอตุสาหกรรมยาในประเทศ และสง่เสริมความมัน่คงด้านยาของประเทศไทย  
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Abstract 
Substandard medicines have a great impact on health systems. For example, they can engender drug 

resistance, adverse effects, drug toxicity, increase mortality and morbidity, etc. As a result, a larger budget is needed 
for longer healthcare treatment, while health personnel lose confidence in drug quality monitoring and generic drugs. 
This study employs a descriptive retrospective design. It aims to analyze the database of test results from the Quality 
Assurance of Medicines Program, which was operated by  Department of Medical Sciences between the fiscal years 
of 2002 and 2016. The international pharmacopoeia, for example, USP or BP, were used as standard references. The 
findings revealed that the total number of modern medicine samples was 572 items (16,212 samples). The number of 
samples which failed the standard specifications decreased from 19.0% in 2002 to 0.8% in 2016. Based on the latest 
3-year data, 2.9% of domestic generic drugs failed the standard specifications, whilst 0.9% of imported drugs failed. 
Dissolution and content of active ingredients were the most common issues found (38.5% and 28.6% of failed 
samples). The corresponding organizations in pharmacovigilance and pharmaceutical manufacturing, e.g. Thai FDA, 
DMSc, GPO, TPMA, etc., should cooperate to monitor and improve the quality of domestic generic drugs in order to 
achieve greater confidence in using domestic generic drugs while also making budget savings. This could also 
strengthen the domestic pharmaceutical industry and enhance national drug security. 
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บทคดัย่อ 

 พญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum) วงศ์ Acanthaceae เป็นสมนุไพรที่มีการใช้เพ่ือบรรเทาอาการอกัเสบของบาดแผล หรือการ
อักเสบของทางเดินอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดน า้จากพญาวานรโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟพี
แมสสเปกโทรเมตรี (Gas Chromatography/Mass spectrometry, GC/MS) พบสารประกอบ 32 ชนิด ระบุชนิดได้ 28 ชนิด สารประกอบที่พบมาก
ที่สดุ 3 ชนิด คือ เบต้า-ซิโตสเตอรอล (β-sitosterol)   นีโอไฟตาดิน (neophytadiene)  และสติกมาสเตอรอล (stigmasterol)   การประเมินฤทธ์ิต้าน
การอกัเสบ และต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเบือ้งต้นของสารสกดัน า้จากพญาวานรในหน ู โดยการทาสารสกดัที่หทูัง้สองข้างๆ
ละ 2 มก. สามารถยบัยัง้การบวมของหหูนทูี่เหนี่ยวน าโดยการทาเอทิล ฟีนิลโพรพิโอเลท (ethyl phenylpropiolate) ได้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อ
เทียบกบักลุม่ควบคมุ (P<0.05) และเมื่อป้อนสารสกดัความเข้มข้น 600 มก./กก.  พบว่าสามารถยบัยัง้การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
จากการเหนี่ยวน าด้วยกรดไฮโดรคลอริก 0.2 ก. ใน 60% เอทานอลได้อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบักลุม่ควบคมุ (P<0.05) สรุปผลการ
ทดลองสารสกดัน า้จากพญาวานรมีฤทธ์ิต้านการอกัเสบในแบบจ าลองการเหน่ียวน าให้หหูนบูวมด้วยเอทิล ฟีนิลโพรพิโอเลท และต้าน
การเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากกรดไฮโดรคลอริกผสมเอทานอล 
ค าส าคัญ : Pseuderanthemum palatiferum  ฤทธ์ิต้านการอกัเสบ  ฤทธ์ิต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

Abstract 
Payawanorn (Pseuderanthemum palatiferum), Family Acanthaceae, a herbal medicine used for relief of wound 

or gastrointestinal inflammation.  In this study, the phytochemical properties of water extract form P. palatiferum (PPE) 
were chromatographically isolated used Gas Chromatography-Mass spectrometry technique (GC-MS).  The results 
showed the presence of 32 compounds in which 28 of them could be identified. The three most abundant compositions 
were β-sitosterol, neophytadiene and stigmasterol. The preliminary evaluation of the anti-inflammatory and anti-gastric 
ulcer activities of PPE was performed in rats. Applying PPE at dose 2  mg both ears, it significantly inhibited the ethyl 
phenylpropiolate (EPP)-induced ear edema when compared to control group (P<0.05).  PPE oral administration at 600 
mg/kg significantly inhibited the gastric ulcer formation induced by 0.2 g hydrochloric acid in 60% ethanol when 
compared to that of control group (P<0.05).  In conclusion, water extract of P. palatiferum has anti-inflammatory activity 
on EPP-induced rat ear edema and anti-gastric ulcer activity induced by ethanol/hydrochloric acid. 
Keywords : Pseuderanthemum palatiferum, anti-inflammatory, anti-gastric ulcer 
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 พญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum) วงศ์ Acanthaceae เป็นสมนุไพรที่มีการใช้เพ่ือบรรเทาอาการอกัเสบของบาดแผล หรือการ
อักเสบของทางเดินอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดน า้จากพญาวานรโดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟพี
แมสสเปกโทรเมตรี (Gas Chromatography/Mass spectrometry, GC/MS) พบสารประกอบ 32 ชนิด ระบุชนิดได้ 28 ชนิด สารประกอบที่พบมาก
ที่สดุ 3 ชนิด คือ เบต้า-ซิโตสเตอรอล (β-sitosterol)   นีโอไฟตาดิน (neophytadiene)  และสติกมาสเตอรอล (stigmasterol)   การประเมินฤทธ์ิต้าน
การอกัเสบ และต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเบือ้งต้นของสารสกดัน า้จากพญาวานรในหน ู โดยการทาสารสกดัที่หทูัง้สองข้างๆ
ละ 2 มก. สามารถยบัยัง้การบวมของหหูนทูี่เหนี่ยวน าโดยการทาเอทิล ฟีนิลโพรพิโอเลท (ethyl phenylpropiolate) ได้อย่างมีนยัส าคญัเมื่อ
เทียบกบักลุม่ควบคมุ (P<0.05) และเมื่อป้อนสารสกดัความเข้มข้น 600 มก./กก.  พบว่าสามารถยบัยัง้การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
จากการเหนี่ยวน าด้วยกรดไฮโดรคลอริก 0.2 ก. ใน 60% เอทานอลได้อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบักลุม่ควบคมุ (P<0.05) สรุปผลการ
ทดลองสารสกดัน า้จากพญาวานรมีฤทธ์ิต้านการอกัเสบในแบบจ าลองการเหน่ียวน าให้หหูนบูวมด้วยเอทิล ฟีนิลโพรพิโอเลท และต้าน
การเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากกรดไฮโดรคลอริกผสมเอทานอล 
ค าส าคัญ : Pseuderanthemum palatiferum  ฤทธ์ิต้านการอกัเสบ  ฤทธ์ิต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

Abstract 
Payawanorn (Pseuderanthemum palatiferum), Family Acanthaceae, a herbal medicine used for relief of wound 

or gastrointestinal inflammation.  In this study, the phytochemical properties of water extract form P. palatiferum (PPE) 
were chromatographically isolated used Gas Chromatography-Mass spectrometry technique (GC-MS).  The results 
showed the presence of 32 compounds in which 28 of them could be identified. The three most abundant compositions 
were β-sitosterol, neophytadiene and stigmasterol. The preliminary evaluation of the anti-inflammatory and anti-gastric 
ulcer activities of PPE was performed in rats. Applying PPE at dose 2  mg both ears, it significantly inhibited the ethyl 
phenylpropiolate (EPP)-induced ear edema when compared to control group (P<0.05).  PPE oral administration at 600 
mg/kg significantly inhibited the gastric ulcer formation induced by 0.2 g hydrochloric acid in 60% ethanol when 
compared to that of control group (P<0.05).  In conclusion, water extract of P. palatiferum has anti-inflammatory activity 
on EPP-induced rat ear edema and anti-gastric ulcer activity induced by ethanol/hydrochloric acid. 
Keywords : Pseuderanthemum palatiferum, anti-inflammatory, anti-gastric ulcer 
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บทคดัย่อ 
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เทียบกบักลุม่ควบคมุ (P<0.05) และเมื่อป้อนสารสกดัความเข้มข้น 600 มก./กก.  พบว่าสามารถยบัยัง้การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
จากการเหนี่ยวน าด้วยกรดไฮโดรคลอริก 0.2 ก. ใน 60% เอทานอลได้อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อเทียบกบักลุม่ควบคมุ (P<0.05) สรุปผลการ
ทดลองสารสกดัน า้จากพญาวานรมีฤทธ์ิต้านการอกัเสบในแบบจ าลองการเหน่ียวน าให้หหูนบูวมด้วยเอทิล ฟีนิลโพรพิโอเลท และต้าน
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ค าส าคัญ : Pseuderanthemum palatiferum  ฤทธ์ิต้านการอกัเสบ  ฤทธ์ิต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร 

Abstract 
Payawanorn (Pseuderanthemum palatiferum), Family Acanthaceae, a herbal medicine used for relief of wound 

or gastrointestinal inflammation.  In this study, the phytochemical properties of water extract form P. palatiferum (PPE) 
were chromatographically isolated used Gas Chromatography-Mass spectrometry technique (GC-MS).  The results 
showed the presence of 32 compounds in which 28 of them could be identified. The three most abundant compositions 
were β-sitosterol, neophytadiene and stigmasterol. The preliminary evaluation of the anti-inflammatory and anti-gastric 
ulcer activities of PPE was performed in rats. Applying PPE at dose 2  mg both ears, it significantly inhibited the ethyl 
phenylpropiolate (EPP)-induced ear edema when compared to control group (P<0.05).  PPE oral administration at 600 
mg/kg significantly inhibited the gastric ulcer formation induced by 0.2 g hydrochloric acid in 60% ethanol when 
compared to that of control group (P<0.05).  In conclusion, water extract of P. palatiferum has anti-inflammatory activity 
on EPP-induced rat ear edema and anti-gastric ulcer activity induced by ethanol/hydrochloric acid. 
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การศึกษาความส าคัญของโปรตีน MfsQ ต่อการต้านทานน า้ยาฆ่าเชือ้ในแบคทเีรีย Stenotrophomonas maltophilia 
The importance of MfsQ, an efflux pump protein, on disinfectant resistance in Stenotrophomonas maltophilia 
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บทคดัย่อ 
Stenotrophomonas maltophilia เป็นเชือ้แบคที เรียฉวยโอกาส ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื อ้ในโรงพยาบาล ซึ่งมี

ความสามารถในการทนต่อน า้ยาฆ่าเชือ้ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาล ท าให้ควบคุมการระบาดได้ยาก จากการศึกษาระดบัยีน 
พบว่าเชือ้นีม้ีโปรตีนในการขับสารพิษออกจากเซลล์ เรียกว่า MfsQ ซึ่งมีความคล้ายกับ QacA ในเชือ้ Staphylococcus 
aureus MRSA งานวิจัยนีไ้ด้ท าการวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีน MfsQ ในเชือ้ S. maltophilia โดยท าการสร้างแบคทีเรียกลาย
พนัธุ์ที่ยีน mfsQ ถูกท าลาย จากนัน้ จึงท าการทดสอบความไวต่อน า้ยาฆ่าเชือ้และ เปรียบเทียบกบัเชือ้ที่เป็น S. maltophilia 
wild-type พบว่า เชือ้ที่ไม่สามารถแสดงออกยีน mfsQ นัน้ มีความไวต่อน า้ยาฆ่าเชือ้ในกลุ่มสารประกอบควอเทอร์นารี
แอมโมเนียม (QAC) มากกว่า ดงันัน้ MfsQ น่าจะมีส่วนส าคญัในการทนต่อน า้ยาฆ่าเชือ้ ในเชือ้ S. maltophilia นอกจากนี ้
การศึกษาการแสดงออกของยีนพบว่า น า้ยาฆ่าเชือ้ QAC ยงัสามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน mfsQ ได้ โดยถูกควบคุม
ด้วยโปรตีนควบคมุ MfsR จากผลการทดลองดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ MfsQ เป็นโปรตีนที่มีความส าคญัในการทนต่อน า้ยา
ฆา่เชือ้ QAC ซึง่ท าให้แบคทีเรียทนตอ่น า้ยาฆา่เชือ้ในโรงพยาบาลและก่อให้เกิดโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาลได้ 
ค าส าคัญ : แบคทีเรียทนน า้ยาฆ่าเชือ้  ควอเทอร์นารีแอมโมเนีย  

Abstract 
Stenotrophomonas maltophilia is an opportunistic pathogen, causing nosocomial infection in 

immunodeficient patients.  Treating of S. maltophilia infection is difficult because of its intrinsic resistant to 
disinfectants and antibiotics.  Genome analysis showed that this bacterium possesses MfsQ, which shares 
32% identity to QacA from Staphylococcus aureus MRSA.  MfsQ is classified as a major facilitator superfamily 
(MFS) efflux pump.  In this study, the function of MfsQ against disinfectants was investigated.  Gene 
inactivation technique was performed to construct a mfsQ mutant.  Phenotypic analysis revealed that mfsQ 
mutant was more susceptible to quaternary ammonium compounds (QACs), including benzalkonium chloride 
and ethidium bromide compared to wild-type using disk diffusion method.  Moreover, the QAC susceptible 
phenotypes of the mutant could be complemented by mfsQ expression plasmid.  In addition, expression 
analysis suggested that mfsQ gene expression could be induced by exposure to QAC disinfectants.  The 
mfsQ expression was constitutively high in mfsR mutant indicating that mfsQ might be regulated by MfsR.  In 
conclusion, MfsQ plays a role in S. maltophilia resistance against QAC disinfectant and might be one of the 
factors that allow S. maltophilia to survive in the hospital environment. 
Keywords: Stenotrophomonas maltophilia, MfsQ, QAC 
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inactivation technique was performed to construct a mfsQ mutant.  Phenotypic analysis revealed that mfsQ 
mutant was more susceptible to quaternary ammonium compounds (QACs), including benzalkonium chloride 
and ethidium bromide compared to wild-type using disk diffusion method.  Moreover, the QAC susceptible 
phenotypes of the mutant could be complemented by mfsQ expression plasmid.  In addition, expression 
analysis suggested that mfsQ gene expression could be induced by exposure to QAC disinfectants.  The 
mfsQ expression was constitutively high in mfsR mutant indicating that mfsQ might be regulated by MfsR.  In 
conclusion, MfsQ plays a role in S. maltophilia resistance against QAC disinfectant and might be one of the 
factors that allow S. maltophilia to survive in the hospital environment. 
Keywords: Stenotrophomonas maltophilia, MfsQ, QAC 
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บทคดัย่อ 
Stenotrophomonas maltophilia เป็นเชือ้แบคที เรียฉวยโอกาส ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื อ้ในโรงพยาบาล ซึ่งมี

ความสามารถในการทนต่อน า้ยาฆ่าเชือ้ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาล ท าให้ควบคุมการระบาดได้ยาก จากการศึกษาระดบัยีน 
พบว่าเชือ้นีม้ีโปรตีนในการขับสารพิษออกจากเซลล์ เรียกว่า MfsQ ซึ่งมีความคล้ายกับ QacA ในเชือ้ Staphylococcus 
aureus MRSA งานวิจัยนีไ้ด้ท าการวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีน MfsQ ในเชือ้ S. maltophilia โดยท าการสร้างแบคทีเรียกลาย
พนัธุ์ที่ยีน mfsQ ถูกท าลาย จากนัน้ จึงท าการทดสอบความไวต่อน า้ยาฆ่าเชือ้และ เปรียบเทียบกบัเชือ้ที่เป็น S. maltophilia 
wild-type พบว่า เชือ้ที่ไม่สามารถแสดงออกยีน mfsQ นัน้ มีความไวต่อน า้ยาฆ่าเชือ้ในกลุ่มสารประกอบควอเทอร์นารี
แอมโมเนียม (QAC) มากกว่า ดงันัน้ MfsQ น่าจะมีส่วนส าคญัในการทนต่อน า้ยาฆ่าเชือ้ ในเชือ้ S. maltophilia นอกจากนี ้
การศึกษาการแสดงออกของยีนพบว่า น า้ยาฆ่าเชือ้ QAC ยงัสามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน mfsQ ได้ โดยถูกควบคุม
ด้วยโปรตีนควบคมุ MfsR จากผลการทดลองดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่ MfsQ เป็นโปรตีนที่มีความส าคญัในการทนต่อน า้ยา
ฆา่เชือ้ QAC ซึง่ท าให้แบคทีเรียทนตอ่น า้ยาฆา่เชือ้ในโรงพยาบาลและก่อให้เกิดโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาลได้ 
ค าส าคัญ : แบคทีเรียทนน า้ยาฆ่าเชือ้  ควอเทอร์นารีแอมโมเนีย  

Abstract 
Stenotrophomonas maltophilia is an opportunistic pathogen, causing nosocomial infection in 

immunodeficient patients.  Treating of S. maltophilia infection is difficult because of its intrinsic resistant to 
disinfectants and antibiotics.  Genome analysis showed that this bacterium possesses MfsQ, which shares 
32% identity to QacA from Staphylococcus aureus MRSA.  MfsQ is classified as a major facilitator superfamily 
(MFS) efflux pump.  In this study, the function of MfsQ against disinfectants was investigated.  Gene 
inactivation technique was performed to construct a mfsQ mutant.  Phenotypic analysis revealed that mfsQ 
mutant was more susceptible to quaternary ammonium compounds (QACs), including benzalkonium chloride 
and ethidium bromide compared to wild-type using disk diffusion method.  Moreover, the QAC susceptible 
phenotypes of the mutant could be complemented by mfsQ expression plasmid.  In addition, expression 
analysis suggested that mfsQ gene expression could be induced by exposure to QAC disinfectants.  The 
mfsQ expression was constitutively high in mfsR mutant indicating that mfsQ might be regulated by MfsR.  In 
conclusion, MfsQ plays a role in S. maltophilia resistance against QAC disinfectant and might be one of the 
factors that allow S. maltophilia to survive in the hospital environment. 
Keywords: Stenotrophomonas maltophilia, MfsQ, QAC 
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บทคดัย่อ 
ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี (mAb) ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพและมีการใช้อยา่งแพร่หลาย การผลติยาเหลา่นีม้ี

กระบวนการผลติที่ซบัซ้อนจึงต้องมีการออกแบบและควบคมุการผลติเป็นอยา่งดีเพื่อให้มัน่ใจวา่จะได้ยาที่มีคณุภาพตามที่
ก าหนด ดงันัน้การตรวจวิเคราะห์จึงมีความส าคญั ได้ท าการศกึษาคณุภาพของยา mAb 14 ชนิดที่ขึน้ทะเบียนในประเทศ
ไทยด้วยเทคนิคแคปิลลารีอีเล็กโทรเฟอราซิสเพื่อศกึษาคณุลกัษณะของโมเลกลุยา เช่น การจบัตวักนั ลกัษณะประจุ และ
ไกลแคนท่ีประกอบในโมเลกลุยา ซึง่ได้ผลการศกึษาสอดคล้องกบัสารมาตรฐานของยานัน้ๆ และได้ศกึษาการสลายตวัของ
ยา mAb ชนิดคล้ายคลงึเปรียบเทียบกบัยาอ้างอิง พบวา่รูปแบบของประจบุนโมเลกลุของยา mAb ชนิดคล้ายคลงึหลงัการ
เก็บไว้ที่ 35 °C นาน 5 วนัเปลี่ยนไปจากรูปแบบที่ได้เมื่อเก็บที่ 2-8 °C ในขณะที่รูปแบบประจุของยา mAb อ้างอิงคงเดิม 
ผลการศึกษาท าให้ทราบว่ายา mAb ชนิดคล้ายคลงึมีความคงตวัแตกต่างจากยาอ้างอิง ข้อมลูนีจ้ึงเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาวางแผนเฝา้ระวงัคณุภาพของยา mAb หลงัจ าหนา่ย  
ค าส าคัญ : ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี  ความคงตวั  รูปแบบประจขุองยา 
 

Abstract 
Therapeutic monoclonal antibodies (mAb) are produced by biotechnology and widely used for the 

treatment. Their production processes are complex, a well designed and appropriate quality control are 
essential to ensure that their quality are as designed. Therefore, analytical testing is necessary. Quality of 14 
mab was studied using capillary electrophoresis to characterize drug molecules including aggregation, 
charge variants and glycan composition. The results of theses mAb were complied with their reference 
standards. In addition, degradation of a biosimilar mAb was also studied and compared to its reference 
products. The results of charge variant pattern of the biosimilar mAb after storage at 35 °C for 5 days were 
different from the pattern of 2-8 °C storage condition; while the pattern of its reference products remained the 
same. As a result, difference of stability between biosimilar and reference mAb was shown, therefore, post 
marketing surveillance of these products would be considered. 
Keywords: monoclonal antibody, stability, biosimilars. 
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บทคดัย่อ 
ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี (mAb) ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพและมีการใช้อยา่งแพร่หลาย การผลติยาเหลา่นีม้ี

กระบวนการผลติที่ซบัซ้อนจึงต้องมีการออกแบบและควบคมุการผลติเป็นอยา่งดีเพื่อให้มัน่ใจวา่จะได้ยาที่มีคณุภาพตามที่
ก าหนด ดงันัน้การตรวจวิเคราะห์จึงมีความส าคญั ได้ท าการศกึษาคณุภาพของยา mAb 14 ชนิดที่ขึน้ทะเบียนในประเทศ
ไทยด้วยเทคนิคแคปิลลารีอีเล็กโทรเฟอราซิสเพื่อศกึษาคณุลกัษณะของโมเลกลุยา เช่น การจบัตวักนั ลกัษณะประจุ และ
ไกลแคนท่ีประกอบในโมเลกลุยา ซึง่ได้ผลการศกึษาสอดคล้องกบัสารมาตรฐานของยานัน้ๆ และได้ศกึษาการสลายตวัของ
ยา mAb ชนิดคล้ายคลงึเปรียบเทียบกบัยาอ้างอิง พบวา่รูปแบบของประจบุนโมเลกลุของยา mAb ชนิดคล้ายคลงึหลงัการ
เก็บไว้ที่ 35 °C นาน 5 วนัเปลี่ยนไปจากรูปแบบที่ได้เมื่อเก็บที่ 2-8 °C ในขณะที่รูปแบบประจุของยา mAb อ้างอิงคงเดิม 
ผลการศึกษาท าให้ทราบว่ายา mAb ชนิดคล้ายคลงึมีความคงตวัแตกต่างจากยาอ้างอิง ข้อมลูนีจ้ึงเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาวางแผนเฝา้ระวงัคณุภาพของยา mAb หลงัจ าหนา่ย  
ค าส าคัญ : ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี  ความคงตวั  รูปแบบประจขุองยา 
 

Abstract 
Therapeutic monoclonal antibodies (mAb) are produced by biotechnology and widely used for the 

treatment. Their production processes are complex, a well designed and appropriate quality control are 
essential to ensure that their quality are as designed. Therefore, analytical testing is necessary. Quality of 14 
mab was studied using capillary electrophoresis to characterize drug molecules including aggregation, 
charge variants and glycan composition. The results of theses mAb were complied with their reference 
standards. In addition, degradation of a biosimilar mAb was also studied and compared to its reference 
products. The results of charge variant pattern of the biosimilar mAb after storage at 35 °C for 5 days were 
different from the pattern of 2-8 °C storage condition; while the pattern of its reference products remained the 
same. As a result, difference of stability between biosimilar and reference mAb was shown, therefore, post 
marketing surveillance of these products would be considered. 
Keywords: monoclonal antibody, stability, biosimilars. 
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สถานการณ์การปนเป้ือนของอฟลาทอกซนิ เอ็ม 1 ในนมและผลิตภณัฑ์นมในประเทศไทย พ.ศ. 2555-2560 
Situation on Aflatoxin M1 in Milk and Milk Products in Thailand during 2012-2017 

คเณศ เต็มไตรรัตน์* และ ประภาศรี บณุยประภาพนัธ์  
Kanate Temtrirath* and Prapasri Boonyaprapapan 
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บทคดัย่อ 
อฟลาทอกซิน เอ็ม 1 เป็นสารกอ่มะเร็งที่พบได้ในนมและผลติภณัฑ์นม เกิดจากววัที่ผลตินมถกูเลีย้งด้วยอาหาร

สตัว์ที่ปนเปือ้น การปนเปือ้นสารนีใ้นนม เป็นภยัคกุคามอยา่งยิ่งตอ่สขุภาพของเดก็ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การ
ปนเปือ้นของอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ในนมและผลติภณัฑ์นมที่มีจ าหนา่ยในประเทศไทย จึงได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู ระหวา่งพ.ศ. 2555 ถึง 2560  จ านวนทัง้หมด 945 ตวัอยา่ง แบง่เป็น 
นมพาสเจอร์ไรส์ 307 ตวัอยา่ง นมยเูอชที 306 ตวัอยา่ง นมผง 262 ตวัอยา่ง นมดิบ 34 ตวัอยา่ง ทีเ่หลอืเป็นผลติภณัฑ์จาก
นมประเภทคา่งๆอีก 36 ตวัอยา่ง ผลในภาพรวมพบการปนเปือ้นอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ถึง 433 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 45.8) 
ปริมาณ 0.005 ถึง 1.418 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม คา่มธัยฐานและคา่ฐานนิยม0.027 และ 0.010 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม 
ตามล าดบั โดยพบอตัราการปนเปือ้นระดบั ร้อยละ11.8- 79.4, ประเทศไทยยงัไมม่ีกฎหมายก าหนดปริมาณอฟลาทอกซิน 
เอ็ม 1 ในนม ปริมาณที่พบในนมผง 3 ตวัอยา่งเกินคา่ที ่CODEX ก าหนดคา่ปริมาณสงูสดุ 0.05 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม การ
ปนเปือ้นอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ในนมและผลติภณัฑ์นมของประเทศไทยเป็นปัญหาสาธารณสขุทีค่วรได้รับการแก้ไขโดยใช้
มาตรการเชิงรุกและออกกฎหมายเพื่อก าหนดปริมาณสงูสดุในนม  
ค าส าคัญ:  อฟลาทอกซิน เอ็ม 1  นม  ผลิตภณัฑ์นม 

Abstract 
Aflatoxin M1 is a toxic metabolite found in milk and milk products from cattle that eat contaminated 

feedstuffs. It is classified as Group 2B carcinogen by WHO. The presence of aflatoxin M1 in milk is 
concerned as a possibly threat to consumer’s health since milk play an important role in human nutrition, 
especially for young children. Therefore, a review and analysis of data on presence of aflatoxin M1 during 
2012-2017 had been conducted to evaluate the situation on aflatoxin M1 contamination in milk and milk 
products sold in Thailand. A total of 945 samples, including,307 pasteurized milk , 306 UHT milk , 262 
powdered milk, 34 raw milk and 36 milk products, were investigated for aflatoxin M1 by High Performance 
Liquid Chromatography. Aflatoxin M1 was detected in 433 samples (45.8%); ranging from 0.005-1.418 
μg/kg, median: 0.027 μg/kg and mode: 0.010 μg/kg, consisting of pasteurized milk 67.1%, UHT milk 54.9%, 
powered milk 11.8%, raw milk 79.4% and milk pellets 1 sample. Among those, 3 powdered milk samples 
were over the CODEX Maximum limit (0.5 μg/kg). Although at present Thailand has no legal limit for AFM1 in 
milk, it could be concluded that contamination of aflatoxin M1 in milk and milk products in Thailand may still 
be one of the public health problems. The results also suggested that proactive measures as well as the legal 
Maximum limit for aflatoxin M1 in milk should be introduced and established for improving the quality of milk 
and milk products in Thailand. 
Key words: Aflatoxin M1, Milk, Milk product  
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บทคดัย่อ 
อฟลาทอกซิน เอ็ม 1 เป็นสารกอ่มะเร็งที่พบได้ในนมและผลติภณัฑ์นม เกิดจากววัที่ผลตินมถกูเลีย้งด้วยอาหาร

สตัว์ที่ปนเปือ้น การปนเปือ้นสารนีใ้นนม เป็นภยัคกุคามอยา่งยิ่งตอ่สขุภาพของเดก็ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การ
ปนเปือ้นของอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ในนมและผลติภณัฑ์นมที่มีจ าหนา่ยในประเทศไทย จึงได้รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู ระหวา่งพ.ศ. 2555 ถึง 2560  จ านวนทัง้หมด 945 ตวัอยา่ง แบง่เป็น 
นมพาสเจอร์ไรส์ 307 ตวัอยา่ง นมยเูอชที 306 ตวัอยา่ง นมผง 262 ตวัอยา่ง นมดิบ 34 ตวัอยา่ง ทีเ่หลอืเป็นผลติภณัฑ์จาก
นมประเภทคา่งๆอีก 36 ตวัอยา่ง ผลในภาพรวมพบการปนเปือ้นอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ถึง 433 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 45.8) 
ปริมาณ 0.005 ถึง 1.418 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม คา่มธัยฐานและคา่ฐานนิยม0.027 และ 0.010 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม 
ตามล าดบั โดยพบอตัราการปนเปือ้นระดบั ร้อยละ11.8- 79.4, ประเทศไทยยงัไมม่ีกฎหมายก าหนดปริมาณอฟลาทอกซิน 
เอ็ม 1 ในนม ปริมาณที่พบในนมผง 3 ตวัอยา่งเกินคา่ที ่CODEX ก าหนดคา่ปริมาณสงูสดุ 0.05 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม การ
ปนเปือ้นอฟลาทอกซิน เอ็ม 1 ในนมและผลติภณัฑ์นมของประเทศไทยเป็นปัญหาสาธารณสขุทีค่วรได้รับการแก้ไขโดยใช้
มาตรการเชิงรุกและออกกฎหมายเพื่อก าหนดปริมาณสงูสดุในนม  
ค าส าคัญ:  อฟลาทอกซิน เอ็ม 1  นม  ผลิตภณัฑ์นม 

Abstract 
Aflatoxin M1 is a toxic metabolite found in milk and milk products from cattle that eat contaminated 

feedstuffs. It is classified as Group 2B carcinogen by WHO. The presence of aflatoxin M1 in milk is 
concerned as a possibly threat to consumer’s health since milk play an important role in human nutrition, 
especially for young children. Therefore, a review and analysis of data on presence of aflatoxin M1 during 
2012-2017 had been conducted to evaluate the situation on aflatoxin M1 contamination in milk and milk 
products sold in Thailand. A total of 945 samples, including,307 pasteurized milk , 306 UHT milk , 262 
powdered milk, 34 raw milk and 36 milk products, were investigated for aflatoxin M1 by High Performance 
Liquid Chromatography. Aflatoxin M1 was detected in 433 samples (45.8%); ranging from 0.005-1.418 
μg/kg, median: 0.027 μg/kg and mode: 0.010 μg/kg, consisting of pasteurized milk 67.1%, UHT milk 54.9%, 
powered milk 11.8%, raw milk 79.4% and milk pellets 1 sample. Among those, 3 powdered milk samples 
were over the CODEX Maximum limit (0.5 μg/kg). Although at present Thailand has no legal limit for AFM1 in 
milk, it could be concluded that contamination of aflatoxin M1 in milk and milk products in Thailand may still 
be one of the public health problems. The results also suggested that proactive measures as well as the legal 
Maximum limit for aflatoxin M1 in milk should be introduced and established for improving the quality of milk 
and milk products in Thailand. 
Key words: Aflatoxin M1, Milk, Milk product  
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ยายบัยัง้ตัวรับ leukotriene receptor ยบัยัง้การแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมา 
เเละเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด triple negative โดยการหยุดวงวฏัจักรของเซลล์มะเร็งที่ระยะ G0/G1 

Inhibition of cell proliferation by leukotriene receptor antagonists in human glioblastoma  
and triple-negative breast cancer cells is mediated by G0/G1 arrest 
ศทุธินี เผือกขาวผอ่ง1, พรรณนารี ภิรมย์ไกรภกัดิ์1, พรพรรณ วิวิธนาภรณ์1* 

Suttinee Phuagkhaopong1, Pannaree Piromkraipak1, and Pornpun Vivithanaporn1* 
1ภาควิชาเภสชัวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพมหานคร 

1Department of Pharmacology, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
บทคดัย่อ 

มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเป็นมะเร็งสมองท่ีพบบ่อยเเละมีความร้ายแรงท่ีสดุ การศึกษาในหลอดทดลอง
พบว่า ยายบัยัง้ตวัรับ CysLT มีฤทธ์ิในการชักน าให้เกิดการตายเเบบ apoptosis ในเซลล์มะเร็งหลายชนิด อีกทัง้มีฤทธ์
ยบัยัง้การเเพร่กระจายของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้านม  การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการยบัยัง้
การแบ่งตวัเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมา A172 เเละเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด triple-negative คือ 
MDA-MB-231 ต่อยายบัยัง้ตวัรับ CysLT 2 ชนิด ได้เเก่ montelukast และ zafirlukast การแบ่งตวัเพ่ิมจ านวนและวงวฏั
จกัรของเซลล์มะเร็งศึกษาด้วยวิธีCFSE  proliferation assay และวิธี PI/RNase staining ตามล าดบั ผลการศึกษาพบวา่
ทัง้ montelukast และ zafirlukast  ที่ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ สามารถลดการแบ่งตวัเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็ง
สมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้านมอย่างมีนยัส าคญั (p>0.05) ที่ 96 ชั่วโมง  ในเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบ
ลาสโตมา zafirlukast ยบัยัง้การแบง่ตวัของเซลล์ได้ดีกวา่ montelukast  นอกจากนัน้ zafirlukast สามารถเหน่ียวน าให้เกิด
การหยดุวงวฏัจกัรของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้านมที่ระยะ G0/G1 จากการศกึษาครัง้นีส้รุป
ได้วา่ ตวัรับ CysLT มีบทบาทส าคญัตอ่การเเบง่ตวัเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้า
นม 
ค าส าคัญ: ตวัรับ CysLT  montelukast  zafirlukast  การแบง่ตวัเพิ่มจ านวน  เซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมา  เซลล์มะเร็งเต้านม 

Abstract 
Glioblastoma is the most common and aggressive brain tumor. Brain-metastatic breast cancer is one 

of the most common cause of brain cancer formation. Up-regulation of cysteinyl leukotriene receptor (CysLTR) 
promotes cancer cell progression in colon cancer. Leukotriene receptor antagonists (LTRAs), anti-asthmatic 
drugs with minimal side effects induced apoptosis in renal, prostate and testicular cancer cells and reduced 
cancer risk in asthma patients. Our previous studies elucidated that LTRAs had anti-migratory effects on both 
glioblastoma and breast cancer cells. In this study, we investigated anti-proliferative effect of two LTRAs, 
montelukast and zafirlukast, on A172 glioblastoma cells and MDA-MB-231 triple-negative breast cancer cells. 
Cell proliferation and cell cycle were determined by succinimidyl ester of carboxyfluorescein diacetate (CFSE) 
proliferation assays and PI/RNase staining, respectively. Fluorescence intensity was measured by a BD Accuri 
C6 flow cytometer. After 96 hours post-exposure to montelukast and zafirlukast at dose 20 M, the proliferation 
of glioblastoma cells and breast cancer cells was significantly abrogated (p>0.05). Interestingly, zafirlukast 
showed greater anti-proliferative activity than montelukast in A172 cells. Further analyses showed only 
zafirlukast significantly increased the percentage of cells in the G0/G1 phase in both A172 and MDA-MB-231 
cells. In conclusion, the present study showed the importance of CysLTR in proliferation of glioblastoma and 
triple-negative breast cancer cells. Based on the anti-proliferative effects of LTRAs observed in vitro, 
investigation of their efficacy in animal models of glioblastoma and breast cancer is warranted. 
Keyword: Cysteinyl leukotriene receptor, montelukast, zafirlukast, proliferation, glioblastoma, breast cancer 
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O4-5ยายบัยัง้ตัวรับ leukotriene receptor ยบัยัง้การแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมา 
เเละเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด triple negative โดยการหยุดวงวฏัจักรของเซลล์มะเร็งที่ระยะ G0/G1 

Inhibition of cell proliferation by leukotriene receptor antagonists in human glioblastoma  
and triple-negative breast cancer cells is mediated by G0/G1 arrest 
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มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเป็นมะเร็งสมองท่ีพบบ่อยเเละมีความร้ายแรงท่ีสดุ การศึกษาในหลอดทดลอง
พบว่า ยายบัยัง้ตวัรับ CysLT มีฤทธ์ิในการชักน าให้เกิดการตายเเบบ apoptosis ในเซลล์มะเร็งหลายชนิด อีกทัง้มีฤทธ์
ยบัยัง้การเเพร่กระจายของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้านม  การศกึษาครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการยบัยัง้
การแบ่งตวัเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมา A172 เเละเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด triple-negative คือ 
MDA-MB-231 ต่อยายบัยัง้ตวัรับ CysLT 2 ชนิด ได้เเก่ montelukast และ zafirlukast การแบ่งตวัเพ่ิมจ านวนและวงวฏั
จกัรของเซลล์มะเร็งศึกษาด้วยวิธีCFSE  proliferation assay และวิธี PI/RNase staining ตามล าดบั ผลการศึกษาพบวา่
ทัง้ montelukast และ zafirlukast  ที่ความเข้มข้น 20 ไมโครโมลาร์ สามารถลดการแบ่งตวัเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็ง
สมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้านมอย่างมีนยัส าคญั (p>0.05) ที่ 96 ชั่วโมง  ในเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบ
ลาสโตมา zafirlukast ยบัยัง้การแบง่ตวัของเซลล์ได้ดีกวา่ montelukast  นอกจากนัน้ zafirlukast สามารถเหน่ียวน าให้เกิด
การหยดุวงวฏัจกัรของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้านมที่ระยะ G0/G1 จากการศกึษาครัง้นีส้รุป
ได้วา่ ตวัรับ CysLT มีบทบาทส าคญัตอ่การเเบง่ตวัเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมาเเละเซลล์มะเร็งเต้า
นม 
ค าส าคัญ: ตวัรับ CysLT  montelukast  zafirlukast  การแบง่ตวัเพิ่มจ านวน  เซลล์มะเร็งสมองไกลโอบลาสโตมา  เซลล์มะเร็งเต้านม 

Abstract 
Glioblastoma is the most common and aggressive brain tumor. Brain-metastatic breast cancer is one 

of the most common cause of brain cancer formation. Up-regulation of cysteinyl leukotriene receptor (CysLTR) 
promotes cancer cell progression in colon cancer. Leukotriene receptor antagonists (LTRAs), anti-asthmatic 
drugs with minimal side effects induced apoptosis in renal, prostate and testicular cancer cells and reduced 
cancer risk in asthma patients. Our previous studies elucidated that LTRAs had anti-migratory effects on both 
glioblastoma and breast cancer cells. In this study, we investigated anti-proliferative effect of two LTRAs, 
montelukast and zafirlukast, on A172 glioblastoma cells and MDA-MB-231 triple-negative breast cancer cells. 
Cell proliferation and cell cycle were determined by succinimidyl ester of carboxyfluorescein diacetate (CFSE) 
proliferation assays and PI/RNase staining, respectively. Fluorescence intensity was measured by a BD Accuri 
C6 flow cytometer. After 96 hours post-exposure to montelukast and zafirlukast at dose 20 M, the proliferation 
of glioblastoma cells and breast cancer cells was significantly abrogated (p>0.05). Interestingly, zafirlukast 
showed greater anti-proliferative activity than montelukast in A172 cells. Further analyses showed only 
zafirlukast significantly increased the percentage of cells in the G0/G1 phase in both A172 and MDA-MB-231 
cells. In conclusion, the present study showed the importance of CysLTR in proliferation of glioblastoma and 
triple-negative breast cancer cells. Based on the anti-proliferative effects of LTRAs observed in vitro, 
investigation of their efficacy in animal models of glioblastoma and breast cancer is warranted. 
Keyword: Cysteinyl leukotriene receptor, montelukast, zafirlukast, proliferation, glioblastoma, breast cancer 
*Corresponding author 
E-mail: pornpun.viv@mahidol.ac.th 



217
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0

: นวัตกรรมวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0”

0
4

M
e
d
ic

a
l 
S
c
ie

n
c
e
 
S
y
m

p
o
s
iu

m
ห
อ

งที่

พรีไบโอตกิโอลิโกแซก็คาไรด์กลุ่มราฟฟิโนสและสารประกอบฟีนอลในถั่วลูปินสายพนัธ์ุต่างๆ 
Raffinose family oligosaccharides and phenolic compounds contents in Australian sweet lupin  

(Lupinus angustifolius) cultivars 
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บทคดัย่อ 
ลปิูนเป็นถัว่เมล็ดแห้งที่มีโปรตีนและใยอาหารสงู ปัจจุบนัมีความสนใจน าถัว่ลปิูนมาใช้ในการผลิตอาหารเพิ่มขึน้ โอ

ลิโกแซ็กคาไรด์กลุ่มราฟฟิโนส (อาร์เอฟโอ) เป็นแหล่งที่ดีของพรีไบโอติกแต่ถ้าบริโภคปริมาณสูงอาจท าให้ท้องอืดได้ 
วตัถปุระสงค์ของการศึกษานีเ้พื่อวิเคราะห์ปริมาณอาร์เอฟโอและสารประกอบฟีนอลในถัว่ลปิูน 10 สายพนัธุ์ที่ปลกูในปี พ.ศ. 
2554, 2555 และ 2556 ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณอาร์เอฟโอโดยเคร่ือง HPLC ต่อกับ Evaporative light-scattering 
detector ปริมาณสารประกอบฟีนอลทัง้หมด ฟลาโวนอยด์ทัง้หมด และคอนเดนส์แทนนินถูกวิเคราะห์โดยเทคนิคการหา
ปริมาณโดยการเทียบสี ปริมาณอาร์เอฟโอในถัว่ลปิูนทัง้เมล็ดและที่ถกูกระเทาะเปลือกมีค่าระหว่าง 7.3-10.1 กรัม/100 กรัม
น า้หนกัแห้ง และ 7.6-16.8 กรัม/100 กรัมน า้หนกัแห้ง ตามล าดบั ค่าเฉลี่ยปริมาณสารประกอบฟีนอลทัง้หมดในถั่วลปิูนทัง้
เมล็ดและที่ถูกกระเทาะเปลือกมีค่าเท่ากับ 969 และ 1147 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค/กิโลกรัม ตามล าดบั ถัว่ลปิูนทัง้
เมล็ดและท่ีถกูกระเทาะเปลือกมีปริมาณฟลาโวนอยด์ทัง้หมดเฉลี่ยเทา่กบั 225 และ 203 มิลลกิรัมสมมลูของแคทีชิน/กิโลกรัม 
ตามล าดบั ปริมาณคอนเดนส์แทนนินในถัว่ลปิูนทัง้เมล็ดและที่ถกูกระเทาะเปลือกมีค่าเท่ากบั 462 และ 803 มิลลิกรัมสมมูล
ของแคทีชิน/กิโลกรัม ตามล าดบั สายพนัธุ์ของถัว่ลปิูนมีผลอยา่งมนียัส าคญัตอ่ปริมาณสารที่ศกึษา 
ค าส าคัญ : โอลิโกแซ็กคาไรด์กลุม่ราฟฟิโนส  สารประกอบฟีนอล  ถัว่ลปิูน 

Abstract 
Australian sweet lupin is a non-starchy grain legume which is high in protein and dietary fiber. There is a 

growing interest of using lupin in food applications mainly due to its health benefits. Raffinose family 
oligosaccharides (RFOs) are the major water-soluble carbohydrates in legumes. These oligosaccharides are good 
source of prebiotics; however, high level of these compounds can cause flatulence and abdominal discomfort. The 
aim of this study was to determine raffinose family oligosaccharides (RFOs) and phenolic compounds in ten lupin 
cultivars grown in 2011, 2012 and 2013. RFOs contents were determined by HPLC-ELSD, and total phenolic 
compounds, total flavonoids and condensed tannins were determined using colorimetric methods. RFOs in whole 
seed flour and dehulled lupin flour samples in different lupin cultivars varied between 7.3-10.1 g/100 g dry matter 
(DM) and 7.6-16.8 g/100 g DM, respectively. The average total phenolic compounds contents in whole seeds and 
dehulled lupin were 969 and 1147 mg gallic acid equivalent (GAE)/kg, respectively. Whole seeds and dehulled 
lupin recorded the average total flavonoids contents of 225 and 203 mg catechin equivalent (CE)/kg, respectively. 
The average condensed tannin contents in whole seed and dehulled lupin were 462 and 803 mg CE/kg, 
respectively. Cultivar had a significant effect on RFOs, total phenolic compounds, total flavonoids and condensed 
tannins contents.  
Keywords : Raffinose family oligosaccharides, Phenolic compounds, Lupin 
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บทคดัย่อ 
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ลิโกแซ็กคาไรด์กลุ่มราฟฟิโนส (อาร์เอฟโอ) เป็นแหล่งที่ดีของพรีไบโอติกแต่ถ้าบริโภคปริมาณสูงอาจท าให้ท้องอืดได้ 
วตัถปุระสงค์ของการศึกษานีเ้พื่อวิเคราะห์ปริมาณอาร์เอฟโอและสารประกอบฟีนอลในถัว่ลปิูน 10 สายพนัธุ์ที่ปลกูในปี พ.ศ. 
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Abstract 
Australian sweet lupin is a non-starchy grain legume which is high in protein and dietary fiber. There is a 

growing interest of using lupin in food applications mainly due to its health benefits. Raffinose family 
oligosaccharides (RFOs) are the major water-soluble carbohydrates in legumes. These oligosaccharides are good 
source of prebiotics; however, high level of these compounds can cause flatulence and abdominal discomfort. The 
aim of this study was to determine raffinose family oligosaccharides (RFOs) and phenolic compounds in ten lupin 
cultivars grown in 2011, 2012 and 2013. RFOs contents were determined by HPLC-ELSD, and total phenolic 
compounds, total flavonoids and condensed tannins were determined using colorimetric methods. RFOs in whole 
seed flour and dehulled lupin flour samples in different lupin cultivars varied between 7.3-10.1 g/100 g dry matter 
(DM) and 7.6-16.8 g/100 g DM, respectively. The average total phenolic compounds contents in whole seeds and 
dehulled lupin were 969 and 1147 mg gallic acid equivalent (GAE)/kg, respectively. Whole seeds and dehulled 
lupin recorded the average total flavonoids contents of 225 and 203 mg catechin equivalent (CE)/kg, respectively. 
The average condensed tannin contents in whole seed and dehulled lupin were 462 and 803 mg CE/kg, 
respectively. Cultivar had a significant effect on RFOs, total phenolic compounds, total flavonoids and condensed 
tannins contents.  
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การแสดงออกที่เพิ่มขึน้ของ 5-lipoxygenase และ leukotriene receptor และความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึน้ของ 
vascular endothelial growth factor A ในเนือ้งอกของเยื่อหุ้มสมอง (meningioma) 

Overexpression of 5-lipoxygenase and leukotriene receptors and their association with increased vascular 
endothelial growth factor A in meningioma 
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บทคดัย่อ 
การกระตุ้น 5-lipoxygenase (5-LOX), cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) และ leukotriene B4 

receptor 2 (BLT2) กระตุ้นการสร้าง vascular endothelial growth factor (VEGF) การแสดงออกที่เพิ่มขึน้ของ 5-LOX, 
CysLT1 และ BLT2 พบในมะเร็งหลายชนิด  การศกึษานีมุ้ง่ทีจ่ะวดัการแสดงออกของ 5-LOX, leukotriene receptor และ 
VEGF-A ในเนือ้งอกของเยื่อหุ้มสมอง (N=20) และในเนือ้เยื่อดรูาที่ติดกนั (N=20) ที่เก็บจากสถาบนัประสาทวิทยา
หมายเลขโครงการวจิยั 58020  การแสดงออกของ 5-LOX, CysLT1, CysLT2, BLT1, BLT2 และ VEGF-A โดยใช้วิธี real 
time RT-PCR  ข้อมลูน าเสนอในรูปคา่มธัยฐานและพิสยัระหวา่งควอร์ไทล์ และวิเคราะห์ทางสถิติด้วย Wilcoxon test  
การแสดงออกของ 5-LOX, CysLT1, BLT2 และ VEGF-A ในเนือ้งอกของเยื่อหุ้มสมองสงูกวา่อยา่งมีนยัส าคญัเมื่อเทียบ
กบัเนือ้เยื่อดรูาทีต่ิดกนั (p<0.01)  ในทางตรงกนัข้ามการแสดงออกของ CysLT2 ใน meningioma มีคา่ต ่ากวา่อยา่งมี
นยัส าคญัเมื่อเทยีบกบัเนือ้เยื่อดรูาที่ติดกนั (p<0.05) และตรวจไมพ่บการแสดงออกของ BLT1  การแสดงออกของ 5-LOX 
และ CysLT1 มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการแสดงออกของ VEGF-A อยา่งมีนยัส าคญั (p<0.01) มีคา่สมัประสทิธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน 0.5714 และ 0.5414 ตามล าดบั  โดยสรุปแล้วระดบัของ 5-lipoxygenase และ leukotriene 
receptor อาจน ามาใช้เป็นตวัชีว้ดัทางชีวภาพส าหรับการพยากรณ์โรค และการยบัยัง้การสร้างและการท างานของลวิโค
ไตรอีนอาจสามารถยบัยัง้กระบวนการสร้างหลอดเลอืดใหมข่องเนือ้งอกของเนือ้เยื่อหุ้มสมองได้ 
ค าส าคัญ : การแสดงออกของยีน  ตวัชีว้ดัทางชีวภาพส าหรับการพยากรณ์โรค 

Abstract 
Activation of 5-lipoxygenase (5-LOX), cysteinyl leukotriene receptor 1 (CysLT1) and leukotriene B4 

receptor 2 (BLT2) triggered vascular endothelial growth factor (VEGF) production.  Overexpression of 5-LOX, 
CysLT1 and BLT2 were found in breast, prostate and colon cancers.  Herein, we investigated the expression 
of 5-LOX, leukotriene receptors and VEGF-A in meningioma tissues (N=20) and adjacent dura tissues (N=20) 
collected from Prasat Neurological Institute under Protocol No. 58020. Gene expression of 5-LOX, CysLT1, 
CysLT2, BLT1, BLT2 and VEGF-A were measured using real time RT-PCR.  Data were presented as the 
median with interquartile range and analyzed by Wilcoxon test.  Expression of 5-LOX, CysLT1, BLT2 and 
VEGF-A in meningioma were significantly higher than adjacent dura tissues (p<0.01).  In contrast, expression 
of CysLT2 in meningioma was significantly lower than adjacent dura tissues and BLT1 expression was 
undetectable.  Expression of 5-LOX and CysLT1 showed positive correlation with VEGF-A expression with 
Spearman correlation coefficient at 0.5714 and 0.5414, respectively (p<0.01).  In conclusion, levels of 5-
lipoxygenase and leukotriene receptors could be used as potential biomarkers of prognosis for meningioma 
and inhibition of leukotriene pathway could inhibit angiogenesis of meningioma. 
Keyword : 5-lipoxygenase, cysteinyl leukotriene receptor type 1, leukotriene B receptor type 2 
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โคลนน่ิงและการแสดงออกของยนีเดกทนิวนัของมนุษย์ 
Cloning and Expression of Human Dectin-1 gene 

ณรงค์  เกตขุ ำ1 ประทีป วรรณิสสร2 วำรุณี ดำ่นสทีอง3 และ เนตรนภิส วรรณิสสร1* 
Narong Ketkham1, Prateep Warnnissorn2, Warunee Dansithong3 and Netnaphis Warnnissorn4* 

1 ภำควิชำชีวเคมี คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลยันเรศวร  2 ภำควชิำอำยรุศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลยันเรศวร 
3 ภำควิชำ่ประสำทวิทยำ ศนูย์ประสำทวิทยำคลินิก มหำวิทยำลยัยทูำห์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ  1 Department of Biochemistry, Faculty of medical 

sciences, Naresuan University  2 Department of Medicine, Faculty of Medicine, Naresuan University   
3 Department of Neurology, Clinical Neuroscience Center, University of Utah, USA 

บทคดัย่อ 
เดกทินวนั (Dectin-1) เป็นหนึ่งในกลไกของระบบภมูิต้ำนทำนของมนษุย์ที่ใช้ตรวจจบักำรรุกล ำ้ของเชือ้รำแคนดิดำ 

กำรศึกษำนีม้ีวตัถุประสงค์โคลนยีนเดกทินวนั และศึกษำกำรแสดงออกบน human embryonic kidney (HEK293) cells line 
โดยเร่ิมจำกกำรโคลนยีนเดกทินวนั จำกเซลล์ HeLa  เข้ำสู่ pEGFP-N1 ได้พลำสมิด pEGFP-N1-hDectin-1 น ำพลำสมิดทัง้ 
pEGFP-N1 และ pEGFP-N1-hDectin-1 เข้ำสู่เซลล์เจ้ำบ้ำน E. coli  DH5-α   เพื่อเพ่ิมจ ำนวน ท ำให้บริสุทธ์ิและยืนยัน
เอกลกัษณ์ด้วยกำรใช้ restriction enzymes HindIII  ตรวจสอบขนำด744 bp ด้วยเทคนิค agarose gel electrophoresis น ำ
มำทรำนส์เฟคเข้ำสู่เซลล์ไลน์ HEK293 ซึ่งเป็นเซลล์ไลน์ที่สะดวกให้กำรทรำนส์เฟคด้วยวิธี calcium phosphate co-
precipitation และ stable transfection เลือกโคลนที่สนใจด้วย G418 ตรวจสอบเซลล์ด้วยกำรเรืองแสงของ GFP marker 
ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลอูอเรสเซนต์ และยืนยนัว่ำมีกำรแสดงออกของยีนเดกทินวนั ด้วย flow cytometry ผลกำรศึกษำ
ทัง้หมดพบวำ่เดกทินวนั ใน pEGFP-N1-hDectin-1 มีขนำด 744 bp และ pEGFP-N1 ขนำด 4.7 kb หลงัจำก stable transfect 
ด้วย G418 พบกำรเรืองแสงทัง้ในเซลล์ที่ ทรำนส์เฟคด้วย pEGFP-N1 และ pEGFP-N1-hDectin-1 และพบกำรแสดงออกของ
เดกตินวัน ในเซลล์ไลน์ HEK293 สรุปได้ว่ำสำมำรถโคลนยีนเดกทินวันและพบกำรแสดงออก pEGFP-N1-hDectin-1 ใน 
stable transfected HEK293 โดยจะน ำเซลล์นีไ้ปศกึษำกลไกกำรกระตุ้นระบบภมูิคุ้มกนัของโรคเชือ้รำผิวหนงั  
ค าส าคัญ : เดกทินวนั Pattern recognition receptors  โคลนน่ิง กำรแสดงออกของยีน   

Abstract 
Dectin-1 is one of the human body’s immune defense mechanisms for detecting candida invasion.  The 

objectives of this study are cloning of Dectin-1 gene and expression of this gene on human embryonic kidney 
(HEK293)  cell line.   First, we cloned Dectin-1 gene from HeLa cells into pEGFP-N1 and designated as pEGFP-N1-
hDectin-1.  The plasmids pEGFP-N1 together with pEGFP-N1-hDectin-1 were transformed to E. coli DH5 -α, purified 
and verified by restriction enzyme HindIII digestion.   The estimated sizes 744 bp. of the plasmids in agarose gel 
electrophoresis were determined.  Next, we transfected the plasmids to HEK293 cells using calcium phosphate co-
precipitation transfection.  The stably transfected cell lines selected with G418 were established.  Subsequently, we 
examined the GFP fluorescence in both pEGFP-N1 and pEGFP-N1-hDectin-1 stably transfected HEK 293 cell lines 
using fluorescence microscopy and analyzed the expression of hDectin-1 by flow cytometry in both cell lines.  Our all 
results showed that the DNA fragments of hDectin-1 gene was 744 bp and pEGFP-N1 was 4.7 kb, as expected.  The 
stably transfected cell lines showed fluorescence in both cell lines but human Dectin-1 was expressed in only pEGFP-
N1-hDectin-1 stable cell lines.  In conclusion, we have cloned hDectin-1 and established stable transfected HEK293 
cell lines.  We will use the created stable cell lines to study the defense mechanism toward skin fungus infections. 
Keywords : Dectin-1; Pattern recognition receptors; Cloning; Gene expression 
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