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 นายภาณุโชติ  ทองยัง

 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

 ผู้ด�าเนินรายการ

 นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 •	 สาขา	Medical	Science	Symposium 

     (ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑-๑๐๒)

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เรื่อง “National Dx & Px All Thaassemia cases”

 โดย นพ.ศุภชัย  เอกวัฒนกิจ

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เรื่อง “Zoonosis & Genomics”

 โดย ดร.สุภาภรณ์  วัชรพฤกษาดี

 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง “Pharmacogenetics : Present and Future development”

 โดย นพ.สุรัคเมธ  มหาศิริมงคล 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. •	 เยี่ยมชมนิทรรศการ

	 •	 	เยี่ยมชมโปสเตอร์

	 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๔	–	๒๐๕)

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. น�าเสนอผลงานวิชาการ(	๔	เรื่อง)

	 สาขา	เครือข่ายฐานคิด	วิทยาศาสตร์การแพทย์

	 (ห้องแซฟไฟร์	๒๐๓)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันและเยี่ยมชมนิทรรศการ

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

	 สาขา	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค	

 (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๑)

 สาขา	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

 (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒)

 สาขา	เครือข่ายฐานคิด	วิทยาศาสตร์การแพทย์

 (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๓)

 สาขา	Medical	Science	Symposium

 (ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑-๑๐๒)

๑๕.๐๐	–	๑๖.๓๐	น.	 น�าเสนอผลงานวิชาการ(	๖	เรื่อง)

	 สาขา	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 

 (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๑)

 สาขา	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

 (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒)

 สาขา	เครือข่ายฐานคิด	วิทยาศาสตร์การแพทย์

 (ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๓)



 สาขา	Medical	Science	Symposium

 (ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑-๑๐๒)

วันพุธที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๖๒

 ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	ชั้น	๒

๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๕ น. Panel	Discussion	เรื่อง “Genomic Thailand”

 “Undiagnosed Diseases Network”

 โดย ศ.นพ.วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 “Cancer precision medicine”

 โดย ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 “Precision Medicine for Non-communicable Diseases”

 โดย อ.ดร.นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผู้ด�าเนินรายการ ดร.นวลจันทร์  วิจักษณ์จินดา 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑๑.๐๐	–	๑๒.๐๐	น.	 •	 พิธีมอบรางวัลการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ

	 •	 พิธีปิดการประชุมโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมายเหตุ	-		พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.



The	27th	Annual	Medical	Sciences	Conference	2019	
“Healthy	Living	with	Medical	Sciences:	Genomics	Thailand”

18	-	20	March	2019	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
...................................................

March	18th,	2019
08:00 – 09:00 Registration
10:00 – 11:00  • Opening ceremony (Grand Diamond Ballroom)
   Professor	Dr.	Her	Royal	Highness	Princess	Chulabhorn	Walailak		 	
	 	 	 Agrarajakumari	assigned	the	representative	of	her	to	preside	over	the		
	 	 	 27th	Annual	Medical	Sciences	Conference	2019 
  • Awarding ceremony (Grand Diamond Ballroom)
   - DMSC Award Winners 2019 
   - Sponsors
  • Group photo (Grand Diamond Ballroom)
11:00 – 12:00 Visit exhibition (Sapphire 204-205 room)
12:00 – 13:00 Lunch 
13:00 – 14:30 Keynote	speech:	“Precision	medicine	in	Infectious	Diseases”
 By Professor Martin Hibberd, London School of Tropical Medicine
14:30 – 16:00 Speech	by	DMSc	Award	Winners	2019 

March	19th,	2019
09:00 – 09:50 Session:	Research	and	Innovation	for	Diseases	(Sapphire 201 room)
 “Next	generation	sequencing	for	TB	outbreak	investigation	in	UK” 
 By Professor Martin Hibberd, London School of Tropical Medicine
 Session:	Research	and	Innovation	for	Consumer	Protection 
 (Sapphire 202 room)
 “The	sciences	for	future	and	its	application	in	herbs” 
 By Associate Professor Sorakanok Wimolmueng, Faculty of Pharmaceutical   
 Sciences, Chulalongkorn University
 Session:	Medical	Sciences	Symposium (Sapphire 101-102 room)
 “National	Dx	&	Px	All	Thalassemia	cases” 
 By Dr. Supachai Ekwattanakit, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, 
 Mahidol University 
09:00 – 10:30 Session:	Laboratory	Networking	for	Medical	Sciences	Research
 (Sapphire 203 room)
 Seminar	on	“Medical	Sciences:	Smart	Think	Smart	Work	for	Community
	 Sustainability” 
 By Ms. Jaruwan Limsatjasakul, Former Deputy Director General of 
 Department of Medical Sciences
 Mr. Panuchot Tongyang, Samut Songkram Provincial Public Health Office
 Moderator:  Mrs. Siriwan Chaisomboonpan, Department of Medical Sciences 
09:50 – 10:40 Session:	Research	and	Innovation	for	Diseases (Sapphire 201 room)
 “Drug	resistant	mutations	of	MTB	in	Thailand”



 By Associate Professor Angkana Chaiprasert, Faculty of Medicine Siriraj 
 Hospital, Mahidol University
 Session:	Research	and	Innovation	for	Consumer	Protection 
 (Sapphire 202 room)
 “Silent	killer	in	food	and	beverages” 
 By Assistant Professor Dr. Suphachai Charoeansin, School of Medical    
 Sciences University of Phayao 
 Session:	Medical	Sciences	Symposium (Sapphire 101-102 room)
 “Zoonosis	&	Genomics” By Dr. Supaporn Wacharapluesadee, Information    
 Center for Emerging Infectious Diseases, Chulalongkorn Hospital 
11:00 – 11:50  Session:	Research	and	Innovation	for	Diseases (Sapphire 201 room)
 “Lineages	of	MTB”	
 By Dr. Areeya Disratthakit, Medical Life Sciences Institute, Department 
 of Medical Sciences
 Session:	Research	and	Innovation	for	Consumer	Protection 
 (Sapphire 202 room)
 “Novel	technologies	for	bioactivity	detection	to	facilitate	the	long-term
	 development	of	herbal	and	traditional	medicine	in	Thailand”
 By Dr Sivonon Jirawattanotai, Dr. Patipark Kueanjinda
 Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 Session:	Medical	Sciences	Symposium (Sapphire 101-102 room)
 “Pharmacogenetics	:	present	and	future	development”
 By Dr. Surakameth Mahasirimongkol, Department of Medical Sciences
12:00 – 13:00 Visit exhibition and lunch     
13:00 – 16:00  Oral	presentation
 •	 Research	and	Innovation	for	Diseases	(Sapphire	201	room)
	 •	 Research	and	Innovation	for	Consumer	Protection	(Sapphire	202	room)
	 •	 Laboratory	Networking	for	Medical	Sciences	Research	(Sapphire	203	room)
	 •	 Medical	Science	Symposium	(Sapphire	101-102	room)

March	20th,	2019
9:00 – 10:45 Panel	discussion	“Genomics	Thailand” (Grand Diamond Ballroom)
 “Undiagnosed	diseases	network”
 By Professor Vorasuk Shotelersuk  
 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 
 “Cancer	precision	medicine”
 By Professor Manop Pithukpakorn 
 Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 “Precision	medicine	for	non-communicable	diseases”
 By Dr. Jakris Eu-ahsunthornwattana
 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University   
 Moderator: Dr. Surakameth Mahasirimongkol, Department of Medical Sciences 
11:00 – 12:00 • Awarding ceremony for oral and poster presentation winners 
 • Closing Ceremony
12:00 – 13:00 Lunch 



การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย 
ห้องที่ ๑ สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 

ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๑ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. เรื่อง ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของมะขามป้อมในเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยง 
 
 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. 
 
 
 
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 
 
 
๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. 
 
 

โดย   นางสาวสดุดี   รัตนจรัสโรจน ์
        สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  การพัฒนา PCR Probe-Hybridization เพ่ือตรวจระบุเชื้อแบคทีเรีย 
       แกรมลบที่ก่อโรคโลหิตเป็นพิษ    
โดย   นางอธิชา  มหาโยธา 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น  
เรื่อง  ต้นทุนประสิทธิผลการใช้ Xpert MTB/RIF ส าหรับวนิิจฉัย 
        วัณโรคปอดในประเทศไทย            
โดย   ดร.จิราภรณ์  คุ้มศรี 
        โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข    
เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ก าจัดยุงลายบ้านพาหะน าโรค 
       ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกา       
โดย   ดร.จักรวาล  ชมภูศรี 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโครงการสัตว์ ปลอดโรค 
       คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
โดย  นายอธิวัฒน์   ปริมสิริคุณาวุฒิ 
       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เรื่อง  การสร้างและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ของเชื้อไวรัสเด็งก่ี 
       สายพันธุ์ 2 เพ่ือใช้ในการทดสอบความช านาญโรคไข้เลือดออก 
        โดยวธิีอิมมูโนโครมาโทกราฟี 
โดย  นายอภิชัย  ประชาสุภาพ 
       ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง

การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  กลไกการออกฤทธิ์ด้านอักเสบของเพกา ปลาไหลเผือกและย่านาง 
       ในเซลล์ RAW 264.7 
โดย   นางสาวฐิติพร  ทับทิมทอง 
        สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  การพัฒนาวิธีการตรวจระดับ Interferon-gamma ด้วยวิธ ี
        อีไลซาเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค 
โดย   นางสาวลภัสรดา  มุ่งมงคล 
        สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เรื่อง  ความส าคัญของการตรวจวัดปริมาณ BCR-ABL fusion gene  
        ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอิลอยด์ 
โดย   นางสาวณัฐกุล  บุญเนือง 
        ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์        

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย 
ห้องที่ ๒ สาขาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๒ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. 
 
 
 
 
 
 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๔.๐๐  – ๑๔.๑๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่อง การท าแห้งและก าหนดค่าความแรงวคัซนีไอกรนไร้เซลลเ์พื่อใช้เป็น  
วัคซนีอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ (Freeze-Drying and 
Potency Value Establishment of Acellular Pertussis 
Vaccine for Using as National Reference Standard) 

โดย   นางวิริยามาตย์   เจริญคุณธรรม 
        สถาบันชีววัตถ ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เร่ือง  การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์หาปริมาณไซบูทรา

มีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมา
โตกราฟี (Method Development and Validation for the 
Determination of Sibutramine in Dietary Supplement) 

โดย   นางสาวภณิดา  รัตนานุกูล 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
เรื่อง  การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้าง 
        พาราควอทในผักและผลไม้โดย LC-MS/MS (Method 

development and validation of paraquat residues 
determination in vegetables and fruits by LC-MS/MS) 

โดย   นางทองสุข  ปายะนันทน์ 
        ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  การทดสอบความถูกต้องของวิธี Cell Proliferation ส าหรับตรวจความ

แรงผลิตภัณฑ์ Filgrastim  ( Method validation of cell 
proliferation assay for Filgrastim potency testing) 

โดย   ดร.สมปอง  ทรัพย์สุทธิภาสน์ 
        สถาบันชีววัตถุ  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   
เรื่อง  การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องวิธี Indirect ELISA ส าหรับ

การหาปริมาณแอนติบอดีต่อ Filamentous Haemagglutinin ใน
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ จาก Mouse Immunogenicity test 
(Development and Analytical Method Validation of Indirect 
ELISA for Quantification of Antibody  against Filamentous 
Haemagglutinin in Acellular Pertussis Vaccine from Mouse 
Immunogenicity test) 

โดย  นายอภิชัย ศุภสารสาทร 
       สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

๒ 
 

 

๑๔.๑๕  – ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

๑๔.๓๐  – ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 

๑๔.๔๕  – ๑๕.๐๐ น. 
. 
 
 
 
 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 
 
 

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐น. 
 
 
 
 
 

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง การพัฒนาพลาสมิดดีเอ็นเอBt63 ใช้ตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปร
พันธุกรรม (Development of plasmid DNA Bt63 for transgenic 
rice analysis) 

โดย  นางปวีณา  พานิชกุล 
       ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง การก าหนดเกณฑ์การยอมรับส าหรับการควบคุมคุณภาพวัคซีนบีซีจีด้วย

วิธีตรวจปริมาณ ATP ภายในเซลล์(Determination of potency 
values to control BCG vaccine quality by Intracellular ATP 
assay 

โดย  นางสุกัลยาณี  ไชยมี 
       สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างทุติยภูมิของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยวิธี 

Circular Dichroism Spectroscopy (Analysis of Secondary 
Structure of Therapeutic Monoclonal Antibodies by Circular 
Dichroism Spectroscopy) 

โดย  นายอนุรักษ์  เมืองสงวน 
       สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง  การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเมตาโบโลมิคส์ในงานวิจัยด้าน

ยาและยาแผนไทย (Application of metabolomics data analysis 
techniques in drug and traditional Thai medicines research)  

โดย  นายวีระชัย  พิพัฒน์รัตนเสรี 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
เร่ือง การส ารวจปริมาณไตรฮาโลมีเทนในพ้ืนที่น้ าประปาดื่มได้ เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Survey of Trihalomethanes in 
drinking tap water of Bangkok and Metropolitan areas) 

โดย  นายบรรพต  กลิ่นประทุม 
       ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามแผนเฝ้าระวังและ

คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 (Quality of 
Drinking Water in Sealed Containers according to the 
consumer surveillance and protection plan in Thailand in 
Fiscal year 2560) 

โดย  นางสาววรีรัตน์  หิรัณยวุฒิกุล 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
 
 
 

 



๓ 
 

 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. 
 
 

เรื่อง การส ารวจสารกันเสียชนิดพาราเบนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
(Surveillance to parabens preservative in cosmetic 
products) 

โดย  นางสาวศิริพร  ทองประกายแสง   
         ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  คุณภาพและฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบใน

ผงนัว (Quality and Antioxidant Activity of Medicinal Plants 
in “Phong-Nua”) 

โดย  นางสาวสุนันทา   ศรีโสภณ          
         สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        

 

๒ 
 

 

๑๔.๑๕  – ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

๑๔.๓๐  – ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 

๑๔.๔๕  – ๑๕.๐๐ น. 
. 
 
 
 
 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 
 
 

๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐น. 
 
 
 
 
 

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ือง การพัฒนาพลาสมิดดีเอ็นเอBt63 ใช้ตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปร
พันธุกรรม (Development of plasmid DNA Bt63 for transgenic 
rice analysis) 

โดย  นางปวีณา  พานิชกุล 
       ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง การก าหนดเกณฑ์การยอมรับส าหรับการควบคุมคุณภาพวัคซีนบีซีจีด้วย

วิธีตรวจปริมาณ ATP ภายในเซลล์(Determination of potency 
values to control BCG vaccine quality by Intracellular ATP 
assay 

โดย  นางสุกัลยาณี  ไชยมี 
       สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้างทุติยภูมิของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยวิธี 

Circular Dichroism Spectroscopy (Analysis of Secondary 
Structure of Therapeutic Monoclonal Antibodies by Circular 
Dichroism Spectroscopy) 

โดย  นายอนุรักษ์  เมืองสงวน 
       สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง  การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเมตาโบโลมิคส์ในงานวิจัยด้าน

ยาและยาแผนไทย (Application of metabolomics data analysis 
techniques in drug and traditional Thai medicines research)  

โดย  นายวีระชัย  พิพัฒน์รัตนเสรี 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
เร่ือง การส ารวจปริมาณไตรฮาโลมีเทนในพ้ืนที่น้ าประปาดื่มได้ เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Survey of Trihalomethanes in 
drinking tap water of Bangkok and Metropolitan areas) 

โดย  นายบรรพต  กลิ่นประทุม 
       ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เร่ือง คุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามแผนเฝ้าระวังและ

คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 (Quality of 
Drinking Water in Sealed Containers according to the 
consumer surveillance and protection plan in Thailand in 
Fiscal year 2560) 

โดย  นางสาววรีรัตน์  หิรัณยวุฒิกุล 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
 
 
 

 

๓ 
 

 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. 
 
 

เรื่อง การส ารวจสารกันเสียชนิดพาราเบนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
(Surveillance to parabens preservative in cosmetic 
products) 

โดย  นางสาวศิริพร  ทองประกายแสง   
         ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  คุณภาพและฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบใน

ผงนัว (Quality and Antioxidant Activity of Medicinal Plants 
in “Phong-Nua”) 

โดย  นางสาวสุนันทา   ศรีโสภณ          
         สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        

 



 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย 
ห้องที่ ๓ สาขาเครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๓ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. เรื่อง  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ การทดสอบความช านาญระหว่าง

ห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิในการตรวจระดับน  าตาลในเลือด 
เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560 – 2561 

 
 
๑๑.๑๕ – ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น. 
 
 
 

๑๑.๔๕– ๑๒.๐๐ น. 
 
 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. 
 
 
 
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 

๑๓.๔๕– ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 

โดย   ขวัญใจ  วังคะฮาต 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
เรื่อง  การประเมินความเสี่ยงและรูปแบบการดื อยาของเชื อ Salmonella 

spp. ที่แยกได้จากเนื อหมูและไก่ ในจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
โดย   จ ารัส พูลเกื อ 
        ศูนย์วิทยาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
เรื่อง  สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างในผักและผลไม้สดน าเข้าผ่านด่านอาหารและ

ยา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
โดย   จิระเดช  นาสุข 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  
เรื่อง  สถานการณ์การปลอมปนยาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
โดย   ตวงพร  เข็มทอง 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
เรื่อง  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรสงคราม 
โดย   นันทนา  กลิ่นสุนทร 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
เรื่อง  สถานการณ์การดื อยา Carbapenems ของเชื อ Escherichia coli และ 

Klebsiella pneumoniaeในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

โดย   นิสารัตน์  พูลอนันต์ 
        กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
เรื่อง  การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างจากยาฆ่า

แมลง 
โดย   บุษบง  สุจเร 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี                                                                                       
เรื่อง  การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการภายใต้แผนทดสอบความ

ช านาญการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2561 

โดย   เพทาย อุ่นผล 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 



๒ 
 

 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. 
 
 
 
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 

เรื่อง  สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างในพริกสดที่จ าหน่ายในตลาดสด เขตสุขภาพ
ที่ 6 พ.ศ. 2561 

โดย   วราพร  ชลอ าไพ 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  
เรื่อง  เมาแล้วขับในช่วงวันหยุดปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เขตสุขภาพที่ 6 

พ.ศ. 2561 
โดย   วัชรชัย  รุจิโรจน์กุล 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. เรื่อง  น าคุณภาพสู่ความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในเขตพื นที่
สุขภาพที่ 2  

โดย   วิทิตา  ไปบน 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  

๑๔.๔๕– ๑๕.๐๐ น. เรื่อง  ปริมาณสารโพลาร์ในน  ามันประกอบอาหารเพ่ือจ าหน่ายจากแหล่งผลิต
อาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดย   อตินุช  นารถน  าพอง 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี        

๑๕.๐๐– ๑๕.๑๕ น. เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
OTOP/SME ประเภทเครื่องส าอางผสมสมุนไพร ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

โดย   อภิชาต  ตันธนวัฒน์ 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  

   
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การน าเสนอผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย 
ห้องที่ ๔ Medical Science Symposium 

ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๑-๑๐๒ 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. เรื่อง การศึกษาความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ระดับการดูดซับของ  

แอนติเจนวัคซีนป้องกันไอกรนชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธ ีSandwich ELISA 
 
 
๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. 
 
 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. 
 
 
 
๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ 
 
 
 
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย  วิภาวี  วงศ์ชนะ 
       สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  สารต้านมาลาเรียน าวิถีแบบลูกผสมระหว่าง P218 และอาร์ทีมิซินิน 
โดย   นิติพล  ศรีมงคลพิทักษ์ 
        ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  ความเป็นไปได้ในการใช้สารกลุ่ม Isoxazolines ในการลดการระบาด

ของโรคมาลาเรียและไวรัสที่ติดต่อผ่านยุง 
โดย   ชัชพงศ์  เพ็ชรรักษ์ 
        ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
เรื่อง  ยา Zafirlukast ควบคุมการตายของเซลล์แบบ apoptosis และยับยั้ง

การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด triplenegative 
โดย   กนกพรรณ  เครือประเสริฐกุล 
        ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์เจจูไน ที่

แยกได้จากผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย 
โดย   อรพรรณ  ศรีพิชัย 
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  พิโนสโทรบินและพิโนเซมบริน ยังยั้งการก่อไบโอฟิล์มของแคนดิดา  
        อัลบิแคนส์ 
โดย   จ ารัส  กาญจนไพบูลย์ 
        สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เรื่อง  การพัฒนาเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิปารัมตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อทดสอบ

ฤทธิ์ของสารต้านโฟเลตในการยับยั้งการติดต่อของเชื้อดื้อยาจากคนสู่ยุง 
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โอมิกส์:	วิทยาศาสตร์สู่อนาคตและการประยุกต์ใช้ในสมุนไพร

รศ. ภญ. ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ในยุคหลังจีโนมิก (post-genomic era) การวิเคราะห์ตัวอย่างชีวภาพมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

โดยศาสตร์เทคโนโลยีที่เรียกว่า โอมิกส์ (omics) ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง โอมิกส์ในที่นี้เป็นการวิเคราะห์

ข้อมลูในองค์รวมของตวัอย่างโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ท่ีรวดเร็วและควบคูกั่บการใช้วิธีทางชวีสารสนเทศ 

(bioinformatics) เทคโนโลยีนี้หมายรวมถึง genomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics, 

lipidomics,pharmacogenomics ฯลฯ ในที่นี้จะยกตัวอย่างงานวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ 

โดยเฉพาะ genomics, transcriptomics, proteomics, และ metabolomics ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาและการวิเคราะห์พืชสมุนไพร การใช้กระบวนการทางโอมิกส์ผสมผสานกันมีความจ�าเป็นที่จะ

ท�าให้การวิเคราะห์สมุนไพรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และแม่นย�ามากขึ้น



ฆาตกรเงียบในอาหารและเครื่องดื่ม

(Silent	killers	in	foods	and	beverages)

ศุภชัย เจริญสิน, ไมตรี สุทธจิตต์

สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Suphachai Charoensin, Asst. Prof. Dr. (E-mail: suphachai.ch@up.ac.th, Tel. 054 466 666/3854)

บทคัดย่อ

 ฆาตกรเงียบในอาหาร คือ สาเหตุและปัจจัยก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases, 

NCDs) เราอาจไม่รู้สึกตัว เพลิดเพลินกับอาหารอันตราย แม้ว่าจะทราบโทษ แต่ก็ยังยินดีในรสชาติจนเสพติดอาหาร 

(food addiction) เนื่องจากการเกิดโรค NCDs ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆ จึงควบคุมได้ยาก ท�าให้ปัญหาลุกลาม

มากขึ้น รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) บ่งชี้ถึงอัตราผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ได้แก่ 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด ความดนัโลหติสงู เบาหวาน และมะเรง็ ซึง่ปัญหาสขุภาพเหล่านีม้สีาเหตหุลกัจากพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่เกินพอดี คนส่วนใหญ่มักเลือกบริโภคอาหารแปรรูปตามใจ และตามกระแสนิยม เน้นการบริโภค

อาหารและเครือ่งดืม่ท่ีมน้ีาตาลสงู ไขมนัสงู ตดิเคม็ แต่ขาดอาหารพวกผกั-ผลไม้ท่ีอดุมไปด้วยวิตามนิ แร่ธาต ุใยอาหาร 

และสารต้านอนมุลูอสิระ รวมถึงการขาดการออกก�าลงักายจากวถีิชวีติท่ีเคร่งเครยีดกับการท�างานแข่งกับเวลา ส่ิงเหล่าน้ี

ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุของโรค NCDs ทั้งสิ้น อาหารรวมถึงเครื่องดื่มที่จ�าหน่ายในท้องตลาดหลากหลายชนิดล้วน

แล้วแต่แอบแฝงไปด้วยสารพิษทีเ่ป็นปัญหา กระทรวงสาธารณสขุประกาศงดใช้ผลติ ภณัฑ์ทีม่กีรดไขมนัชนดิทรานส์ 

(trans-fats) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค NCDs กรดไขมันชนิดนี้มักพบในผลิตภัณฑ์นมและ เบเกอร์รี่ และอาหารปิ้ง-ย่าง 

สมัพันธ์กับโรคหลอดเลอืดสมอง (stroke) จากการมรีะดบั LDL-cholesterol สงูในเลอืด การแข่งขันกันของอตุสาหกรรม

เครือ่งดืม่และขนมหวาน ท�าให้คนส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการเสพตดิน�า้ตาลและ unhealthy fats (trans-fats, omega-6 fats) 

โดยไม่รู้ตัว เมื่อสะสมในร่างกายนาน ๆ ก็จะก่อให้เกิด metabolic syndrome และสุดท้ายน�าไปสู่ภาวะดื้ออินซูลิน 

และเบาหวานชนดิท่ี 2 ซึง่สอดคล้องกับอบุตักิารณ์โรคเบาหวานทีส่งูขึน้ในประชากรไทย นอกจากนีพ้บว่าอาหารรมิถนน 

(street food) เป็นแหล่งทีม่กีารปนเป้ือนสารก่อมะเรง็จากการป้ิง ย่าง ทอด หมกั เกิดสารก่อมะเรง็ ทีส่าคญั ได้แก่ PAHs 

และ HCAs รวมถึงสารก่อมะเรง็จากภาชนะพลาสติกทีม่กัใช้กันผดิประเภท สารเคมกีาจดัศตัรพืูชและสารเติมแต่งและ

สารกันเสียบางชนิด แม้จะไม่ใช่สาเหตุของโรค NCDs โดยตรง แต่ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว บั่นทอนชีวิต

และทรัพย์สิน 

 ปัญหาอกีอย่างหนึง่ทีม่กัมองข้ามไป คอื การขาดสารอาหารจ�าเป็น (healthy essential fats) พวกกรดไขมนั

ไม่อิม่ตวั omega-3 (polyunsaturated fatty acids) ได้แก่ α-linolenic acid (ALA) (พบมากท่ีสดุในน้ามนังาม้อน) EPA 

และ DHA (น�้ามันปลา) แต่ได้รับ omega-6 มากเกินไป ท�าให้เราเสียสมดุลปกติ อัตราส่วนระหว่าง omega-3/ome-

ga-6 จาก 1:4 อาจลดลงเป็น 1:10-20 นี่เป็นสาเหตุหนึ่งของหลายโรครวมทั้ง NCDs หากได้รับ omega-3 มากขึ้น 

และ omega-6 ลดลง ก็จะท�าให้ความเสีย่งต่อโรคดงักล่าวลดลงได้มากถึง 70% ดังนัน้หากผูบ้รโิภคเพ่ิมความตระหนัก

ให้มากขึ้นในการบริโภค รู้ จักหลีกเลี่ยงอาหารที่สุ่มเสี่ยงสารพิษ ลดละเลิกพฤติกรรมและการบริโภคอาหารที่ท�าลาย

สุขภาพ ลด หวาน-มัน-เค็ม แต่เพิ่มการบริโภคอาหารที่ดีและสมดุลต่อสุขภาพพวกผัก-ผลไม้หลากสี ซึ่งมีวิตามิน 

สารต้านอนุมูลอิสระ และใยอาหารสูงเป็นประจ�า จะช่วยท�าให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs ลดน้อยลงได้ 

 “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ เราต้องท�าเอง” “หากผู้บริโภคหมั่นเติมความรู้แก่ตัวเอง ใช้ชีวิตให้รู้เท่าทัน

พิษภัยในอาหารที่มีอยู่รอบตัว” ก็เปรียบเสมือนท่านเป็นนักต่อสู้ รู้จักศัตรู สามารถพิชิตภัยจากฆาตกรเงียบได้ด้วย

ตัวท่านเอง” 

Keywords: NCDs, Sugars, Trans-fats, Carcinogens, Food additives, Pesticides, Plastics 
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มิติใหม่ของการพัฒนาสมุนไพรไทยและยาแผนโบราณ

โดยวิธีการตรวจสอบฤทธิ์โดยเภสัชวิทยาเชิงระบบ

อ. ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย และ ดร. ปฏิภาค เขื่อนจินดา

ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจากพืช และยาต�ารับแผนโบราณ เป็นแหล่งที่ส�าคัญสารออกฤทธิ์ทางยา 

ถึงแม้ว่าประโยชน์ของยาจากแหล่งเหล่านี้มีอยู่มาก แต่ในปัจจุบันแหล่งของยาจากธรรมชาตินี้ไม่สามารถ

ถูกพัฒนาต่อ เพื่อเป็นยาที่มีผู้ใช้ในวงกว้างได้ เนื่องจากยังการขาดหลักฐานที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในระดับเซลล์และโมเลกุล ซึ่งเป็นมาตรฐานของกระบวนการพัฒนายาใหม่ จึงท�าให้คนไทย

ขาดประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพและเศษฐกิจเป็นอย่างมาก 

 มาตรฐานของกระบวนการพัฒนายาใหม่ของโลกปัจจบุนัน้ัน ตวัยาออกฤทธ์ิเดีย่วๆ จะต้องถูกแยก

ออกมาในรปูทีป่ราศจากสิง่เจอืปนและต้องถูกทดสอบมาตรฐาน หลักการเหล่านีบ้างคร้ังขัดต่อธรรมชาตขิอง

การใช้ยาจากธรรมชาตแิละยาต�ารบัแผนโบราณ จงึเป็นปัญหาและอปุสรรคต่อการพัฒนาท�าให้ยาจากสมนุไพร 

ไม่สามารถผ่านเข้าสู ่การใช้ระดับคลีนิกได้ดังน้ันห้องปฏิบัติการได้เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมา 

แก้ปัญหาเหล่านี้ โดยใช้ข้อมูลระดับโอมิค (เช่น ทรานสคริปโตมิค) และข้อมูลจากไลฟ์ไบโอเซนเซอร์ (ซึ่งเป็น

โปรตนีทีด่ดัแปลงโดยพันธุวิศวกรรมภายในเซลล์ สามารถแสดงค่าทีต่รวจวดัได้เมือ่มกีารกระตุ้นโดยสารสมนุไพร 

หรอืสารใดๆ) ในการตรวจหาการออกฤทธ์ิของสารจากธรรมชาต ิโดยการสร้างแผนผัง คอนเนคตวิิตี ้และภูมิทัศน์

ของสารออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติทั้งหมด 
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O1-1 ฤทธิ�ปกป้องเซลล์ประสาทของมะขามป้อมในเซลล์ประสาทเพาะเลี �ยง 
Neuroprotective Activity of Ma-Kham-Pom (PhyllanthusemblicaL.) inNeuronal Cell Cultures 
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บทคัดย่อ 
ภาวะเครียดจากการเกิดออกซิเดชนั (oxidative stress)มีความเกี�ยวข้องกบัการเกิดโรคความเสื�อมของประสาท

ผลมะขามป้อมมีฤทธิ�ต้านออกซิเดชนัที�แรงและอาจใช้ในการบรรเทาภาวะ oxidative stress ที�ทําให้เกิดการเสื�อมของ
เซลล์ประสาทได้การศึกษานี �เพื�อทดสอบฤทธิ�ปกป้องเซลล์ประสาทของนํ �าคั �น (PE-J) สารสกดัด้วยนํ �า (PE-W) และ
สารสกดัด้วยเอทานอล (PE-E) ของผลมะขามป้อมต่อความเป็นพิษจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และกลตูาเมตในเซลล์
ประสาทเพาะเลี �ยงmouse neuroblastoma, N1E-115 การดกัจบัอนมุลูอิสระด้วยวิธี superoxide scavenging assay 
พบว่าสารสกดั PE-W และ PE-E มีฤทธิ�ต้านออกซิเดชนัที�ดีการวดัความอยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี 3-(4,5-dimethylthiazol-2-
yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide reduction (MTT)พบว่าการสมัผสักบัสารสกดั PE-W และ PE-E ก่อนไฮโดรเจน
เปอร์-ออกไซด์สามารถปกป้องการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขณะที�การสมัผสัร่วมระหว่างแต่ละ
ตวัอย่างกบัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่แสดงผลปกป้องเซลล์ และทั �งการสมัผสัก่อนและการสมัผสัร่วมกบัทกุตวัอย่างยงัไม่
แสดงผลปกป้องการตายของเซลล์ประสาทจากพิษของกลตูาเมตผลแสดงให้เห็นว่าผลมะขามป้อมมีฤทธิ�ปกป้องการตาย
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Abstract 
Oxidative stress has been implicated in pathogenesis of neurodegenerative diseases such as 

Alzheimer's disease and Parkinson's disease. Ma-Kham-Pom (PhyllanthusemblicaL.) fruit has potent antioxidant 
activity and may be use to alleviate oxidative stress-induced neurodegenerative process. This study was designed 
to investigate the neuroprotective activities of juice (PE-J), water extract (PE-W) and ethanol extract (PE-E) of        
P.emblica fruits on hydrogen peroxide (H2O2)-and glutamate-induced neurotoxicity in N1E-115, mouse 
neuroblastoma cell cultures. For free radical scavenging capacity using superoxide scavenging assay, PE-J, PE-
Wand PE-E exhibited efficient antioxidant activities. For cell viability using MTT assay, pre-exposure of cultured 
neurons with PE-W or PE-E before H2O2 exposure could protect cell injury from H2O2  while co-exposure of cultured 
neurons to H2O2 with each sample did not show this beneficial effect. Both pre-exposure and co-exposure with all 
samples did not prevent glutamate-induced neurotoxicity in cultured neurons.These findings indicated that            
P. emblica fruits showed the neuroprotective effect on H2O2-induced neurotoxicity, at least, its mechanism might 
partly involve an antioxidant property. It is suggested that further studies in animal models are required to clarify its 
efficacy and delineate the underlying mechanisms prior to develop as herbal health products. 
Keywords:Neuroprotective Activity, Ma-Kham-Pom, PhyllanthusemblicaL., mouse neuroblastoma cells, N1E-115 
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บทคัดย่อ 
โรคโลหิตเป็นพิษจากการติดเชื �อแบคทีเรียยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยการ

ตรวจแยก เ ชื �อก ่อ โ รคอย ่า ง เ ร็ว จะ เ ป็นประ โยชน์ต ่อการ ให้ยาปฏิช ีวนะแก ่ผู้ ป่ วยการศ ึกษา นี �มี
วัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาวิธี V6-16S PCR Probe-Hybridization สําหรับตรวจแยกเชื �อ 14 ชนิด คือ
Enterobacterae rogenes, Cardiobacterium hominis, Psuedomonas aeruginosa, Proteus mirabillis, 
Aeromonas spp., Haemophilus influenzae, Acinetobacter baumannii, Burkholderai pseudomallei, 
Legionella pneumophila, Kingella kingae, Francisella tularensis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella 
typhi และ Escherichia coli ในการทดสอบครั �งเดียวกันการพฒันาเริ�มจากการเตรียมสารพนัธุกรรมของเชื �อ
มาตรฐานการทดสอบหาสภาวะที�เหมาะสมของวิธีและประเมินวิธีที�พฒันาขึ �นเทียบกบัวิธีเพาะเชื �อผลการทดสอบ
พบว่าวิธีที�พฒันาขึ �นนี �สามารถตรวจแยกเชื �อได้11ชนิดพร้อมกนัขณะที� S. typhi, K. pneumonia และ E. coli  
ต้องแยกชนิดด้วย Specific PCR Probe-Hybridization  จากการประเมินของวิธีพบค่า LOD >1,140 cells/mL 
และผลทดสอบในตวัอย่าง Haemo-culture ทั �ง 130 ตวัอย่าง มีความถกูต้องความไวและความจําเพาะร้อยละ 100 
ดงันั �น วิธีที�ได้พฒันาขึ �นสามารถตรวจเชื �อก่อโรคกลุ่มนี �ได้การทดสอบครั �งเดียวกนั 
คาํสาํคัญ :  Septicemia- bacteria, V6 region, 16S rRNA gene, PCR Probe-Hybridization 
 

Abstract 
Bacteremia still remains public health problems in Thailand. The rapid identification is 

important for antimicrobial treatments. This study aimed to develop aV6-16S PCR Probe-
Hybridization assay for simultaneous detecting 14 Gram-negative bacteria, namely Enterobacterae 
rogenes, Cardiobacterium hominis, Psuedomonas aeruginosa, Proteus mirabillis, Aeromonas spp., 
Haemophilus influenzae, Acinetobacter baumannii, Burkholderai pseudomallei, Legionella 
pneumophila, Kingella kingae, Francisella tularensis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi และ 
Escherichia coli. The processes started from the standard DNA preparation, optimal condition tests 
and the method validation. Optimized developed method could be classified eleven strains while the 
others included S. typhi, K. pneumonia and E. coli were further identified using a specific PCR 
Probe-Hybridization.LOD of this assay was >1,140 cells/mL. The method validation in 130         
haemo-culture samples were100% accuracy, sensitivity and specificity. Hence, a V6-16SDNA probe-
hybridization is useful as the alternative tool for detecting these septicemia-bacteria simultaneously. 
Keyword:  Septicemia- bacteria, V6 region, 16S rRNA gene, PCR Probe-Hybridization 
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ต้นทุนประสิทธิผลการใช้ Xpert MTB/ RIF สาํหรับวินิจฉัยวัณโรคปอดในประเทศไทย 
Cost-effectiveness analysis of Xpert MTB/ RIF for diagnosis of pulmonary tuberculosis, Thailand. 
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  บทคัดย่อ 

วณัโรคเป็นปัญหาสําคญัทางสาธารณสขุทั�วโลกซึ�งต้องการเครื�องมือในการวินิจฉยัที�รวดเร็วและถกูต้อง การศกึษานี �
เป็นการประเมินความคุ้มค่าของเครื�องมือที�ตรวจวินิจฉยัวณัโรคระหว่าง Xpert MTB / RIF และsputum AFB smear โดย
สร้าง decision-tree model เพื�อคํานวณต้นทนุที�ใช้ในผู้ ป่วยผู้ใหญ่ที�สงสยัวณัโรคปอดและผลลพัธ์ได้แก่การวินิจฉยัที�ถกูต้อง 
ระยะเวลาที�ใช้ในการวินิจฉัยที�ถูกต้อง และปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์ โดยใช้มมุมองทางสงัคม ผลการศึกษาทางคลินิก
พบว่า Xpert MTB / RIF ลดระยะเวลาในการวินิจฉยัที�ถกูต้องเฉลี�ย 2.23 วนั และเมื�อใช้แบบจําลองมอนติคาร์โลวิเคราะห์
ผู้สงสยัวณัโรคปอด 1,000 ราย พบว่า วิธี Xpert MTB / RIF มีผู้ ที�ได้รับการวินิจฉัยที�ถูกต้องเฉลี�ย 673 ราย และปีที�มี
คุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เฉลี�ย 945.85 ปีภายใต้ต้นทุน 4,507,985.01 บาท ส่วนวิธี sputum AFB smear พบผู้ ที�ได้รับ
การวินิจฉัยถูกต้องเฉลี�ย 592 ราย และปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เฉลี�ย 940.40 ปีภายใต้ต้นทุน 6,195,005.58 บาท 
เมื�อเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีพบว่า วิธี Xpert MTB / RIF มีผู้ ที�ได้รับการวินิจฉัยถูกต้องมากกว่าอีกวิธีจํานวน 81 ราย
โดยมีปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เพิ�มขึ �น 5.45 ปีแต่มีต้นทุนตํ�ากว่า 1,687,020.58 บาท และเมื�อวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของตวัแปร พบว่าการใช้วิธี Xpert MTB / RIF มีความคุ้มค่ามากกว่าวิธี sputum AFB smear 
คาํสาํคัญ : วณัโรคปอด ต้นทนุประสทิธิผล Xpert MTB/ RIF, sputum AFB smear 

Abstract 
Tuberculosis is a major public health problem worldwide.The tool for rapid and accurate diagnosis was 

desire. This study evaluated the cost-effectiveness of diagnostic test between the method of Xpert MTB/RIF and 
sputum AFB smear. Cost-effectiveness analysis was calculated using a decision-tree model. It was designed to 
evaluate costs in adult patients who were presumptive with pulmonary tuberculosis (PTB). Health outcomes were 
the correct diagnosis, the time to get the correct diagnosis and the quality-adjusted life-years (QALYs). Costs 
were calculated based on the social perspective. The results showed that the time to get the correct diagnosis for 
the group using Xpert MTB/RIF method was 2.23 days shorter than the group using sputum AFB smear method. 
The Monte Carlo model analyzed 1,000 persons who suspected of having TB for the Xpert MTB/RIF method 
revealed the average of receiving the correct diagnosis was 673 cases and the average of QALYs was 945.85 
years and the average of costs was 4,507,985.01 Baht. For the sputum AFB smear method found that the average 
number receiving the correct diagnosis was 592 cases and the average QALYs was 940.40 years and the 
average costs were 6,195,005.58 Baht.This study found that using Xpert MTB/RIF increased the number of 
correct diagnosis was 81 cases and the QALYs gained was 5.45 years, with lower costs than sputum AFB smear 
1,687,020.58 Baht. Probabilistic and one way sensitivity analysis confirmed that the Xpert MTB/RIF remained cost-
effective more than the sputum AFB smear. 
Keywords : Pulmonary tuberculosis, Cost-effectiveness analysis, Xpert MTB/ RIF, sputum AFB smear *Corresponding author  E-mail : khumsri@gmail.com 
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คุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เฉลี�ย 945.85 ปีภายใต้ต้นทุน 4,507,985.01 บาท ส่วนวิธี sputum AFB smear พบผู้ ที�ได้รับ
การวินิจฉัยถูกต้องเฉลี�ย 592 ราย และปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เฉลี�ย 940.40 ปีภายใต้ต้นทุน 6,195,005.58 บาท 
เมื�อเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีพบว่า วิธี Xpert MTB / RIF มีผู้ ที�ได้รับการวินิจฉัยถูกต้องมากกว่าอีกวิธีจํานวน 81 ราย
โดยมีปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เพิ�มขึ �น 5.45 ปีแต่มีต้นทุนตํ�ากว่า 1,687,020.58 บาท และเมื�อวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของตวัแปร พบว่าการใช้วิธี Xpert MTB / RIF มีความคุ้มค่ามากกว่าวิธี sputum AFB smear 
คาํสาํคัญ : วณัโรคปอด ต้นทนุประสทิธิผล Xpert MTB/ RIF, sputum AFB smear 

Abstract 
Tuberculosis is a major public health problem worldwide.The tool for rapid and accurate diagnosis was 

desire. This study evaluated the cost-effectiveness of diagnostic test between the method of Xpert MTB/RIF and 
sputum AFB smear. Cost-effectiveness analysis was calculated using a decision-tree model. It was designed to 
evaluate costs in adult patients who were presumptive with pulmonary tuberculosis (PTB). Health outcomes were 
the correct diagnosis, the time to get the correct diagnosis and the quality-adjusted life-years (QALYs). Costs 
were calculated based on the social perspective. The results showed that the time to get the correct diagnosis for 
the group using Xpert MTB/RIF method was 2.23 days shorter than the group using sputum AFB smear method. 
The Monte Carlo model analyzed 1,000 persons who suspected of having TB for the Xpert MTB/RIF method 
revealed the average of receiving the correct diagnosis was 673 cases and the average of QALYs was 945.85 
years and the average of costs was 4,507,985.01 Baht. For the sputum AFB smear method found that the average 
number receiving the correct diagnosis was 592 cases and the average QALYs was 940.40 years and the 
average costs were 6,195,005.58 Baht.This study found that using Xpert MTB/RIF increased the number of 
correct diagnosis was 81 cases and the QALYs gained was 5.45 years, with lower costs than sputum AFB smear 
1,687,020.58 Baht. Probabilistic and one way sensitivity analysis confirmed that the Xpert MTB/RIF remained cost-
effective more than the sputum AFB smear. 
Keywords : Pulmonary tuberculosis, Cost-effectiveness analysis, Xpert MTB/ RIF, sputum AFB smear *Corresponding author  E-mail : khumsri@gmail.com 
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ในปัจจุบนัมีรายงานยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลงทําให้ไม่สามารถควบคมุและป้องกนัโรคไข้เลือดออกและ
โรคไข้ซิกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจยันี �จึงได้พฒันาผลิตภณัฑ์สเปรย์อดัก๊าซกําจดัยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลง 
6 สายพนัธุ์ จากจงัหวดัพิษณุโลก ชุมพร จนัทบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี และนครปฐมโดยผลิตภณัฑ์มีสารออกฤทธิ�
เป็นสารเคมีกําจดัแมลงชนิดเดี�ยว 5 ชนิด คือ พิริมิฟอสเมทิล ร้อยละ 0.074  คลอไพริฟอส ร้อยละ 0.04  ฟีโนบคูาร์บ ร้อยละ 
0.336  ทรานสฟลทูริน ร้อยละ 0.108 หรือฟิโปรนิล ร้อยละ 0.14 และนํามาทดสอบประสิทธิผลในการกําจดัยงุลายบ้านดื �อยา
กําจดัแมลงในตู้ Glass Chamber ตามวิธีขององค์การอนามยัโลก ผลิตภณัฑ์ที�มีประสิทธิผลดีที�สดุจะถกูนําไปประเมินผล
ในพื �นที�ภาคสนาม จากการศกึษา พบว่า ผลิตภณัฑ์สเปรย์ทรานสฟลทูรินมีประสิทธิผลในการกําจดัยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลง
ทั �ง  6 สายพนัธุ์ ได้ดีกว่าอีก 4 ผลิตภณัฑ์ อย่างมีนยัสําคญั (p<0.05) โดยให้อตัราตาย ร้อยละ 100 ในตู้  Glass Chamber และให้
อตัราตายของยงุลายบ้าน ร้อยละ100 ในพื �นที�ภาคสนาม  โดยผลิตภณัฑ์สเปรย์ทรานสฟลทูรินจะถกูนําไปพฒันาต่อยอดเป็น
ผลติภณัฑ์สเปรย์กําจดัยงุเชิงพาณิชย์ที�มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
คาํสาํคัญ: โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา ยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลงผลิตภณัฑ์สเปรย์อดัก๊าซ 
 

Abstract 
At present, there are many reports of insecticide resistance in Aedes aegypti populations causing 

ineffective control and prevention of dengue and Zika fever. This research aimed to develop aerosol spray 
products against 6 insecticide-resistant strains of the Ae. aegypti mosquito collected from Phitsanulok, 
Chumphon, Chanthaburi, Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima and Nakhon Pathom. Each product contained a 
single active ingredient of 0.074% Pirimiphos-methyl, 0.04% Chlorpyrifos, 0.336% Fenobucarb, 0.108% 
Transfluthrin or 0.14% Fipronil. All aerosol spray products were tested for the effectiveness against 6 
insecticide-resistant strains of the Ae. aegypti mosquito in Glass Chamber according to WHO procedure. The 
most effective product was then evaluated against the Ae. aegypti mosquito in the fields. The results showed 
that the aerosol spray product of Transfluthrin exhibited significantly higher effectiveness against 6 mosquito 
strains than other 4 products with a 100% mortality rate in Glass Chamber (p<0.05). It provided a 100% 
mortality rate of the Ae. aegypti mosquito in the fields as well. The aerosol spray product of Transfluthrin will 
be further developed for a commercial anti-mosquito aerosol spray product with international standard on 
quality. 
Keywords : dengue, Zika fever, insecticide-resistant strains of Ae. Aegypti mosquito, aerosol spray products 
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วณัโรคเป็นปัญหาสําคญัทางสาธารณสขุทั�วโลกซึ�งต้องการเครื�องมือในการวินิจฉยัที�รวดเร็วและถกูต้อง การศกึษานี �
เป็นการประเมินความคุ้มค่าของเครื�องมือที�ตรวจวินิจฉยัวณัโรคระหว่าง Xpert MTB / RIF และsputum AFB smear โดย
สร้าง decision-tree model เพื�อคํานวณต้นทนุที�ใช้ในผู้ ป่วยผู้ใหญ่ที�สงสยัวณัโรคปอดและผลลพัธ์ได้แก่การวินิจฉยัที�ถกูต้อง 
ระยะเวลาที�ใช้ในการวินิจฉัยที�ถูกต้อง และปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์ โดยใช้มมุมองทางสงัคม ผลการศึกษาทางคลินิก
พบว่า Xpert MTB / RIF ลดระยะเวลาในการวินิจฉยัที�ถกูต้องเฉลี�ย 2.23 วนั และเมื�อใช้แบบจําลองมอนติคาร์โลวิเคราะห์
ผู้สงสยัวณัโรคปอด 1,000 ราย พบว่า วิธี Xpert MTB / RIF มีผู้ ที�ได้รับการวินิจฉัยที�ถูกต้องเฉลี�ย 673 ราย และปีที�มี
คุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เฉลี�ย 945.85 ปีภายใต้ต้นทุน 4,507,985.01 บาท ส่วนวิธี sputum AFB smear พบผู้ ที�ได้รับ
การวินิจฉัยถูกต้องเฉลี�ย 592 ราย และปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เฉลี�ย 940.40 ปีภายใต้ต้นทุน 6,195,005.58 บาท 
เมื�อเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีพบว่า วิธี Xpert MTB / RIF มีผู้ ที�ได้รับการวินิจฉัยถูกต้องมากกว่าอีกวิธีจํานวน 81 ราย
โดยมีปีที�มีคุณภาพชีวิตที�สมบูรณ์เพิ�มขึ �น 5.45 ปีแต่มีต้นทุนตํ�ากว่า 1,687,020.58 บาท และเมื�อวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของตวัแปร พบว่าการใช้วิธี Xpert MTB / RIF มีความคุ้มค่ามากกว่าวิธี sputum AFB smear 
คาํสาํคัญ : วณัโรคปอด ต้นทนุประสทิธิผล Xpert MTB/ RIF, sputum AFB smear 

Abstract 
Tuberculosis is a major public health problem worldwide.The tool for rapid and accurate diagnosis was 

desire. This study evaluated the cost-effectiveness of diagnostic test between the method of Xpert MTB/RIF and 
sputum AFB smear. Cost-effectiveness analysis was calculated using a decision-tree model. It was designed to 
evaluate costs in adult patients who were presumptive with pulmonary tuberculosis (PTB). Health outcomes were 
the correct diagnosis, the time to get the correct diagnosis and the quality-adjusted life-years (QALYs). Costs 
were calculated based on the social perspective. The results showed that the time to get the correct diagnosis for 
the group using Xpert MTB/RIF method was 2.23 days shorter than the group using sputum AFB smear method. 
The Monte Carlo model analyzed 1,000 persons who suspected of having TB for the Xpert MTB/RIF method 
revealed the average of receiving the correct diagnosis was 673 cases and the average of QALYs was 945.85 
years and the average of costs was 4,507,985.01 Baht. For the sputum AFB smear method found that the average 
number receiving the correct diagnosis was 592 cases and the average QALYs was 940.40 years and the 
average costs were 6,195,005.58 Baht.This study found that using Xpert MTB/RIF increased the number of 
correct diagnosis was 81 cases and the QALYs gained was 5.45 years, with lower costs than sputum AFB smear 
1,687,020.58 Baht. Probabilistic and one way sensitivity analysis confirmed that the Xpert MTB/RIF remained cost-
effective more than the sputum AFB smear. 
Keywords : Pulmonary tuberculosis, Cost-effectiveness analysis, Xpert MTB/ RIF, sputum AFB smear *Corresponding author  E-mail : khumsri@gmail.com 
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ในปัจจุบนัมีรายงานยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลงทําให้ไม่สามารถควบคมุและป้องกนัโรคไข้เลือดออกและ
โรคไข้ซิกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจยันี �จึงได้พฒันาผลิตภณัฑ์สเปรย์อดัก๊าซกําจดัยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลง 
6 สายพนัธุ์ จากจงัหวดัพิษณุโลก ชุมพร จนัทบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี และนครปฐมโดยผลิตภณัฑ์มีสารออกฤทธิ�
เป็นสารเคมีกําจดัแมลงชนิดเดี�ยว 5 ชนิด คือ พิริมิฟอสเมทิล ร้อยละ 0.074  คลอไพริฟอส ร้อยละ 0.04  ฟีโนบคูาร์บ ร้อยละ 
0.336  ทรานสฟลทูริน ร้อยละ 0.108 หรือฟิโปรนิล ร้อยละ 0.14 และนํามาทดสอบประสิทธิผลในการกําจดัยงุลายบ้านดื �อยา
กําจดัแมลงในตู้ Glass Chamber ตามวิธีขององค์การอนามยัโลก ผลิตภณัฑ์ที�มีประสิทธิผลดีที�สดุจะถกูนําไปประเมินผล
ในพื �นที�ภาคสนาม จากการศกึษา พบว่า ผลิตภณัฑ์สเปรย์ทรานสฟลทูรินมีประสิทธิผลในการกําจดัยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลง
ทั �ง  6 สายพนัธุ์ ได้ดีกว่าอีก 4 ผลิตภณัฑ์ อย่างมีนยัสําคญั (p<0.05) โดยให้อตัราตาย ร้อยละ 100 ในตู้  Glass Chamber และให้
อตัราตายของยงุลายบ้าน ร้อยละ100 ในพื �นที�ภาคสนาม  โดยผลิตภณัฑ์สเปรย์ทรานสฟลทูรินจะถกูนําไปพฒันาต่อยอดเป็น
ผลติภณัฑ์สเปรย์กําจดัยงุเชิงพาณิชย์ที�มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
คาํสาํคัญ: โรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิกา ยงุลายบ้านดื �อยากําจดัแมลงผลิตภณัฑ์สเปรย์อดัก๊าซ 
 

Abstract 
At present, there are many reports of insecticide resistance in Aedes aegypti populations causing 

ineffective control and prevention of dengue and Zika fever. This research aimed to develop aerosol spray 
products against 6 insecticide-resistant strains of the Ae. aegypti mosquito collected from Phitsanulok, 
Chumphon, Chanthaburi, Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima and Nakhon Pathom. Each product contained a 
single active ingredient of 0.074% Pirimiphos-methyl, 0.04% Chlorpyrifos, 0.336% Fenobucarb, 0.108% 
Transfluthrin or 0.14% Fipronil. All aerosol spray products were tested for the effectiveness against 6 
insecticide-resistant strains of the Ae. aegypti mosquito in Glass Chamber according to WHO procedure. The 
most effective product was then evaluated against the Ae. aegypti mosquito in the fields. The results showed 
that the aerosol spray product of Transfluthrin exhibited significantly higher effectiveness against 6 mosquito 
strains than other 4 products with a 100% mortality rate in Glass Chamber (p<0.05). It provided a 100% 
mortality rate of the Ae. aegypti mosquito in the fields as well. The aerosol spray product of Transfluthrin will 
be further developed for a commercial anti-mosquito aerosol spray product with international standard on 
quality. 
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บทคัดย่อ 

     โรคพิษสนุัขบ้าเป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศที�ทําให้มีผู้ เสียชีวิตหลายราย “โครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษสนุขับ้า” ซึ�งดําเนินการโดยรัฐบาลไทย สอดคล้องกบัแนวทางองค์การอนามยัโลก 
และองค์การโรคระบาดสตัว์ ซึ�งเร่งรัดกําจดัโรคพิษสนุขับ้าภายในปีพ.ศ.2573 ผู้ ป่วยสงสยัทกุรายต้องได้รับการตรวจ
เพื�อยืนยันแยกโรคพิษสุนัขบ้าจากโรคไข้สมองอักเสบอื�นๆที�แสดงอาการคล้ายคลึง ในปี พ.ศ.2553 – 2561 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้รับตัวอย่างส่งตรวจยืนยันโรคพิษ
สุนัขบ้าด้วยเทคนิค Direct Fluorescent Antibody Assay และ Polymerase chain reaction  จํานวน 
167 ราย พบว่าให้ผลบวกจํานวน 60 ราย (ร้อยละ 35.9) ส่งผลกรมควบคุมโรคและกรมปศุสตัว์ดําเนินการ
ควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนในพื �นที� นอกจากนี �การติดตามเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสพิษสุนัขบ้าที�เป็นสาเหตุการ
ระบาดอย่างต่อเนื�องพบว่ายังคงเป็นสายพันธุ์ไทย ซึ�งข้อมูลเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้จัดทํานโยบายเพื�อ
การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
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Rabies in Thailand remains a public health problem with dead cases. “Saving Animals and 
Human Lives from Rabies Project” has been conducted by Thai government in accordance with the 
guidelines of the World Health Organization and the Office International des Epizooties to accelerate 
human rabies elimination by 2030. All suspected cases must be confirmed by laboratory to 
differentiate rabies encephalitis from others.In 2010 – 2018, 60 of 167 (35.9%) cases were confirmed 
positive by direct fluorescent antibody assay and polymerase chain reaction at the National Institute 
of Health, Department of Medical Sciences, resulting in a rapid notification to the Department of 
Disease Control and the Department of Livestock to urgently control rabies in affected areas. 
Moreover, continuous laboratory-based surveillance indicates strains circulating in Thailand are still 
Thai strains. The overall information is useful for preparation of policies to eliminate rabies.  
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การสร้างและผลติรีคอมบแินนท์โปรตีน NS1 ของเชื �อไวรัสเดง็กี�สายพันธ์ุ 2 เพื�อใช้ในการทดสอบความชาํนาญ
โรคไข้เลือดออกโดยวธีิอมิมูโนโครมาโทกราฟี 

Construction and production of recombinant NS1 protein of dengue virus serotype II in application of 
proficiency testing for dengue fever diagnosis by immunochromatography 
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บทคัดย่อ 
การตรวจทางภมิูคุ้มกนัโดยตรวจหาโปรตีน NS1 ของเชื �อไวรัสเด็งกี�สามารถช่วยวินิจฉยัโรคไข้เลือดออกได้ตั �งแต่

ระยะแรก เพื�อให้ผลการทดสอบน่าเชื�อถือ ห้องปฏิบัติการจึงต้องมีการประกันคุณภาพโดยการทดสอบความชํานาญ  
วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี �เพื�อพฒันาโปรตีน NS1 ด้วยเทคนิคพนัธุวิศวกรรมสําหรับใช้ในการเตรียมตวัอย่างในโครงการ
ทดสอบความชํานาญโรคไข้เลือดออกโดยวิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟี โดยออกแบบและโคลนยีน NS1 ของไวรัสเด็งกี�      
สายพนัธุ์ 2 เพื�อผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ในเซลล์ HEK239F จากนั �นนํารีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ที�ได้เจือจางด้วย
พลาสมาคนปกติและทดสอบความเป็นเนื �อเดียวกนัก่อนแบ่งส่งให้สมาชิกทําการทดสอบความชํานาญ และศกึษาความ 
คงตวัของตวัอย่าง ผลการศกึษาคณุลกัษณะของโปรตีนที�ได้โดยวิธี SDS-PAGE พบว่ามีขนาดโมเลกลุประมาณ 55 kDa 
สอดคล้องกับโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี� ผลการทดสอบความชํานาญพบว่าสมาชิกรายงานผลบวกร้อยละ 100 ใน     
รอบที� 1 และร้อยละ 97.18 ในรอบที� 2 โดยตวัอย่างมีความคงตวัเมื�อเก็บรักษาที�อณุหภมิูห้องเป็นเวลา 1 เดือน แสดงให้
เหน็วา่รีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ที�พฒันาขึ �นนี �สามารถใช้เป็นตวัอยา่งในการทดสอบความชํานาญได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

คาํสาํคัญ: ไวรัสเด็งกี�, ไข้เลือดออก, โปรตีน NS1 
 

Abstract 
 The detection of non-structural protein 1 (NS1) of dengue virus is a useful tool for diagnosis of acute 
dengue fever. For the valid results of testing, laboratory should establish quality assurance with proficiency testing 
activity. The purpose of this study was to develop NS1 protein by genetic engineering techniques in application for 
preparing samples in the proficiency testing project for dengue fever by immunochromatography. NS1 gene of 
dengue virus serotype II was designed and cloned for production of recombinant NS1 protein in HEK239F cell lines. 
The expressed recombinant NS1 protein was then diluted in normal plasma and tested for homogeneity before 
sending to the members of project and stability of sample was also studied. Characterization of recombinant NS1 
protein by SDS-PAGE revealed that molecular weight was approximately 55 kDa and corresponded to native NS1 
protein of dengue virus. The proficiency testing result from members in the 1st round report was positive for 100 % 
and the 2nd round was 97.18 %. The samples were stable when stored at room temperature for 1 month. These 
results indicate that developed recombinant NS1 protein could be used as samples in proficiency testing effectively. 
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บทคัดย่อ  
 เพกา ปลาไหลเผือก และยา่นาง เป็นสมนุไพรไทยที�ใช้ในการรักษาอาการที�มีสาเหตจุากการอกัเสบ มีรายงานวิจยั
แสดงวา่สมนุไพรทั �ง 3 ชนิด มีฤทธิ�ต้านการอกัเสบแตก่ลไกการออกฤทธิ�ยงัไมช่ดัเจน การวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อศกึษา
กลไกการออกฤทธิ�ต้านการอกัเสบของสารสกดัเพกา ปลาไหลเผือก และยา่นาง ในเซลล์ RAW 264.7 โดย Griess assay 
และเทคนิค ELISA ผลการวิจยัพบวา่ สารสกดัเอทานอลจากเปลือกต้นเพกา สารสกดัเอทานอลจากใบและรากยา่นาง 
และสารสกดัเอทานอล 50% จากรากปลาไหลเผือก มีฤทธิ�ยบัยั �งการอกัเสบในเซลล์ RAW 264.7 ที�ถูกกระตุ้ นด้วยไลโป-
โพลีแซคคาไรด์ (LPS) โดยยับยั �งการทํางานของ iNOS และการสร้าง PGE2 โดยมีเพียงสารสกัดเอทานอล 50% 
จากรากปลาไหลเผือกเพียงชนิดเดียวที�มีฤทธิ�ยับยั �งการสร้าง TNF-α ร่วมด้วย ข้อมูลจากการศึกษานี �ทําให้ทราบ
กลไกการออกฤทธิ�ต้านอักเสบของสมุนไพรทั �ง 3 ชนิด สามารถนําไปสู่การศึกษาฤทธิ�ต้านอักเสบในสัตว์ทดลอง
และในคน เพื�อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้านการอักเสบต่อไป  
คาํสาํคัญ : ฤทธิ�ต้านอกัเสบ เพกา ปลาไหลเผือก ย่านาง  
 

Abstract 
Oroxylum indicum (L.) Kurz, Eurycoma longifolia Jack, and Tiliacora triandra (Colebr.) Diels are Thai 

medicinal plants used for relief the symptoms caused by inflammation. However, their anti-inflammatory 
mechanisms are rarely described. The aim of this study is to investigate the anti-inflammatory mechanisms of 
O. indicum, E. longifolia, and T. triandra extracts in RAW 264.7 cells using Griess assay and ELISA 
technique. The results showed that ethanolic extracts from O. indicum stem barks, T. triandra leaves and 
roots, and 50% ethanolic extract from E. longifolia roots exhibited the anti-inflammatory actions by inhibiting 
LPS-induced iNOS activity and PGE2 production. Only 50% ethanolic E. longifolia root extract showed the 
inhibition on TNF-α production. Therefore, this study provides the information of certain anti-inflammatory 
mechanisms of three medicinal plants, which are necessary for further studies in animals and human to 
develop these extracts as the new anti-inflammatory products.  
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บทคัดย่อ 
ประเทศไทยมีความชุกของการติดเชื �อวณัโรคในกลุ่มประชากรสงู การตรวจวินิจฉัยแยกโรคและระยะของการติด

เชื �อจงึมีความสําคญัตอ่การเริ�มต้นการรักษาและการควบคมุการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ  ในกลไกการทําลายเชื �อก่อ
โรคภายในเซลล์เมื�อได้รับเชื �อวณัโรค เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์จะถกูกระตุ้นให้เกิดการสร้างไซโตไคน์ โดยเฉพาะชนิด 
Interferon-gamma (IFN-gamma) จะมีระดบัเพิ�มขึ �นจากระดบัปกติอย่างมีนยัสําคญั ทําให้สามารถใช้เพื�อการคดักรองและ
วินิจฉัยการติดเชื �อโดยเฉพาะอย่างยิ�งในกลุ่มเสี�ยง วตัถุประสงค์ของการศึกษานี � คือการพฒันาการทดสอบทางภูมิคุ้มกัน
ด้วยวิธีอีไลซาเพื�อวดัระดบั IFN-gamma โดยคดัเลือกโมโนโคลนแอนติบอดีต่อ IFN-gamma จํานวน 8 โคลน เป็น primary 
antibody ในการจับกับรีคอมบิแนนท์ IFN-gamma และคดัเลือก โมโนโคลนแอนติบอดีต่อ IFN-gamma ที�มีการติดฉลาก
ด้วยเอนไซม์ Horseradish peroxidase จํานวน 6 โคลน ผลการศึกษาพบว่า 10 μg/ml โมโนโคลนแอนติบอดีต่อ IFN-
gamma ชนิด D4 และ 0.5 μg/ml โมโนโคลนแอนติบอดีตอ่ IFN-gamma ซึ�งติดฉลากด้วยเอนไซม์ horseradish peroxidise 
สามารถตรวจวดัระดบัของรีคอมบิแนนท์ IFN-gamma ได้ที� ≥ 10 ng/ml ในตวัอยา่ง 
คาํสาํคัญ: วณัโรค, ELISA, Interferon-gamma 

Abstract 
In Thailand, tuberculosis infection is high prevalence. Increasing of interferon- gamma (IFN-gamma)  

which is produced through activated T-lymphocyte is a significant marker for diagnosis of infection.  After  infection, 
mycobacterial antigens stimulate an immune defense mechanism and IFN-gamma produced from T-lymphocyte 
plays an essential role in protection against intracellular infection. Quantitative or semi-quantitative detections of  
IFN-gamma are useful to identify mycobacterial infection among risk groups which provide beneficial aspects in 
early treatment, patient management as well as disease control. The main purpose of this study was to develop 
ELISA for IFN-gamma detection with high specificity and sensitivity. Based on sandwich ELISA, 8 clones of 
monoclonal anti-IFN-gamma antibody were applied as a primary antibody to bind to recombinant IFN-gamma 
molecules. The recombinant IFN-gamma was then captured and analyzed by 6 clones of HRP conjugated anti-
human IFN-gamma antibody at the wavelength of 450 nm. The result showed that 10 μg/ml monoclonal anti-IFN-
gamma antibody (clone D4) and 0.5 μg/ml HRP conjugated rabbit anti-human IFN-gamma  antibody  exhibited  an 
acceptable condition for detecting recombinant IFN-gamma at ≥ 10 ng/ml. 
Keywords: Tuberculosis, ELISA, Interferon gamma 
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ความสาํคัญของการตรวจวัดปริมาณ BCR-ABL fusion gene ในผู้ป่วยมะเร็งเมด็เลือดขาวเรื �อรังชนิดมัยอลิอยด์ 
The importance of BCR-ABL fusion gene measurement in chronic myeloid leukemia patients 
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บทคัดย่อ 
ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื �อรังชนิดมยัอิลอยด์ (Chronic Myeloid Leukemia; CML) ที�ได้รับการรักษาด้วย

ยาในกลุม่ Tyrosine kinase inhibitor (TKIs) ต้องได้รับการตรวจวดัปริมาณBCR-ABL fusion gene เพื�อติดตามการ
ตอบสนองต่อยาและปรับแผนการรักษาให้เข้ากับอาการของผู้ ป่วยซึ�งการตรวจยีนชนิดนี �นิยมใช้เทคนิค Quantitative 
Real-Time PCR (RQ-PCR) เพราะมีความแม่นยําสงู ปัจจบุนัทางศนูย์พนัธุศาสตร์การแพทย์ร่วมกบับริษัทโนวาร์ติส
(ประเทศไทย)ให้บริการตรวจปริมาณ BCR-ABL fusion gene ในผู้ ป่วยที�ได้รับยา Imatinib ด้วยวิธี RQ-PCR ไปแล้ว 
853 ราย พบว่าผู้ ป่วย 540 ราย ตอบสนองต่อยา (Major Molecular Response; MMR)  มีค่า %IS Unit ≤0.1 คิดเป็น
ร้อยละ 63.31 และผู้ ป่วย 313 ราย ไม่ตอบสนองยา (non-Major Molecular Response; non-MMR) มีค่า              
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จนัทร์ฉาย คําแสน 
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บทคัดย่อ 
โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) เป็ นโรคติดต่อจากสตัว์สู่คนที�สําคญั มีสาเหตจุากเชื �อแบคทีเรีย และพบได้ 

อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การศึกษานี �เป็นการตรวจหาระดบัไตเตอร์ของแอนติบอดีต่อเชื �อเลปโตสไปโรสิสโดยวิธี 
Indirect Immunofluorescent assay (IFA) ในผู้  ป่ วยสงสยัโรคเลปโตสไปโรสิสจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวดั
อบุลราชธานี ที�ส่งตรวจห้องปฏิบติัการพยาธิวิทยาคลินิก ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 10 อบุลราชธานี ระหว่างเดือน
ตลุาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 เพื�อช่วยในการวินิจฉยัโรคของแพทย์และวิเคราะห์แนวโน้มการระบาด 
จํานวน 350 ราย อตัราสว่นเพศชายต่อเพศหญิง 4.07:1 เป็นชาย 281 ราย หญิง 69 ราย  ในจํานวนนี �เป็นเด็ก 5 ราย ผล
การตรวจพบว่าให้ผลบวก 171 ราย (ร้อยละ 48.86) ในจํานวนนี � 106 ราย (ร้อยละ 61.99) โดยให้ผลบวกที�ระดบัไตเตอร์ 
มากกว่าหรือเท่ากบั 1:400 ตามด้วย 30 ราย (ร้อยละ 17.54) ให้ผลบวกที�ระดบัไตเตอร์ เท่ากบั 1:200 และ 35 ราย 
(ร้อยละ 20.47) ให้ผลบวกที�ระดบัไตเตอร์ เท่ากบั 1:100  ในขณะที� 179 ราย (ร้อยละ 51.14) ให้ผลลบที�ระดบัไตเตอร์ 
น้อยกว่า 1:100  การระบาดพบมากช่วงนํ �าท่วมปลายฤดฝูนในเดือนตลุาคมไปจนถึงฤดเูริ�มเก็บเกี�ยวข้าวในเดือน
พฤศจิกายน แสดงว่าจงัหวดัอบุลราชธานียงัคงเป็นถิ�นระบาดและการป้องกนัโรคเลปโตสไปโรสิสควรเน้นที�การป้องกนั
การสมัผสับาดแผลกบันํ �าขณะทํางานในทุ่งนา 
คาํสาํคัญ  : โรคเลปโตสไปโรสิส, โรคติดตอ่จากสตัว์สูค่น, โรคประจําถิ�น, Indirect Immunofluorescent assay (IFA)  

Abstract 
 Leptospirosis is one of the important zoonosis diseases caused by bacteria that found in the 
northeast of Thailand. This study is monitoring the titer of Leptospira antibodies by indirect Immunofluorescent 
assay (IFA) among suspected cases from Ubon Ratchathani’s hospitals sending to the pathology laboratory 
of Regional Medical Science Center 10 Ubon Ratchathani, in order to support physician’s diagnosis and 
forecast epidemiological trend. A total of 350 samples collected during October 2014 to 30 September 2018. 
Collecting serum samples from male to female at the ratio 4.07:1 (281 : 69) that five were children. The results 
indicated that 171 samples (48.86 %) were positive at titer >1:400 106 samples (61.99 %) followed by 30 
samples (17.54 %) positive titer at 1:200  and 35 samples (20.47 %) positive titer at 1:100.  While 179 samples 
showed titer of <1 : 100 ( 51.14 %) reporting as negative. Outbreaks seem to occur during flooding at the end 
of rainy season in October connecting to the beginning of the harvest season in November. Thus, Ubon 
Ratchathani province was still an endemic area and prevention of leptospirosis should emphasize the 
protecting of body lesion from water during working in the paddy field.  
Keywords : Leptospirosis, zoonosis, endemic disease, Indirect Immunofluorescent assay (IFA) 
E-mail : Junchay.k@dmsc.mail.go.th 
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Abstract 
 Leptospirosis is one of the important zoonosis diseases caused by bacteria that found in the 
northeast of Thailand. This study is monitoring the titer of Leptospira antibodies by indirect Immunofluorescent 
assay (IFA) among suspected cases from Ubon Ratchathani’s hospitals sending to the pathology laboratory 
of Regional Medical Science Center 10 Ubon Ratchathani, in order to support physician’s diagnosis and 
forecast epidemiological trend. A total of 350 samples collected during October 2014 to 30 September 2018. 
Collecting serum samples from male to female at the ratio 4.07:1 (281 : 69) that five were children. The results 
indicated that 171 samples (48.86 %) were positive at titer >1:400 106 samples (61.99 %) followed by 30 
samples (17.54 %) positive titer at 1:200  and 35 samples (20.47 %) positive titer at 1:100.  While 179 samples 
showed titer of <1 : 100 ( 51.14 %) reporting as negative. Outbreaks seem to occur during flooding at the end 
of rainy season in October connecting to the beginning of the harvest season in November. Thus, Ubon 
Ratchathani province was still an endemic area and prevention of leptospirosis should emphasize the 
protecting of body lesion from water during working in the paddy field.  
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Situation of Leptospirosis in Surat Thani during year 2016-2018 
ชติุมา สงัขสตูร*และทรรศนีย์ มาศจํารัส 

Chutima Sungkhasoot *and Thatsanee Masjamras 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 11 สรุาษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 11 Surat Thani, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 

         โรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี�หน ูเป็นโรคติดต่อจากสตัว์สูค่น  เกิดจากการติดเชื �อแบคทีเรียที�มีรูปร่างเป็นเกลียว มีชื�อว่า 
เลปโตสไปรา  อาการ  ไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง  ปวดกล้ามเนื �อ   ไตวาย  และอาจเสียชีวิตได้  ในปี พ.ศ. 2559-2561                 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 11 สรุาษฎร์ธานี ได้รับตวัอย่างซีรั�มจากโรงพยาบาลในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน 577 ตวัอย่าง 
ตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี Indirect Immunofluorescent Antibody (IFA) พบผลบวก 293 ตวัอย่าง (50.8%) โดยปี พ.ศ. 2559 
ตวัอย่างส่งตรวจ 165 ตวัอย่าง พบผลบวก 64 ตวัอย่าง (38.8%) ปี พ.ศ. 2560 ตวัอย่างส่งตรวจ 204 ตวัอย่างพบผลบวก 117 
ตวัอย่าง (57.4%) ปี พ.ศ. 2561 ตวัอย่างส่งตรวจ 208 ตวัอย่าง พบผลบวก 112 ตวัอย่าง(53.8%) เมื�อจําแนกเป็นฤดกูาล พบว่า
ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ตัวอย่างส่งตรวจ 138 ตัวอย่าง พบผลบวก 82 ตัวอย่าง (59.4%) ส่วนฤดูฝน  (มิถุนายน-
มกราคม) ตัวอย่างส่งตรวจ 439 ตัวอย่าง พบผลบวก 211 ตัวอย่าง (48.1%) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสถานการณ์         
โรคเลปโตสไปโรสิสในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมีแนวโน้มสงูขึ �น โดยมีผู้ ป่วยสงูสดุในฤดฝูนช่วงสิงหาคมถึงตลุาคม อาจเนื�องมาจาก
ปลายปี 2559 พื �นที�จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีประสบปัญหาอทุกภยั สง่ผลให้พบจํานวนผู้ ป่วยด้วย โรคเลปโตสไปโรสิสเพิ�มขึ �น  สาเหตุ
เกิดจากการยํ�านํ �าแช่นํ �าเป็นเวลานาน  ข้อมลูดงักลา่วสามารถใช้ในการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคเลปโตสไปโรสสิในพื �นที�ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : โรคเลปโตสไปโรสิส/ เลปโตสไปรา/ หน ู 

Abstract 
Leptospirosis or rodent disease is zoonosis. It is caused by spiral bacteria called Leptospira. The 

symptoms are fever, headache, conjunctivitis, muscle pain, kidney failure (nephritis) and death. In the year 
2016-2018, Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani performed Indirect Immunofluorescent Antibody 
(IFA) to examine 577 serum samples received from hospitals in Surat Thani province. The results showed 293 
positive samples (50.8%). In the year 2016, 64 of 165 samples were positive (38.8%). In the year 2017, 117 of 
204 samples were positive (57.4%) and in the year 2018, 112 of 208 samples were positive (53.8%). In summer 
(February - May), 82 out of 138 samples were positive (59.4%). While in rainy season (June - January) 211 out of 
439 samples were positive samples (48.1%). The study showed that situation of leptospirosis in Surat Thani 
province is increasing trend due to amount of higher serum samples. The highest number of patients was in the 
rainy season from August to October where most samples were found. It was a result of waking, soaking during 
the flooding in Surat Thani in 2016. These data can be used for surveillance and further control of leptospirosis in 
the area.  
Keyword : Leptospirosis / Leptospira / Rat  
*Corresponding author 
E-mail : Chuitma.s@dmsc.mail.go.th 
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บทคัดย่อ 

         โรคเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี�หน ูเป็นโรคติดต่อจากสตัว์สูค่น  เกิดจากการติดเชื �อแบคทีเรียที�มีรูปร่างเป็นเกลียว มีชื�อว่า 
เลปโตสไปรา  อาการ  ไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง  ปวดกล้ามเนื �อ   ไตวาย  และอาจเสียชีวิตได้  ในปี พ.ศ. 2559-2561                 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 11 สรุาษฎร์ธานี ได้รับตวัอย่างซีรั�มจากโรงพยาบาลในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน 577 ตวัอย่าง 
ตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี Indirect Immunofluorescent Antibody (IFA) พบผลบวก 293 ตวัอย่าง (50.8%) โดยปี พ.ศ. 2559 
ตวัอย่างส่งตรวจ 165 ตวัอย่าง พบผลบวก 64 ตวัอย่าง (38.8%) ปี พ.ศ. 2560 ตวัอย่างส่งตรวจ 204 ตวัอย่างพบผลบวก 117 
ตวัอย่าง (57.4%) ปี พ.ศ. 2561 ตวัอย่างส่งตรวจ 208 ตวัอย่าง พบผลบวก 112 ตวัอย่าง(53.8%) เมื�อจําแนกเป็นฤดกูาล พบว่า
ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) ตัวอย่างส่งตรวจ 138 ตัวอย่าง พบผลบวก 82 ตัวอย่าง (59.4%) ส่วนฤดูฝน  (มิถุนายน-
มกราคม) ตัวอย่างส่งตรวจ 439 ตัวอย่าง พบผลบวก 211 ตัวอย่าง (48.1%) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสถานการณ์         
โรคเลปโตสไปโรสิสในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมีแนวโน้มสงูขึ �น โดยมีผู้ ป่วยสงูสดุในฤดฝูนช่วงสิงหาคมถึงตลุาคม อาจเนื�องมาจาก
ปลายปี 2559 พื �นที�จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีประสบปัญหาอทุกภยั สง่ผลให้พบจํานวนผู้ ป่วยด้วย โรคเลปโตสไปโรสิสเพิ�มขึ �น  สาเหตุ
เกิดจากการยํ�านํ �าแช่นํ �าเป็นเวลานาน  ข้อมลูดงักลา่วสามารถใช้ในการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคเลปโตสไปโรสสิในพื �นที�ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : โรคเลปโตสไปโรสิส/ เลปโตสไปรา/ หน ู 

Abstract 
Leptospirosis or rodent disease is zoonosis. It is caused by spiral bacteria called Leptospira. The 

symptoms are fever, headache, conjunctivitis, muscle pain, kidney failure (nephritis) and death. In the year 
2016-2018, Regional Medical Sciences Center 11, Surat Thani performed Indirect Immunofluorescent Antibody 
(IFA) to examine 577 serum samples received from hospitals in Surat Thani province. The results showed 293 
positive samples (50.8%). In the year 2016, 64 of 165 samples were positive (38.8%). In the year 2017, 117 of 
204 samples were positive (57.4%) and in the year 2018, 112 of 208 samples were positive (53.8%). In summer 
(February - May), 82 out of 138 samples were positive (59.4%). While in rainy season (June - January) 211 out of 
439 samples were positive samples (48.1%). The study showed that situation of leptospirosis in Surat Thani 
province is increasing trend due to amount of higher serum samples. The highest number of patients was in the 
rainy season from August to October where most samples were found. It was a result of waking, soaking during 
the flooding in Surat Thani in 2016. These data can be used for surveillance and further control of leptospirosis in 
the area.  
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บทคัดย่อ 
โรคไข้เลือดออก หรือโรคติดเชื �อไวรัสเดงกีมียงุลายเป็นพาหะนําโรค ที�มีผลกระทบต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

ซึ�งจําเป็นต้องเฝ้าระวงัและควบคมุไวรัสเดงกีที�ก่อโรคในคนมี 4 ซีโรทยัป์ ได้แก่ Dengue-1  Dengue-2  Dengue-3 และ 
Dengue-4 การศึกษานี �เป็นการวิเคราะห์ซีโรทยัป์ของไวรัสเดงกีที�แพร่กระจายใน 4 จงัหวดัของภาคเหนือตอนบน ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 โดยใช้เทคนิค Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) จากตวัอย่างสง่
ตรวจที�สงสยัโรคไข้เลือดออก ซึ�งส่งมาตรวจวิเคราะห์ที� ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 1/1 เชียงราย จํานวน 387 
ตวัอย่าง พบตวัอย่างที�ให้ผลบวกต่อสารพนัธุกรรมของเชื �อไวรัสเดงกี จํานวน 103 ตวัอย่าง (26.6%) จําแนกซีโรทยัป์ได้เป็น 
Dengue-2 มากที�สดุ จํานวน 65 ตวัอย่าง (63.1%) ตามด้วย Dengue-1 และ Dengue-3 จํานวน 28 (27.2%) และ 10 ตวัอย่าง
(9.7%) ตามลําดบั แตไ่มพ่บ Dengue-4 เมื�อเปรียบเทียบข้อมลูแต่ละปี พบว่า ปี พ.ศ.2559 พบ Dengue-3 (46.7%) มากที�สดุ และ
ปี พ.ศ.2560-2561 พบ Dengue-2 มากที�สดุ (69.6%, 64.2% ตามลําดบั) จากข้อมลูที�ได้ทําให้เห็นวา่พื �นที�ภาคเหนือตอนบนมีการ
แพร่กระจายของสายพนัธุ์ไวรัสเดงกีทั �งหมด 3 ซีโรทยัป์ และมีการกระจายซีโรทยัป์ชนิดเด่นเปลี�ยนแปลงไปในแต่ละปี การเฝ้าระวงั
สายพนัธุ์ของไวรัสเดงกีทางห้องปฏิบติัการควรดําเนินการอย่างต่อเนื�อง เพื�อเป็นประโยชน์ในการวางแผน เฝ้าระวงั ควบคมุ 
และป้องกนัโรคไข้เลือดออกเดงกี ในพื �นที�ภาคเหนือตอนบนและในภาพรวมระดบัประเทศให้มีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �น 
คาํสาํคัญ : โรคไข้เลือดออก, ไวรัสเดงกี, สายพนัธุ์ไวรัสเดงกี, ภาคเหนือตอนบน 

Abstract 
Dengue fever (DF) or Dengue virus infection is a disease that mosquitoes are carrier. The disease affects 

Thailand for a long time and still a major public health problem requiring surveillance and control. Dengue virus consist of 
4 serotypes, Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3 and Dengue-4. The study aimed to analyse serotype of the Dengue virus 
that spreads in 4 northern provinces during 2016-2018 by using Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-
PCR) technique. A total of 387 samples of suspected Dengue virus infection were sent for analysis at RMSC 1/1 Chiang 
Rai. Of all, 103 (26.6%) samples were positive. Dengue-2 was the most common serotype found in 65 samples (63.1%). 
Dengue-1 and Dengue-3 were found in 28 and 10 (27.2% and 9.7%) samples respectively. There was no Dengue-4 
detected. Comparision of data each year, showed that the most common serotype of the year 2016 were Dengue-3 
(46.7%) while Dengue-2 were highly found in year 2017-2018. The data showed that 3 Dengue serotypes spread 
throughout the upper northern part of the country and the dominant serotype have varied over years. Surveillance of 
Dengue virus serotypes should be carried out continuously. The data are useful for more effective planning, monitoring, 
control, and prevention of dengue fever for the upper northern region and the whole country. 
Keywords : Dengue fever,Dengue virus, Dengue serotype, upper northern part 
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Abstract 
Dengue fever (DF) or Dengue virus infection is a disease that mosquitoes are carrier. The disease affects 

Thailand for a long time and still a major public health problem requiring surveillance and control. Dengue virus consist of 
4 serotypes, Dengue-1, Dengue-2, Dengue-3 and Dengue-4. The study aimed to analyse serotype of the Dengue virus 
that spreads in 4 northern provinces during 2016-2018 by using Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-
PCR) technique. A total of 387 samples of suspected Dengue virus infection were sent for analysis at RMSC 1/1 Chiang 
Rai. Of all, 103 (26.6%) samples were positive. Dengue-2 was the most common serotype found in 65 samples (63.1%). 
Dengue-1 and Dengue-3 were found in 28 and 10 (27.2% and 9.7%) samples respectively. There was no Dengue-4 
detected. Comparision of data each year, showed that the most common serotype of the year 2016 were Dengue-3 
(46.7%) while Dengue-2 were highly found in year 2017-2018. The data showed that 3 Dengue serotypes spread 
throughout the upper northern part of the country and the dominant serotype have varied over years. Surveillance of 
Dengue virus serotypes should be carried out continuously. The data are useful for more effective planning, monitoring, 
control, and prevention of dengue fever for the upper northern region and the whole country. 
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บทคัดย่อ 
ความผิดปกติของการสร้างสายเบต้าโกลบินในฮีโมโกลบิน เป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมได้แก่ เบต้า-

ธาลสัซีเมีย และโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเคียว อาการของโรคปรากฏเมื�อการสร้างฮีโมโกลบินเปลี�ยนจากชนิด
ที�พบในเด็กเล็ก (fetal hemoglobin, HbF : α2γ2) เป็นชนิดที�พบในผู้ใหญ่ (adult hemoglobin, HbA : α2β2) ผู้ ป่วยจะมี
ภาวะโลหิตจางรุนแรง  อย่างไรก็ตามในผู้ ที�ยงัคงมีการสร้าง HbF อยู่จะมีอาการของโรคที�ไม่รุนแรง  การกระตุ้นให้เกิดการ
สร้าง HbF เพิ�มขึ �นอีกครั �งจึงน่าสนใจสําหรับการรักษาอาการทางคลินิกของโรคนี �  การวิจัยนี �มีเป้าหมายเพื�อพฒันาวิธี
ทดสอบในระดบัหลอดทดลองสําหรับวิเคราะห์ฤทธิ�กระตุ้นการสร้าง HbF  โดยเพาะเลี �ยงเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด K562 ใน
อาหารที�มี 5-aminolevulinic acid hydrochloride 0.5 mM และนําเซลล์มาใช้ทดสอบ โดยวิเคราะห์ระดบั HbF ด้วยวิธี 
HPLC ใช้คอลมัน์ชนิด cation-exchange, ProPac SCX-10 ผลการทดสอบฤทธิ�ของสารกระตุ้นการสร้าง HbF 2 ชนิด ที�แยก
ได้จากดอกกระเทียมเถาและต้นสาบม่วง ที�ความเข้มข้น 20 40 และ 60 μM ความเข้มข้นละ 2 ซํ �า พบว่าสามารถเพิ�มการ
สร้าง HbF ได้ 1.5-2.8 เท่า และ azacytidine ความเข้มข้น 20 μM ที�ใช้เป็น positive control สามารถเพิ�มการสร้าง HbF ได้ 
2.3 เทา่ วิธีทดสอบนี �สามารถนําไปใช้สําหรับตรวจสอบฤทธิ�กระตุ้นการสร้าง HbF ของสารที�ต้องการศกึษาได้ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : เบต้าธาลสัซีเมีย, ฟีตลัฮีโมโกลบิน, โลหิตจาง, สารกระตุ้นการสร้างฟีตลัฮีโมโกลบิน 
 

Abstract 
 Hb beta chain-related hemoglobinopathies are inherited blood disorders including beta- 
thalassemia and sickle cell anemia. The clinical symptoms will appear when production of hemoglobin 
switches from fetal hemoglobin (HbF, α2γ2) to adult hemoglobin (HbA, α2β2). The patients will develop 
life-threatening anemia. However, individuals with persistent expression of HbF show milder symptoms. The 
reactivation of HbF production is substantial interest for the clinical management of beta-hemoglobinopathies. 
This study, we aimed to develop an in vitro bioassay for direct detection of HbF-inducing activity. Human 
erythroleukemia cells (K562) were grown and maintained in medium containing 0.5 mM 5-aminolevulinic acid 
hydrochloride. The cells were used for activity testing of HbF inducers by quantification of HbF levels using 
HPLC. The analysis was performed using ProPac SCX10, cation-exchange column. The duplicate test results 
showed that two HbF inducers from flower part of Mansoa alliacea and aerial part of Praxelis clematidea 
R.M.King & H.Rob. at 20, 40, and 60 μM increased HbF levels by 1.5-2.8 folds, and a positive control, 20 μM 
azacytidine, increased HbF level by 2.3 folds. This bioassay could be used for testing HbF-inducing activity in 
further study.    
Keywords : beta-thalassemia, fetal hemoglobin, anemia, HbF inducers 
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Abstract 
 Hb beta chain-related hemoglobinopathies are inherited blood disorders including beta- 
thalassemia and sickle cell anemia. The clinical symptoms will appear when production of hemoglobin 
switches from fetal hemoglobin (HbF, α2γ2) to adult hemoglobin (HbA, α2β2). The patients will develop 
life-threatening anemia. However, individuals with persistent expression of HbF show milder symptoms. The 
reactivation of HbF production is substantial interest for the clinical management of beta-hemoglobinopathies. 
This study, we aimed to develop an in vitro bioassay for direct detection of HbF-inducing activity. Human 
erythroleukemia cells (K562) were grown and maintained in medium containing 0.5 mM 5-aminolevulinic acid 
hydrochloride. The cells were used for activity testing of HbF inducers by quantification of HbF levels using 
HPLC. The analysis was performed using ProPac SCX10, cation-exchange column. The duplicate test results 
showed that two HbF inducers from flower part of Mansoa alliacea and aerial part of Praxelis clematidea 
R.M.King & H.Rob. at 20, 40, and 60 μM increased HbF levels by 1.5-2.8 folds, and a positive control, 20 μM 
azacytidine, increased HbF level by 2.3 folds. This bioassay could be used for testing HbF-inducing activity in 
further study.    
Keywords : beta-thalassemia, fetal hemoglobin, anemia, HbF inducers 
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บทคัดย่อ 
โรคไข้เลือดออกที�มียงุลายเป็นพาหะยงัคงมีความสําคญั ปัจจบุนัมีความก้าวหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้การ

รวบรวมข้อมลูจํานวนมาก (Big data) และระบบภมิูสารสนเทศ (Geographic Information system, GIS) มาวิเคราะห์
คาดการณ์ การวิจยันี �ได้สํารวจ รวบรวมข้อมลูปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัโรคและยงุพาหะ ข้อมลูอตุนิุยมวิทยา ข้อมลูแผนที�เชิงเลข
และข้อมลูภาพดาวเทียมของประเทศ ได้ข้อมลูจํานวนมาก นํามาจดัเก็บในฐานข้อมลู GIS และทําการวิเคราะห์เชิงพื �นที�และ
สถิติขั �นสงูเพื�อการเฝ้าระวงัโรคไข้เลือดออกและยงุพาหะ ผลการวิจยัประกอบด้วย แผนที� GIS พื �นที�เสี�ยงโรคไข้เลือดออกระดบั
อําเภอจากข้อมลูภาพดาวเทียมและข้อมลูผู้ ป่วยของปี 2548 แผนที� GIS การประมาณคา่ซีโรทยัป์ไวรัสเดงกีของปี 2554-2556 
แผนที� GIS ความสมัพนัธ์ของโรคไข้เลือดออกกบัอณุหภมิูใน 48 จงัหวดั จากข้อมลูผู้ ป่วยและอณุหภมิูย้อนหลงัช่วงปี 2532-
2555 แผนที� GIS การประมาณคา่ประชากรยงุลายจากการสํารวจจากกบัดกัไขข่องปี 2555-2560 และแผนที� GIS พื �นที�เสี�ยง
โรคไข้เลือดออกรายจงัหวดัจากข้อมลูอตุนิุยมวิทยา ผู้ ป่วยและประชากรยงุจากกบัดกัไขข่องปี 2558-2560 การดําเนินการนี �
สามารถใช้เป็นต้นแบบสําหรับโรคอื�น ทําให้ได้ข้อมลูข่าวสารที�เป็นปัจจบุนั และให้หน่วยงานนําไปใช้ในการเฝ้าระวงัและ
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Abstract 
              Dengue fever with Aedes vector is still public health problem in Thailand. Nowadays, there are 
advances in computer technology such as Big data and Geographic Information System (GIS), used for 
collecting and forecasting. This research surveyed and collected factor data of dengue fever and Aedes vector. 
There were a lot of data such as dengue fever, dengue cases, Aedes vector, meteorology, digital base map and 
satellite images in Thailand. These data were entered in the GIS database platform for spatial analysis and 
advanced statistical analysis for surveillance of dengue fever and Aedes vector. The results of the study 
included the GIS risk map of dengue fever at district level from satellite images and dengue cases in 2005, the 
GIS interpolated map of dengue serotypes from dengue serotype data between 2011-2013, the GIS map of 
relationship between dengue fever and temperature in 48 provinces from dengue cases and temperature 
between 1980-2012, the GIS interpolated map of Aedes population from the ovitrap between 2012-2017, and 
the GIS risk map of dengue fever at province level from dengue cases, meteorology, Aedes population from the 
ovitrap between 2015-2017. This research should be used as prototypes for the other importance diseases to 
get the up to date information for surveillance and control of diseases and mosquito vectors effectively.  
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คาดการณ์ การวิจยันี �ได้สํารวจ รวบรวมข้อมลูปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัโรคและยงุพาหะ ข้อมลูอตุนิุยมวิทยา ข้อมลูแผนที�เชิงเลข
และข้อมลูภาพดาวเทียมของประเทศ ได้ข้อมลูจํานวนมาก นํามาจดัเก็บในฐานข้อมลู GIS และทําการวิเคราะห์เชิงพื �นที�และ
สถิติขั �นสงูเพื�อการเฝ้าระวงัโรคไข้เลือดออกและยงุพาหะ ผลการวิจยัประกอบด้วย แผนที� GIS พื �นที�เสี�ยงโรคไข้เลือดออกระดบั
อําเภอจากข้อมลูภาพดาวเทียมและข้อมลูผู้ ป่วยของปี 2548 แผนที� GIS การประมาณคา่ซีโรทยัป์ไวรัสเดงกีของปี 2554-2556 
แผนที� GIS ความสมัพนัธ์ของโรคไข้เลือดออกกบัอณุหภมิูใน 48 จงัหวดั จากข้อมลูผู้ ป่วยและอณุหภมิูย้อนหลงัช่วงปี 2532-
2555 แผนที� GIS การประมาณคา่ประชากรยงุลายจากการสํารวจจากกบัดกัไขข่องปี 2555-2560 และแผนที� GIS พื �นที�เสี�ยง
โรคไข้เลือดออกรายจงัหวดัจากข้อมลูอตุนิุยมวิทยา ผู้ ป่วยและประชากรยงุจากกบัดกัไขข่องปี 2558-2560 การดําเนินการนี �
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วางแผนควบคมุโรคและยงุพาหะได้อยา่งมีประสทิธิภาพ                                                                                                              
คาํสาํคัญ : โรคไข้เลือดออก ยงุลาย ระบบภมิูสารสนเทศ ข้อมลูจํานวนมาก 

Abstract 
              Dengue fever with Aedes vector is still public health problem in Thailand. Nowadays, there are 
advances in computer technology such as Big data and Geographic Information System (GIS), used for 
collecting and forecasting. This research surveyed and collected factor data of dengue fever and Aedes vector. 
There were a lot of data such as dengue fever, dengue cases, Aedes vector, meteorology, digital base map and 
satellite images in Thailand. These data were entered in the GIS database platform for spatial analysis and 
advanced statistical analysis for surveillance of dengue fever and Aedes vector. The results of the study 
included the GIS risk map of dengue fever at district level from satellite images and dengue cases in 2005, the 
GIS interpolated map of dengue serotypes from dengue serotype data between 2011-2013, the GIS map of 
relationship between dengue fever and temperature in 48 provinces from dengue cases and temperature 
between 1980-2012, the GIS interpolated map of Aedes population from the ovitrap between 2012-2017, and 
the GIS risk map of dengue fever at province level from dengue cases, meteorology, Aedes population from the 
ovitrap between 2015-2017. This research should be used as prototypes for the other importance diseases to 
get the up to date information for surveillance and control of diseases and mosquito vectors effectively.  
Keyword : Dengue fever, Aedes vector, Geographic Information System, GIS, Big data  
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T-SPOT.TB test for detecting Mycobacterium tuberculosis infection and monitoring the prophylactic treatment  
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บทคัดย่อ 

การตรวจการติดเชื �อวณัโรคด้วย interferon-gamma release assay (IGRA) โดยใช้ T-SPOT.TB ซึ�งมีความไวในการตรวจ
วิเคราะห์สงู มีข้อมลูจํากดัในประเทศไทย วตัถปุระสงค์ของการวิจยัเพื�อศกึษาการตรวจการติดเชื �อวณัโรคด้วยชดุตรวจ T-SPOT.TB
ซึ�งตรวจวดัจํานวน T lymphocytes ที�สร้างสารอินเตอร์เฟอรอนแกมมาจากการตอบสนองต่อแอนติเจนที�จําเพาะต่อเชื �อวณัโรค และ
ติดตามผลการรักษาวณัโรคแฝงเพื�อป้องกันการเกิดโรค ผลการศึกษาในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที�ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล
จํานวน 140 ราย เป็นหญิง ร้อยละ 89.3 และชาย ร้อยละ 10.7 พบการติดเชื �อวณัโรค 23 รายหรือร้อยละ 16.7 ไม่พบการติดเชื �อ 
110 รายหรือร้อยละ 79.7 และผลตรวจมีค่าระหว่างเกณฑ์ตดัสิน (borderline) 5 ราย หรือร้อยละ 3.6 แปลผลไม่ได้ 
(indeterminate) 2 ราย กลุ่มผู้ติดเชื �อไม่พบการป่วยเป็นวณัโรค ผู้ติดเชื �อจํานวน 17 ราย ตอบรับการรักษาวณัโรคแบบป้องกนั
ด้วยยา isoniazid 300 มิลลิกรัมต่อวนั 9 เดือน โดย 8 รายรักษาครบ ตรวจไม่พบการติดเชื �อภายหลงัการรักษา ร้อยละ 63 การศกึษานี �
ได้เสนอแนวทางปฏิบตัิในการค้นหาผู้ เสี�ยงตอ่การเกิดโรคและป้องกนัการเกิดวณัโรค เพื�อลดอบุตัิการณ์สนบัสนนุการยตุิวณัโรค 
คาํสาํคัญ : วณัโรคแฝง, T-SPOT.TB 

Abstract 
Data of diagnosing Mycobacterium tuberculosis (MTB) infection by interferon-gamma release assay (IGRA) 

using T.SPOT.TB test, which is sensitive, are limited in Thailand. This research aimed to study the utility of T-SPOT.TB 
for the diagnosis of tuberculosis (TB) infection and monitoring prophylactic therapy. The assay measured number of     
T lymphocytes that released interferon-gamma substance in response to specific antigens. Of 140 healthcare workers 
(HCWs) enrolled, 89.3%were females and 10.7% were male. Of these, 23 (16.7%) were positive indicating likely having 
MTB infection and no infection were identified in 110 (79.7%).  Borderline and indeterminate results were 5 (3.6%) and 
2, respectively. None of infected person had TB disease. Among infected HCWs, 17 accepted the prophylactic 
treatment by taking 300 mg isoniazid daily for 9 months. Only 8 completed the therapeutic course but the reversion of 
results which indicated no infection was 63%. This study proposed the practice guidance to identify risk persons for TB 
and to prevent TB development in order to reduce the incidence of TB supporting the end TB strategy. 
Keyword: latent TB, T-SPOT.TB 
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Abstract 
Data of diagnosing Mycobacterium tuberculosis (MTB) infection by interferon-gamma release assay (IGRA) 

using T.SPOT.TB test, which is sensitive, are limited in Thailand. This research aimed to study the utility of T-SPOT.TB 
for the diagnosis of tuberculosis (TB) infection and monitoring prophylactic therapy. The assay measured number of     
T lymphocytes that released interferon-gamma substance in response to specific antigens. Of 140 healthcare workers 
(HCWs) enrolled, 89.3%were females and 10.7% were male. Of these, 23 (16.7%) were positive indicating likely having 
MTB infection and no infection were identified in 110 (79.7%).  Borderline and indeterminate results were 5 (3.6%) and 
2, respectively. None of infected person had TB disease. Among infected HCWs, 17 accepted the prophylactic 
treatment by taking 300 mg isoniazid daily for 9 months. Only 8 completed the therapeutic course but the reversion of 
results which indicated no infection was 63%. This study proposed the practice guidance to identify risk persons for TB 
and to prevent TB development in order to reduce the incidence of TB supporting the end TB strategy. 
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การศกึษาเปรียบเทียบการใช้เตาอบร้อนชนิดแห้งแบบเขย่าแทนการใช้อ่างนํ �าอุ่นแบบเขย่า  
ในการตรวจหาชนิดการกลายพันธ์ุของเบต้าธาลัสซีเมีย ด้วยวธีิ PCR-Reverse dot blot hybridization 

Comparative Study using dry bath shaking incubator instead of water bath shaker  
to detection β-thalassemia mutations by PCR-Reverse dot blot hybridization 

 
พรนภา คําพนัธ์*  เจตน์ วนัแตง่ และจินตนา วอ่งวิไลรัตน์ 
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บทคัดย่อ 
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ที � 3 นครสวรรค์ จะเปิดให้บริการการตรวจหาชนิดการกลายพ ันธุ์ของ

เบต้าธาลสัซีเมีย โดยวิธี PCR- Reverse dot blot hybridization แต่หน่วยงานไม่มีอ่างนํ �าอุ่นแบบเขย่าตามที�ฝ่าย
โลหิตวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาขึ �นมาใช้เป็นวิธีอ้างอิงในการ
ตรวจวินิจฉัย จึงได้นําเตาอบร้อนชนิดแห้งแบบเขย่าที�หน่วยงานมีอยู่มาศึกษาเปรียบเทียบการใช้เตาอบร้อนชนิดแห้ง
แบบเขย่าแทนการใช้อ่างนํ �าอุ่นแบบเขย่าในตรวจหาชนิดการกลายพนัธุ์ของเบต้าธาลสัซีเมียด้วยวิธี PCR-Reverse 
dot blot hybridization โดยการดําเนินงาน ศนูย์ฯได้รับการสนบัสนนุตวัอย่างเบต้าธาลสัซีเมียที�ทราบชนิดการกลายพันธุ์
จากสถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จํานวน  69 ตัวอย่าง  ได้แก่ normal, β-thalassemia heterozygote,  
β-thalassemia homozygote และ compound heterozygote β-thalassemia จํานวน 14, 30, 11 และ 14 ตวัอย่าง
ตามลําดบั เพื�อนํามาใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบ ซึ�งผลการทดสอบให้ผลสอดคล้องกบัวิธีที�ใช้อ้างอิงทั �ง 69 ตวัอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 100 ดงันั �นในการตรวจหาชนิดการกลายพนัธุ์ของเบต้าธาลสัซีเมียด้วยวิธี PCR-Reverse dot blot 
hybridization สามารถใช้เตาอบร้อนชนิดแห้งแบบเขย่าแทนการใช้อ่างนํ �าอุ่นแบบเขย่าได้ นอกจากนั �นห้องปฏิบตัิการ
มีเตาอบร้อนแบบเขย่าใช้ร่วมกบังานอื�นอยู่แล้วทําให้ประหยดังบประมาณ และสะดวกต่อการปฏิบตัิงานในสภาพ
พื �นที�แห้ง รวมทั �งนําไปประยกุต์ใช้ในห้องปฏิบติัการอื�นๆ ได้ต่อไป   
คาํสาํคัญ:เบต้าธาลสัซีเมีย, Reverse dot blot hybridization,เตาอบร้อนชนิดแห้งแบบเขย่า    

Abstract 
       The Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan is starting a new service on diagnosis test 
for detection of β-thalassemia. PCR-Reverse dot blot hybridization technique developed by the Hematology 
division of National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Thailand was used, Due to the 
lacking of water bath shaker, a dry bath shaking incubator was applied instead. The objective of this study 
was comparison of using water bath shaker and dry bath shaking incubator for detection of β-thalassemia 
mutations by PCR-Reverse dot blot hybridization technique. Sixty nine DNA samples of β-thalassemia were 
taken from National Institute of Health. These included 14 normal samples, 30 β-thalassemia heterozygote 
samples, 11 β-thalassemia homozygote samples and 14 compound heterozygote β-thalassemia samples. 
The results from dry bath shaking incubator and water bath shaker were consistent in all samples. Suggested 
that, a dry bath shaking incubator could be used instead of water bath shaker. In addition, a dry bath shaking 
incubator could be used with other works for saving budget, operating in dry working area, and applying in 
the other laboratories.  
Keyword : β-thalassemia, Reverse dot blot hybridization, Dry bath shaking incubator   
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เบต้าธาลสัซีเมีย โดยวิธี PCR- Reverse dot blot hybridization แต่หน่วยงานไม่มีอ่างนํ �าอุ่นแบบเขย่าตามที�ฝ่าย
โลหิตวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาขึ �นมาใช้เป็นวิธีอ้างอิงในการ
ตรวจวินิจฉัย จึงได้นําเตาอบร้อนชนิดแห้งแบบเขย่าที�หน่วยงานมีอยู่มาศึกษาเปรียบเทียบการใช้เตาอบร้อนชนิดแห้ง
แบบเขย่าแทนการใช้อ่างนํ �าอุ่นแบบเขย่าในตรวจหาชนิดการกลายพนัธุ์ของเบต้าธาลสัซีเมียด้วยวิธี PCR-Reverse 
dot blot hybridization โดยการดําเนินงาน ศนูย์ฯได้รับการสนบัสนนุตวัอย่างเบต้าธาลสัซีเมียที�ทราบชนิดการกลายพันธุ์
จากสถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จํานวน  69 ตัวอย่าง  ได้แก่ normal, β-thalassemia heterozygote,  
β-thalassemia homozygote และ compound heterozygote β-thalassemia จํานวน 14, 30, 11 และ 14 ตวัอย่าง
ตามลําดบั เพื�อนํามาใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบ ซึ�งผลการทดสอบให้ผลสอดคล้องกบัวิธีที�ใช้อ้างอิงทั �ง 69 ตวัอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 100 ดงันั �นในการตรวจหาชนิดการกลายพนัธุ์ของเบต้าธาลสัซีเมียด้วยวิธี PCR-Reverse dot blot 
hybridization สามารถใช้เตาอบร้อนชนิดแห้งแบบเขย่าแทนการใช้อ่างนํ �าอุ่นแบบเขย่าได้ นอกจากนั �นห้องปฏิบตัิการ
มีเตาอบร้อนแบบเขย่าใช้ร่วมกบังานอื�นอยู่แล้วทําให้ประหยดังบประมาณ และสะดวกต่อการปฏิบตัิงานในสภาพ
พื �นที�แห้ง รวมทั �งนําไปประยกุต์ใช้ในห้องปฏิบติัการอื�นๆ ได้ต่อไป   
คาํสาํคัญ:เบต้าธาลสัซีเมีย, Reverse dot blot hybridization,เตาอบร้อนชนิดแห้งแบบเขย่า    

Abstract 
       The Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan is starting a new service on diagnosis test 
for detection of β-thalassemia. PCR-Reverse dot blot hybridization technique developed by the Hematology 
division of National Institute of Health, Department of Medical Sciences, Thailand was used, Due to the 
lacking of water bath shaker, a dry bath shaking incubator was applied instead. The objective of this study 
was comparison of using water bath shaker and dry bath shaking incubator for detection of β-thalassemia 
mutations by PCR-Reverse dot blot hybridization technique. Sixty nine DNA samples of β-thalassemia were 
taken from National Institute of Health. These included 14 normal samples, 30 β-thalassemia heterozygote 
samples, 11 β-thalassemia homozygote samples and 14 compound heterozygote β-thalassemia samples. 
The results from dry bath shaking incubator and water bath shaker were consistent in all samples. Suggested 
that, a dry bath shaking incubator could be used instead of water bath shaker. In addition, a dry bath shaking 
incubator could be used with other works for saving budget, operating in dry working area, and applying in 
the other laboratories.  
Keyword : β-thalassemia, Reverse dot blot hybridization, Dry bath shaking incubator   
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การทวนสอบความถูกต้องของการตรวจวนิิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และ Thai deletion 
ด้วยเครื�องเพิ�มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงยี�ห้อ Biorad รุ่น CFX96 
Verification of Alpha-thalassemia 1 (SEA and Thai deletion) diagnosis 

with Biorad CFX96 Real-Time PCR Detection System 
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บทคัดย่อ 
 ความถกูต้องแม่นยําของการตรวจวินิจฉยัอลัฟาธาลสัซีเมีย 1 ชนิด SEA และ Thaideletion มีความสําคญั   
ในการตรวจหาสามีภรรยาคู่เสี�ยงที�มีโอกาสให้กําเนิดบตุรเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิด Hb Bart’s Hydrops Fetalis ซึ�งเป็น
โรคธาลสัซีเมียที�มีอาการรุนแรงที�สดุ การศึกษานี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อทวนสอบความถกูต้องของการตรวจวินิจฉัยดงักล่าว
ด้วยเครื�องเพิ�มปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริงยี�ห้อ Biorad รุ่น CFX96 โดยนําดีเอ็นเอที�ศูนย์ฯเคยตรวจวินิจฉัยด้วย
เครื�องยี�ห้อ ABI รุ่น 7500 ระหว่างปี 2559-2561 จํานวน 60 ตวัอย่างได้แก่ตวัอย่างที�ตรวจไม่พบอลัฟาธาลสัซีเมีย 1 ชนิด 
SEA และ Thaideletion และพาหะอลัฟาธาลสัซีเมีย 1 ชนิด SEA และThai deletion จํานวน 22  25 และ 13 ตวัอย่าง 
ตามลําดบัมาทวนสอบความถกูต้อง (Accuracy) ผลการศึกษาพบว่าทกุตวัอย่างให้ผลตรงกนั คิดเป็นร้อยละ 100 
และทวนสอบความแม่นยํา (Intermediate precision) จํานวน 5 ตวัอย่าง จากการตรวจวิเคราะห์ซํ �าจํานวน 4 ซํ �า 
พบว่าค่า Cq ของ PCR product จากการเพิ�มปริมาณดีเอ็นเอในแต่ละตวัอย่างมีค่าร้อยละสมัประสิทธิ�ความ
แปรปรวน (%CV) อยู่ในช่วงร้อยละ 0.5-3.4 ซึ�งอยู่ในเกณฑ์ยอมรับคือไม่เกินร้อยละ 5 สรุปผลการศึกษาเครื�องยี�ห้อ 
Biorad รุ่น CFX96 ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที�มีความถกูต้องและแมน่ยําสามารถนํามาใช้ตรวจวินิจฉยัอลัฟาธาลสัซีเมีย 1 
ชนิด SEA และ Thaideletion ทดแทนเครื�องเดิมยี�ห้อ ABI รุ่น 7500 ที�มีอายกุารใช้งานนานซึ�งอาจจะชํารุดและเสื�อมสภาพ
ได้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบติัการเพื�อรองรับงานบริการในพื �นที�เขตสขุภาพที� 3 ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
คาํสาํคัญ : การทวนสอบความถกูต้อง, อลัฟาธาลสัซีเมีย 1, เครื�องเพิ�มปริมาณสารพนัธกุรรมในสภาพจริง 
 

Abstract 
 Accuracy of alpha-thalassemia 1 SEA and Thai deletion diagnosis is important for high risk couple 
assessment who have the opportunity to give birth with Hb Bart's Hydrops Fetalis which is the most severe 
thalassemia. This study aimed to verify the diagnostic method with Real-Time PCR Biorad CFX96 model by using 
extracted DNA that Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan had previously diagnosed with the Real- 
Time PCR ABI7500 model during 2016-2018. All 60 samples were classified as normal alpha globin genes, positive 
alpha-thalassemia 1 SEA and Thai deletion for 22, 25 and 13 samples, respectively. The study showed that results of 
all samples were totally matches (100%). The results of intermediate precision on 5 samples that replicated 4 times 
showed the Cq of PCR product in each sample had a percentage coefficient of variance (%CV) ranging 0.5-3.4, in the 
accepted criteria (not higher than 5%). The results of this study showed that Biorad CFX96 model provided accurate 
and precision results. The equipment can be used to diagnose alpha-thalassemia 1 SEA and Thai deletion in 
replacement of the original ABI 7500 model which provided service for a long time and almost deteriorated. It is 
considered as the laboratory preparedness to promptly support the service in the health area 3 effectively. 
Keywords : Verification, alpha-thalassemia 1, Real-time PCR 
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Abstract 
 Accuracy of alpha-thalassemia 1 SEA and Thai deletion diagnosis is important for high risk couple 
assessment who have the opportunity to give birth with Hb Bart's Hydrops Fetalis which is the most severe 
thalassemia. This study aimed to verify the diagnostic method with Real-Time PCR Biorad CFX96 model by using 
extracted DNA that Regional Medical Sciences Center 3 Nakhon Sawan had previously diagnosed with the Real- 
Time PCR ABI7500 model during 2016-2018. All 60 samples were classified as normal alpha globin genes, positive 
alpha-thalassemia 1 SEA and Thai deletion for 22, 25 and 13 samples, respectively. The study showed that results of 
all samples were totally matches (100%). The results of intermediate precision on 5 samples that replicated 4 times 
showed the Cq of PCR product in each sample had a percentage coefficient of variance (%CV) ranging 0.5-3.4, in the 
accepted criteria (not higher than 5%). The results of this study showed that Biorad CFX96 model provided accurate 
and precision results. The equipment can be used to diagnose alpha-thalassemia 1 SEA and Thai deletion in 
replacement of the original ABI 7500 model which provided service for a long time and almost deteriorated. It is 
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Keywords : Verification, alpha-thalassemia 1, Real-time PCR 
*Corresponding author 
Email : kwanlux.r@dmsc.mail.go.th 



60
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”

การทดสอบการหลั�ง Cytokine ชนิด IL-10 และ IL-12p70 ในการเพาะเลี �ยง Monocyte-derived Dendritic cells  
IL-10 and IL-12 p70 Cytokine secretions in Monocyte-Derived Dendritic Cells 
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บทคัดย่อ 
เป็นที�ทราบกนัดีว่ากระบวนการทํางานของ Dendritic cell (DC) ช่วยให้ระบบภมิูคุ้มกนัทํางานได้ดีเพิ�มมากขึ �น

ในการต่อต้านเซลล์มะเร็งและการติดเชื �อ การหลั�ง Cytokine ถือเป็นหนึ�งในกระบวนการที�สําคญัต่อการตอบสนองของ
ระบบภมิูคุ้มกนัการศกึษานี �เป็นการศกึษาเบื �องต้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อเปรียบเทียบการหลั�ง Cytokine ชนิด IL-10 และ
IL-12p70 โดยวิธี Multiplex magnetic beads immunoassayในนํ �าเลี �ยงเซลล์จากการเพาะเลี �ยง Monocyte-derived 
Dendritic cells (MO-DCs) ที�ต่างกนั 5 วิธี (A, B, C, D และ E) เพื�อเลือกวิธีการเพาะเลี �ยงที�เหมาะสมนําไปใช้ใน
การศึกษาวิจยัต่อไปผลการศึกษาพบว่าการหลั�ง Cytokine ชนิด IL-10 ในการเพาะเลี �ยงทั �ง 5 วิธีไม่แตกต่างกนั มีค่าอยู่
ระหวา่ง 1757.11 ± 311 pg/mL และพบวา่การเพาะเลี �ยงทั �ง 5 วิธี มีการหลั�ง Cytokine ชนิด IL-12p70 แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติ (p< 0.05) มีค่าเฉลี�ย 264.99 pg/m (103.55 pg/mL, 514.26 pg/mL, 442.04 pg/mL, 6.22 pg/mL 
และ 342.86 pg/mL ตามลําดบั) โดยการเพาะเลี �ยงวิธี B มีการหลั�ง Cytokine มากที�สดุ 514.22 pg/mLและการเพาะเลี �ยง
ด้วยวิธีDมีการหลั�ง Cytokine น้อยที�สดุคือ และ 6.22 pg/mL ผลการศกึษานี �แสดงให้เห็นว่า Cytokineชนิด IL-12p70ซึ�ง
เป็น Cytokine ในกลุม่ของ proinflammatory Cytokine ที�ช่วยกระตุ้น T-helper1 (Th1) ทํางานได้ดียิ�งขึ �นเหมาะสมที�จะ
นําไปใช้ในการทดสอบการหลั�ง Cytokine ในการพฒันาวิธีเพาะเลี �ยง MO-DCs เพื�อนําไปใช้ในการรักษาผู้ ป่วยมะเร็งโดย
ใช้เซลล์ภมิูคุ้มกนับําบดัตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: Cytokine, IL-10, IL-12p70, Monocyte-derived dendritic cell 
 

Abstract 
 It is well known that the working process of Dendritic cell (DC) helps animmune system to function 
more effectivelyin anti-cancer cells and infections. Cytokine secretion is a part of this process, which has 
important effects on immune response. This study was a preliminary study. The objective was to compare the 
secretion of Cytokine IL-10 and IL-12p70 by Multiplex magnetic beads immunoassay method in condition 
medium from culture Monocyte-derived Dendritic Cells (MO-DCs) in 5 different methods (A, B, C, D and E) to 
select the appropriate culture method for further research. The results showed that the secretion of Cytokine 
IL-10 in culture from 5 methods was not different, which have a value between 1757.11 ± 311 pg/mL.It 
was also found that the secretion of Cytokine IL-12p70 from all 5 methods were significantly different 
(p<0.05) with value average 264.99 pg/mL(103.55 pg/mL, 514.26 pg/mL, 442.04 pg/mL, 6.22 pg/mL 
and 342.86 pg/mL, respectively), and culture method B presented the highest secretion of Cytokine 
was 514.22 pg/mL while culture method D produced the least Cytokine secretion was 6.22 pg/mL.Our 
results showed that Cytokine IL-12p70, is a Cytokine in the proinflammatory Cytokine group that 
stimulates T-helper1(Th1) to work better, is suitable to be used in the Cytokine secretion test in developing 
MO-DCs culture method for the treatment of cancer patients using immunotherapy.
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บทคัดย่อ 
เป็นที�ทราบกนัดีว่ากระบวนการทํางานของ Dendritic cell (DC) ช่วยให้ระบบภมิูคุ้มกนัทํางานได้ดีเพิ�มมากขึ �น
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P1-10 การศึกษาเบื �องต้นในการเหนี�ยวนําการเกดิเชื �อราบนผิวหนังหนูตะเภา 
Preliminary study of fungal infection on the skin of guinea pig 
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บทคัดย่อ 
การรักษาเชื �อราที�ผิวหนงัทําได้โดยใช้ยาต้านเชื �อราซึ�งอาจเป็นยาที�มาจากต่างประเทศ นอกจากนี �มีรายงานการศกึษา

พบว่าสมนุไพรไทยหลายชนิดมีฤทธิ�ต้านเชื �อราและจําเป็นต้องทดสอบเบื �องต้นในสตัว์ทดลองก่อนไปทดสอบในมนุษย์ จึงได้
ศึกษาเบื �องต้นเพื�อหาวิธีเหนี�ยวนําให้เกิดการติดเชื �อราที�ผิวหนงัในหนูตะเภา โดยเปรียบเทียบเชื �อราในกลุ่ม dermatophytes
ได้แก่ Trichophyton mentagophytes (T. mentagophytes) และ Microsporum canis (M. canis) ในปริมาณที�เท่ากนั   การ
ทดลองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ตวั ได้แก่กลุ่มที�ได้รับเชื �อราชนิด T. mentagophytes และชนิด M. canis เป็นเวลา 5 วนั 
ทั �ง 2 กลุ่มถูกโกนขนที�หลังและถูด้วยกระดาษทรายก่อนได้รับเชื �อราทุกครั �ง สังเกตอาการจนครบ  14 วัน พบว่าหนู
ตะเภาที�ได้รับเชื �อราชนิด M. canis มีการแดงของผิวหนังมากขึ �น มีสะเก็ดแข็ง และขนร่วงร่วมด้วย ส่วนกลุ่มที�ได้รับ
เชื �อราชนิด T. mentagophytes ไม่มีรอยโรคที�ผิวหนัง สรุปได้ว่าเชื �อราชนิด M. Canis สามารถเหนี�ยวนําให้เกิดการ
ติดเชื �อราบนผิวหนังหนูตะเภาได้ แต่เชื �อราชนิด T. mentagophytes ไม่สามารถเหนี�ยวนําให้เกิดการติดเชื �อราได้   
การทดลองนี �สามารถนําไปเป็นข้อมลูพื �นฐานสําหรับการเลือกใช้เชื �อราเพื�อเหนี�ยวนําให้เกิดการติดเชื �อราบนผิวหนงัในหนู
ตะเภาในการทดสอบยาหรือสมุนไพรที�มีฤทธิ�ต้านเชื �อราได้ต่อไป  
คาํสาํคัญ : Trichophyton mentagophytes, Microsporum canis, การติดเชื �อรา, หนตูะเภา 

Abstract 
Treatment of fungal skin infections can be done by using antifungal drugs which may be drugs that are 

imported from overseas. In addition, many Thai herbs have been reported of antifungal activities. It is essential to 
perform animal testing prior to human clinical trial. This study conducted a preliminary study to induce 
dermatophytes infections on guinea pig’s skin by comparison between Trichophyton mentagophytes (T. 
mentagophytes) and Microsporum canis (M. canis). The guinea pigs were divided into two groups, control (n=1) 
and treatment (n=1). The guinea pig’s skin of both groups was shaved onits back, rubbed with sandpaper before 
applying T.  mentagophytes and  M.canis for 5 days and further observed clinical signs of infection until 14 days. 
M. canis showed moderate to severe redness of the infected skin, scaling and hair-loss. T. mentagophytes did 
not showed any clinical signs. In conclusion, M. canis can induce fungal infection on skin of guinea pig. This 
preliminary data is useful for antifungal efficacy test in animals.  
Keywords : Trichophyton mentagophytes, Microsporum canis, fungal infection, guinea pig 
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P1-11 การศกึษาการแสดงออกของไมโครอาร์เอน็เอในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยใช้เทคนิค Digital molecular barcoding 
Study of micro-RNA expression in breast cancer patients by using digital molecular barcoding techniques 
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บทคัดย่อ 
 มะเร็งเต้านม เป็นโรคที�พบบ่อยในผู้หญิงไทยและทั�วโลก ดงันั �นการพฒันาการตรวจวินิจฉัยมะเร็งโดยใช้ตวั
บง่ชี �ชีวภาพระดบัโมเลกลุ (molecular biomarker) จงึเป็นสิ�งสําคญั ไมโครอารเอ็นเอ (miRNA) เป็นโมเลกลุอาร์เอ็นเอสาย
เดี�ยวขนาดเล็ก ที�พบว่ามีบทบาทสําคัญในการควบคุมการทํางานของยีนเกี�ยวข้องกับการเป็นมะเร็งและถูกใช้เป็น
molecular biomarker อย่างแพร่หลายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศนูย์สิริกิติ�บรมราชินีนาถจึงร่วมกนัพฒันาวิธีการ
ตรวจระดบัการแสดงออกของ miRNA ในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิค Digital molecular barcoding โดยเปรียบเทียบ
การแสดงออกของ miRNA ในตวัอย่างชิ �นเนื �อมะเร็งชิ �นเนื �อปกติ และตวัอย่างพลาสมาจากผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 9 ราย โดย
เป็นมะเร็งเต้านมชนิด Luminal A, B, HER2 และ Triple Negative นอกจากนั �น ข้อมลูที�ได้ยงัถกูนํามาเปรียบเทียบกบัการ
เสดงออกของ miRNA ในพลาสมาของคนปกติ เพื�อให้ได้ข้อมลูที�มีความถกูต้อง ผลการวิเคราะห์พบว่า มี miRNA กว่า 35
ชนิด ที�พบการแสดงออกเฉพาะในชิ �นเนื �อมะเร็งและพลาสม่าผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมเมื�อเทียบกับเซลล์ปกติของผุ้ ป่วยและ
พลาสมาของคนปกติ โดยแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) การระบชุนิดของ miRNA ที�มีความจําเพาะต่อ
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม จากการศกึษานี �สามารถนําไปพฒันาสูก่ารตรวจวินิจฉยัมะเร็งเต้านมที�มีความถกูต้องแมน่ยําได้ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: มะเร็งเต้านม, ไมโครอาร์เอ็นเอ 
 

Abstract 
 Breast cancer is a high incident disease in women around the world, including Thais. Therefore, 
the development of cancer diagnosis by using molecular biomarker is important. Micro RNA (miRNA) is a 
small single RNA molecule. It plays an important role in controlling the function of genes associated with 
cancer and is used as a molecular biomarker widely. Under cooperation between the Department of Medical 
Sciences and Queen Sirikit Center, we developed digital molecular barcoding techniques for detecting the 
level of miRNA expression in cancerous tissue, normal tissue and plasma samples from 9 patients of Luminal 
A, B, HER2, and Triple-negative breast cancer. Additionally, the data were compared with miRNA expression 
in the plasma of healthy people in order to obtain accurate information. Based on the results of the study,  
over 35 types of miRNA were expressed in cancerous tissue and plasma  of breast cancer patients, but not in 
normal tissue of patients and plasma of healthy control at significant level (p<0.05). This study demonstrated 
specific miRNA types to breast cancer that can be further developed for the accurate breast cancer 
diagnosis. 
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บทคัดย่อ 

 การตรวจพาหะ alpha-thalassemia-1 เพื�อควบคมุป้องกนัโรค Hb Bart’s hydrops fetalis ตามแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื�อคดักรองตวัอย่างที�ไม่ใช่พาหะ alpha-thalassemia-1 ให้พิจารณา    
Hb typing ร่วมกบัค่า MCV และ MCH วตัถปุระสงค์เพื�อยืนยนัแนวทางดงักลา่วโดยใช้ผลตรวจ alpha-thalassemia-1 ควบคู่จึง
ได้ทําการศึกษาจากตวัอย่างเลือดสามีและหญิงตั �งครรภ์ที�ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 7 ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2561 โดยตรวจ    
Hb typing ด้วยวิธี HPLC และ alpha-thalassemia-1 ด้วยวิธี Real-time PCR แบ่งกลุม่ตามแนวทางเป็น 4 กลุม่ นําตวัอย่างเลือด
แต่ละกลุม่มาตรวจ alpha-thalassemia-1 ได้แก่ (a) กลุม่ EA, %Hb E < 25 เพียงอย่างเดียว (b) กลุม่ A2A, %Hb A2 ≤  3.5 และ 
MCV ≥ 80 fL (c) กลุม่ A2A, %Hb A2 ≤ 3.5 และ MCH ≥  27 pg (d) กลุม่ A2A,%Hb A2 ≤ 3.5 และ MCV ≥ 80 fL และ MCH ≥ 27 pg 
ผลพบว่า กลุ่ม (a) พบ 19.3 % กลุ่ม (b) พบ 0.8 % กลุ่ม (c) พบ 0.0% กลุ่ม (d) พบ 0.0 % การศึกษานี �ให้ผลการตรวจ              
alpha-thalassemia-1 สอดคล้องตามเกณฑ์ในกลุ่ม(c) และ (d) จึงช่วยยืนยนัแนวทางการตรวจโดย A2A, %Hb A2 ≤ 3.5 ต้อง
พิจารณาร่วมกบัค่า MCV และ MCH สว่นกลุม่ (a) EA,%Hb E < 25 อย่างเดียวคดักรองจะให้ผลบวกเพียง 19.3 % นํามาศกึษา
เพิ�มเติม ข้อมลูที�ได้จากการศกึษานี �จะนําไปใช้ประโยชน์ในการจดัทําแนวทางในการตรวจวินิจฉยัในครั �งตอ่ไป 
คาํสาํคัญ: alpha-thalassemia-1, Hb typing, ธาลสัซีเมีย 
 

Abstract 
 Detection of alpha-thalassemia-1 trait is used for controlling and preventing Hb Bart’s hydrops fetalis.      
Non-alpha-thalassemia-1 trait is determined by using Hb typing, MCV, and MCH results, which follows Department of 
Medical Sciences laboratory thalassemia guideline. The objective of this study was to confirm this guideline and 
compare with alpha-thalassemia-1 testing result. The samples from husbands and pregnant women sent for Hb typing 
detection at the Regional Medical Sciences Center 7 Khon Kaen in 2018 were recruited. HPLC and Real-time PCR 
were used for detected Hb typing and alpha-thalassemia-1, respectively. The samples for alpha-thalassemia-1detection 
were divided into four groups as the guideline; (a) EA, %Hb E < 25 (b) A2A, %Hb A2 ≤ 3.5 and MCV ≥ 80 fL (c) A2A, 
%Hb A2≤ 3.5 and MCH ≥ 27 pg (d) A2A, %HbA2 ≤ 3.5 and MCV ≥ 80 fL and MCH ≥ 27 pg. The alpha-thalassemia-
1 was found in group (a) 19.3%, (b) 0.8%, (c) 0.0% and (d) 0.0%.This study demonstrated alpha-thalassemia-1 results 
was concordant with the guideline in both groups (c) and (d). Hb typing A2A which %A2 ≤ 3.5 must considerate with 
MCV and MCH. Furthermore, group (a) EA, %Hb E < 25 was positive only 19.3% for alpha-thalassemia-1 trait, needs to be 
investigated. Thus, this might be useful information for further laboratory guideline development. 
Keyword : alpha-thalassemia-1, Hb typing, Thalassemia 
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บทคัดย่อ 

โรคธาลสัซีเมียเป็นภาวะโลหิตจางที�มีการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม หากพบความผิดปกติของยีนอลัฟาธาลสัซีเมีย 1 
จากทั �งบิดาและมารดาจะทําให้มีโอกาสเสี�ยงต่อการมีบตุรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตลัลิส สง่ผลให้ทารกในครรภ์
เสียชีวิต ในประเทศไทยพบบ่อยได้แก่ ชนิด Southeast Asia type (SEA) และชนิดไทย (THAI) จึงได้ทําการศกึษาคู่เสี�ยง
ต่อการมีบุตรเป็นโรคโรคธาลสัซีเมียฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตลัลิส จากตวัอย่างที�ส่งตรวจยืนยนัอลัฟาธาลสัซีเมีย 1 
โดยวิธี Real-time PCR ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 ถึงกนัยายน พ.ศ. 2561 จากการศกึษาตวัอย่างทั �งหมด 1,824 ราย
พบผู้ มียีนปกติ จํานวน 1,576 ราย (ร้อยละ 86.40) เป็นพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA จํานวน 247 ราย               
(ร้อยละ 13.54), ชนิด THAI จํานวน 1 ราย (ร้อยละ 0.06) ทั �งนี �พบว่าจากจํานวนคู่สามี-ภรรยาทั �งหมด 912 คู่ เป็นคู่เสี�ยง
ต่อการมีบตุรเป็นโรคธาลสัซีเมียฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตลัลิส จํานวน 16 คู่ (ร้อยละ 1.75) และไม่เป็นคู่เสี�ยง จํานวน 
896 คู่ (ร้อยละ 98.25) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโรคธาลัสซีเมียยังคงเป็นปัญหาสําคัญ จึงจําเป็นต้องศึกษาและ
ตรวจหายีนที�ผิดปกติทั �งในภาวะที�เป็นโรคและพาหะอยา่งตอ่เนื�อง 
คาํสาํคัญ : ธาลสัซีเมีย, อลัฟาธาลสัซีเมีย, ฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตลัลิส  
 

Abstract 
 

 Thalassemia is a blood disorder that inherited genetically. If the abnormality of alpha thalassemia 1 
gene was found in both parents, will be risked for Hb Bart's Hydrops Fetalis, and the fetus will die eventually. 
In Thailand, the most common types are Southeast Asia type (SEA) and Thai type (THAI). The studied couple 
at risk of having Hb Bart's Hydrops Fetalis from the blood sample to confirm alpha thalassemia 1 gene by 
Real-time PCR from October 2017 to September 2018. When studied from total sample of 1,824 cases (912 
couples), there are 1,576 cases (86.40%) with normal genes, 247 cases (13.54%) with SEA type, and 1 case 
(0.06%) with THAI type alpha thalassemia 1 gene.In the group, there are 16 couples (1.75%) are at risk for 
thalassemia Hb Bart's Hydrops Fetalis, and 896 couples (98.25%) which are not at risk for the disease. The 
result of the study shows that thalassemia is still be a major problem, which is why we need to investigate the 
genes in both disease and carrier state continuously. 
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เสียชีวิต ในประเทศไทยพบบ่อยได้แก่ ชนิด Southeast Asia type (SEA) และชนิดไทย (THAI) จึงได้ทําการศกึษาคู่เสี�ยง
ต่อการมีบุตรเป็นโรคโรคธาลสัซีเมียฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตลัลิส จากตวัอย่างที�ส่งตรวจยืนยนัอลัฟาธาลสัซีเมีย 1 
โดยวิธี Real-time PCR ระหว่างเดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 ถึงกนัยายน พ.ศ. 2561 จากการศกึษาตวัอย่างทั �งหมด 1,824 ราย
พบผู้ มียีนปกติ จํานวน 1,576 ราย (ร้อยละ 86.40) เป็นพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA จํานวน 247 ราย               
(ร้อยละ 13.54), ชนิด THAI จํานวน 1 ราย (ร้อยละ 0.06) ทั �งนี �พบว่าจากจํานวนคู่สามี-ภรรยาทั �งหมด 912 คู่ เป็นคู่เสี�ยง
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ตรวจหายีนที�ผิดปกติทั �งในภาวะที�เป็นโรคและพาหะอยา่งตอ่เนื�อง 
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thalassemia Hb Bart's Hydrops Fetalis, and 896 couples (98.25%) which are not at risk for the disease. The 
result of the study shows that thalassemia is still be a major problem, which is why we need to investigate the 
genes in both disease and carrier state continuously. 
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บทคัดย่อ
 ลําดบัสารพนัธุกรรมทั �งหมดที�ได้จากการทํา Next-generation sequencing นั �นเป็นข้อมลูที�มีจํานวนมาก ซึ�ง
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการเรียงลําดับของสารพันธุกรรมที�ไม่ได้ถูกถอดรหัส ทําให้ข้อมูลส่วนนี �ไม่ถูกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เนื�องจากมีข้อจํากดัในเรื�องไบโออนิฟอร์เมติกส์ด้านการจดัการข้อมลูสารพนัธกุรรมจํานวนมหาศาลที�ต้องใช้โปรแกรมราคาแพง
วตัถุประสงค์ของงานวิจัยนี �เพื�อพฒันาระบบการถอดรหัสสารพันธุกรรมอย่างง่าย ด้วยวิธีการจัดตําแหน่งอย่างง่าย โดยใช้
โปรตีนตั �งต้น P1  P2 และ P3 ของเอนเทอโรไวรัสต้นแบบทั �งสิ �น 2,412 ชิ �นเพื�อทดสอบระบบ เปรียบเทียบลําดบัสารพนัธุกรรม
อ้างอิงที�ทราบค่าจากฐานข้อมลู NCBI Ref Seq และผลที�ได้นํามาทวนสอบความถูกต้องด้วยโปรแกรมบลาสท์ และ
โปรแกรม NCBI Genome Pipeline ร้อยละ ความไว ความจําเพาะและความถกูต้อง ที�ระดบันิวคลีโอไทด์ เท่ากบั 99.4  99.8 และ 
99.6 ตามลําดบั และที�ระดบักรดอะมิโน ร้อยละ 100 ทั �งหมด ระบบที�พฒันาขึ �น สามารถค้นหา จดัเรียงตําแหนง่ ประมวลผล ได้
อย่างถกูต้อง และสามารถนํามาใช้กบัสารพนัธกุรรมเชื �อไวรัสชนิดอื�นๆ เช่น ไวรัสซิก้า, เอนเทอโรไวรัส, เวสไนล์ไวรัส สามารถใช้
ทดแทนโปรแกรมสําเร็จรูปจากตา่งประเทศได้  
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ABSTRACT

 Next-generation sequencing based genome sequences were big data. Most of them were not 
annotated and useful because of limitation in bioinformatics analysis with expensive commercial softwares that 
make it difficult to provide for that purpose. This In silico research aimed to develop a simple genome annotation 
process by simple alignment system. Total 2412 prototype enterovirus precursor fragments, P1, P2 and P3, were 
applied for system establishment and validation at the nucleotide and amino acid levels. The simple alignment 
results were compared with annotated genome from NCBI Ref Seq database then all were validated by BLAST 
and NCBI Genome pipeline program. The sensitivity, specificity and accuracy were 99.4%, 99.8%, and 99.6%, 
respectively at nucleotide level while all were 100% at amino acid level. The developed annotation  system can be 
used to discover, align, and for genome data processing, correctly. Moreover, it can be applied for other viral 
genome annotations such as Zika viruses, enteroviruses and West Nile viruses and can be replaced the 
commercial softwares.
Keyword: Annotation, Alignment, Genome, Enterovirus,  Next-generation sequencing
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genome annotations such as Zika viruses, enteroviruses and West Nile viruses and can be replaced the 
commercial softwares.
Keyword: Annotation, Alignment, Genome, Enterovirus,  Next-generation sequencing
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บทคัดย่อ  
ธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางที�ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสังเคราะห์ฮีโมโกลบิน      

กระทรวงสาธารณสขุมีนโยบายควบคุมโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง 3 ชนิด คือ Hemoglobin Bart’s Hydrops Fetalis, 
Homozygous β-thalassemia และ β-thalassemia / Hemoglobin E ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 12/1 ตรัง การตรวจ
วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ด้วยวิธี HPLC และตรวจยีนผิดปกติ α-Thalassemia 1 ด้วยวิธี Relative  
Quantitative PCR จากตวัอย่างเลือดที�ส่งมาจากโรงพยาบาลในจงัหวดัตรัง พทัลงุ สตลู และกระบี� เพื�อวินิจฉยัหาพาหะใน
หญิงตั �งครรภ์และคูส่มรส ในปีงบประมาณ 2558-2561 จํานวน 2,329 คู่ พบคู่เสี�ยงที�มีโอกาสให้กําเนิดบตุรเป็นโรคธาลสัซีเมีย
ชนิดรุนแรง จํานวน 139 คู่ (ร้อยละ 5.97) เป็นชนิด β-thalassemia / Hemoglobin E จํานวน 108 คู่ (ร้อยละ 4.64) ชนิด 
Homozygous β-thalassemia จํานวน 20 คู่ (ร้อยละ 0.86) ชนิด Hemoglobin Bart’s Hydrops Fetalis จํานวน 8 คู่ (ร้อยละ 
0.34) และเสี�ยงทั �ง Homozygous β-thalassemia และ β-thalassemia / Hemoglobin E จํานวน 3 คู่ (ร้อยละ 0.13) 
ประชากรในพื �นที�เขตบริการที� 12 มีความเสี�ยงต่อการเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิด β-thalassemia / Hemoglobin E มากกว่าชนิดอื�นๆ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 12/1 ตรัง ดําเนินการควบคมุและป้องกนัโรคธาลสัซีเมียในพื �นที�ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
คาํสาํคัญ  : โรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง, คูเ่สี�ยง, Hb Bart’s Hydrops Fetalis, Homozygous  β-thalassemia, β-thalassemia / Hb E  
 

Abstract 
Thalassemia is an inherited blood disorder involved in abnormal hemoglobin production. The Ministry of 

Public Health has a policy to control 3 types of severe thalassemia, there were Hemoglobin Bart’s Hydrops  
Fetalis, Homozygous β-thalassemia and β-thalassemia / Hemoglobin E. During October 2015-September 2018, 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang detected 3 types of severe thalassemia form 2,329 couples of 
prenatal couples in Trang, Phatthalung, Satun and Krabi provinces. It was found that 139 couples (5.97%) had 
prenatal couples risk of severe thalassemia which were β-thalassemia / Hemoglobin E 108 couples (4.64%), 
Homozygous β-thalassemia 20 couples (0.86%), Hemoglobin Bart’s Hydrops Fetalis 8 couples (0.34%) and 
combined Homozygous β-thalassemia and β-thalassemia / Hemoglobin E 3 couples (0.13%). Population in the 
area of the study has higher risk for β-thalassemia / Hemoglobin E than the other types of severe thalassemia. 
Therefore,  We  will effectively continue to control and prevent of thalassemia.   
Keywords : Severe thalassemia, risk couples, Hb Bart’s Hydrops Fetalis, Homozygous  β-thalassemia, β-thalassemia / Hb E  
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การตรวจสอบความใช้ได้ของวธีิการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลกิในกลุ่มสารโมเลกุลเลก็ 
สาํหรับทารกแรกเกดิของประเทศไทยด้วย Tandem Mass Spectrometry 

Method validation of inborn errors of metabolism: accumulation of toxic small molecules for newborn 
screening in Thailand using tandem mass spectrometry 
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บทคัดย่อ 

โรคพนัธุกรรมเมตาบอลิกเป็นสาเหตหุนึ�งของการเกิดภาวะปัญญาอ่อนหรือเสียชีวิตในเด็กทารกแรกเกิด การ
วิเคราะห์กลุ่มสาร amino acids และ acylcarnitine ในกระดาษซบัเลือดด้วยเทคนิค tandem mass spectrometry 
(MS/MS) สามารถตรวจโรคพนัธุกรรมเมตาบอลิกที�เกิดจากการสะสมสารโมเลกลุเลก็ amino acid, organic acid หรือ 
fatty acid ได้มากกว่า 30 โรค ด้วยการวิเคราะห์เพียงครั �งเดียวใช้เวลา 2-3 นาที ซึ�งทดแทนการตรวจคดักรองในรูป
แบบเดิมจากลักษณะ “หนึ�งการทดสอบต่อหนึ�งโรค” เป็น “หนึ�งการทดสอบตรวจได้หลายโรค” การศึกษาครั �งนี �มี
วตัถปุระสงค์เพื�อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์กลุ่มสาร amino acids และ acylcarnitine ในตวัอย่าง
กระดาษซบัเลือดแห้งด้วย MS/MS ในการตรวจคดักรองโรคพนัธุกรรมเมตาบอลิกโดยใช้กระดาษซบัเลือดจากโครงการ 
Newborn Screening Quality Assurance Program จากการศึกษาครั �งนี �พบว่าการตรวจวิเคราะห์กลุ่มสาร amino 
acids (9 ชนิด) และ acylcarnitine (10 ชนิด) มีความแม่นโดยประเมินจากร้อยละของการกลบัคืนอยู่ในช่วง 70-112% 
ความเที�ยงจากการประเมินด้วยร้อยละของส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์อยู่ในช่วง 6-17% และความสมัพนัธ์แบบ
เส้นตรงโดยมีค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ระหว่าง 0.82- 0.99 แสดงให้เห็นว่าวิธีวิเคราะห์มีความถกูต้องแม่นยําเชื�อถือได้
สามารถนํามาใช้ในการตรวจโรคพนัธุกรรมเมตาบอลิกในกลุ่มสารโมเลกลุเล็กได้และเป็นข้อมลูเบื �องต้นในการขยายการ
ดําเนินงานไปสู่การตรวจคดักรองแบบเพิ�มจํานวนโรคในประเทศไทย 
คาํสาํคัญ : การตรวจคดักรองสขุภาพทารกแรกเกิด โรคพนัธกุรรมเมตาบอลิก แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี 

Abstract 

Inborn errors of metabolism (IEM) are leading to mental retardation or death in newborns. The 
analysis of amino acid and acylcarnitine profile in dried blood spot by tandem mass spectrometry(MS/MS) 
can be used to detect IEM, which caused by the accumulation of small toxic molecules of amino acid, 
organic acid or fatty acid. More than 30 metabolic disorders can be detected in 2-3 min with a single run. This 
can be replaced screening techniques from “one test for one disorder” to “one test for many disorders”. The 
aim of this study is to validate inhouse-method for analysis of amino acids and acylcarnitines profiles in dried 
blood spot by MS/MS to detect IEM. The dried blood spot materials from The Newborn Screening Quality 
Assurance Program were used as the sample. The results showed that amino acids (9 analytes) and 
acylcarnitines (10 analytes) had an accuracy (70-112% recovery), precision (6-17% RSD) and linearity 
(R20.82 - 0.99). The data had showed that this method was reliable and suitable for detection of IEM and pilot 
result for implementation to expanded newborn screening in Thailand. 
Keyword : Newborn screening, inborn errors of metabolism, Tandem mass spectrometry 
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ความเที�ยงจากการประเมินด้วยร้อยละของส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์อยู่ในช่วง 6-17% และความสมัพนัธ์แบบ
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ดําเนินงานไปสู่การตรวจคดักรองแบบเพิ�มจํานวนโรคในประเทศไทย 
คาํสาํคัญ : การตรวจคดักรองสขุภาพทารกแรกเกิด โรคพนัธกุรรมเมตาบอลิก แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี 

Abstract 

Inborn errors of metabolism (IEM) are leading to mental retardation or death in newborns. The 
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blood spot by MS/MS to detect IEM. The dried blood spot materials from The Newborn Screening Quality 
Assurance Program were used as the sample. The results showed that amino acids (9 analytes) and 
acylcarnitines (10 analytes) had an accuracy (70-112% recovery), precision (6-17% RSD) and linearity 
(R20.82 - 0.99). The data had showed that this method was reliable and suitable for detection of IEM and pilot 
result for implementation to expanded newborn screening in Thailand. 
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P1-17 การตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจคัดกรองโครโมโซมทารกในครรภ์ในประชากรไทย 
โดยห้องปฏบัิตกิารที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

Clinical validation of a technology-transferred non-invasive prenatal screening laboratory in Thai population 
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บทคัดย่อ 
ความผิดปกติของโครโมโซมเชิงจํานวนพบอบุติัการณ์ประมาณ 6-8:1000 ของทารกแรกเกิด การคดักรองด้วย

การอลัตราซาวด์ร่วมกบัการตรวจสารชีวเคมีในเลือดหญิงตั �งครรภ์มีค่าทํานายผลบวกเพียง ร้อยละ 5 สง่ผลให้หญิงตั �งครรภ์
เกิดความกงัวลและอาจได้รับการตรวจวินิจฉยัโดยการเจาะนํ �าครํ�าทั �งที�ไม่จําเป็น การตรวจคดักรองโครโมโซมทารกในครรภ์
ด้วย cell-free DNA หรือ NIPS (non-invasive prenatal screening) มีประสิทธิภาพสงู อย่างไรก็ตามความแตกต่างของ
พนัธุกรรมในแตล่ะประชากรและความสามารถที�ตา่งกนัของแตล่ะห้องปฏิบติัการอาจสง่ผลตอ่ความแมน่ยําของการทดสอบได้ 
ดงันั �นงานวิจยันี �จึงทําการตรวจสอบความถกูต้องทางคลินิกของการตรวจคดักรอง “myNIPS” ที�ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากการตรวจ Verifi ของบริษัท Illumina Inc. ในหญิงไทยตั �งครรภ์โดยตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างที�ทราบสถานะความผิดปกติ
(known samples) จํานวน 200 ตวัอยา่ง โดยแบง่เป็น known positive samples จํานวน 46 ตวัอยา่ง (31 T21, 10 T18, 
2 T13, และ 3 XO) และ known negative samples 154 ตวัอยา่งผลการตรวจสอบพบวา่ myNIPS  มีความไวร้อยละ 100 และ
มีความจําเพาะ ร้อยละ 98.2 94.2 96.5 และ 90.0 สําหรับ T21 T18 T13 และ XO ตามลําดบั ค่าทํานายผลบวกอยูที่� ร้อยละ 
92.1 52.2 36.4 และ 20.0 และคา่ทํานายผลลบมากกว่าร้อยละ 99.99 อีกทั �งการรายงานผลเพศมีความถกูต้องในทกุตวัอย่าง 
งานวิจยันี �แสดงให้เห็นว่า myNIPS มีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัการตรวจ Verifi ในประชากรสหรัฐอเมริกาและสามารถใช้ใน
หญิงไทยตั �งครรภ์ได้ 
คาํสาํคัญ: NIPS, ความผิดปกติของโครโมโซมเชิงจํานวน, การตั �งครรภ์, cell-free DNA 
 

Abstract 
Chromosomal aneuploidies have an incidence rate of about 6-8 per 1000 births. However, the 

integrated screens have very low positive predictive values (~5%), leading to a high number of false 
positives, and unnecessary patient anxiety and invasive diagnostic tests. Cell-free DNA (cfDNA) based non-
invasive prenatal screening (NIPS) is highly effective. Nonetheless, the differences of populations genetic and 
laboratories performance could affect the test accuracy. We performed a clinical validation of “myNIPS”,         
a technology-transferred NIPS based on Illumina Inc.’s Verifi test, using 200 known samples from Thai 
population, including 46 positive plasma samples (31 T21, 10 T18, 2 T13, and 3 XO) and 154 known negative 
samples. myNIPS had an observed sensitivity of 100% and specificities of 98.2, 94.2, 96.5, and 90.0% for 
T21, T18, T13, and XO, respectively. Positive predictive values were 92.1, 52.2, 36.4, and 20.0% and negative 
predictive values were all over 99.99%. All genders were correctly assigned. Based on the results, myNIPS is 
on par with the Verifi test of the US population and it can be used for testing in Thai population. 
Keywords : NIPS, chromosomal aneuploidies, pregnancy, cell-free DNA 
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P1-18 การศกึษาฤทธิ�ยับยั �งโคลีนเอสเตอเรสของสมุนไพรไทย 
Study on Inhibitory of Cholinesterase Activities of Thai Medicinal Plants 
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บทคัดย่อ 

 

สมนุไพรไทยหลายชนิดมกัถกูกลา่วอ้างสรรพคณุวา่สามารถป้องกนัหรือชะลอการเกิดโรคสมองเสื�อมได้ ซึ�งกลไก
หนึ�งในการรักษาโรคสมองเสื�อม คือ การใช้ยายบัยั �งโคลีนเอสเตอเรส ในการศึกษานี �ผู้ วิจยัได้ทดสอบฤทธิ�ยบัยั �งเอนไซม์   
อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรส ของสมนุไพร 11 ชนิด โดยใช้วิธีของ Ellman ผลพบว่าสารสกดัที�มี
ฤทธิ�ยบัยั �งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสได้สงูสดุ คือ สารสกดัด้วยนํ �าของใบเม็ก ซึ�งอยู่ในวงศ์ Myrtaceae โดยสารสกัด
ดงักลา่วแสดงฤทธิ�ยบัยั �งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเตอเรส และบิวทีรีลโคลีนเอสเตอเรสได้ไม่แตกต่างจาก galanthamine 
ซึ�งเป็นกลุ่มควบคมุบวก ข้อมลูนี �แสดงให้เห็นว่าสารสกดัด้วยนํ �าของใบเม็กมีศกัยภาพในการยบัยั �งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส 
และเป็นข้อมลูพื �นฐานที�สามารถนํามาศึกษาต่อยอดฤทธิ�ทางเภสชัวิทยาในเซลล์ประสาทเพาะเลี �ยง และสตัว์ทดลอง   
เพื�อยืนยนัประสทิธิภาพ และพฒันาให้ได้ผลติภณัฑ์สขุภาพตอ่ไป 
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Abstract 
 

Many Thai medicinal plants have been claimed to protect or delay the onset of Alzheimer’s disease (AD). 
Cholinesterase inhibitors are used in the treatment of memory impairment diseases. In this study, eleven 
medicinal plants were investigated for acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE) 
inhibitory activities using Ellman’s method. The extract which exhibited the highest anti-cholinesterase 
inhibitory activity of both AChE and BuChE was the water extract of Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & 
L. M. Perry (Family Myrtaceae). This extract showed the inhibitory effect on AChE and BuChE similar to that of 
galanthamine as a positive control. These data indicated that the water extract of Syzygium antisepticum 
(Blume) Merr. & L. M. Perry had the potential to inhibit cholinesterase. The preliminary data could be used for 
pharmacological studies in neuronal cell cultures and animal models to clarify their efficacies and further 
development as herbal health products. 
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บทคัดย่อ 
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื �อไวรัสเดงกีที�มียงุลายบ้านเป็นพาหะหลกั โรคดงักลา่วเกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไวรัสเดงกี มนษุย์ และสิ�งแวดล้อม งานวิจยันี �จึงได้วิเคราะห์หาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดชันีลกูนํ �ายงุลาย คือ House 
index (HI), Breteau index (BI) และ Container index (CI) ปัจจยัสภาวะภมิูอากาศและจํานวนผู้ ป่วยไข้เลือดออก 10 ปี
ของ จ.นครปฐม และ จ.พิษณโุลก โดยทําการสํารวจลกูนํ �ายงุลายบ้านในภาชนะขงันํ �าและบริเวณบ้านเพื�อคํานวณค่าดชันี
ลกูนํ �ายงุลาย HI, BI, และ CI ของทั �งสองจงัหวดัและนํามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ จากนั �น
วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัดชันีค่า HI, BI, CI ปัจจยัสภาวะภมิูอากาศและจํานวนผู้ ป่วยไข้เลือดออก 10 ปี โดย
ใช้สถิติขั �นสงู จากการศกึษาพบว่า ค่าดชันี CI และ HI ของ จ.นครปฐมและ จ.พิษณโุลกน้อยกว่าร้อยละ 50 สว่นค่า BI ของ 
จ.นครปฐม มากกว่าร้อยละ 50 ซึ�งแสดงภาวะความเสี�ยงสงูต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก นอกจากนี � ยงัพบว่าปัจจยั 
ความชื �น อุณหภูมิตํ�าสดุ และค่า HI, BI และ CI มีความสมัพันธ์กับจํานวนผู้ ป่วยไข้เลือดออกของทั �งสองจังหวัด            
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.05) โดยวิธี Pearson’s coefficiency และ Poisson logistic regression องค์ความรู้ที�ได้
จากการศกึษานี �จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการป้องกนัการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ 
คาํสาํคัญ: ดชันีลกูนํ �ายงุลาย ปัจจยัสภาวะภมิูอากาศ  โรคไข้เลือดออก 
 

Abstract 
Dengue hemorrhagic fever is an infectious disease caused by dengue viruses that Aedes aegypti 

mosquito is a primary vector. The disease occurs from the relationship among the viruses, human host and 
environment. This research aimed to analyze the relationship among the larval density indices: House Index (HI), 
Breteau index (BI) and Container index (CI), the climatic factors, and the 10-years dengue cases of two 
provinces: Nakhon Pathom and Phitsanulok. The Ae. aegypti mosquito larvae were surveyed in all water storage 
containers indoors and outdoors for analysis of the larval density indices and were then compared with the Thai 
MOPH standard criteria. The larval density indices, climatic data, dengue cases were analyzed for intimate 
correlation. The results showed that the HI and CI indices in both provinces were lower than 50% ,whereas BI 
index in Nakhon Pathom was found to be higher than 50%. The analysis of humidity, minimum temperature, HI, 
BI and CI revealed to correlate significantly with the number of dengue cases in all two provinces by Pearson’s 
coefficiency and Poisson logistic regression (p<0.05). The knowledge obtained from this study will be useful for 
prevention of dengue hemorrhagic fever.  
Keywords: Larval density indices, Climatic factor, Dengue hemorrhagic fever 
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บทคัดย่อ 
บคุลากรทางการแพทย์มีความเสี�ยงต่อการติดเชื �อวณัโรคจากการปฏิบตัิงาน ผลการศกึษาการตรวจค้นหาผู้ ติดเชื �อวณั

โรคในบคุลากรทางการแพทย์ที�ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลของเขตสขุภาพที� 5 และ 6 ด้วย interferon-gamma release assay 
(IGRA) ชดุตรวจ QuantiFERON®-TB Gold Plus พบอตัราการติดเชื �อร้อยละ 28.75 (341 จาก1,186 ราย)ผู้ เข้ารับการตรวจร้อย
ละ 89.97 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.01 มีช่วงอายรุะหว่าง 31-50 ปีและร้อยละ 61.89 ปฏิบติังานพยาบาลหรือผู้ช่วย วิเคราะห์
ปัจจยัเสี�ยงด้วย multivariate analysis ที�มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัสําคญั (p-value < 0.05) กบัการติดเชื �อคือ ช่วงอายตุั �งแต่31 
ปีขึ �นไปมีความเสี�ยงในการติดเชื �อสงู (ร้อยละ 27.32 และ 11.22, adjusted odd ratio (aOR) 2.363; 95% confidence interval 
(CI): 1.200-4.654) และพบเจ้าหน้าที�ธุรการหรือคนงานทั�วไปมีความเสี�ยงในการติดเชื �อสงูกว่าแพทย์ (ร้อยละ 34.09 และ 8.47, 
aOR 0.259; 95% CI: 0.082-0.814) ควรมีมาตรการเพิ�มในการป้องกนัการติดเชื �อ การตรวจค้นหาผู้ ติดเชื �อ เฝ้าระวงั หรือรักษา
แบบป้องกนัตามความเหมาะสมเฉพาะราย จะชว่ยสนบัสนนุการควบคมุวณัโรคซึ�งยงัไม่มีรายงานนี �ในประเทศไทย 
คาํสาํคัญ : วณัโรคแฝง, interferon-gamma release assay, บคุลากรทางการแพทย์ 

Abstract 
 Healthcare workers (HCWs) have an increasing risk of acquiring tuberculosis (TB) from their work. 
Interferon-gamma release assay (IGRA) by QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT-Plus) was used for detecting the 
prevalence oflatent TB infection (LTBI) among HCWs who work in hospitals in the 5th and 6th health areas. A total of 
1,186 HCWs were enrolled and 341 (28.75%) were positive for IGRA. Among these, 89.97% were female and 
61.89% were nurses and nurse assistants. By multivariate analysis, factors significantly (p-value < 0.05) associated 
with positivity for IGRA were age over 31 years (27.32% vs. 11.22%, adjusted odd ratio (aOR) = 2.363; 95% 
confidence interval (CI):1.200-4.654) and working as an administrative clerk or general duties when compared to a 
physician (34.09% vs. 8.47%, aOR=0.259; 95% CI: 0.082-0.814). Infection control measures should be more 
implemented. Screening of TB infection surveillance and prophylactic treatment in particularly risk individuals could 
support the control of TB. However, those reports are still not available in Thailand. 
Keywords : latent tuberculosis, interferon-gamma release assay, healthcare worker 
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การประเมนิประสทิธิภาพการตรวจเชื �อ Corynebacterium diphtheria ก่อโรคคอตีบด้วยเทคนิค Multiplex PCR 
Evaluation of Multiplex PCR for Detection of Toxigenic Corynebacterium diphtheria Strains  
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บทคัดย่อ 
 โรคคอตีบมีสาเหตจุากเชื �อแบคทีเรีย Corynebacterium diphtheriae สายพนัธุ์ที�สร้างสารพิษ โรคนี �เป็นปัญหา
สําคญัในพื �นที�จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ�งพบรายงานผู้ ป่วยทกุปี วิธีมาตรฐานใช้วิธีเพาะเชื �อและการทดสอบทางชีวเคมี ซึ�ง
ต้องใช้อาหารเลี �ยงเชื �อที�จําเพาะ ส่วนการทดสอบการสร้างสารพิษด้วย Elek’s test ซึ�งเป็นวิธีมาตรฐาน  วิธีการยุ่งยาก 
และต้องใช้ผู้ปฏิบติังานที�มีความชํานาญเพื�อรองรับการระบาดและลดระยะเวลาในการตรวจยืนยนัผู้ ป่วยต้องสงสยัผู้วิจยั
ได้ใช้เทคนิค Multiplex PCR ที�จําเพาะกบัเชื �อ C. diphtheriae และสามารถทดสอบการสร้างสารพิษของเชื �อในการ
ทดสอบเดียว จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบเชื �อ Corynebacterium spp. ที�แยกจากผู้ ป่วยต้องสงสยัโรคคอตีบและ
เชื �อแบคทีเรียกลุ่มที�ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจจํานวน 60สายพนัธุ์พบว่า การจําแนกเชื �อ C. diphtheria ด้วยวิธี 
Multiplex PCR ให้ผลสอดคล้อง ร้อยละ 100 เมื�อเปรียบเทียบกบัวิธีเพาะเชื �อและผลทดสอบการสร้างสารพิษพบความ
สอดคล้องร้อยละ 89.7 เมื�อเปรียบเทียบกบั Elek’s test จากผลการวิจยันี � สามารถนําเทคนิค Multiplex PCR มาใช้เพิ�ม
ศกัยภาพตรวจวินิจฉยัโรคคอตีบ ลดระยะเวลาการตรวจยืนยนัผู้ ป่วยต้องสงสยั เมื�อเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานใช้เวลา
ประมาณ 3-5 วนั แต่เทคนิค Multiplex PCR  สามารถตรวจยืนยนัและรายงานผลได้ภายใน 48 ชั�วโมง  ซึ�งเป็นประโยชน์
ตอ่การควบคมุการระบาดของโรคคอตีบในพื �นที�ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
คาํสาํคัญ: โรคคอตีบ, Multiplex PCR 

Abstract 
Diphtheriae caused by toxigenic Corynebacterium diphtheria is a major problem in the southern 

border provinces. Culture and biochemical test are gold standard methods but require special media. Toxin 
detection assay is complicated and needs expertise of personnel. The objectives of this study are to support 
the outbreak and shorten the turnaround time of cases confirmed. We used a multiplex PCR and compared 
with a standard technique. The multiplex PCR can identify and detect toxigenic strain in DNA extracts from 
isolates. In a comparative study with 60 pure clinical isolates of Corynebacterium spp. and other strains of 
respiratory infected bacteria, the results of the multiplex PCR test 100% in parallel with those of the culture 
method and we found 89.7% in concordant concordance with determination of toxigenic strains with those of 
the conventional Elek’s test. These results showed the multiplex PCR technique can be used to increase the 
detection capability of the outbreak. It can reduce turnaround time to confirm diphtheria patients from 3-5 
days to 48 hours, therefore, the technique is useful for controlling and monitoring the diphtheria outbreak. 
Keywords : Diphtheriae, Multiplex PCR 
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อุบัตกิารณ์โรคธาลัสซีเมียและความผิดปกติของฮีโมโกลบนิในพื �นที� 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
The incidence of thalassemia and hemoglobin disorders in the 4 southern border provinces. 
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บทคัดย่อ 
โรคธาลสัซีเมียคือโรคโลหิตจางชนิดหนึ�งที�ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม เกิดจากความผิดปกติในการสงัเคราะห์ฮีโมโกลบิน

คณะผู้ วิจยัได้พฒันาศกัยภาพการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบนิ โดยหลกัการ HPLCจากตวัอย่างเลือดของผู้ ป่วยที�มารับการ
รักษาโรคโลหิตจาง หญิงตั �งครรภ์และสามีจากโรงพยาบาลในเขต 4 จงัหวดัภาคใต้ตอนลา่ง ที�สง่เลือดตรวจยืนยนั ตั �งแต่ พ.ศ.2548 
ถงึ พ.ศ.2561 จํานวน 19,633 ราย โดยงานวิจยันี �มีจดุมุ่งหมายเพื�อศกึษาอบุติัการณ์ของโรคโลหิตจางธาลสัซีเมียและความผิดปกติ
ของฮีโมโกลบิน (Hb typing) และการตรวจหา α-thalassemia 1 ในเขต 4 จงัหวดัภาคใต้ตอนล่างคือ สงขลา ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ ป่วยพบว่ามี10,389ราย ที�เป็นพาหะและมีความผิดปกติของ
ฮีโมโกลบิน ส่วนตวัอย่างเลือดที�ตรวจวินิจฉัย α-thalassemia 1 โดยวิธี Relative Quantitative PCR จํานวน 5,784 ราย พบ 
α-thalassemia 1 ชนิด SEA deletion 1,137 ราย ชนิด THAI deletion 33 ราย โดยมีคู่สามีภรรยาทั �งหมด 687 คู่ พบคู่เสี�ยงที�
มีโอกาสให้กําเนิดบุตรเป็นโรคธาลสัซีเมีย จํานวน 47 คู่ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโรคธาลสัซีเมียยงัคงเป็นปัญหาสําคญั 
ดงันั �น การตรวจทางห้องปฏิบตัิการจึงมีความสําคญัในค้นหาป้องกนัและควบคุมโรคธาลสัซีเมีย 
คาํสาํคญั : โรคธาลสัซีเมีย,HPLC,α-thalassemia 1, Relative Quantitative PCR 

Abstract 

Thalassemia is an inherited anemia which caused by abnormalities in the synthesis of hemoglobin. We has 
developed laboratory testing for detecting the type and amount of hemoglobin by the HPLC. We tested 19,633blood 
samples of pregnant women and husbands who received anemia treatment from hospitals in 4 provinces in the lower 
southern provinces from 2005 to 2018.The objective of this descriptive research is to study the incidence of thalassemia 
and hemoglobin typing abnormalities, focusing on α-thalassemia 1, in the 4 lower southern provinces (Songkhla, Pattani, 
Yala and Narathiwat). We detected that 10,389 out of 19,633 Hb typing cases were thalassemia carriers or had 
hemoglobin abnormalities. From total 5,784 cases of α-thalassemia1, 1,137 cases were diagnosed as α-thalassemia 1 
SEA deletion and 33 cases as THAI deletion using Relative Quantitative PCR.We also found 47 out of 687spouses who 
risk having the opportunity to give birth to children with thalassemia. This study shows that thalassemia is still a major 
problem. Therefore, the laboratory tests are still important to screen, prevent and control thalassemia disease. 
Keywords : Thalassemia, HPLC,α-thalassemia 1, Relative Quantitative PCR 
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P1-23 การเปรียบเทยีบเทคนิคการย้อมสี 5 ชนิดใน Extracellular matrix ของผู้ป่วย Grave’s disease ที�มีอาการตาโปน 
Comparisons of 5 staining techniques in the Extracellular matrix of exophthalmos lesions  

In Grave's disease patients 
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บทคัดย่อ 
Grave’s disease หรือโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เกิดจากความผิดปกติที�เกิดขึ �นกบัระบบภมิูคุ้มกนัของต่อมไทรอยด์ 

ในผู้ ป่วยโรคนี �ประมาณ 30% จะมีเนื �อเยื�อที�อยู่ด้านหลงัลกูตาอกัเสบ เกิดอาการตาโปน อาการดงักล่าวไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ด้วยการใช้ยา เว้นแต่การผ่าตดัแก้ไขเบ้าตาเท่านั �น สว่นการวินิจฉยัอาการตาโปน ด้วยวิธีการย้อมสี Extracellular 
matrix จากชิ �นเนื �อใต้ตา มีหลากหลายวิธี   ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาการคดัเลือกวิธีการย้อมสี Extracellular matrix จากชิ �นเนื �อใต้
ตาที�เหมาะสมที�สดุ และประเมินผลการใช้ได้ของแตล่ะวธีิโดยการให้คะแนนจากผู้ เชี�ยวชาญด้านการย้อมพิเศษทางพยาธิวิทยา
ภายใต้กล้องจลุทรรศน์จากชิ �นเนื �อใต้ตาผู้ ป่วยโรค Grave’s disease 5 ราย 10 ตวัอย่าง ด้วยสีย้อม 5 ชนิด จากการทดลองพบ
การย้อมทั �ง 5 เทคนิคสามารถย้อมติด collagen fiber ได้ แต่มีเพียง 2 เทคนิคที�สามารถย้อมติดทั �ง collagen fiber และ 
elastic fiber ได้คือ  Modified Orcein และ Verhoeff’s elastic แต่ Verhoeff’s elastic เป็นเทคนิคที�เหมาะสมที�สดุเนื�องจาก
ขั �นตอนในการย้อมใช้เวลาน้อยกวา่ Modified Orcein อย่างไรก็ดีเพื�อให้เกิดความมั�นใจว่าวิธีย้อมสีแบบ Verhoeff’s elastic เป็น
เทคนิคที�เหมาะสมที�สดุในการวินิจฉยัอาการตาโปน ผู้วิจยัอาจดําเนินการตอ่โดยเพิ�มจํานวนตวัอยา่งให้มากขึ �น 
คาํสาํคัญ : ตาโปน, Grave’s disease, Hematoxylin and Eosin, Verhoeff’s elastic , Masson trichrome, Modified Orcien, Giemsa 

Abstract 
Grave 's disease or thyrotoxicosis cause from the abnormal of thyroid immune system. Around 30% of these 

patients developed inflammation of exophthalmos tissue which located behind the eyeball.The completely cure of 
Graves' ophthalmopathy is the surgery at the orbital site. However, there are various staining of extracellular matrix for 
diagnosis of Graves' ophthalmopathy. The researchers aim to evaluate the various staining of extracellular matrix and 
select the most appropriate method by comparing 5 different dyes and testing with 10 samples from 5 cases of Graves' 
ophthalmopathy. Evaluation of these methods was performed by the experts who observed the cells staining under 
microscope. The results shown that all dyes can stain the collagen fiber but not the elastic fiber except 2 techniques; 
Modified Orcein and Verhoeff’s elastic. However, Verhoeff’s elastic is the most appropriate methods since this staining 
method is more rapid than Modified Orcein. To ensure this method is suitable for diagnosis of Graves' ophthalmopathy, 
extension of experiment by increasing of samples size may be required.   
Keyword : Exophthalmos, Grave’s disease, Hematoxylin and Eosin, Verhoeff’s elastic , Masson trichrome, Modified Orcien, Giemsa 
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P1-24 การระบุชนิดเหด็ป่าสกุล Russula โดยใช้ข้อมูลลาํดับเบสบริเวณหน่วยใหญ่ของไรโบโซมัลดีเอน็เอ  
: กรณีต้องสงสัยพษิที�ทาํให้เกดิการทาํลายกล้ามเนื �อ�

Identification of wild Russula mushrooms using nuclear large subunit ribosomal DNA sequences 
: a suspected case of rhabdomyolytic poisoning�
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บทคัดย่อ 
 เห็ดป่าสกุล Russula เป็นเห็ดที�นิยมรับประทานในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 พบ
อุบัติการณ์การรับประทานเห็ดพิษสกุล Russula โดยมีรายงานจากทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื�อนที�เร็ว (SRRT) จังหวัด
อบุลราชธานี พบผู้ ป่วยแสดงอาการใกล้เคียงกบัพิษที�ทําลายกล้ามเนื �อ ดงันั �นการศกึษาในครั �งนี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อจําแนก
เห็ดป่าสกลุ Russula ที�เป็นสาเหตกุารเกิดพิษจากตวัอย่างส่งตรวจโดยใช้ข้อมลูลําดบันิวคลีโอไทด์บริเวณยีนหน่วยใหญ่
ของไรโบโซมมลัดีเอ็นเอ และระบชุนิดโดยใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา ผลจากการวิเคราะห์สายสมัพนัธ์เชิงวิวฒันาการ
ระดบัโมเลกลุยืนยนัวา่เหด็ที�ผู้ ป่วยรับประทาน คือ เหด็ Russula subnigricans ที�สร้างพิษทําลายกล้ามเนื �อและเป็นชนิดที�
เคยเกิดสถานการณ์อาหารเป็นพิษในประเทศญี�ปุ่ น
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Abstract 
 Wild Russula mushroom is widely consumed in many countries and in Thailand as well. In 2018, 
a case of toxic Russula mushroom ingestion has emerged. Case report obtained from SRRT team from 
Ubon Ratchathani province revealed that the patient has developed symptoms related to myotoxin. Hence, 
the aim of this study was to identify a suspected poisoning case of wild Russula mushroom samples from 
clinically reported cases based on the large subunit nuclear ribosomal DNA sequences and morphology-
based identification. Phylogenetic analysis confirmed that the mushrooms ingested by the patients were 
myotoxin-containing Russula subnigricans and exhibited identical species which causes of food poisoning 
outbreak in Japan.  
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Situation of Influenza virus in Regional Health 10 on 2014-2018 
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Regional Medical Sciences Center 10UbonRatchathani 

บทคัดย่อ 
 สถานการณ์ไข้หวดัใหญ่เขตสขุภาพที� 10 ปี พ.ศ. 2557-2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 10 อบุลราชธานี 
ได้ตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างผู้ ป่วยกลุ่มเสี�ยงด้วยอาการไข้หวดัหรือคล้ายไข้หวดัใหญ่หรือปอดบวม 504 ราย พบผู้ ติดเชื �อ
ไข้หวดัใหญ่ จํานวน 199 ราย (39.5%)จําแนกเชื �อไข้หวดัใหญ่ที�พบเป็นชนิด A(H1N1)pdm09 97 ราย (48.7%) 
ไข้หวดัใหญ่ชนิด A(H3N2) 70 ราย (35.2%)  และไข้หวดัใหญ่ ชนิด B 32 ราย (16.1%) ในจํานวนนี �เสียชีวิต 2 ราย 
อาการของผู้ ติดเชื �อไข้หวัดใหญ่พบว่า มีอุณหภูมิเฉลี�ย 38.7°C  มีไข้ไอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื �อ เจ็บคอ นํ �ามูก และ
มีเสมหะ ร้อยละ 100  83.3  69.5  64.4  60.0  56.9 และ 52.5 ตามลําดับ เพศชายต่อหญิงเท่ากับ 1.9:1 ส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรผู้ถูกกักบริเวณ นักเรียน และเด็กเล็กในปกครอง ร้อยละ 22.6  20.6  15.6 และ 11.6 ตามลําดับ 
พื �นที�พบผู้ติดเชื �อคือจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ ร้อยละ 37.7  29.0 15.3 และ 8.1 
ตามลําดบั ช่วงเวลาที�ตรวจพบเชื �อมากสดุของทกุปี ระหวา่งเดือนกนัยายน-ตลุาคม ชนิดของตวัอย่างที�ตรวจพบเชื �อมากคือ 
Nasal swab และ Nasopharyngeal swab ร้อยละ  53.1 และ 46.0 ตามลําดบั ผลการศกึษาครั �งนี �พบว่า เชื �อที�พบสว่น
ใหญ่ใน 5 ปี เป็นชนิด A(H1N1)pdm09 ข้อมลูจากการเฝ้าระวงันี �จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องนําไปใช้ในการ
ควบคมุ ป้องกนัโรคและวางแผนเตรียมรับมือกบัการระบาดใหญ่ในอนาคตได้ 
คาํสาํคัญ : ไวรัสไข้หวดัใหญ่, เขตสขุภาพที� 10 

Abstract 
The retrospective study of 504 samples from risk patients having symptoms of influenza or 

influenza like illnessor pneumonia were tested and identify types and subtypes of influenza viruses 
in Regional Health 10 during 2014-2018. From the study, 119 of 504 (39.5%) were found influenza 
virus infection as A(H1N1)pdm09, A(H3N2) and B as 48.7, 35.2 and 16.1% respectively. There were 
2 cases dead. The symptoms of influenza virus infection were temperature mean 38.7°C, fever, 
cough, headache, muscleache, sore throat, runny nose and sputum as 100,83.3, 69.5,64.4,60.0,56.9 
and 52.5% respectively. The sex ratio of male:female as 1.9:1. The occupations were found 
farmers,quarantine,studentand children as 22.6,20.6,15.6 and 11.6% respectively. The infected area 
were Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Yasothon and Amnat Charoenas 37.7,29.0,15.3 and 8.1% 
respectively. The peak of influenza was found during September-October of each year. The positive 
samples were collected from Nasal swab 53.1% and Nasopharygeal swab 46.0%. The most common 
are A(H1N1)pdm09. Data from this surveillance will support the related public health units for control 
and prevention including the pandemic influenza preparedness plan in the future. 
Keywords : Influenza virus, Regional Health 10 
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บทคัดย่อ 
การเฝ้าระวงัการดื �อยาของเชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ในพื �นที�ภาคใต้ตอนบน โดยการตรวจวิเคราะห์ สิ�งส่งตรวจหาเชื �อ

ไวรัสไข้หวดัใหญ่ด้วยวิธี PCR จํานวน 207 ตวัอยา่ง ที�ได้รับในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 จากโรงพยาบาลในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และระนอง พบตวัอย่างที�ให้ผลบวกต่อเชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ จํานวน 49 ตวัอย่าง (ร้อยละ 23.7) โดยจําแนก
เป็นตวัอย่างที�ให้ผลบวกต่อเชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ชนิด  A(H3N2) จํานวน 22 ตวัอย่าง (ร้อยละ 10.6) ตวัอย่างที�ให้ผลบวกต่อ
เชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ชนิด  A(H1N1)pdm09 จํานวน 5 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 2.4) และตวัอยา่งที�ให้ผลบวกตอ่เชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ 
ชนิด B จํานวน 22 ตวัอย่าง (ร้อยละ 10.6) และเมื�อนําเชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ทั �ง 49 ตวัอย่าง ไปตรวจหาการดื �อยาโดยวิธี 
Pyrosequencing พบเชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ไวต่อยาโอเซลทามิเวียร์ ทั �ง 49 ตวัอย่าง จากผลการศึกษาในครั �งนี �แสดงให้เห็นว่า
ในพื �นที�ภาคใต้ตอนบนช่วง 2 ปี ที�ผา่นมา ยงัไม่พบผู้ ป่วยติดเชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ที�ดื �อต่อยาโอเซลทามิเวียร์  อย่างไร
ก็ตามยงัมีความจําเป็นต้องเฝ้าระวงัการกลายพนัธุ์และการดื �อยาของเชื �อไวรัสไข้หวดัใหญ่ตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : ไข้หวดัใหญ่ / การดื �อยา / ภาคใต้ 

Abstract 
 Surveillance of drug resistance human Influenza viruses in the upper southern area  was conducted 
by using the influenza PCR from 207 samples sent from hospitals in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat and 
Ranong during 2017-2018. The results showed that 49 samples were positive for Influenza viruses (23.7%). 22 
samples were Influenza A(H3N2) (10.6%), 5 samples were Influenza A(H1N1)pdm09(2009) (2.4%) and 22 
samples were Influenza B virus (10.6%). Pyrosequencing were then performed to detect oseltamivir 
resistance gene among these 49 samples. The results showed that 49 influenza virus were oseltamivir 
sensitive (100%). This study showed that there was none oseltamivir resistant Influenza virus detected among 
the patients from hospitals in the upper southern area for the previous 2 years. However the surveillance of 
mutation and drug resistance human Influenza viruses is essential and need to continue monitoring. 
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P1-27 การตรวจหาเชื �อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 19 ชนิด ในการทดสอบเดียว 
ด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR 

Detection of19 types of virus and bacteria causingacute diarrheain single test by Multiplex real- time PCR 
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บทคัดย่อ 
AllplexTMGastrointestinal Assays เป็นชดุนํ �ายาตรวจหาเชื �อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั 

ด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR สามารถตรวจหาเชื �อได้ถงึ 19  ชนิด ในการทดสอบครั �งเดียว ประกอบด้วยเชื �อไวรัส 
6 ชนิดและเชื �อแบคทีเรีย 13 ชนิด ในปี พ.ศ. 2560-2561 หน่วยวินิจฉยัโรคกลาง สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ได้
ใช้ชดุทดสอบนี �ในการเฝ้าระวงัโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั ผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งทั �งหมด 143 ตวัอยา่ง พบผลบวก 
66.43% เมื�อวิเคราะห์ชนิดของเชื �อพบวา่เชื �อแบคทีเรียเป็นสาเหตหุลกั โดยพบเชื �อแบคทีเรีย 60.84 % และเชื �อไวรัส 3.50% 
เมื�อวิเคราะห์เชื �อแตล่ะกลุม่พบวา่เป็นเชื �อแบคทีเรียเดี�ยว 27.27% โดยเชื �อที�พบมากที�สดุคือ Aeromonas spp. (10.50 %) 
รองลงมาคือ EPEC (5.60%) และ EAEC (3.50%)  และเป็นเชื �อแบคทีเรียร่วม 33.57% พบเชื �อร่วม 2 ชนิดมากที�สดุ (17.48 
%) โดยเป็นเชื �อ EIEC ร่วมกบั EPEC มากที�สดุ (3.50 %) สว่นเชื �อไวรัสพบวา่เป็นเชื �อ Norovirus GII  มากที�สดุ (2.80%) 
และเชื �อไวรัสร่วมเป็น Norovirus GI ร่วมกบั Rotavirus (0.70%) พบเชื �อร่วมแบคทีเรียและไวรัสคิดเป็น 2.10% และเป็น 
Norovirus GII ร่วมทั �งหมด ดงันั �น การตรวจหาเชื �อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนัหลายชนิดในการ
ทดสอบเดียว ใช้เวลาตรวจวิเคราะห์เพียง 3 ชั�วโมงครึ�ง จงึมีประโยชน์มากโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในระบบเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ 
(Event-based surveillance system) ที�มีการระบาดของโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั 
คาํสาํคัญ : โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั, การทดสอบเดียว, Multiplex real-time PCR 

Abstract 
AllplexTMGastrointestinal Assays is a multiplex real-time PCR kit that capable to detect 19 pathogens 

causing acute diarrhea which comprise of 6 types of viruses and 13 bacteria in a single run. During 2017 to 
2018, the Central Diagnosis Unit, Thai National Institute of Health used the assay for acute diarrhea 
surveillance. One hundred forty-three specimens had been found 66.43% positive including 3.50% viral 
infection (2.80% for Norovirus GII and 0.70% Norovirus GII were coinfected with Rotavirus) and 60.84% for 
bacterial infection (27.27% for single infection, most of them were Aeromonas spp.10.50%) followed by EPEC 
and EAEC for 5.60% and 3.50%, respectively. We also found 33.57% bacterial co-infection, these include 
17.48% EIEC coinfected with EPEC and 3.50% Norovirus were coinfected with other bacteria. Detection of 
multiple viruses and bacteria causing acute diarrhea in a single run within 3.5 hours providing a great benefit 
for the rapid response to event-based surveillance in acute diarrhea outbreak. 
Keyword :Acute diarrhea, Single test, Multiplex real-time PCR 
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P1-28 สายพันธ์ุของไวรัสหัดที�ระบาดในพื �นที�เขตสุขภาพที� 5 ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2561 
The outbreak of Measles Genotype in the 5th regional health zone between 2017 and 2018 
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บทคัดย่อ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 5 สมทุรสงครามดําเนินการตรวจวิเคราะห์หาสายพนัธุ์โรคหดั และหดัเยอรมนั 
ร่วมกับ ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและไหลเวียนโลหิต สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ มาตั �งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง 
ปัจจบุนั โดยห้องปฏิบติัการผ่านการตรวจรับรองคณุภาพมาตรฐานจากองค์การอนามยัโลก จากข้อมลูการตรวจวิเคราะห์
หาสายพนัธุ์ของโรคหดัและหดัเยอรมนั พบว่าในพื �นที�เขตสขุภาพที� 5 มีการระบาดของโรคหดัสายพนัธุ์ D8 เป็นสว่นใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 99.09 ของจํานวนสายพนัธุ์ที�พบทั �งหมด โดยพบในคนไทย, คนพม่า และสญัชาติอื�นๆ ร้อยละ 64.37, 
34.71 และ 0.92 ตามลําดบั ช่วงอายทีุ�พบการระบาดมากที�สดุ อยู่ระหว่าง 21-30 ปี และ 0-1 ปี สว่นสายพนัธุ์อื�นๆที�พบ 
คือ H1 และ B3 พบร้อยละ 0.68 และ 0.23 ตามลําดบั โดยพบในคนพม่าเท่านั �น ยงัไม่พบในคนไทย จากข้อมลูสายพนัธุ์
ทั �งหมดที�ศกึษา พบสายพนัธุ์ D8 จํานวน 1 ตวัอย่าง จากคนไทยในจงัหวดัสมทุรสาคร ซึ�งมีลําดบันิวคลีโอไทด์แตกต่างไป
จากสายพนัธุ์ที�พบจากทั�วโลก และองค์การอนามยัโลกให้ชื�อว่า “MVs/SamutSakhon.THA/49.16[D8]”  โดยข้อมลูของ
ลําดบันิวคลโีอไทด์นี �ได้เผยแพร่ใน GenBank แล้ว 
 

คาํสาํคัญ : หดั, สายพนัธุ์ 
Abstract 

 Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram has collaborated with  the Neural and 
Circulatory System Virus Section, National Institute of Health  conduct the confirmation assays for measles 
and rubella strain since 2017 and our assay has been certified by the World Health Organization (WHO). 
According to the data of genotype testing, we found measles D8 genotype outbreaks accounted for 99.09% 
of all strains in the 5th regional health zone, the outbreaks were found in Thai, Burmese and other nationalities 
64.37%, 34.71% and 0.92%, respectively. The most cases were those aged 21-30 years and 0-1 years. Also 
we found measles virus H1 genotype 0.68% and B3 genotype 0.23% in only the Burmese, not found in Thai. 
Interestingly, we found 1 Thai measles D8 strain in Samut Sakhon province That its nucleotides is WHO 
named it as “MVs/SamutSakhon.THA/49.16[D8]” and nucleotide sequence is already available in the 
Genbank. 
Keyword: Measles, Genotype 
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บทคัดย่อ 

ไทโรซีนไคเนสเป็นโปรตีนที�มีบทบาทสําคญัในการสง่สญัญาณตา่ง ๆ ภายในเซลล์  ซึ�งเกี�ยวข้องกบักระบวนการ
เติบโต แพร่กระจาย และลกุลามของเซลล์มะเร็ง  โปรตีนเหล่านี �หลายชนิดใช้ในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า เช่น EGFR, 
HER2, c-Met และ c-Kit  ปัจจบุนัมียาใหมห่ลายชนิดที�มีฤทธิ�ยบัยั �งการทํางานของไทโรซีนไคเนส  อย่างไรก็ตาม เนื�องจาก
ยาดงักล่าวมีมลูค่าสงู การเข้าถึงยาของผู้ ป่วยมะเร็งในประเทศจึงมีอยู่อย่างจํากัด  การวิจยันี �มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา
ระดับการแสดงออกของยีนที�เกี�ยวข้องกับโปรตีนเหล่านี �ในเซลล์มะเร็ง  โดยทําการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการ
แสดงออกของยีน EGFR, HER2, MET และ KIT ในเซลล์มะเร็งเพาะเลี �ยง 8 ชนิดด้วยวิธี Quantitative real-time PCR  
จากการศกึษาพบวา่เซลล์มะเร็งปากมดลกู (HeLa) และเซลล์มะเร็งตบั (PLC/PRF/5) มีการแสดงออกของยีนทั �ง 4 ชนิดสงู
กว่าเซลล์ชนิดอื�น  เซลล์ทั �งสองชนิดนี �จึงน่าจะเหมาะสมสําหรับใช้พฒันาวิธีการทดสอบฤทธิ�ยบัยั �งการทํางานของไทโรซีน
ไคเนส  สําหรับค้นหาสารออกฤทธิ�จากสมนุไพรไทยตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : เป้าหมายการรักษา, มะเร็ง, ไทโรซีนไคเนส, EGFR, HER2, MET, KIT 
 

Abstract 
 Tyrosine kinases are proteins that play an important role in various cellular signaling pathways, 
linked to proliferation, migration, and invasion of cancer cells. Many of these are used for targeted therapy, for 
instance, EGFR, HER2, c-Met, and c-Kit. There are currently several drugs that inhibit tysorine kinases, 
however, these drugs are costly, leading to limited drug access of cancer patients in the country. The 
objective of this research was to study the expression of genes associated with these proteins in cancer cell 
lines. We amplified and compared the expression levels of target genes including EGFR, HER2, MET and KIT 
in 8 cell lines by using quantitative real-time PCR. The result showed that the expression levels of these 4 
genes in cervical adenocarcinoma cell line (HeLa) and hepatocellular carcinoma cell line (PLC/PRF/5) were 
higher than others; therefore, both cells could be used for development of tyrosine kinase inhibitor screening 
assay in order to search for specific active substances from Thai medicinal plants in further study. 
Keywords : therapeutic target, cancer, tyrosine kinases, EGFR, HER2, MET, KIT 
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ฤทธิ�ของสารสกัดมะขามป้อมในการยับยั �งเชื �อ Staphylococcus aureus ที�ดื �อต่อยาเมธิซลิลนิ 
Anti-Methicillin-resistant Staphylococcus aureus of Phyllanthus emblica L. Extracts. 
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บทคัดย่อ 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) เป็นเชื �อดื �อยาที�ทั�วโลกให้ความสนใจ เนื�องจากสามารถ

ปรับตัวให้ มีการดื �อต่อยาปฏิ ชีวนะมากขึ �น  ทําให้ เกิดโรคติดเชื �อที� มีความรุนแรง  และมีอัตราการตายสูงขึ �น  
จึงจําเป็นต้องค้นคว้าหาสารต้านจุลชีพชนิดใหม่ที�มีประสิทธิภาพในการยบัยั �งแบคทีเรียดงักล่าว การศึกษานี �มีจุดประสงค์
เพื�อทดสอบฤทธิ�ต้านเชื �อจลุินทรีย์ของสารสกดัมะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) จาก 2 แหลง่ ได้แก่ จงัหวดัปทมุธานี
และจงัหวดัจนัทบรีุ โดยนําผลสด (ทั �งลกู) มาบีบเอาเฉพาะสว่นนํ �า เนื �อผลสดและเนื �อผลแห้งนํามาสกดัด้วยนํ �าและเอทานอล 
ได้สารสกัดทั �งหมด จํานวน 10 สารสกัด นํามาทดสอบฤทธิ�ยบัยั �งเชื �อ MRSA จํานวน 10 สายพนัธุ์ โดยวิธี Agar dilution 
susceptibility พบว่า สารสกดัเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยบัยั �งเชื �อได้ดีกว่าสารสกดันํ �า สารสกดัเอทานอลจากเนื �อผล
สดจากจงัหวดัปทมุธานีมีประสิทธิภาพในการยบัยั �งเชื �อได้ดีที�สดุ โดยมีค่าความเข้มข้นตํ�าสดุที�สามารถยบัยั �งการเจริญของ
เชื �อ (MIC) เท่ากบั 0.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากผลการศึกษานี � คณะผู้วิจยัจะทําการศกึษาฤทธิ�และกลไกของสารสกดั
มะขามป้อมที�มีฤทธิ�ดีที�สดุดงักลา่ว เพื�อนําไปสูก่ารพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ในการยบัยั �งเชื �อ MRSA ในอนาคต 
คาํสาํคัญ: ฤทธิ�ต้านเชื �อจลุินทรีย์ สารสกดัมะขามป้อม เชื �อ MRSA 

 

Abstract 
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is worldwide health problem because of its 

potential to develop a more antibiotics resistance. It causes the invasive infection and high rate of mortality. 
Therefore, it is necessary to search for the new bioactive compounds that are more effective in MRSA 
inhibition. This study aimed to investigate antimicrobial activity of Phyllanthus emblica L. extracts from two 
different sources: Pathum Thani and Chantaburi Province. The whole fruits were squeezed to obtain water 
extract. The dried and fresh fruit pulps were extracted with water and ethanol. Ten samples of P. emblica 
extracts were conducted to investigate the antimicrobial effects on ten strains of MRSA, using agar dilution 
susceptibility test. It was found that ethanol extracts were more effective than water extracts.  The ethanol 
extract of fresh pulp from Pathum Thani Province was the most effective with the minimal inhibitory 
concentration (MIC) of 0.125 mg/ml. Based on these results, further study will be performed to determine 
antimicrobial activity and mechanism of action for the most effective Phyllanthus emblica L. extracts in order 
to develop as anti-MRSA products in the future. 
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บทคัดย่อ 
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ปรับตัวให้ มีการดื �อต่อยาปฏิ ชีวนะมากขึ �น  ทําให้ เกิดโรคติดเชื �อที� มีความรุนแรง  และมีอัตราการตายสูงขึ �น  
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Therefore, it is necessary to search for the new bioactive compounds that are more effective in MRSA 
inhibition. This study aimed to investigate antimicrobial activity of Phyllanthus emblica L. extracts from two 
different sources: Pathum Thani and Chantaburi Province. The whole fruits were squeezed to obtain water 
extract. The dried and fresh fruit pulps were extracted with water and ethanol. Ten samples of P. emblica 
extracts were conducted to investigate the antimicrobial effects on ten strains of MRSA, using agar dilution 
susceptibility test. It was found that ethanol extracts were more effective than water extracts.  The ethanol 
extract of fresh pulp from Pathum Thani Province was the most effective with the minimal inhibitory 
concentration (MIC) of 0.125 mg/ml. Based on these results, further study will be performed to determine 
antimicrobial activity and mechanism of action for the most effective Phyllanthus emblica L. extracts in order 
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บทคัดย่อ 
การแพทย์แม่นยํา เป็นแนวทางการดูแลผู้ ป่วยที�ประยุกต์ใช้ข้อมูลพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต 

ที�จําเพาะต่อผู้ ป่วยแต่ละคน  เพื�อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การแพทย์แม่นยําจะเปลี�ยนแนวคิดจากการรักษามาสู่การ
ป้องกันโรค เช่น การตรวจยีนเสี�ยงเพื�อป้องกันการเกิดมะเร็งบางชนิด และป้องกันการแพ้ยารุนแรง ในการศึกษานี �
คณะผู้วิจยัได้ทําการประเมินมลูค่าทางสขุภาพจากการลดอบุตัิการณ์ของโรคด้วยการแพทย์แม่นยํา โดยคํานวณจาก
การสญูเสียปีสขุภาวะ (Disability-Adjusted Life Year : DALY) ของประชากรไทย พ.ศ.2557 ใน 5 โรคหลกัที�เป็น
ปัญหาสาธารณสุข โดยมีสมมติฐานว่าเมื�อประยุกต์ใช้การแพทย์แม่นยําอย่างทั�วถึง จะสามารถลดอัตราการเกิดโรค
ดงักล่าวลงได้ 10% ผลพบว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขในการดูแลรักษาได้ดังนี � 1)โรคหลอดเลือด
สมอง: 1.66, 2)การติดเชื �อเอชไอวี/เอดส์: 1.08, 3)โรคหัวใจขาดเลือด: 1.11, 4)โรคเบาหวาน: 1.39, 5)โรคมะเร็ง 
(มะเร็งตับ มะเร็งหลอดลมและปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก): 1.75 (หน่วย หมื�นล้านบาท) รวมทั �งสิ �น 6.995 
หมื�นล้านบาทต่อปี จากผลดังกล่าว การลงทุนในเทคโนโลยีการแพทย์แม่นยํา แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงในช่วงแรก 
แต่ในระยะยาวจะช่วยเพิ �มประสิทธิภาพในการด ูแลรักษาผู้ ป่วย  และป้องกันการเกิดโรค  ซึ �งนํามาสู่การลด
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ ป่วยในประเทศไทยอย่างมากในอนาคต 
คาํสาํคัญ : การแพทย์แม่นยํา, มลูคา่ทางสขุภาพ, ค่าใช้จ่ายทางสาธารณสขุ 

Abstract 
Precision medicine is an approach guideline for patient care that takes into account individual 

variability in genes, environment, and lifestyle. The concept of precision medicine has a potential to transform 
the healthcare system from disease treatment to preventative medicine, for example, molecular biomarkers 
for early cancer detection and pharmacogenomics markers for preventing severe drug adverse effects. In this 
study, we evaluated the value of health by precision medicine innovations that reduce incidence of major 
diseases in Thailand. Our analyses based on Disability-Adjusted Life Year (DALY) loss in 2014 from 5 major 
diseases. We hypothesized that generalized implementation of precision medicine could decrease the 
incidences of these diseases by 10%. The results showed that the expected healthcare cost reductions for 
each disease were 1) stroke: 1.66, 2) HIV/AIDS: 1.08, 3) ischemic heart disease: 1.11, 4) diabetes: 1.39, and 
5)cancers (liver cancer, bronchus/lung cancer, breast cancer and cervical cancer): 1.75 (unit: ten billion 
baht). In total, the healthcare cost could be saved for seventy billion baht per year. In summary, even though 
very large budgets are required for establishing precision medicine in Thailand’s healthcare system, the long-
run healthcare cost will be significantly decreased due to the effective disease prevention and treatment. 
Keywords : precision medicine, value of health, healthcare cost 
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P1-32 ไวรัสก่อโรคทางเดนิหายใจ ในผู้กลับจากพธีิฮัจญ์ที�มีอาการของระบบทางเดนิหายใจ 
จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 

Respiratory Viruses in Hajj pilgrims with Respiratory Symptoms  
from 4 Southern border provinces of Thailand during 2018 
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บทคัดย่อ 
 คณะผู้วิจยัได้ตรวจหาเชื �อไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิดด้วยชดุนํ �ายา Multiplex  Realtime RT- PCR ใน
ตวัอย่างสวอบคอผู้ ป่วยที�เดินทางกลบัจากประกอบพิธีฮัจญ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และ
ยะลา) และมีอาการติดเชื �อระบบทางเดินหายใจ จํานวน 101 รายในปี 2561 ซึ�งผู้ ป่วยมีผลลบจากการตรวจหาเชื �อไวรัส
ทางเดินหายใจตะวนัออกกลาง (MERS-CoV) ด้วยวิธี realtime RT-PCR ผู้วิจยัจึงสนใจที�จะค้นหาเชื �อไวรัสตวัอื�นๆที�อาจเป็น
สาเหต ุซึ�งมีหลายชนิดที�ก่อให้เกิดอาการคล้ายคลงึกนัและไม่สามารถแยกได้ด้วยอาการทางคลินิกจากการศึกษาพบผลบวก 
จํานวน 82 ราย (ร้อยละ 81.19) เป็นแบบติดเชื �อชนิดเดียว 63  ราย (ร้อยละ 76.83) และเป็นแบบติดเชื �อร่วมด้วยไวรัส 2 ชนิด 
19 ราย  (ร้อยละ 23.17) ไมพ่บการติดเชื �อร่วมมากกว่า 2 ชนิด  โดยเชื �อที�พบมากที�สดุ 3 ลําดบัแรกคือ Influenza A virus  ร้อยละ 
29.70  รองลงมาคือ humanrhinovirus และ influenza B virus ร้อยละ 19.51และ 8.54 ตามลําดบั เชื �อInfluenza A  และ B virus 
เป็นสาเหตกุารป่วยที�สําคญัของผู้ ที�กลบัจากฮัจญ์ แต่มีผู้ ป่วยที�ให้ผล Negative ต่อกลุ่มไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจ 16 ชนิด 
จํานวน19 ราย (ร้อยละ 18.81) จึงควรเพิ�มการเฝ้าระวังเชื �อก่อโรคทางเดินหายใจชนิดอื�น เช่น แบคทีเรีย เพื�อให้ได้ข้อมูล  
ที�ครอบคลุม มีประโยชน์สําหรับการเฝ้าระวังและเพิ�มประสิทธิภาพในการควบคุมโรค 
คาํสาํคัญ : ฮจัญ์, ไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ, Multiplex  Realtime RT PCR 

Abstract  
We detected 16 respiratory viruses using the multiplex realtime RT- PCR kit in 101 throat swabs from Hajj 

pilgrims in Narathiwat, Pattani, Songkhla and Yala provinces in 2018. They developed the respiratory tract 
infection but all samples were negative for MERS-CoV by realtime RT- PCR. Therefore, we interested in finding for 
the other virus which may be the causative agents but many of virus cause the same symptoms and could not be 
differentiated by clinical feature.The result shown that 82 samples (81.19%) was positive for 16 respiratory virus 
genes. these, 63 samples (76.83%) were single viral infections, 19 samples (18.81%) were co-infections. None of 
samples giving more than 2 types of co-infections. Three most frequently detected viruses comprised of influenza A 
virus (29.70%), humanrhinovirus (19.51%) and influenza B virus (8.54%). Influenza A and B virus are the major 
causes of Hajjpilgrims respiratory viral disease. But there are 19 patients (18.81%) have negative for 16 
respiratory viruses and need to further study for the other pathogens such as bacteria. Data from our study will 
support for the public health units in prevention and control of respiratory tract infection effectively. 
Keyword : Hajj pilgrim ,respiratory viruses ,Multiplex Realtime RT-PCR 
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P1-33 การตรวจภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์เดี�ยว (Single Nucleotide Polymorphisms: SNPs) 
ด้วยเทคนิคไมโครอะเรย์ชิปในประชากรไทย 

Genetic analysis using Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs)microarray genotyping in Thai Population 
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บทคัดย่อ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกบัคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ จดัทําฐานข้อมูลพนัธุกรรมมนุษย์ของประเทศไทย โดยการตรวจภาวะพหุสณัฐานของนิวคลีโอไทด์เดี�ยว(Single 
Nucleotide Polymorphisms: SNPs) โดยเทคนิคไมโครอะเรย์ (Microarray genotyping)  ซึ�งเป็นเทคโนโลยีหนึ�งที�มีบทบาทสําคญัใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยกุต์ใช้ทางด้านพนัธุศาสตร์ โดยตรวจวิเคราะห์ SNPs ทั�วทั �งจีโนมประมาณ 700,000 ตําแหน่ง 
พร้อมกนั ปัจจบุนัศนูย์พนัธุศาสตร์การแพทย์ ได้ทําการตรวจวิเคราะห์ทางพนัธกุรรมโดยเทคนิคนี �ในประชากรชาวไทย 1,526 ราย จาก
เป้าหมาย 10,000 ราย เป็นกลุม่ผู้ ป่วยที�มีข้อมลูทางคลินิก 1,037 ราย (ผู้ ป่วยเด็กติดเชื �อจากวคัซีนบีซีจี 60 ราย โรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง 
434 ราย  ผู้ ป่วยติดเชื �อวณัโรค 447 ราย และโรคปริทนัต์อกัเสบ 96 ราย) และกลุ่มควบคมุ 489 ราย มีค่าอตัราการอ่านฐานข้อมลูทาง
พนัธุกรรม (Call rate) ของกลุ่มตวัอย่างทั �งหมดเฉลี�ย 99.17 เปอร์เซ็นต์ ซึ�งข้อมลูความถี�ของความหลากหลายทางพนัธุกรรมหลงัจาก
การวิเคราะห์ จะสามารถแยกแยะความแตกต่างทางพนัธุกรรมของกลุ่มคนที�เป็นโรคกับกลุ่มคนที�ไม่เป็นโรคได้โดยเปรียบเทียบกับ
ความถี�ของอลัลีล (allele frequency) ที�เป็นปกติในประชากร นอกจากนี �ยงันําไปสู่การรักษาที�มีความแม่นยําและมีความเฉพาะเจาะจง
สําหรับแต่ละบคุคลมากขึ �น 
คาํสาํคัญ : เทคนิคไมโครอะเรย์,ภาวะพหสุณัฐานของนิวคลโีอไทด์เดี�ยว, อตัราการอา่นฐานข้อมลูทางพนัธุกรรม และความถี�ของอลัลลี 

 
Abstract 

Department of Medical Sciences collaborates with Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital and National 
Science and Technology Development Agency, Thailand to create the Human genetic database of Thai population using 
Microarray genotyping chip for detection of approximately 700,000 Single Nucleotide Polymorphisms: SNPs. This 
technology plays an important role in the formation of new knowledge and applications in genetics. Currently, 1,526 
samples from the total goal of 10,000 samples has completed testing including 1,037 patients with clinical data (60 of 
BCGosis, 434 of SLE, 447 of Tuberculosis, 96 of periodontitis) and 489 healthy controls. All of samples have an average 
Call rate of 99.17%. Human genetic database. Final analysis will be performed to distinguish the genetic differences of 
people with diseased and healthy controls by comparing the allele frequency between the groups. Moreover, the 
knowledge of susceptible SNPs or loci acquired from the analysis results will accelerate the use of precision medicine that 
lead to more precise treatments for individuals. 
Keyword : Microarray genotyping, Single Nucleotide Polymorphisms: SNPs, Call rate, andallele frequency. 
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P1-34 “DMSc Stem Jel”สิ�งประดษิฐ์เพื�อการรักษาพยาบาลสาํหรับทุกคน 
“DMSc Stem Jel” inventions for medical care for everyone. 
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บทคัดย่อ 
 Mesenchymal Stem Cells (MSC) สามารถเพาะเลี �ยงจากสายสะดือ(Wharton’s Jelly) ซึ�งเป็นแหล่งสําคญัที�
สามารถพบเซลล์ต้นกําเนิดชนิด MSC ได้ การศกึษานี �มีวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการเตรียมเซลล์
ต้นกําเนิดจากสายสะดือ เพื�อพฒันาสิ�งประดิษฐ์ด้านเซลล์ต้นกําเนิด“DMSc Stem Jel” ซึ�งเป็น MSCs จาก WJ ครอบคลมุ
กระบวนการทั �งหมด ตั �งแต่การรับตวัอย่างการผลิตและการตรวจสอบคุณสมบตัิตามมาตรฐานสากล ผลการศึกษา Process 
Validation จาก Wharton’s Jelly จํานวน 3 ราย พบว่าเซลล์มีรูปร่างปลายเรียวแหลม เจริญเติบโตยึดเกาะภาชนะเพาะเลี �ยง 
อตัราการรอดชีวิตร้อยละ 97.53±2.73 ผิวเซลล์มีการแสดงออกของ CD73 และ CD90 แตไ่ม่มีการแสดงออกของ CD34 CD45 
และ HLAD-R สามารถเจริญเป็นเซลล์ไขมนั เซลล์กระดกู และเซลล์กระดกูออ่น ปราศจากการปนเปื�อน Endotoxin แบคทีเรีย 
เชื �อรา และ MycoplasmaMSCs ที�ได้มีคุณสมบตัิตามข้อกําหนดสากล ISCT พร้อมเข้าสู่กระบวนการวิจัยทางคลินิก เพื�อ
พฒันาวิธีรักษาผู้ ป่วยแนวใหม่โดยใช้เซลล์ต้นกําเนิด นบัเป็นประโยชน์ในการเพิ�มศักยภาพการแข่งขนั ลดการนําเข้าสินค้า
ตา่งประเทศ และสง่เสริมความมั�นคงในการรักษาพยาบาลของประเทศ 
คาํสาํคัญ : Mesenchymal Stem Cells, สายสะดือ, Process Validation 

Abstract 
 MSC can be cultured fromumbilical cord (Wharton’s Jelly) is a rich source of MSC.This study aimed to 
validate the processes of Umbilical cord derived MSC. To Develop the stem cell inventions.“DMSC stem Jel” which is 
MSCs from Wharton’s jelly. Cell preparation and quality control test of products were evaluated from the beginning, 
initial control and quality control test, complying to international standard.The results showed that process validation 
from Wharton’s jelly derived MSC 3 samples, displayed a fibroblast-like morphology, adhered to plastic vessel, and 
viability of 97.53±2.73%, presentation of cell surface antigen (CD73 andCD90, but not CD34, CD45, and 
HLAD-R), trilineage differentiation; osteocyte, chondrocyte, and adipocyte. Microbiological assays were 
demonstrated the absence of bacteria, fungus, and Mycoplasma spp. Endotoxin level was below the critical limit. The 
MSC property meet the standard requirements of ISCT and ready to enter the clinical research process and further 
develop a new method for the treatment of patients using stem cells. This new invention will increase the potential 
competition, reduce the import of foreign products and promote stability of medical treatment in the country. 
Key word : Mesenchymal Stem Cells, umbilical cord, Process Validation 
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บทคัดย่อ 
โรคโปลิโอเกิดจากเชื �อไวรัสโปลิโอ ซึ�งมี 3 ซีโรทยัป์ มีการติดต่อแบบ fecal-oral route ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบ

ผู้ ป่วยโปลิโอตั �งแต่ปี พ.ศ. 2540 แต่ยงัมีการระบาดของไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์ รุนแรงก่อโรค ในประเทศอฟักานิสถานและ
ปากีสถาน ประเทศไทยจึงมีความเสี�ยงที�จะพบผู้ ป่วยรายใหม่โดยเฉพาะการแพร่กระจายของเชื �อจากประเทศที�มีการระบาด 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบติัการอ้างอิงการตรวจวินิจฉยัไวรัสโปลิโอของ
องค์การอนามยัโลกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีหน้าที�ในการตรวจวินิจฉยัและเฝ้าระวงัไวรัสโปลิโอในตวัอย่างผู้ ป่วย
กล้ามเนื �อออ่นแรงเฉียบพลนั ผลการเฝ้าระวงัทางห้องปฏิบติัการ พ.ศ.2552-2561 จํานวน 4,644 ตวัอย่าง 2,296  ราย พบว่ามี
ตวัอย่างที�ให้ผลบวกไวรัสโปลิโอ จํานวน 107 ตวัอย่าง 73 ราย ร้อยละ 2.3 เมื�อนํามาพิสจูน์เชื �อและจําแนกสายพนัธุ์โดยวิธี 
Real time RT-PCR แล้วไม่พบไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์รุนแรงก่อโรค แต่พบเป็นไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์วคัซีนทั �งหมด ร้อยละ 100 
เป็นไวรัสโปลิโอทยัป์ 3 สายพนัธุ์วคัซีนมากที�สดุ 29 ตวัอย่าง 19 ราย ร้อยละ 27.1 และไวรัสโปลิโอทยัป์ผสม 1 และ 2 สายพนัธุ์
วคัซีนน้อยที�สดุ 3 ตวัอย่าง 3 ราย ร้อยละ 2.8 ผลบวกไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์วคัซีนพบมากที�สดุในผู้ ป่วยกลุม่อาย ุ0-3 ปี และ
มากที�สดุในภาคกลาง จากการเฝ้าระวงัสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีการดําเนินการกวาดล้างโรคโปลิโออย่างต่อเนื�อง          
มีประสิทธิภาพ ไม่พบไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์รุนแรงก่อโรคและสายพนัธุ์วคัซีนกลายพนัธุ์ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา 
คาํสาํคัญ: ไวรัสโปลิโอ, สายพนัธุ์รุนแรง, สายพนัธุ์วคัซีน   

Abstract 
  Poliomyelitis cause from poliovirus which classified as three serotypes and transmission occurs by 
fecal–oral route. Thailand has no report of poliomyelitis since 1997 but wild poliovirus remains endemic in 
Afghanistan and Pakistan. Nevertheless, Thailand still remains at risk of importation of poliovirus. The Regional 
Reference Laboratory (RRL) for polio, National Institute of Health, Ministry of Public Health was designated by 
WHO and responsible for surveillance and diagnosis poliovirus from acute flaccid paralysis (AFP) cases. The 
diagnosis results from 4,644 stool samples of 2,296 APF cases during 2009 to 2018 found that 107 stool 
samples of 73 AFP cases (2.3%) were poliovirus positive by Real time RT-PCR. All positive samples were 
Sabin-Like poliovirus 100% and classified Sabin-Like poliovirus type 3 (SL3) in 29 samples of 19 cases 
(27.1%) and mix Sabin-Like poliovirus type 1 and 2 (SL1+SL2) in 3 samples of 3 cases (2.8%). The highest 
Sabin-Like poliovirus infection among age group was 0 - 3 years. According to the zero report of wild 
poliovirus and vaccine-derived poliovirus indicated that polio surveillance in Thailand is effective. 
Keyword: Poliovirus, wild poliovirus, Sabin-Like 
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fecal–oral route. Thailand has no report of poliomyelitis since 1997 but wild poliovirus remains endemic in 
Afghanistan and Pakistan. Nevertheless, Thailand still remains at risk of importation of poliovirus. The Regional 
Reference Laboratory (RRL) for polio, National Institute of Health, Ministry of Public Health was designated by 
WHO and responsible for surveillance and diagnosis poliovirus from acute flaccid paralysis (AFP) cases. The 
diagnosis results from 4,644 stool samples of 2,296 APF cases during 2009 to 2018 found that 107 stool 
samples of 73 AFP cases (2.3%) were poliovirus positive by Real time RT-PCR. All positive samples were 
Sabin-Like poliovirus 100% and classified Sabin-Like poliovirus type 3 (SL3) in 29 samples of 19 cases 
(27.1%) and mix Sabin-Like poliovirus type 1 and 2 (SL1+SL2) in 3 samples of 3 cases (2.8%). The highest 
Sabin-Like poliovirus infection among age group was 0 - 3 years. According to the zero report of wild 
poliovirus and vaccine-derived poliovirus indicated that polio surveillance in Thailand is effective. 
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บทคัดย่อ 
โรคโปลิโอเกิดจากเชื �อไวรัสโปลิโอ ซึ�งมี 3 ซีโรทยัป์ มีการติดต่อแบบ fecal-oral route ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบ

ผู้ ป่วยโปลิโอตั �งแต่ปี พ.ศ. 2540 แต่ยงัมีการระบาดของไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์ รุนแรงก่อโรค ในประเทศอฟักานิสถานและ
ปากีสถาน ประเทศไทยจึงมีความเสี�ยงที�จะพบผู้ ป่วยรายใหม่โดยเฉพาะการแพร่กระจายของเชื �อจากประเทศที�มีการระบาด 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบติัการอ้างอิงการตรวจวินิจฉยัไวรัสโปลิโอของ
องค์การอนามยัโลกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีหน้าที�ในการตรวจวินิจฉยัและเฝ้าระวงัไวรัสโปลิโอในตวัอย่างผู้ ป่วย
กล้ามเนื �อออ่นแรงเฉียบพลนั ผลการเฝ้าระวงัทางห้องปฏิบติัการ พ.ศ.2552-2561 จํานวน 4,644 ตวัอย่าง 2,296  ราย พบว่ามี
ตวัอย่างที�ให้ผลบวกไวรัสโปลิโอ จํานวน 107 ตวัอย่าง 73 ราย ร้อยละ 2.3 เมื�อนํามาพิสจูน์เชื �อและจําแนกสายพนัธุ์โดยวิธี 
Real time RT-PCR แล้วไม่พบไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์รุนแรงก่อโรค แต่พบเป็นไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์วคัซีนทั �งหมด ร้อยละ 100 
เป็นไวรัสโปลิโอทยัป์ 3 สายพนัธุ์วคัซีนมากที�สดุ 29 ตวัอย่าง 19 ราย ร้อยละ 27.1 และไวรัสโปลิโอทยัป์ผสม 1 และ 2 สายพนัธุ์
วคัซีนน้อยที�สดุ 3 ตวัอย่าง 3 ราย ร้อยละ 2.8 ผลบวกไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์วคัซีนพบมากที�สดุในผู้ ป่วยกลุม่อาย ุ0-3 ปี และ
มากที�สดุในภาคกลาง จากการเฝ้าระวงัสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีการดําเนินการกวาดล้างโรคโปลิโออย่างต่อเนื�อง          
มีประสิทธิภาพ ไม่พบไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์รุนแรงก่อโรคและสายพนัธุ์วคัซีนกลายพนัธุ์ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที�ผ่านมา 
คาํสาํคัญ: ไวรัสโปลิโอ, สายพนัธุ์รุนแรง, สายพนัธุ์วคัซีน   

Abstract 
  Poliomyelitis cause from poliovirus which classified as three serotypes and transmission occurs by 
fecal–oral route. Thailand has no report of poliomyelitis since 1997 but wild poliovirus remains endemic in 
Afghanistan and Pakistan. Nevertheless, Thailand still remains at risk of importation of poliovirus. The Regional 
Reference Laboratory (RRL) for polio, National Institute of Health, Ministry of Public Health was designated by 
WHO and responsible for surveillance and diagnosis poliovirus from acute flaccid paralysis (AFP) cases. The 
diagnosis results from 4,644 stool samples of 2,296 APF cases during 2009 to 2018 found that 107 stool 
samples of 73 AFP cases (2.3%) were poliovirus positive by Real time RT-PCR. All positive samples were 
Sabin-Like poliovirus 100% and classified Sabin-Like poliovirus type 3 (SL3) in 29 samples of 19 cases 
(27.1%) and mix Sabin-Like poliovirus type 1 and 2 (SL1+SL2) in 3 samples of 3 cases (2.8%). The highest 
Sabin-Like poliovirus infection among age group was 0 - 3 years. According to the zero report of wild 
poliovirus and vaccine-derived poliovirus indicated that polio surveillance in Thailand is effective. 
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fecal–oral route. Thailand has no report of poliomyelitis since 1997 but wild poliovirus remains endemic in 
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บทคัดย่อ 
            ไวรัสกลุม่เอนเตอโร ประกอบไปด้วยเชื �อไวรัสหลากหลาย serotype ได้แก่ กลุม่ enterovirus coxsackievirus  
echovirus รวมทั �ง EVD-68 และกลุม่ใกล้เคียงคือ parechovirus ไวรัสในกลุม่นี �เป็นสาเหตใุนการก่อโรคและอาการในหลาย
ระบบของคน เช่น เยื�อหุ้มสมองอกัเสบ   กล้ามเนื �อหวัใจอกัเสบ    ไข้ออกผื�น    โรคมือเท้าปาก เยื�อบตุาอกัเสบ  ผลการเฝ้าระวงั
ทางห้องปฏิบติัการของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2551-2561 จํานวน 13,712 ตวัอยา่ง 8,799 ราย   
พบวา่มีผู้ ป่วยที�ให้ผลบวกจํานวน 2,724 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.9   ซึ�งในจํานวนผู้ ป่วยให้ผลบวกนี �พบ enterovirus 71 และ 
coxsackievirus A16 เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคมากที�สดุ จํานวน 978  และ 930 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9 และ 34.1 
ตามลําดบั สว่นผู้ ป่วยจากไวรัสเอนเตอโรอื�นๆ จํานวน 816 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 นั �น พบวา่เกิดจาก coxsackievirus A6, 10 
และ echovirus 6 มากที�สดุตามลําดบั  พบอตัราการการเกิดโรคสงูสดุในเดก็กลุม่อาย ุ  2 - 3 ปี ภาคกลางพบผู้ ป่วยสงูสดุ   
ความชกุของโรคอยูใ่นช่วงฤดฝูน ช่วงเดือน มิ.ย – ก.ย มีข้อนา่สงัเกตจากผลการเฝ้าระวงัพบวา่ตั �งแตปี่ 2557 เป็นต้นมา  
coxsackievirus A6 เริ�มเข้ามามีบทบาทในการก่อโรคจากไวรัสกลุม่เอนเตอโรมากขึ �นแตอ่ยา่งไรก็ตาม enterovirus 71 และ 
coxsackievirus A16 ยงัคงเป็นสาเหตหุลกัของการก่อโรคในระบบสาธารณสขุของประเทศไทย 

คาํสาํคัญ : ไวรัสกลุม่เอนเตอโร, serotype, enterovirus 71, coxsackievirus A16 
                                                            Abstract  
          Enterovirus consists of various serotypes, such as the enterovirus, coxsackievirus echovirus, including 
EVD-68 and parechovirus which causes many diseases in human such as meningitis, myocarditis, fever with 
rash, hand-foot-mouth disease, conjunctivitis.  The results from laboratory surveillance by National Institute of 
Health (NIH) revealed that 13,712 samples of 8,799 patients between 2008-2018 were tested and 2,724 
cases (30.9%) were positive. The most causative agents were enterovirus 71 (978 or 35.9%) and  
coxsackievirus A16 (930 or 34.1%). The rest of positive, 816 cases were enterovirus, coxsackievirus A6, 10 
and echovirus 6 respectively. The high prevalence of diseases among age group was 2-3 years and its peak 
was in the rainy season during June-September. From this surveillance, we found that since 2014 
coxsackievirus A6 became a significant agents as it has been increased dramatically, however enterovirus 71 
and coxsackievirus A16 are still the major causes of the diseases in Thailand public health system.      
Keywords: Enterovirus, serotype, Enterovirus 71, Coxsackievirus A16 
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ทางห้องปฏิบติัการของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2551-2561 จํานวน 13,712 ตวัอยา่ง 8,799 ราย   
พบวา่มีผู้ ป่วยที�ให้ผลบวกจํานวน 2,724 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.9   ซึ�งในจํานวนผู้ ป่วยให้ผลบวกนี �พบ enterovirus 71 และ 
coxsackievirus A16 เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคมากที�สดุ จํานวน 978  และ 930 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.9 และ 34.1 
ตามลําดบั สว่นผู้ ป่วยจากไวรัสเอนเตอโรอื�นๆ จํานวน 816 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 นั �น พบวา่เกิดจาก coxsackievirus A6, 10 
และ echovirus 6 มากที�สดุตามลําดบั  พบอตัราการการเกิดโรคสงูสดุในเดก็กลุม่อาย ุ  2 - 3 ปี ภาคกลางพบผู้ ป่วยสงูสดุ   
ความชกุของโรคอยูใ่นช่วงฤดฝูน ช่วงเดือน มิ.ย – ก.ย มีข้อนา่สงัเกตจากผลการเฝ้าระวงัพบวา่ตั �งแตปี่ 2557 เป็นต้นมา  
coxsackievirus A6 เริ�มเข้ามามีบทบาทในการก่อโรคจากไวรัสกลุม่เอนเตอโรมากขึ �นแตอ่ยา่งไรก็ตาม enterovirus 71 และ 
coxsackievirus A16 ยงัคงเป็นสาเหตหุลกัของการก่อโรคในระบบสาธารณสขุของประเทศไทย 

คาํสาํคัญ : ไวรัสกลุม่เอนเตอโร, serotype, enterovirus 71, coxsackievirus A16 
                                                            Abstract  
          Enterovirus consists of various serotypes, such as the enterovirus, coxsackievirus echovirus, including 
EVD-68 and parechovirus which causes many diseases in human such as meningitis, myocarditis, fever with 
rash, hand-foot-mouth disease, conjunctivitis.  The results from laboratory surveillance by National Institute of 
Health (NIH) revealed that 13,712 samples of 8,799 patients between 2008-2018 were tested and 2,724 
cases (30.9%) were positive. The most causative agents were enterovirus 71 (978 or 35.9%) and  
coxsackievirus A16 (930 or 34.1%). The rest of positive, 816 cases were enterovirus, coxsackievirus A6, 10 
and echovirus 6 respectively. The high prevalence of diseases among age group was 2-3 years and its peak 
was in the rainy season during June-September. From this surveillance, we found that since 2014 
coxsackievirus A6 became a significant agents as it has been increased dramatically, however enterovirus 71 
and coxsackievirus A16 are still the major causes of the diseases in Thailand public health system.      
Keywords: Enterovirus, serotype, Enterovirus 71, Coxsackievirus A16 
 *Corresponding author 
 E-mail: santip.k@dmsc.mail.go.th 



88
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”

P1-37 เทคโนโลยีการเพาะเลี �ยงเซลล์สัตว์สาํหรับการพฒันาวัคซีนจากเชื �อไวรัส 
Animal Cell Culture Technology for Viral Vaccine Development 

 

มาโนช โพธิ�สงู* และสธิุดา ตนัติกําธน 
Manoch Posung* and Suthida Tuntigumthon 

ศนูย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Medical Biotechnology Center, Medical Life Sciences Institute, Department of Medical Sciences 

 

บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี �ยงเซลล์สตัว์มีความสําคญัอย่างมากสําหรับการผลิตวคัซีนจากเชื �อไวรัส การวิจยัครั �งนี �       

มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการเพาะเลี �ยงเซลล์สตัว์4ชนิด ได้แก่ chick embryo fibroblast (CEF) African green monkey 
kidney (Vero) Madin-Darby Canine kidney (MDCK) และ Aedes albopictus C6/36 โดยใช้ไมโครแครริเออร์เซลล์แต่
ละชนิดเพาะเลี �ยงในอาหารพื �นฐานที�เหมาะสมเช่น Dulbecco’ modified Eagle’s medium (DMEM) หรือ Eagle’s 
minimal essential medium (MEM) ที�เสริมซีรั�ม 5-10 % และแปรผนัค่าอตัราส่วนเซลล์ต่อไมโครแครริเออร์ระหว่าง 5 – 20 
ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของเซลล์ CEF Vero MDCKและ C6/36 เพิ�มขึ �น 2 3 3 และ 4 เท่า ตามลําดบั ที�สภาวะซีรั�ม 
10 % และอตัราสว่นเซลล์ต่อไมโครแครริเออร์เท่ากบั 10 เมื�อเพาะเลี �ยงในขวดเพาะเลี �ยงหรือถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเป็นเวลา 2 - 3 วนั 
ผลการศกึษาสรุปได้วา่เทคโนโลยีการเพาะเลี �ยงเซลล์สตัว์โดยใช้ไมโครแครริเออร์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี �ยง
เชื �อไวรัสก่อโรคต่างๆ เพื�อใช้ในการพัฒนาวัคซีนต่อไปในอนาคต 
 

คาํสาํคัญ: เทคโนโลยีการเพาะเลี �ยงเซลล์สตัว์ ไมโครแครริเออร์ เซลล์สตัว์ 
 

Abstract 
Animal cell culture technology is very important for the production of vaccines from virus. The objective of 

this research is to study 4 cell line cultures, namely chick embryo fibroblast (CEF), African green monkey kidney 
(Vero), Madin-Darby Canine kidney (MDCK) and Aedes albopictus C6/36by using microcarriers. Each cell line 
was cultured in suitable media such as Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM) or Eagle’s minimal essential 
medium (MEM) supplemented with 5-10 % serum and a seeding rate was varied in the range of 5 - 20. The results 
indicated that the cell concentrations of CEF, Vero, MDCK and C6/36 were respectively increased 2, 3, 3 and 4 
folds at the culture condition with 10 % serum and seeding rate equal to 10, when cultured in a spinner flask or a 
bioreactor for 2 - 3 days. This study concludes that animal cell culture technology by using microcarriers can be 
applied to culture pathogenic viruses for further development of vaccines in the future. 
 

Keywords :  Animal cell culture technology, Microcarriers,  Animal cell lines 
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บทคัดย่อ 
 ชดุกรอง เป็นอปุกรณ์สําคญัในขั �นตอนของการเตรียมตวัอย่างเพื�อการวิเคราะห์นํ �าสําหรับตรวจเชื �อลีจิโอเนลลา
ซึ�งก่อให้เกิดปอดอกัเสบรุนแรงเฉียบพลนัที�เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ ซึ�งปัจจุบนัศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 11/1 ภูเก็ต     
มีตวัอยา่งวิเคราะห์จํานวนมาก สง่ผลให้ชดุกรองสําเร็จรูปที�มีอยูน่ั �นไมเ่พียงพอตอ่การใช้งานทําให้การตรวจวิเคราะห์ทําได้ช้า
และใช้เวลานาน ผู้วิจยัจึงได้พฒันาชุดกรองที�มีอยู่ให้สามารถกรองตวัอย่างนํ �าได้เพิ�มขึ �นครั �งละหลายๆ ตวัอย่างพร้อมกนั
แบบไมจํ่ากดัจํานวน ซึ�งจากการเปรียบเทียบเวลาในการกรองตวัอย่างนํ �าระหว่างชดุกรองแบบเดิมกบัชดุกรองที�พฒันาขึ �น 
ทําซํ �า 10 รอบ ปรากฎเวลาเฉลี�ยเป็น 207.3 และ 207.7 วินาที ตามลําดบัเมื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาที�ใช้โดย
สถิติ T-test พบว่าชดุกรองแบบเดิมกบัชดุกรองที�พฒันาขึ �นใช้เวลาในการกรองตวัอย่างต่อรอบไม่แตกต่างกนั (p<0.05) 
แตช่ดุกรองที�พฒันาขึ �นนั �นสามารถกรองตวัอย่างได้เพิ�มขึ �นถึง 6 เท่า โดยใช้เวลาเท่าเดิม ดงันั �น ชดุกรองที�พฒันาขึ �นในครั �ง
นี �จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตวัอย่างจํานวนมากได้รวดเร็วขึ �น เป็นผลให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้เพิ�มมากขึ �น 
ช่วยให้ระบบการควบคุมและป้องกันเชื �อลีจิโอเนลลาดําเนินการได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื�อมั�นด้านระบบสาธารณสุข      
ของพื �นที�และประเทศตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : ชดุกรอง, นํ �า, เชื �อลีจิโอเนลลา, โรคลีเจียนแนร์ 
 

Abstract 
 A filter set is an important equipment in a process of water sample preparation for Legionella 
detection which causes Legionnaires’ disease or severe pneumonia. A lot of water samples was sent for 
analysis at the same time resulted in high workload, inadequate commercial filter sets and time-consuming. 
This study was to develop the filter set that can filtrate unlimited number of samples in one time. Comparison 
of water filtration time between commercial and developed filter sets found an average time (repeated 10 
times) of 207.3 and 207.7 seconds, respectively.T-test statistics demonstrated no difference in filtering time 
(p<0.05). However, the developed filter set can filtrate the samples up to 6 times at the same time. The 
developed filter set enables faster and more effective in routine services in many samples.These support 
Legionella control and prevention in the area and the country. 
Keyword : Filter set, Water, Legionella, Legionnaires’ disease 
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บทคัดย่อ 
 ชดุกรอง เป็นอปุกรณ์สําคญัในขั �นตอนของการเตรียมตวัอย่างเพื�อการวิเคราะห์นํ �าสําหรับตรวจเชื �อลีจิโอเนลลา
ซึ�งก่อให้เกิดปอดอกัเสบรุนแรงเฉียบพลนัที�เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์ ซึ�งปัจจุบนัศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที� 11/1 ภูเก็ต     
มีตวัอยา่งวิเคราะห์จํานวนมาก สง่ผลให้ชดุกรองสําเร็จรูปที�มีอยูน่ั �นไมเ่พียงพอตอ่การใช้งานทําให้การตรวจวิเคราะห์ทําได้ช้า
และใช้เวลานาน ผู้วิจยัจึงได้พฒันาชุดกรองที�มีอยู่ให้สามารถกรองตวัอย่างนํ �าได้เพิ�มขึ �นครั �งละหลายๆ ตวัอย่างพร้อมกนั
แบบไมจํ่ากดัจํานวน ซึ�งจากการเปรียบเทียบเวลาในการกรองตวัอย่างนํ �าระหว่างชดุกรองแบบเดิมกบัชดุกรองที�พฒันาขึ �น 
ทําซํ �า 10 รอบ ปรากฎเวลาเฉลี�ยเป็น 207.3 และ 207.7 วินาที ตามลําดบัเมื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาที�ใช้โดย
สถิติ T-test พบว่าชดุกรองแบบเดิมกบัชดุกรองที�พฒันาขึ �นใช้เวลาในการกรองตวัอย่างต่อรอบไม่แตกต่างกนั (p<0.05) 
แตช่ดุกรองที�พฒันาขึ �นนั �นสามารถกรองตวัอย่างได้เพิ�มขึ �นถึง 6 เท่า โดยใช้เวลาเท่าเดิม ดงันั �น ชดุกรองที�พฒันาขึ �นในครั �ง
นี �จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตวัอย่างจํานวนมากได้รวดเร็วขึ �น เป็นผลให้สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้เพิ�มมากขึ �น 
ช่วยให้ระบบการควบคุมและป้องกันเชื �อลีจิโอเนลลาดําเนินการได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื�อมั�นด้านระบบสาธารณสุข      
ของพื �นที�และประเทศตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : ชดุกรอง, นํ �า, เชื �อลีจิโอเนลลา, โรคลีเจียนแนร์ 
 

Abstract 
 A filter set is an important equipment in a process of water sample preparation for Legionella 
detection which causes Legionnaires’ disease or severe pneumonia. A lot of water samples was sent for 
analysis at the same time resulted in high workload, inadequate commercial filter sets and time-consuming. 
This study was to develop the filter set that can filtrate unlimited number of samples in one time. Comparison 
of water filtration time between commercial and developed filter sets found an average time (repeated 10 
times) of 207.3 and 207.7 seconds, respectively.T-test statistics demonstrated no difference in filtering time 
(p<0.05). However, the developed filter set can filtrate the samples up to 6 times at the same time. The 
developed filter set enables faster and more effective in routine services in many samples.These support 
Legionella control and prevention in the area and the country. 
Keyword : Filter set, Water, Legionella, Legionnaires’ disease 
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บทคัดย่อ 
เชื �อไวรัสอาร์เอส (RSV) เป็นสาเหตสํุาคญัของการติดเชื �อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในทารกและเด็กเล็กโดยคร่า

ชีวิตเดก็ทั�วโลกปีละประมาณ 160,000 ราย สําหรับในประเทศไทยขาดข้อมลูด้านระบาดวิทยาทางโมเลกลุของเชื �อที�พบในแต่ละ
ปีอย่างต่อเนื�อง ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารการใช้วคัซีนในอนาคต คณะผู้วิจัยได้นําตวัอย่างผู้ ป่วยที�มีอาการ
คล้ายไข้หวดัใหญ่ (ILI) และผู้ ป่วยติดเชื �อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARI) ที�เข้ารับการรักษาที�โรงพยาบาลเครือข่าย
จากโครงการเฝ้าระวงัเชื �อไข้หวดัใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 จํานวน 2,274 ตวัอย่างมาศกึษาโดยตรวจหาสารพนัธุกรรม 
RSV และจําแนก subgroup ด้วยวิธี Real time RT-PCR พบว่า RSV ระบาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ตลุาคม โดยปี พ.ศ. 2560 
พบการระบาดระหว่างเดือนสิงหาคม- ตลุาคม ร้อยละ 17.63 (144/817) แต่พบการระบาดเร็วกว่าเดิมคือเริ�มตั �งแต่เดือน
กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2561 โดยตวัอยา่งให้ผลบวก 81 ราย ซึ�งมากกวา่ปีที�ผา่นมาร้อยละ 30.00 (81/270) โดยเฉพาะพบ
ในเดก็อายรุะหวา่ง 6 เดือนถงึ 5 ปี ร้อยละ 15.00 (93/620) และร้อยละ 23.26 (60/258) ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ตามลําดบั
และพบความชกุระหวา่ง subgroup A ตอ่ B ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 40 ตอ่ 60 ทั �ง 2 ปี 
คาํสาํคัญ: เชื �อไวรัสอาร์เอสสปักรุ๊ป เอ,เชื �อไวรัสอาร์เอสสปักรุ๊ป บี, ปอดบวม 
 

Abstract 
 Respiratory syncytial virus (RSV), a major causative pathogen of lower respiratory tract infection has been 

found in infants and young children. Each year, this infection kills about 160,000 children worldwide from acute 
bronchiolitis and pneumonia. While Thailand does not have continuously data on molecular epidemiology for 
planning and using vaccine in the future. We selected samples from ILI and SARI patients who admitted in the 
sentinel hospitals where are the network of influenza surveillance project during 2017 - 2018. Totally 2,274 samples 
were studied for RSV and subgroup by Real time RT-PCR. The results showed that RSV was widespread during 
July to October. An epidemic season during August to October found positive samples 17.63% (144/817) in the 
year 2017 but the outbreak was earlier in 2018 starting from July to September. The amount of positive 81 samples 
higher than the previous year 30.00% (81/270) especially in children aged 6 months to 5 years found positive 
15.00% (93/620) and 23.26% (60/258) in the year 2017 and 2018, respectively. The proportion of prevalent 
subgroup A and B was approximately 40% to 60% in each year. 
Keywords: RSV subgroup A, RSV subgroup B, pneumonia  
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บทคัดย่อ 
เชื �อไวรัสอาร์เอส (RSV) เป็นสาเหตสํุาคญัของการติดเชื �อระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในทารกและเด็กเล็กโดยคร่า

ชีวิตเดก็ทั�วโลกปีละประมาณ 160,000 ราย สําหรับในประเทศไทยขาดข้อมลูด้านระบาดวิทยาทางโมเลกลุของเชื �อที�พบในแต่ละ
ปีอย่างต่อเนื�อง ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารการใช้วคัซีนในอนาคต คณะผู้วิจัยได้นําตวัอย่างผู้ ป่วยที�มีอาการ
คล้ายไข้หวดัใหญ่ (ILI) และผู้ ป่วยติดเชื �อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARI) ที�เข้ารับการรักษาที�โรงพยาบาลเครือข่าย
จากโครงการเฝ้าระวงัเชื �อไข้หวดัใหญ่ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2561 จํานวน 2,274 ตวัอย่างมาศกึษาโดยตรวจหาสารพนัธุกรรม 
RSV และจําแนก subgroup ด้วยวิธี Real time RT-PCR พบว่า RSV ระบาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ตลุาคม โดยปี พ.ศ. 2560 
พบการระบาดระหว่างเดือนสิงหาคม- ตลุาคม ร้อยละ 17.63 (144/817) แต่พบการระบาดเร็วกว่าเดิมคือเริ�มตั �งแต่เดือน
กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ. 2561 โดยตวัอยา่งให้ผลบวก 81 ราย ซึ�งมากกวา่ปีที�ผา่นมาร้อยละ 30.00 (81/270) โดยเฉพาะพบ
ในเดก็อายรุะหวา่ง 6 เดือนถงึ 5 ปี ร้อยละ 15.00 (93/620) และร้อยละ 23.26 (60/258) ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ตามลําดบั
และพบความชกุระหวา่ง subgroup A ตอ่ B ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 40 ตอ่ 60 ทั �ง 2 ปี 
คาํสาํคัญ: เชื �อไวรัสอาร์เอสสปักรุ๊ป เอ,เชื �อไวรัสอาร์เอสสปักรุ๊ป บี, ปอดบวม 
 

Abstract 
 Respiratory syncytial virus (RSV), a major causative pathogen of lower respiratory tract infection has been 

found in infants and young children. Each year, this infection kills about 160,000 children worldwide from acute 
bronchiolitis and pneumonia. While Thailand does not have continuously data on molecular epidemiology for 
planning and using vaccine in the future. We selected samples from ILI and SARI patients who admitted in the 
sentinel hospitals where are the network of influenza surveillance project during 2017 - 2018. Totally 2,274 samples 
were studied for RSV and subgroup by Real time RT-PCR. The results showed that RSV was widespread during 
July to October. An epidemic season during August to October found positive samples 17.63% (144/817) in the 
year 2017 but the outbreak was earlier in 2018 starting from July to September. The amount of positive 81 samples 
higher than the previous year 30.00% (81/270) especially in children aged 6 months to 5 years found positive 
15.00% (93/620) and 23.26% (60/258) in the year 2017 and 2018, respectively. The proportion of prevalent 
subgroup A and B was approximately 40% to 60% in each year. 
Keywords: RSV subgroup A, RSV subgroup B, pneumonia  
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P1-40 การศกึษาวธีิการตรวจหาเบต้า2 ไมโครโกลบูลนิในปัสสาวะด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
The study of ß2-Microglobulin determination in U-urine by HPLC 
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บทคัดย่อ 
 ระดบัเบต้า 2 ไมโครโกลบลูินในปัสสาวะ มีความสําคญัในการประเมินการทํางานของไต คณะผู้วิจยัได้พฒันา
วิธีการตรวจหาเบต้า 2 ไมโครโกลบูลินในปัสสาวะด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู (HPLC)โดยกรอง
ตวัอย่างปัสสาวะผ่านกระดาษกรองขนาด 0.2 ไมโครเมตรและเติมอลับูมินเพื�อเป็นสารมาตรฐานภายใน จากนั �น ตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเครื�อง HPLC โดยใช้คอลมัน์ C18 อนภุาค 5 ไมโครเมตร ขนาด 3.9 mm x 150 mm และPhotodiode Array 
Detector ที�ความยาวคลื�น 216 นาโนเมตร ฉีดตวัอย่างปัสสาวะ 10-50 ไมโครลิตร เวลา 15 นาที ตวัทําละลายที�ใช้ในการ
แยกตวัอย่างคือ สารผสมของไตรฟลอูอโรอะซิติกเอซิด 1 มิลลิลิตรในนํ �า 1 ลิตร กบั ไตรฟลอูอโรอะซิติกเอซิด 1 มิลลิลิตร
ในอะซิโตไนไตรล์ 1 ลิตร พบว่า Retention time ของ เบต้า 2  ไมโครโกลบลูินเท่ากบั 6.4±0.20 นาที ค่าปริมาณตํ�าสดุที�
สามารถรายงานเป็นตวัเลขเทา่กบั0.1ไมโครกรัมในตวัอยา่งปัสสาวะที�ฉีด 100 ไมโครลิตร เทียบได้กบัเบต้า 2 ไมโครโกลบลูิน 
1 มิลลิกรัมต่อปริมาณปัสสาวะ 1 ลิตร ในการศึกษาตรวจหาเบต้า 2 ไมโครโกลบลูินในปัสสาวะนี �ยงัต้องพฒันาเกี�ยวกบั
ผลกระทบของสารมาตรฐานภายในที�มีผลตอ่การทดสอบ และการเปรียบเทียบผลกบัวิธีมาตรฐานตอ่ไป  
คาํสาํคัญ : เบต้า 2 ไมโครโกลบลูิน, โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู 
 

Abstract 
 ß2- Microglobulin level in urine is important assay for kidney function determination. We studied ß2-
Microglobulin in urine by using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The urine samples were 
filtrated with 0.2 μm of membrane filter and albumin was added as an internal standard. The samples were 
chromatographed with a 3.9 mm x 150 mm, 5 μm. C18 column, The protein was detected with photodiode 
array detector at 216 nm. Injecting 10-50 μl of urine into the chromatographic system for 15 minutes with the 
solvent gradient of 1 ml of trifluoroacetic acid per liter of water and 1 ml of trifluoroacetic acid per liter of 
acetonitrile showed the retention time of ß2- Microglobulin at 6.4±0.20 minutes. The  lower limit of quantitation 
is 0.1 μg in 100 μl injected samples which corresponding to 1 mg of ß2- Microglobulin per liter of urine. The 
developed method will be further studied for internal standard effects and validated  with standard method in 
the next step.  
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บทคัดย่อ 
 ระดบัเบต้า 2 ไมโครโกลบลูินในปัสสาวะ มีความสําคญัในการประเมินการทํางานของไต คณะผู้วิจยัได้พฒันา
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ผลกระทบของสารมาตรฐานภายในที�มีผลตอ่การทดสอบ และการเปรียบเทียบผลกบัวิธีมาตรฐานตอ่ไป  
คาํสาํคัญ : เบต้า 2 ไมโครโกลบลูิน, โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู 
 

Abstract 
 ß2- Microglobulin level in urine is important assay for kidney function determination. We studied ß2-
Microglobulin in urine by using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The urine samples were 
filtrated with 0.2 μm of membrane filter and albumin was added as an internal standard. The samples were 
chromatographed with a 3.9 mm x 150 mm, 5 μm. C18 column, The protein was detected with photodiode 
array detector at 216 nm. Injecting 10-50 μl of urine into the chromatographic system for 15 minutes with the 
solvent gradient of 1 ml of trifluoroacetic acid per liter of water and 1 ml of trifluoroacetic acid per liter of 
acetonitrile showed the retention time of ß2- Microglobulin at 6.4±0.20 minutes. The  lower limit of quantitation 
is 0.1 μg in 100 μl injected samples which corresponding to 1 mg of ß2- Microglobulin per liter of urine. The 
developed method will be further studied for internal standard effects and validated  with standard method in 
the next step.  
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บทคัดย่อ 
      โรคเมลิออยโดสิสและเลปโตสไปโรสิสเกิดจากการติดเชื �อ Burkholderia pseudomallei และเชื �อ Leptospira 
interrogans ตามลําดบั ผู้ ป่วยอาจเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทนัเวลา การศึกษาวิจยันี �มีวตัถปุระสงค์เพื�อพฒันาวิธี loop-
mediated isothermal amplification (LAMP) สําหรับตรวจหาดีเอนเอของเชื �อก่อโรคดงักล่าวอย่างรวดเร็ว โดยใช้เอนไซม์    
Bst polymerase เพิ�มจํานวนดีเอ็นเอในสภาวะอณุหภมิูคงที� ผลการพฒันาโดยเลือกใช้ไพรเมอร์ 2-3 คู่ที�จําเพาะต่อตําแหน่งดี
เอ็นเอเป้าหมายร่วมกับนํ �ายา LAMP และสีตรวจสอบที�เตรียมขึ �นและปรับสภาวะให้เหมาะสม ในเวลาประมาณ 1 ชั�วโมง 
สามารถตรวจสอบดีเอ็นเอที�เพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วได้ด้วยตาเปล่า ผลทดสอบพบว่าวิธี LAMP ที�พฒันาขึ �นมีความจําเพาะ เมื�อ
ทดสอบกบัเชื �อ Burkholderia spp 7 สปีชีส์ และ 4/24 ซีโรวาร์ของเชื �อเลปโตสไปราสายพนัธ์ุอ้างอิง ระดบัดีเอนเอตํ�าสดุของ
เชื �อ B. pseudomallei และ L. interrogans ที� ตรวจได้ 0.6 นาโนกรัม และ 0.5 พิโคกรัมตามลําดบั วิธีการตรวจง่ายและไม่ต้อง
ใช้เครื�องมือซบัช้อน จงึเหมาะสําหรับการใช้เป็นชดุตรวจในจดุดแูลผู้ ป่วย จะได้ทําการพฒันาและประเมินขดุทดสอบตอ่ไป 
คาํสาํคัญ : LAMP, โรคเมลอิอยโดสสิ, โรคเลปโตสไปโรสิส 

Abstract 
       Melioidosis and leptospirosis are caused by Burkholderia pseudomallei and Leptospira interrogans, 
respectively. Patients are at risk of deaths if there is a delay of the initial treatment. This study aimed to develop loop-
mediated isothermal amplification (LAMP) method for rapid detecting DNA of both causative pathogens by using Bst 
DNA polymerase to mediate DNA amplification at a constant temperature. The primers targeting specific DNA 
regions, in-house LAMP reagents and a detecting dye were applied in an optimized condition. As a result, large 
amounts of amplified products were obtained within hours and could be easily detected by naked eyes. The 
specificity was achieved when tested against 7 species of Burkholderia and 4 of 24 reference serovars of 
Leptospira. LAMP successfully detected as low as 0.6 ng and 0.5 pg DNA of B. pseudomallei and pathogenic 
Leptospiara, respectively. The methods are simple without the requirement of sophisticated equipment and, hence, 
suitable to be used as point-of-care testing. Further development and evaluation will be performed. 
Keyword: LAMP, melioidosis, leptospirosis  
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Abstract 
       Melioidosis and leptospirosis are caused by Burkholderia pseudomallei and Leptospira interrogans, 
respectively. Patients are at risk of deaths if there is a delay of the initial treatment. This study aimed to develop loop-
mediated isothermal amplification (LAMP) method for rapid detecting DNA of both causative pathogens by using Bst 
DNA polymerase to mediate DNA amplification at a constant temperature. The primers targeting specific DNA 
regions, in-house LAMP reagents and a detecting dye were applied in an optimized condition. As a result, large 
amounts of amplified products were obtained within hours and could be easily detected by naked eyes. The 
specificity was achieved when tested against 7 species of Burkholderia and 4 of 24 reference serovars of 
Leptospira. LAMP successfully detected as low as 0.6 ng and 0.5 pg DNA of B. pseudomallei and pathogenic 
Leptospiara, respectively. The methods are simple without the requirement of sophisticated equipment and, hence, 
suitable to be used as point-of-care testing. Further development and evaluation will be performed. 
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 โรคพิษสนุขับ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสตัว์สูม่นษุย์  สํานกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค รายงานผู้ เสียชีวิตจากโรคพิษ
สนุขับ้าในปี พ.ศ.2558-2561 จํานวน 5,14,11,15 ราย ตามลําดบั สาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากการไม่ได้รับวคัซีนและมี
วัคซีนไม่เพียงพอ การใช้วัคซีนมีแนวโน้มเพิ�มขึ �นถึงปีละ 5 แสนคนซึ�งรัฐเสียค่าใช้จ่าย 1,000 ล้านบาทต่อปี   ดังนั �น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้ ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน  
มหาวิทยาลยัมหิดล องค์การเภสชักรรมและสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ ในการวิจยัและพฒันาวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าชนิดเชื �อตาย
ในเซลล์เพาะ เลี �ยง Vero สําหรับคนในระดบัห้องปฏิบตัิการ โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ มีหน้าที�คดัเลือกไวรัสพิษสนุขั
บ้าที�แยกเชื �อได้ในเซลล์ Mouse neuroblastoma จํานวน 50 ตวัอย่าง มาเพิ�มจํานวนในเซลล์ Vero จนมีความแรง > 106  TCID/ml  
ผลการทดสอบ สามารถเพิ�มไวรัสพิษสนุขับ้าได้ 1 สายพนัธุ์ ที�มีความแรง 106.2 TCID/ml ทําให้ประเทศไทยมีความเป็นไปได้ในการ
ผลิตวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าและสามารถสนบัสนนุโครงการกําจดัโรคพิษสนุขับ้าเพื�อให้บรรลเุป้าหมายในปี พ.ศ. 2573  
คาํสาํคัญ : ไวรัสพษิสนุขับ้า  วคัซนีเชื �อตาย 
   Abstract 
 Rabies is a dangerous infectious disease from animals to humans. Bureau of Epidemiology, Department of 
Disease Control, reported the number of death in 2015-2018 were 5,14,11,15 cases, respectively. The major causes of 
death are from not receiving vaccines and not enough vaccine stock. Estimates of vaccine demand up to 500,000 
people per year, which the government has to pay as much as 1,000 million baht per year. In order to solve the problem 
of vaccine security, Department of Medical Sciences by the National Institute of Health have cooperated with the 
Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University, the Government Pharmaceutical Organization, National Vaccine 
Institute in research and development of inactivated rabies vaccine in Vero cell for use in human at the laboratory level. 
The National Institute of Health is responsible  for a selection of 50 isolated rabies viruses in Mouse neuroblastoma 
(MNA) cells that were epidemic in Thailand to propagate the rabies virus in Vero cell to titer >106 TCID/ml. The 
propagation can increase titer of rabies virus by 1 strain with titer106.2TCID/ml. The output of project enable Thailand to 
produce rabies vaccine and support rabies eradication program in order to achieve the goal in 2030. 
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ความชุกของแอนตบิอดีต่อ Coxsackie B Virus ในตัวอย่างผู้ป่วยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 
Prevalence of Coxsackie B Virus antibodies in patient serum specimens in Thailand during 2014-2018 
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บทคัดย่อ 
ไวรัสคอกซากี บี จดัอยู่ใน Genus Enterovirus จําแนกออกเป็น 6 ซีโรทยัป์ ซึ�งก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื �อหวัใจ

อักเสบ เยื�อหุ้มหัวใจอักเสบ อาการเจ็บในช่องอก ตับอ่อนอักเสบและเบาหวานจากไวรัสทารกที�ติดเชื �อผ่านมารดาจะมี
อนัตรายถงึแก่ชีวิต ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ ได้สํารวจความชกุของแอนติบอดีต่อ 
Coxsackie B Virus โดยตรวจวิเคราะห์ซีรั�มผู้ ป่วยที�ส่งตรวจในระหว่างปีพ.ศ. 2557 -2561 จํานวน 459 ตวัอย่างด้วยวิธี 
microneutralization จากผลการวิเคราะห์พบจํานวนซีรั�มที�ตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อไวรัสคอกซากี บีทกุซีโรทยัป์คิดเป็นร้อย
ละ 8.5 จํานวนซีรั�มที�พบแอนติบอดีต่อไวรัสคอกซากี บีหนึ�งซีโรทยัป์ คิดเป็นร้อยละ 14.6 โดยพบเป็นแอนติบอดีต่อไวรัส  
คอกซากี บี4 มากที�สดุคิดเป็นร้อยละ 70.15 ของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว ในขณะที� พบมีจํานวนตวัอย่างมากที�สดุที�ตรวจพบ
แอนติบอดีต่อไวรัสคอกซากี บี พร้อมกัน 5 ซีโรทัยป์คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของจํานวนตัวอย่างทั �งหมดซึ�งในกลุ่มนี �มี
แอนติบอดีตอ่ไวรัสคอกซากี บี4 เป็นซีโรทยัป์ร่วมด้วย จากข้อมลูดงักลา่ว จะเห็นได้ว่า แอนติบอดีจําเพาะต่อไวรัสคอกซากี บี4 
พบเป็นจํานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 82.57 ซึ�งเป็นชนิดแอนติบอดีที�พบมากที�สดุในการศกึษานี � 
คาํสาํคัญ: ไวรัสคอกซากี บ,ี แอนติบอดี, ซีรั�ม, microneutralization, ซีโรทยัป์ 
 

Abstract 
Coxsackie viruses B (CVB) belong to the genus Enterovirus  which are a group of 6 serotypes. These 

viruses are the most common agent for myocarditis, pericarditis, pleurodynia, pancreatitis and diabetes. The 
babies who catch the virus from their mothers during delivery is  frequently fatal. Enteric Virus section, National  
Institute of Health has investigated the anti-CVB antibodies in 459 patient serum specimens in Thailand during 
2017 –2018 by microneutralization test. About 8.5% of serum specimens had no anti-CVB antibodies against 
serotypes. A specific serotype anti-CVB antibodies were found in 14.6% and anti-CVB4 specific antibodies 
were the most common among this group (70.15%). While anti-CVB antibodies against 5 serotypes were 
detected in 23.53% of specimens, anti-CVB4 specific antibodies were also the most frequent type. Taken 
together, it has been observed that anti-CVB4 serotype antibodies were predominantly measured in these 
patient serum specimens (82.57%). 
Keywords: Coxsackieviruses B, Antibody, Serum, Microneutralization, Serotype 
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บทคัดย่อ 
โรคโปลโิอเป็นโรคติดตอ่ที�องค์การอนามยัโลกได้ประกาศที�จะกวาดล้างให้หมดไปจากโลกซึ�งมีการลงนามรับรอง

จากประเทศต่างๆรวมทั �งประเทศไทย   ประเทศไทย  พบผู้ ป่วยโปลิโอรายสดุท้ายจากไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์ รุนแรงก่อโรค
(Wild poliovirus, WPV)ในเดือนเมษายน พ.ศ.2540 และสายพนัธุ์วคัซีนกลายพนัธุ์ (Vaccine Derived Poliovirus, 
VDPV) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  เป็น
ห้องปฏิบติัการอ้างอิงตรวจวินิจฉยัไวรัสโปลิโอขององค์การอนามยัโลกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  มีหน้าที�ในการ
ตรวจวินิจฉัยและยืนยนัไวรัสโปลิโอทางห้องปฏิบติัการเพื�อสนับสนนุโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอของประเทศไทยและ
ต่างประเทศซึ�งได้แก่ ภฎูาน เนปาล และติมอร์เลสเต ในผู้ ป่วยกล้ามเนื �ออ่อนแรงเฉียบพลนั  (Acute Flaccid Paralysis, 
AFP)  ปัจจบุนัห้องปฏิบติัการได้ดําเนินการตรวจหาไวรัสโปลิโอในสิ�งแวดล้อมให้กบัประเทศไทยและเนปาลเพิ�มเติมจาก
การตรวจในผู้ ป่วย  ผลตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างนํ �าเสียของไทยและเนปาลด้วยวิธี Two-Phase Separation Method จํานวน 
205 และ129 ตวัอย่าง ตามลําดบั ไม่พบไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ รุนแรงก่อโรค หรือสายพนัธุ์วคัซีนกลายพนัธุ์  รวมทั �งไวรัส
โปลิโอทยัป์ 2 ในตวัอย่างของทั �งสองประเทศ และเมื�อพิจารณาเฉพาะทยัป์ของไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์วคัซีนจะพบว่าส่วน
ใหญ่ของทั �งสองประเทศ คือ ทยัป์ 3 เช่นเดียวกนั จึงสรุปได้ว่ามาตรการการควบคมุและเฝ้าระวงัไวรัสโปลิโอของทั �งสอง
ประเทศยงัคงมีประสทิธิภาพและน่าจะทําให้โครงการกวาดล้างโรคโปลโิอสําเร็จได้ในไมช้่า 
คาํสาํคัญ : ผู้ ป่วยกล้ามเนื �ออ่อนแรงเฉียบพลนั, ไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์รุนแรงก่อโรค, ไวรัสโปลิโอสายพนัธุ์วคัซีนกลายพนัธุ์ 
 

Abstract 
World Health Organization (WHO) declared global polio eradication and some countries has already 

freed from polio including Thailand. The last wild poliovirus (WPV) and Vaccine Derived Poliovirus, VDPV in 
Thailand were found in April 1997 and April 2003 subsequently. Enteric virus section National institute of 
Health (NIH) as the WHO Regional Reference Laboratory (RRL) of South-East Asia Region has responsibilities 
of National Polio Laboratory (NPL) and serve for AFP confirmation in SEA region such as Bhutan Nepal and 
Timor-Leste. Now NIH-RRL performs Environmental Poliovirus surveillance by isolation Poliovirus in Pre- 
treated sewage water from Sewage Treatment plant. The result 205 samples from Thailand and 129 samples 
from Nepal were negative with wild poliovirus, Vaccine derived poliovirus and Sabin type 2. The predominant 
subtype in both countries is Sabin type 3. Finally, the results of polio surveillance in both countries indicate 
that the surveillance systems are effective and eradication program will be succeed in the near future.  
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การควบคุมคุณภาพเซลล์เพาะเลี �ยงเยื�อบุผวิกระจกตาวัวด้วยการย้อมสีโดยเทคนิค Diff Quick stain 

The quality control of bovine corneal epithelial cells by Diff Quick stain technique 
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บทคัดย่อ 
การเพาะเลี �ยงเซลล์เป็นวิธีพื �นฐานที�นําไปใช้ประโยชน์ในการทดสอบและงานวิจัยด้านประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยัในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื�องจากให้ผลการทดสอบที�รวดเร็วและลดการใช้สัตว์ทดลอง ทั �งนี � กระบวนการ
เพาะเลี �ยงเซลล์ตั �งแต่การแยกเซลล์ ไปจนถงึการเพาะเลี �ยงมีความซบัซ้อนและหลายขั �นตอน จงึต้องมีการตรวจสอบรูปร่างและ
การเจริญเติบโตซึ�งถือเป็นการควบคมุคณุภาพของเซลล์ในเบื �องต้น  งานวิจยันี �เป็นการศึกษาวิธีการย้อมเซลล์เพาะเลี �ยงโดย
อาศยัการย้อมสีแบบ  สีดิฟควิ�ก (Diff Quick stain) กบัเซลล์เพาะเลี �ยงเยื�อบผุิวที�ได้จากกระจกตาววั (Corneal Epithelium) 
ซึ�งนําใช้ในการสร้างเซลล์เพาะเลี �ยงกระจกตาในรูปแบบ 3 มิติ ผลจากการศึกษาพบว่าการย้อมเซลล์เพาะเลี �ยงเยื�อบผุิวที�ได้
จากกระจกตาววัเป็นวิธีที�สะดวก ใช้ระยะเวลาย้อมสีสั �นและสามารถเห็นรูปร่างของเซลล์ได้อย่างชดัเจน ดงันั �น การควบคุม
คณุภาพของเซลล์เพาะเลี �ยงด้วยการตรวจสอบทางรูปร่างในเบื �องต้นวิธีการย้อมสีดิฟควิ�ก  ถือเป็นประโยชน์ในงานวิจยัและ
ทดสอบที�มีการใช้เซลล์เพาะเลี �ยงในการศกึษา 
คาํสาํคัญ : เซลล์เพาะเลี �ยงเยื�อบผิุวกระจกตา, การควบคมุคณุภาพ, สีดิฟควิ�ก 

 
Abstract 

Cell culture is a basic method that is used in the testing and research for efficiency and safety in 
medical sciences. Cell culture models provide rapid results and reduce the number of experimental animals. 
The cell culture process composed of complex process such as cell isolation and sub-cultivation, therefore the 
morphology and cell growth should be determined for basic cell qualification. This study is to determine the 
cytological staining of bovine corneal epithelial cells by using Diff Quick stain, which is used to construct           
the 3-dimension corneal epithelial cells. The results of the study showed that the Diff Quick stain technique for 
bovine corneal epithelial cells was convenient, rapid staining method and can clearly observed the morphology 
of cells. Therefore, the quality control of cell culture by observing the morphology with Diff Quick staining is 
considered a useful technique for cell culture research and testing. 
Keyword : bovine corneal epithelial cell, quality control, Diff Quick staining 
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บทคัดย่อ 
การเพาะเลี �ยงเซลล์เป็นวิธีพื �นฐานที�นําไปใช้ประโยชน์ในการทดสอบและงานวิจัยด้านประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยัในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื�องจากให้ผลการทดสอบที�รวดเร็วและลดการใช้สัตว์ทดลอง ทั �งนี � กระบวนการ
เพาะเลี �ยงเซลล์ตั �งแต่การแยกเซลล์ ไปจนถงึการเพาะเลี �ยงมีความซบัซ้อนและหลายขั �นตอน จงึต้องมีการตรวจสอบรูปร่างและ
การเจริญเติบโตซึ�งถือเป็นการควบคมุคณุภาพของเซลล์ในเบื �องต้น  งานวิจยันี �เป็นการศึกษาวิธีการย้อมเซลล์เพาะเลี �ยงโดย
อาศยัการย้อมสีแบบ  สีดิฟควิ�ก (Diff Quick stain) กบัเซลล์เพาะเลี �ยงเยื�อบผุิวที�ได้จากกระจกตาววั (Corneal Epithelium) 
ซึ�งนําใช้ในการสร้างเซลล์เพาะเลี �ยงกระจกตาในรูปแบบ 3 มิติ ผลจากการศึกษาพบว่าการย้อมเซลล์เพาะเลี �ยงเยื�อบผุิวที�ได้
จากกระจกตาววัเป็นวิธีที�สะดวก ใช้ระยะเวลาย้อมสีสั �นและสามารถเห็นรูปร่างของเซลล์ได้อย่างชดัเจน ดงันั �น การควบคุม
คณุภาพของเซลล์เพาะเลี �ยงด้วยการตรวจสอบทางรูปร่างในเบื �องต้นวิธีการย้อมสีดิฟควิ�ก  ถือเป็นประโยชน์ในงานวิจยัและ
ทดสอบที�มีการใช้เซลล์เพาะเลี �ยงในการศกึษา 
คาํสาํคัญ : เซลล์เพาะเลี �ยงเยื�อบผิุวกระจกตา, การควบคมุคณุภาพ, สีดิฟควิ�ก 

 
Abstract 

Cell culture is a basic method that is used in the testing and research for efficiency and safety in 
medical sciences. Cell culture models provide rapid results and reduce the number of experimental animals. 
The cell culture process composed of complex process such as cell isolation and sub-cultivation, therefore the 
morphology and cell growth should be determined for basic cell qualification. This study is to determine the 
cytological staining of bovine corneal epithelial cells by using Diff Quick stain, which is used to construct           
the 3-dimension corneal epithelial cells. The results of the study showed that the Diff Quick stain technique for 
bovine corneal epithelial cells was convenient, rapid staining method and can clearly observed the morphology 
of cells. Therefore, the quality control of cell culture by observing the morphology with Diff Quick staining is 
considered a useful technique for cell culture research and testing. 
Keyword : bovine corneal epithelial cell, quality control, Diff Quick staining 
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การทาํแห้งและกําหนดค่าความแรงวัคซีนไอกรนไร้เซลล์เพื�อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ  

Freeze-Drying and Potency Value Establishment of Acellular Pertussis Vaccine for Using as National Reference 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจบุนัยงัไมมี่วัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศเพื�อใช้ควบคุมการทดสอบความแรงวคัซีนไอกรนไร้เซลล์(aP) ที�

ผลิตในประเทศ ดังนั �นห้องปฏิบัติการภาครัฐและผู้ ผลิตจึงร่วมมือกันจัดเตรียมวัคซีนaPผงแห้งที�มีส่วนประกอบของ

Pertussis toxin (PT) และ Filamentous Hemagglutinin (FHA)และสอบเทียบกําหนดค่าความแรงเพื�อใช้เป็นวัคซีน

อ้างอิงมาตรฐานของประเทศขั �นตอนประกอบด้วยการเตรียมสูตรผสมวัคซีนเหลวaPการทําแห้งแบบเยือกแข็งการ

ตรวจสอบคุณภาพเบื �องต้น และการสอบเทียบค่าความแรงผลการศึกษาได้วคัซีนaPผงแห้งบรรจุในขวดแก้วปิดผนึกที�มี

คุณภาพผ่านการทดสอบเบื �องต้นของลกัษณะกายภาพ ความแรง ปริมาณแอนติเจน ปริมาณอลูมิเนียม การดูดซับของ

แอนติเจน ความชื �น การละลาย กรด-ด่าง เอ็นโดทอกซิน และความปราศจากเชื �อการสอบเทียบค่าความแรงโดย

ห้องปฏิบตัิการภาครัฐและผู้ผลิตด้วยวิธี mouse immunogenicity แห่งละ 4 ครั �งได้ค่าเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัเรขาคณิตความ

แรงสมัพทัธ์ของ PT เท่ากบั 0.51มีช่วงความเชื�อมั�นร้อยละ 95 อยู่ระหวา่ง0.45-0.59 และได้ค่าเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัเรขาคณิต

ความแรงสมัพัทธ์ของFHA เท่ากบั0.83 มีช่วงความเชื�อมั�นร้อยละ 95 อยู่ระหว่าง 0.72-0.96จึงได้กําหนดและประกาศให้

เป็นค่าความแรงของวคัซีนaPอ้างองิมาตรฐานของประเทศเพื�อใช้ควบคมุคุณภาพความแรงวัคซีนaPต่อไป 

คาํสําคัญ การทําแห้ง ความแรง วคัซีนไอกรนไร้เซลล ์ 

Abstract 
Currently, there is no the national reference standard vaccine for controlling the potency assay 

ofacellularpertussis (aP) vaccine produced in country. Therefore, national control laboratory (NCL) and a 
manufacturer collaborated to produce freeze-dried aP vaccine which contained PT and FHAand established 
the potency value for using as a national reference standard. The procedures consisted offormulating the 
liquid aP vaccine, freeze-drying by lyophilizer, preliminary testing, and determining its potency. Thefreeze-
dried aP vaccine in glass vials with stopper closures were tested and passed the preliminary tests; 
appearance, potency, antigen content, aluminium content, degree of adsorption, moisture, reconstitution,  
pH, endotoxin content and sterility. The potency determined by mouse immunogenicity test, four assays from 
each laboratory,revealed that the weighted geometric meanof relative potency of PT was 0.51 with95% 
confidence limitsof 0.45 -0.59 whileweighted geometric mean of relative potency ofFHA was 0.83 with 95% 
confidence limits of0.72-0.96. These values were established and announced asthe potency of national 
reference standard aP vaccine used for quality control of aP vaccines.  
Keywords: Freeze-drying, potency, acellular pertussisvaccine 
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pH, endotoxin content and sterility. The potency determined by mouse immunogenicity test, four assays from 
each laboratory,revealed that the weighted geometric meanof relative potency of PT was 0.51 with95% 
confidence limitsof 0.45 -0.59 whileweighted geometric mean of relative potency ofFHA was 0.83 with 95% 
confidence limits of0.72-0.96. These values were established and announced asthe potency of national 
reference standard aP vaccine used for quality control of aP vaccines.  
Keywords: Freeze-drying, potency, acellular pertussisvaccine 
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O2-2 การพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวธีิวิเคราะห์หาปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิค
ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี 
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บทคดัย่อ 
โดยปกติการตรวจสอบการปลอมปนไซบทูรามีนในผลติภณัฑ์เสริมอาหารเป็นเพียงการตรวจเอกลกัษณ์ อย่างไร

ก็ตามการตรวจหาปริมาณของการปลอมปนจะเป็นข้อมลูที่ช่วยให้ผู้บริโภคตระหนกัถึงความเสี่ยงต่อสขุภาพมากขึน้ จึงได้
พฒันาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ชนิดเม็ด, แคปซูล และผงกาแฟ ด้วยเทคนิคไฮเพอร์
ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี ใช้คอลมัน์ Zorbax Eclipse plus C18 สารละลายตวัพาคือ 50mM Ammonium 
dihydrogen phosphate pH 5.0  และ acetonitrile (35 : 65) อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวดัท่ีความยาว
คลื่น 225 นาโนเมตร วิธีแสดงถึงความจ าเพาะเจาะจง สามารถแยกไซบทูรามีนออกจากสว่นประกอบอื่นในผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร กราฟเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.5630 - 46.9143  ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร มีคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์
เท่ากับ 1.0000  ความแม่นของวิธีที่ 5 ระดบัความเข้มข้น  มีค่าร้อยละของการคืนกลบัเฉลี่ยอยู่ในช่วง 99.9 – 101.5 
%RSD เท่ากบั 0.17 – 0.64 ความเที่ยงของวิธีและความเที่ยงของการวิเคราะห์ต่างวนัประเมินโดย HORRAT มีค่าอยู่
ในช่วง 0.02 ถึง 0.15  ขีดจ ากดัของการหาเชิงปริมาณของไซบทูรามีนมีค่า 2.8 มิลลิกรัมต่อกรัม จากผลการตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวธีิแสดงวา่วิธีที่พฒันาขึน้มีความเหมาะสม ใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ปริมาณไซบทูรามีนในผลติภณัฑ์เสริมอาหาร
ได้ 
ค าส าคัญ: ไซบทูรามีน, การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์,  ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร, ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ ลิควิดโครมาโตกราฟี 

Abstract 
 Sibutramine adulteration in dietary supplement is routinely performed only for identification.  

However, the amount of adulteration should be determined in order to help consumers aware of health risks.  
The high performance liquid chromatography method has been developed for analyzing the amount of 
sibutramine in dietary supplement; tablets, capsules and coffee powder. The stationary phase was Zorbax 
Eclipse plus C18 column, mobile phase was 50mM ammonium dihydrogen phosphate pH 5.0 and acetonitrile 
(35:65), with a flow rate of 1.0 ml/min. and detection wavelength at 225 nm. Method validation data showed a 
good specificity by separation of sibutramine from other ingredients in dietary supplement. The linearity range 
was 0.5630 to 46.9143 µg/ml, with correlation coefficient of 1.0000.  Mean percentage recoveries of 5 
concentrations were 99.9 – 101.5 (%RSD were 0.17 – 0.64). The repeatability and intermediate precision 
ranged from 0.02 - 0.15 evaluated by HORRAT. The limit of quantitation was 2.8 mg/g. The developed method 
is suitable for assay of sibutramine in dietary supplements. 
Keywords: sibutramine, method validation, dietary supplement, high performance liquid chromatography 
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O2-3 การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างพาราควอทในผักและผลไม้โดย LC-MS/MS 

Method development and validation of paraquat residues determination in vegetables and fruits by LC-MS/MS 
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บทคัดย่อ 

 พาราควอท เป็นสารจํากดัวัชพืช (herbicides) ที�ใช้อย่างกว้างขวางในพื �นที�เพาะปลูกพืชไร่และไม้ผล ซึ�งอาจก่อให้เกิด

ปัญหาการตกค้างในสิ�งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารถูกจัดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที� 3 ตาม พรบ. วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที� 387 พ.ศ. 2560 กําหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ใน ผกั ผลไม้ ปริมาณอยู่

ในช่วง 0.01-0.05 มก./กก.จึงมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์พาราควอทในผักและผลไม้

โดยทําการสกดัด้วย acidified methanol วิเคราะห์ปริมาณโดยเทคนิค LC-MS/MS วิธีดงักล่าวมีค่าขีดจํากัดของการตรวจพบ

และขีดจํากดัของการวดัเชิงปริมาณ เท่ากบั 0.005 และ 0.01มก./กก.ช่วงการวิเคราะห์ที�มีความสมัพันธ์เป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 

0.01 - 0. 20มก./กก. โดยมีค่าสัมประสิทธิ�การตัดสินใจ มากกว่า 0.990 ค่าความแม่นแสดงด้วยค่าเฉลี�ย % recovery อยู่

ในช่วง 70-110% และค่าความเที�ยงแสดงด้วยค่าร้อยละส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์น้อยกว่า 25% จากการทดสอบความ

ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์พบว่ามีความเหมาะสมที�จะใช้ในการตรวจเฝ้าระวงั จึงได้สํารวจปริมาณการตกค้างพาราควอทในผัก

และผลไม้ รวมทั �งสิ �น 118 ตวัอย่าง ตรวจพบการตกค้าง 4 ตวัอย่าง คิดเป็น 3.4 %ปริมาณที�พบอยู่ระหว่าง 0.01 - 0.03 มก./

กก. ซึ�งตํ�ากวา่ค่า MRL แต่อย่างไรก็ตามเพื�อความปลอดภยัควรทําการล้างผกัและผลไม้ก่อนการบริโภค 
คาํสําคัญ: พาราควอท, ผกัและผลไม้, LC-MS/MS 

 

Abstract 

Paraquatis a herbicide widely used in cultivation area of dry crops and garden trees.This might cause residue 
problems in environment and food chain. It was classified as type 3 hazardous substances by Hazardous 
Substance ACT B.E. 2535 and the Notification of the Ministry of Public Health (No. 387) B.E. 2560 
prescribed its maximum residue limit (MRL) in vegetables and fruits in the range of 0.01-0.05 mg/kg. 
Therefore, the analytical method for the determination of paraquat in vegetables and fruits was 
developed and validated.Acidified methanol was used in the extraction step followed by using LC-
MS/MS for the quantification. The method provided limit of detection and limit of quantitation at 0.005 
and 0.01 mg/kg, respectively. The linearity of method working range was found to be 0.01-0.20 mg/kg, 
and the coefficient of determination was greater than 0.990. The accuracyshowed as the recovery 
percentage was in acceptable range within 70-110 and the precision as relative standard deviation 
percentage was lower than 25. According to the validation parameters, it can be concluded that 
developed method could be appropriately used for paraquat monitoring. In addition, the surveillance 
of the residue in 118 samples of vegetables and fruits was investigated. The result showed that 
paraquat residues were found in 4 samples (3.4%), 0.01-0.03 mg/kg. which were lower than MRL. 
However, washing before consumption is necessary.  
Keywords: paraquat, vegetables and fruits, LC-MS/MS 
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บทคัดย่อ 

 พาราควอท เป็นสารจํากดัวัชพืช (herbicides) ที�ใช้อย่างกว้างขวางในพื �นที�เพาะปลูกพืชไร่และไม้ผล ซึ�งอาจก่อให้เกิด

ปัญหาการตกค้างในสิ�งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารถูกจัดให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที� 3 ตาม พรบ. วัตถุอันตรายพ.ศ. 2535
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ในช่วง 0.01-0.05 มก./กก.จึงมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์พาราควอทในผักและผลไม้

โดยทําการสกดัด้วย acidified methanol วิเคราะห์ปริมาณโดยเทคนิค LC-MS/MS วิธีดงักล่าวมีค่าขีดจํากัดของการตรวจพบ

และขีดจํากดัของการวดัเชิงปริมาณ เท่ากบั 0.005 และ 0.01มก./กก.ช่วงการวิเคราะห์ที�มีความสมัพันธ์เป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 

0.01 - 0. 20มก./กก. โดยมีค่าสัมประสิทธิ�การตัดสินใจ มากกว่า 0.990 ค่าความแม่นแสดงด้วยค่าเฉลี�ย % recovery อยู่

ในช่วง 70-110% และคา่ความเที�ยงแสดงด้วยค่าร้อยละส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์น้อยกว่า 25% จากการทดสอบความ

ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์พบว่ามีความเหมาะสมที�จะใช้ในการตรวจเฝ้าระวงั จึงได้สํารวจปริมาณการตกค้างพาราควอทในผัก

และผลไม้ รวมทั �งสิ �น 118 ตวัอย่าง ตรวจพบการตกค้าง 4 ตวัอย่าง คิดเป็น 3.4 %ปริมาณที�พบอยู่ระหว่าง 0.01 - 0.03 มก./

กก. ซึ�งตํ�ากวา่ค่า MRL แต่อย่างไรก็ตามเพื�อความปลอดภยัควรทําการล้างผกัและผลไม้ก่อนการบริโภค 
คาํสําคัญ: พาราควอท, ผกัและผลไม้, LC-MS/MS 

 

Abstract 

Paraquatis a herbicide widely used in cultivation area of dry crops and garden trees.This might cause residue 
problems in environment and food chain. It was classified as type 3 hazardous substances by Hazardous 
Substance ACT B.E. 2535 and the Notification of the Ministry of Public Health (No. 387) B.E. 2560 
prescribed its maximum residue limit (MRL) in vegetables and fruits in the range of 0.01-0.05 mg/kg. 
Therefore, the analytical method for the determination of paraquat in vegetables and fruits was 
developed and validated.Acidified methanol was used in the extraction step followed by using LC-
MS/MS for the quantification. The method provided limit of detection and limit of quantitation at 0.005 
and 0.01 mg/kg, respectively. The linearity of method working range was found to be 0.01-0.20 mg/kg, 
and the coefficient of determination was greater than 0.990. The accuracyshowed as the recovery 
percentage was in acceptable range within 70-110 and the precision as relative standard deviation 
percentage was lower than 25. According to the validation parameters, it can be concluded that 
developed method could be appropriately used for paraquat monitoring. In addition, the surveillance 
of the residue in 118 samples of vegetables and fruits was investigated. The result showed that 
paraquat residues were found in 4 samples (3.4%), 0.01-0.03 mg/kg. which were lower than MRL. 
However, washing before consumption is necessary.  
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บทคดัย่อ 

วธิทีีใ่ชท้ดสอบความแรงของยา Filgrastim คอื วธิ ีcell proliferation ซึง่วดัการแบง่ตวัเพิม่จ านวนของเซลล์
หลงัจากกระตุน้ดว้ยยา Filgrastim เพื่อทีจ่ะน าวธิมีาใชเ้ป็นวธิมีาตรฐานจงึไดศ้กึษาความถูกตอ้งของวธิจีากพารามเิตอร์
ต่างๆ คอื ความจ าเพาะ ความแมน่ ความเทีย่งทัง้การทดสอบซ ้าในวนัเดยีวกนัและต่างวนักนั ความเป็นเสน้ตรงและ
ความคงทน โดยใชเ้ซลล์ M-NSF-60 จากการศกึษาพบว่าเฉพาะยา filgrastim และสารมาตรฐานสามารถกระตุน้ให้
เซลล์ M-NSF-60 เกดิการแบง่ตวัเพิม่จ านวน ความแมน่จากการหาคา่ความแรงสารมาตรฐาน Filgrastim ที ่% relative 
potency 50%, 100% และ 200% มรีอ้ยละการคนืกลบัอยู่ในเกณฑ ์80-130% สว่นความเทีย่งของวธิมีคีา่ CV เป็น 
9.61% ความเป็นเสน้ตรงและชว่งการวเิคราะห์ ใหค้า่ r2 = 0.997 มคีา่ความแรงสมัพทัธ์อยู่ระหวา่ง 50 – 200% สว่น
ความคงทนของวธิพีบวา่สามารถใช ้cell passage ส าหรบัการวเิคราะห์ไดใ้นชว่ง passage ที ่4 - 20 ม ีincubation 
time ที ่27 และ 29 ชัว่โมง โดยมคีา่ CV < 25%  ซึง่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั (p = 0.11) โดยสรปุวธิ ีcell 
proliferation น้ี มคีวามเหมาะสมส าหรบัใชเ้ป็นวธิมีาตรฐานในการวเิคราะห์ความแรงของยา Filgrastim 
ค าส าคญั : Filgrastim, Cell proliferation, ความแรง 

Abstract 
Determination of potency for Filgrastim is performed by cell proliferation which assesses the cell 

proliferation after stimulation with Filgrastim.  In order to use this method as a standard method, the method 
was validated including specificity, accuracy, precision for both within-day variability and between-day 
variability, linearity as well as robustness.  The specificity of the method showed that only filgrastim samples 
and its standard material could stimulate M-NSF-60 cells by proliferating cells. The accuracy by measuring 
the potency of Filgrastim standard at relative potency 50%, 100% and 200% showed recovery value within 
the range 80-130%. The precision of the test had 9.61% of CV value. The linearity and range showed r2 = 
0.997 with relative potency values between 50-200%.  The robustness in term of cell passage could be used 
from 4 to 20 when incubation time was 27 and 29 hours with less than 25% CV which were not significantly 
different (p = 0.11). In conclusion, the validated cell proliferation method demonstrated suitability as a 
standard assay for potency testing of Filgrastim.  
Keywords: Filgrastim, cell proliferation, potency  
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ความคงทน โดยใชเ้ซลล์ M-NSF-60 จากการศกึษาพบว่าเฉพาะยา filgrastim และสารมาตรฐานสามารถกระตุน้ให้
เซลล์ M-NSF-60 เกดิการแบง่ตวัเพิม่จ านวน ความแมน่จากการหาคา่ความแรงสารมาตรฐาน Filgrastim ที ่% relative 
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time ที ่27 และ 29 ชัว่โมง โดยมคีา่ CV < 25%  ซึง่ไมม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั (p = 0.11) โดยสรปุวธิ ีcell 
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Abstract 
Determination of potency for Filgrastim is performed by cell proliferation which assesses the cell 

proliferation after stimulation with Filgrastim.  In order to use this method as a standard method, the method 
was validated including specificity, accuracy, precision for both within-day variability and between-day 
variability, linearity as well as robustness.  The specificity of the method showed that only filgrastim samples 
and its standard material could stimulate M-NSF-60 cells by proliferating cells. The accuracy by measuring 
the potency of Filgrastim standard at relative potency 50%, 100% and 200% showed recovery value within 
the range 80-130%. The precision of the test had 9.61% of CV value. The linearity and range showed r2 = 
0.997 with relative potency values between 50-200%.  The robustness in term of cell passage could be used 
from 4 to 20 when incubation time was 27 and 29 hours with less than 25% CV which were not significantly 
different (p = 0.11). In conclusion, the validated cell proliferation method demonstrated suitability as a 
standard assay for potency testing of Filgrastim.  
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O2-5 การพัฒนาและการตรวจสอบความถกูต้องวิธี Indirect ELISA ส าหรับการหาปริมาณแอนติบอดีต่อ Filamentous 
Haemagglutinin ในวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ จากMouse Immunogenicity test 
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Filamentous Haemagglutinin in Acellular Pertussis Vaccine from Mouse Immunogenicity test 
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บทคัดย่อ 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ผลติวคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ โดยมี Filamentous Haemagglutinin (FHA) เป็นสารออก

ฤทธ์ิส าคญัชนิดหนึง่ในวคัซีน จงึได้พฒันาการตรวจความแรงของวัคซีนโดยวิธี Mouse Immunogenicity Test (MIT) เพื่อ
ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อ FHA (anti-FHA) ด้วยเทคนิค indirect ELISA จากเลือดหนูถีบจักรที่ได้รับวัคซีน ผลที่ได้
พบว่า วิธีมีความจ าเพาะ บอกความแตกต่างของปริมาณ anti-FHA ระหว่างกลุ่มทดสอบกับกลุ่มควบคุมได้ ความสมัพันธ์
ระหว่างปริมาณ anti-FHA ต่อค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 450 nm มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของ 
anti-FHA ระหว่าง 1.95–4,000.00 mIU/ml โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) มากกว่า 0.999 ขีดจ ากัดในการวัดมีค่า
ต ่าสดุเท่ากับ 3.91 mIU/ml และค่าสงูสดุเท่ากับ 4,000.00 mIU/ml ช่วงค่าพิสยัมีค่าระหว่าง 15.63–1,000.00 mlU/ml 
ความแม่นมีค่าความคลาดเคลื่อนสมัพัทธ์อยู่ระหว่าง (-1.34) ถึง 1.69% ความเที่ยงมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนอยู่
ระหว่าง 2.23–20.00% และความทนของวิธีมีค่าสมัประสทิธ์ิความแปรปรวน อยู่ระหว่าง 12.21–19.68% ผลแสดงให้เห็น
ว่าวิธีมีความถกูต้องแม่นย าเชื่อถือได้ และใช้ส าหรับเป็นวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ความแรงวคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ได้ 
ค าส าคัญ: วคัซีนไอกรนชนดิไร้เซลล์ ความแรง ปริมาณ anti-FHA, Mouse Immunogenicity test 

Abstract 
Currently, acellular pertussis vaccine containing FHA, which is an important active ingredient has 

been produced in Thailand. We developed a method to determine the potency of the vaccine using mouse 
immunogenicity test (MIT). The MIT is designed to evaluate antibody response in immunized mice against the 
FHA antigen by indirect ELISA technique. The results showed a specificity detection of anti-FHA antibody titer 
in vaccine testing group compared with a negative control group. The relationship of antibody concentration 
and absorbance value at the 450 nm wavelength in a range of 1.95 to 4,000.00 mIU/ml showed linearity while 
the coefficient of correlation (r) was greater than 0.999. The lower and upper limit of quantitation were 3.91 
and 4,000.00 mIU/ml. The range of anti-FHA titer was from 15.63 to 1,000.00 mlU/ml. Its accuracy showed a 
percentage relative error (%RE) between (-1.34) to 1.69%. Its precision varied from 2.23 to 20.00% of 
variance coefficient (%CV). The %CV of the robustness of the assay was 12.21 to 19.68%. The data 
demonstrates that the method was reliable and suitable for using as a standard method for potency testing 
the acellular pertussis vaccine.. 
Keyword: acellular pertussis vaccine, potency, Anti-FHA antibody, Mouse Immunogenicity test 
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บทคัดย่อ 
ปัจจบุนัประเทศไทยมีผู้ผลติวคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ โดยมี Filamentous Haemagglutinin (FHA) เป็นสารออก

ฤทธ์ิส าคญัชนิดหนึง่ในวคัซีน จงึได้พฒันาการตรวจความแรงของวัคซีนโดยวิธี Mouse Immunogenicity Test (MIT) เพื่อ
ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อ FHA (anti-FHA) ด้วยเทคนิค indirect ELISA จากเลือดหนูถีบจักรที่ได้รับวัคซีน ผลที่ได้
พบว่า วิธีมีความจ าเพาะ บอกความแตกต่างของปริมาณ anti-FHA ระหว่างกลุ่มทดสอบกับกลุ่มควบคุมได้ ความสมัพันธ์
ระหว่างปริมาณ anti-FHA ต่อค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 450 nm มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของ 
anti-FHA ระหว่าง 1.95–4,000.00 mIU/ml โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) มากกว่า 0.999 ขีดจ ากัดในการวัดมีค่า
ต ่าสดุเท่ากับ 3.91 mIU/ml และค่าสงูสดุเท่ากับ 4,000.00 mIU/ml ช่วงค่าพิสยัมีค่าระหว่าง 15.63–1,000.00 mlU/ml 
ความแม่นมีค่าความคลาดเคลื่อนสมัพัทธ์อยู่ระหว่าง (-1.34) ถึง 1.69% ความเที่ยงมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนอยู่
ระหว่าง 2.23–20.00% และความทนของวิธีมีค่าสมัประสทิธ์ิความแปรปรวน อยู่ระหว่าง 12.21–19.68% ผลแสดงให้เห็น
ว่าวิธีมีความถกูต้องแม่นย าเชื่อถือได้ และใช้ส าหรับเป็นวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์ความแรงวคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ได้ 
ค าส าคัญ: วคัซีนไอกรนชนดิไร้เซลล์ ความแรง ปริมาณ anti-FHA, Mouse Immunogenicity test 

Abstract 
Currently, acellular pertussis vaccine containing FHA, which is an important active ingredient has 

been produced in Thailand. We developed a method to determine the potency of the vaccine using mouse 
immunogenicity test (MIT). The MIT is designed to evaluate antibody response in immunized mice against the 
FHA antigen by indirect ELISA technique. The results showed a specificity detection of anti-FHA antibody titer 
in vaccine testing group compared with a negative control group. The relationship of antibody concentration 
and absorbance value at the 450 nm wavelength in a range of 1.95 to 4,000.00 mIU/ml showed linearity while 
the coefficient of correlation (r) was greater than 0.999. The lower and upper limit of quantitation were 3.91 
and 4,000.00 mIU/ml. The range of anti-FHA titer was from 15.63 to 1,000.00 mlU/ml. Its accuracy showed a 
percentage relative error (%RE) between (-1.34) to 1.69%. Its precision varied from 2.23 to 20.00% of 
variance coefficient (%CV). The %CV of the robustness of the assay was 12.21 to 19.68%. The data 
demonstrates that the method was reliable and suitable for using as a standard method for potency testing 
the acellular pertussis vaccine.. 
Keyword: acellular pertussis vaccine, potency, Anti-FHA antibody, Mouse Immunogenicity test 
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บทคัดยอ 

การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑจากขาวดัดแปรพันธุกรรมชนิด Bt63 ของสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ใชเทคนิคการตรวจหาดีเอ็นเอโดยวิธี Real-time Polymerase Chain Reaction (Real-time 

PCR) เนื่องจากมีความแมนและความไวสูงแตในการวิเคราะหทุกคร้ังตองมีการใชสารควบคุมชนิดgenomic DNA ที่ตองสั่งซื้อ

จากตางประเทศที่มีราคาสูงและอายุการใชงานสั้นคือประมาณ 6 – 12 เดือน การศึกษานี้จึงไดพัฒนาสารควบคุมขึ้นมาใชเอง

โดยการใสชิ้นสวนดีเอ็นเอที่มีลําดับเบสของยีน Bt63 เขาไปในเวคเตอรที่เหมาะสมดวยเทคนิคTA-cloning ไดชิ้นสวนดีเอ็นเอมี

ลักษณะเปนวงกลมเรียกวาพลาสมิดดีเอ็นเอ เมื่อนํามาทดสอบความไวและความจําเพาะเทียบกับสารควบคุมชนิดดีเอ็นเอที่ใช

งานอยูในปจจุบัน ดวยวิธี Real-time PCR พบวาพลาสมิดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้นมาน้ันมี specificity และ sensitivity เทากับ 

100% แตตองใชปริมาณในการวิเคราะหแตละครั้งเทากับ 50 ng/ reaction มากกวาดีเอ็นเอมาตรฐานซึ่งใช 50 pg/ 

reactionแตอยางไรก็ตามสามารถใชพลาสมิดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้นนี้แทนสารควบคุมชนิดที่เปนชิ้นสวนของgenomic DNA ใน

การวิเคราะหเชงิคุณภาพไดนอกจากนั้นพลาสมิดดีเอ็นเอที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีความคงตัวสูงใชไดนานกวาทําใหหองปฏิบัติการมี

ตนทุนการวิเคราะหตอตัวอยางลดลง 

คําสําคัญ: พลาสมิดดีเอ็นเอ, ขาวดัดแปรพันธุกรรม Bt63, Real-time PCR 

Abstract 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences uses real-time Polymerase 

Chain Reaction (Real-time PCR) for transgenic Bt63 rice analysis. This technique provides a result with high 

precision and sensitivity but it requires Bt63 DNA standard as the control material for each test. In place 

of the commercially imported DNA standard with high price and short shelf-life of only 6–12 months, an 

alternative DNA standard was developed. It is based on the insertion of Bt63 sequence into suitable 

vector by using TA-cloning technique and selection recombinant circular-DNA (plasmid DNA) containing 

Bt63. The comparative study showed that the relationship between DNA standard and plasmid is 100% 

specificity and sensitivity. Although, the amount of developed plasmid DNA (50 ng/reaction) used for Bt63 

analysis was higher than that of DNA standard (50 pg/reaction), the plasmid DNA showed ability for using 

as an appropriate control material for qualitative aspect; for genomic DNA replacement. In addition, the 

stability of the plasmid DNA is much longer than that of genomic DNA fragment. Laboratory testing unit 

cost can be reduced. 

Key words: Plasmid DNA, GMBt63 rice, Real-time PCR 
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บทคดัย่อ 

การตรวจปริมาณ Adenosine triphosphate (ATP) ภายในเซลล์เชือ้แบคทีเรีย Mycobacterium bovis ในวคัซีนบีซีจีเป็นวิธี
ทางเลอืกในการวเิคราะห์คา่ความแรงเพื่อทดแทนวิธีการเพาะเชือ้ทีเ่ป็นวิธีมาตรฐานเดิม ซึง่ใช้เวลาทดสอบนานถงึ 4 สปัดาห์ เนื่องจากวิธี
นีส้ามารถลดเวลาลงเหลอืเพยีง 2 วนั และผา่นการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีมาแล้ว แตไ่มม่เีกณฑ์ยอมรับสากลส าหรับตดัสนิผล จึง
ได้ท าการศกึษาเพือ่ก าหนดเกณฑ์ยอมรับส าหรับวคัซีนท่ีผลติในประเทศ โดยท าการทดสอบความแรงของวคัซนี 15 รุ่นการผลติด้วยวิธี
ดงักลา่วเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน พบวา่มผีลการทดสอบสอดคล้องกนั มีคา่สหสมัพนัธ์ที่ 0.82 เมือ่เจือจางวคัซีนให้มีคา่ใกล้เคียง
กบัเกณฑ์ยอมรับขัน้ต า่ของวิธีมาตรฐาน คือ 2x106 โคโลนีตอ่มิลลลิติร แล้วทดสอบคา่ความแรงควบคูก่นัในวคัซีน 3 รุ่นการผลติ พบวา่
มีคา่เฉลีย่เรขาคณิตที่ 19.61 นาโนกรัมของ ATP ตอ่มิลลิลติร และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 3.40 จึงก าหนดเกณฑ์ยอมรับขัน้ต ่าที่ 20 
นาโนกรัมของ ATP ตอ่มิลลลิติร เพื่อใช้ในการประเมินคา่ความแรงของวคัซีนบีซีจีในการรับรองรุ่นการผลติด้วยวิธีการตรวจปริมาณ 
ATP ภายในเซลล์ ทัง้นีห้ากพบคา่ความแรงที่ตรวจด้วยวิธีนีไ้มผ่า่น ต้องท าการตรวจยืนยนัด้วยวิธีมาตรฐานก่อนการตดัสนิผล 
ค าส าคัญ :วคัซีนบีซีจี ความแรง การตรวจปริมาณ ATP ภายในเซลล์ เกณฑ์ยอมรับ 

Abstract 
The evaluation of ATP in the cells of Mycobacterium bovis in BCG vaccine is a validated alternative method to 

determine the potency of BCG vaccine instead the culturable particle count assay which is the standard method. The 
Intracellular ATP assay can reduce time consuming from 4  weeks of the standard method to only 2 days. Since this 
method has no acceptance criteria. Therefore, the study was conducted to set up the acceptance criteria for 
evaluation of the potency in the vaccines. To compare the potency data obtained from intracellular ATP assay and 
culturable particle count assay, fifteen lots of BCG vaccines were determined. The results of the study were 
comparable, R = 0.82. Briefly, three lots of vaccines were diluted to the minimum acceptance limit using in the 
standard method which is at 2x106 CFU/ml. Then the potency tests were performed and the results were compared. 
The results showed Geometric Mean was 19.61 ng ATP/ml and Standard Deviation (SD) was 3.40. Then the 
minimum acceptance criteria of Intracellular ATP assay was established as 20 ng ATP/ml and used to evaluate the 
potency of BCG vaccines in lot release process. However, the standard method will be performed when the results 
from Intracellular ATP assay is out of the acceptance limit. 
Keywords: BCG Vaccine, potency, Intracellular ATP assay, acceptance criteria 
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ทางเลอืกในการวเิคราะห์คา่ความแรงเพื่อทดแทนวิธีการเพาะเชือ้ทีเ่ป็นวิธีมาตรฐานเดิม ซึง่ใช้เวลาทดสอบนานถงึ 4 สปัดาห์ เนื่องจากวิธี
นีส้ามารถลดเวลาลงเหลอืเพยีง 2 วนั และผา่นการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีมาแล้ว แตไ่มม่เีกณฑ์ยอมรับสากลส าหรับตดัสนิผล จึง
ได้ท าการศกึษาเพือ่ก าหนดเกณฑ์ยอมรับส าหรับวคัซีนท่ีผลติในประเทศ โดยท าการทดสอบความแรงของวคัซนี 15 รุ่นการผลติด้วยวิธี
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มีคา่เฉลีย่เรขาคณิตที่ 19.61 นาโนกรัมของ ATP ตอ่มิลลิลติร และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 3.40 จึงก าหนดเกณฑ์ยอมรับขัน้ต ่าที่ 20 
นาโนกรัมของ ATP ตอ่มิลลลิติร เพื่อใช้ในการประเมินคา่ความแรงของวคัซีนบีซีจีในการรับรองรุ่นการผลติด้วยวิธีการตรวจปริมาณ 
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ค าส าคัญ :วคัซีนบีซีจี ความแรง การตรวจปริมาณ ATP ภายในเซลล์ เกณฑ์ยอมรับ 

Abstract 
The evaluation of ATP in the cells of Mycobacterium bovis in BCG vaccine is a validated alternative method to 

determine the potency of BCG vaccine instead the culturable particle count assay which is the standard method. The 
Intracellular ATP assay can reduce time consuming from 4  weeks of the standard method to only 2 days. Since this 
method has no acceptance criteria. Therefore, the study was conducted to set up the acceptance criteria for 
evaluation of the potency in the vaccines. To compare the potency data obtained from intracellular ATP assay and 
culturable particle count assay, fifteen lots of BCG vaccines were determined. The results of the study were 
comparable, R = 0.82. Briefly, three lots of vaccines were diluted to the minimum acceptance limit using in the 
standard method which is at 2x106 CFU/ml. Then the potency tests were performed and the results were compared. 
The results showed Geometric Mean was 19.61 ng ATP/ml and Standard Deviation (SD) was 3.40. Then the 
minimum acceptance criteria of Intracellular ATP assay was established as 20 ng ATP/ml and used to evaluate the 
potency of BCG vaccines in lot release process. However, the standard method will be performed when the results 
from Intracellular ATP assay is out of the acceptance limit. 
Keywords: BCG Vaccine, potency, Intracellular ATP assay, acceptance criteria 
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Analysis of Secondary Structure of Therapeutic Monoclonal Antibodies by Circular Dichroism Spectroscopy 
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ยาโมโนโคลนอลแอนตีบอดีเป็นยาโปรตีนท่ีมีโครงสร้างของกรดอะมิโนที่เฉพาะตัว การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมหรือขัน้ตอนการผลิต เช่น  pH อุณหภูมิ การเพิ่มก าลงัการผลิต เป็นต้น อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างโปรตีนซึ่งจะท าให้มีผลกระทบต่อคณุภาพ ความปลอดภยั ความคงตวั และประสิทธิผลในการรักษาของยาได้ 
โดยปกติจะมีการตรวจสอบคณุลกัษณะด้านโครงสร้างของโปรตีน เฉพาะในระหวา่งขัน้ตอนการผลิตและในตวัยาส าคญั 
โดยไม่ท าการตรวจในขัน้ผลิตภณัฑ์สดุท้าย งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนระดบัทุติยภูมิของ
ผลิตภณัฑ์ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขึน้ทะเบียนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 6 ตวัอย่าง ด้วยเทคนิค 
circular dichroism spectroscopy ในช่วงความยาวคลื่น far UV (190-250nm) ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างโปรตีน
ระดบัทตุิยภมูิของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขึน้ทะเบียนไว้มีลกัษณะเป็น beta-pleated sheet ตรงตามที่ออกแบบและ
จดแจ้งไว้ในทะเบียนต ารับ นอกจากนีย้งัได้ศกึษาเปรียบเทียบโครงสร้างของยาต้นแบบกบัยาคล้ายคลงึที่ขึน้ทะเบียนต ารับ
แล้ว พบวา่โครงสร้างโปรตีนระดบัทตุิยภมูิของยาทัง้ 2 ชนิดมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ค าส าคัญ : ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี  ยาคล้ายคลงึ โครงสร้างโปรตีนระดบัทตุิยภมิู 
Abstract 

Therapeutic monoclonal antibodies (mAb) are protein drugs that have a unique amino acid 
structure. When there are any changes in the structure due to environment conditions; pH, 
temperature and production process etc., their safety, quality and efficacy may be affected. The 
determination of their protein structure would be determined in in-process control and drug 
substances but not in finished products. The purpose of this study was to analyze the secondary 
structure of 6 mAb registered in Thailand during 2016-2017 by using circular dichroism spectroscopy 

technique in the far UV (1 9 0 -2 5 0 nm) wavelengths. The study demonstrated that the secondary 
protein structure of all samples were beta-pleated sheet complied with their registrations. In 
addition, we examined the secondary structure of biosimilar mAb and its reference product, the 
result showed their similarity. 

Keyword : Monoclonal antibody products, Biosimolars, Secondary protein  structure  

 *Corresponding author E-mail: puntawit.n@dmsc.mail.go.th 

 

O2-8 การวิเคราะห์โครงสร้างทุติยภมิูของยาโมโนโคลนอลแอนตบิอดีโดยวิธี Circular Dichroism Spectroscopy 
Analysis of Secondary Structure of Therapeutic Monoclonal Antibodies by Circular Dichroism Spectroscopy 

พนัธวิทย์ นทกลุ*1 อนรัุกษ์ เมืองสงวน1  รัชชานนท์ รักชีพ1 เกศรา ธีรวณิชพนัธุ์2 เฉลมิชยั อาจประดษิฐ์2 มยรีุ เฟ่ืองทอง2 
Natakul P*1,  Muengsanguan A1, Rakcheep R1, Therawanichpan K2, Atpradit C2, Fuengthong M 2 

1 สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบรีุ 11000 
2 สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ ถนนก าแพงเพชร กรุงเทพมหานคร 10210 

1 Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences, Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand, 
2 Chulabhorn Research Intitute, Kamphaeng Phet, Talat Bang Khen, Laksi, Bangkok, 10210, Thailand 

ยาโมโนโคลนอลแอนตีบอดีเป็นยาโปรตีนท่ีมีโครงสร้างของกรดอะมิโนที่เฉพาะตัว การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมหรือขัน้ตอนการผลิต เช่น  pH อุณหภูมิ การเพ่ิมก าลงัการผลิต เป็นต้น อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างโปรตีนซึ่งจะท าให้มีผลกระทบต่อคณุภาพ ความปลอดภยั ความคงตวั และประสิทธิผลในการรักษาของยาได้ 
โดยปกติจะมีการตรวจสอบคณุลกัษณะด้านโครงสร้างของโปรตีน เฉพาะในระหวา่งขัน้ตอนการผลิตและในตวัยาส าคญั 
โดยไม่ท าการตรวจในขัน้ผลิตภณัฑ์สดุท้าย งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนระดบัทุติยภูมิของ
ผลิตภณัฑ์ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขึน้ทะเบียนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 6 ตวัอย่าง ด้วยเทคนิค 
circular dichroism spectroscopy ในช่วงความยาวคลื่น far UV (190-250nm) ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างโปรตีน
ระดบัทตุิยภมูิของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขึน้ทะเบียนไว้มีลกัษณะเป็น beta-pleated sheet ตรงตามที่ออกแบบและ
จดแจ้งไว้ในทะเบียนต ารับ นอกจากนีย้งัได้ศกึษาเปรียบเทียบโครงสร้างของยาต้นแบบกบัยาคล้ายคลงึที่ขึน้ทะเบียนต ารับ
แล้ว พบวา่โครงสร้างโปรตีนระดบัทตุิยภมูิของยาทัง้ 2 ชนิดมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ค าส าคัญ : ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี  ยาคล้ายคลงึ โครงสร้างโปรตีนระดบัทตุิยภมิู 
Abstract 

Therapeutic monoclonal antibodies (mAb) are protein drugs that have a unique amino acid 
structure. When there are any changes in the structure due to environment conditions; pH, 
temperature and production process etc., their safety, quality and efficacy may be affected. The 
determination of their protein structure would be determined in in-process control and drug 
substances but not in finished products. The purpose of this study was to analyze the secondary 
structure of 6 mAb registered in Thailand during 2016-2017 by using circular dichroism spectroscopy 

technique in the far UV (1 9 0 -2 5 0 nm) wavelengths. The study demonstrated that the secondary 
protein structure of all samples were beta-pleated sheet complied with their registrations. In 
addition, we examined the secondary structure of biosimilar mAb and its reference product, the 
result showed their similarity. 

Keyword : Monoclonal antibody products, Biosimolars, Secondary protein  structure  

 *Corresponding author E-mail: puntawit.n@dmsc.mail.go.th 

 

การวิเคราะห์โครงสร้างทุติยภมิูของยาโมโนโคลนอลแอนตบิอดีโดยวิธี Circular Dichroism Spectroscopy 
Analysis of Secondary Structure of Therapeutic Monoclonal Antibodies by Circular Dichroism Spectroscopy 

พนัธวิทย์ นทกลุ*1 อนรัุกษ์ เมืองสงวน1  รัชชานนท์ รักชีพ1 เกศรา ธีรวณิชพนัธุ์2 เฉลมิชยั อาจประดษิฐ์2 มยรีุ เฟ่ืองทอง2 
Natakul P*1,  Muengsanguan A1, Rakcheep R1, Therawanichpan K2, Atpradit C2, Fuengthong M 2 

1 สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ นนทบรีุ 11000 
2 สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ ถนนก าแพงเพชร กรุงเทพมหานคร 10210 

1 Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences, Tiwanond Rd., Nonthaburi 11000, Thailand, 
2 Chulabhorn Research Intitute, Kamphaeng Phet, Talat Bang Khen, Laksi, Bangkok, 10210, Thailand 

ยาโมโนโคลนอลแอนตีบอดีเป็นยาโปรตีนท่ีมีโครงสร้างของกรดอะมิโนที่เฉพาะตัว การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมหรือขัน้ตอนการผลิต เช่น  pH อุณหภูมิ การเพ่ิมก าลงัการผลิต เป็นต้น อาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างโปรตีนซึ่งจะท าให้มีผลกระทบต่อคณุภาพ ความปลอดภยั ความคงตวั และประสิทธิผลในการรักษาของยาได้ 
โดยปกติจะมีการตรวจสอบคณุลกัษณะด้านโครงสร้างของโปรตีน เฉพาะในระหวา่งขัน้ตอนการผลิตและในตวัยาส าคญั 
โดยไม่ท าการตรวจในขัน้ผลิตภณัฑ์สดุท้าย งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโปรตีนระดบัทุติยภูมิของ
ผลิตภณัฑ์ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขึน้ทะเบียนในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559-2560 จ านวน 6 ตวัอย่าง ด้วยเทคนิค 
circular dichroism spectroscopy ในช่วงความยาวคลื่น far UV (190-250nm) ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างโปรตีน
ระดบัทตุิยภมูิของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ขึน้ทะเบียนไว้มีลกัษณะเป็น beta-pleated sheet ตรงตามที่ออกแบบและ
จดแจ้งไว้ในทะเบียนต ารับ นอกจากนีย้งัได้ศกึษาเปรียบเทียบโครงสร้างของยาต้นแบบกบัยาคล้ายคลงึที่ขึน้ทะเบียนต ารับ
แล้ว พบวา่โครงสร้างโปรตีนระดบัทตุิยภมูิของยาทัง้ 2 ชนิดมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

ค าส าคัญ : ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี  ยาคล้ายคลงึ โครงสร้างโปรตีนระดบัทตุิยภมิู 
Abstract 

Therapeutic monoclonal antibodies (mAb) are protein drugs that have a unique amino acid 
structure. When there are any changes in the structure due to environment conditions; pH, 
temperature and production process etc., their safety, quality and efficacy may be affected. The 
determination of their protein structure would be determined in in-process control and drug 
substances but not in finished products. The purpose of this study was to analyze the secondary 
structure of 6 mAb registered in Thailand during 2016-2017 by using circular dichroism spectroscopy 

technique in the far UV (1 9 0 -2 5 0 nm) wavelengths. The study demonstrated that the secondary 
protein structure of all samples were beta-pleated sheet complied with their registrations. In 
addition, we examined the secondary structure of biosimilar mAb and its reference product, the 
result showed their similarity. 

Keyword : Monoclonal antibody products, Biosimolars, Secondary protein  structure  

 *Corresponding author E-mail: puntawit.n@dmsc.mail.go.th 

 



108
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”

O2-9 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเมตาโบโลมิคส์ในงานวิจัยด้านยาและยาแผนไทย 
Application of metabolomics data analysis techniques in drug and traditional Thai medicines research 

วีระชยั พิพฒัน์รัตนเสรี1,*, จิตพิสทุธ์ิ จนัทร์ทองออ่น2, ชนิสรา อินทร์เตรียะ1, สายใจ ปริยะวาที1
Weerachai Pipatrattanaseree1,*, Jitpisut Chunthorng-orn2, Chanisara Intareeya1, Saijai Pariyawatee1 

1ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 
2สถานการแพทย์แผนไทยประยกุต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี

1Regional Medical Science Center 12 Songkhla, Songkhla 
2Department of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathum Thani 

 
บทคดัย่อ 

เทคนิคเมตาโบโลมิคเป็นเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตวัอย่างโดยการศึกษารูปแบบและความ
เหมือนกันขององค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธีทางสถิติชนิดหลายตวัแปร เช่น วิธี Principal Component Analysis (PCA)  
และวิธี Hierarchical Cluster Analysis (HCA)  งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ ประยกุต์เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเม
ตาโบโลมิคส์มาใช้วิเคราะห์ข้อมลูท่ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบ ทางด้านยาและยาแผนไทย โดยท าการวิเคราะห์ข้อมลูรูปแบบ
การละลายของยาเม็ดฟูโรเซไมด์ 500 มิลลิกรัม จ านวน   7 ทะเบียน และวิเคราะห์รูปแบบเอชพีแอลซีฟิงเกอร์พริน้ท์ของ
ต ารับยาห้ารากแคปซูล 19 ตวัอยา่ง  ผลการศกึษา พบวา่สามารถจดักลุม่ยาฟโูรเซไมด์ที่มีรูปแบบการละลายเหมือนกนัได้ 
2 กลุม่ และมียาที่มีรูปแบบการละลายแตกต่างจากกลุม่อื่น 1 ทะเบียน ทัง้นีรู้ปแบบการละลายของต ารับยาฟูโรเซไมด์ที่
แตกต่างกนัอาจท าให้ระดบัยาในเลือดมีความแตกต่างกนั และอาจสง่ผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา  การศึกษาเอชพี
แอลซี โครมาโตแกรมของต ารับยาห้ารากจากแหลง่ที่มาตา่งๆ ด้วยวิธี HCA สามารถจดักลุม่ตามความเหมือน เป็น 4 กลุม่ 
และวิธี PCA ท าให้เห็นภาพของกลุม่ที่มีความคล้ายกนัได้ชดัเจน และมียา 1 ต ารับ ที่โครมาโตแกรมมีความแตกตา่งอย่าง
ชดัเจน  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเมตาโบโลมิคส์ ซึง่เป็นวิธีการหนึง่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู Big Data ท าให้ข้อมลูสามารถ
สือ่สารออกมาเป็นภาพ สามารถจดักลุม่ความเหมือนและความตา่งของกลุม่ตวัอยา่งได้ ผลวิเคราะห์ข้อมลูจากงานวิจยัทัง้ 
2 เร่ือง สามารถน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจในการคดัเลอืกยาและยาแผนไทยที่ผลติจากแหลง่ผลติที่ตา่งกนั เพื่อน าไปใช้
ในการรักษาผู้ ป่วยให้มีประสทิธิภาพและปลอดภยั 
 
ค าส าคัญ: เมตาโบโลมิคส์, Big data,ฟโูรเซไมด์, ห้าราก 
 

Abstract 
Metabolomic is a technique for analyzing the chemical composition of samples by comparing the 

pattern of data using multivariate statistics such as Principal Component Analysis (PCA) and Hierarchical 
Cluster Analysis (HCA). This study aimed at using data analytical techniques in metabolomics to analyze pattern 
type data of medicine and traditional Thai medicine. The dissolution profiles of 7 brands of 500 mg furosemide 
tablets and the HPLC fingerprint of chromatographic profiles of 19 sources of Ha-Rak capsules remedy were 
studied. The results showed that based on their dissolution patterns, the furosemide tablets can be grouped 
into 2 groups, and one brand is totally different from the others. The different dissolution profiles of furosemide 
may cause difference in furosemide blood concentration. To analyze the HPLC profiles of Ha-Rak remedy from 
different sources using the HCA, Ha-Rak capsules can be divided into 4 groups based on their similarities. 
Using the PCA method, a clear picture group mapping was obtained, and there was one sample of Ha-Rak 
capsule that differed from the others. The presented analysis technique is a method using for Big Data analysis, 
and the data can be translated into picture that can be grouped by their similarity and differences. The results 
from the both studies can be used for selection of drugs and traditional Thai medicines manufactured from 
various sources to treat patients with efficacy and safety. 
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บทคัดย่อ 

 สารไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes:THMs) เกิดขึ �นได้ในกระบวนการผลิตนํ �าประปาที�ใช้คลอรีนเพื�อฆ่าเชื �อโรคทํา

ปฏิกิ ริยาไฮโดรลิซิสกับสารอินทรี ย์ในนํ �า แต่ ไม่ มีข้อมูลการปนเปื �อนของสารดังกล่าวในนํ �าประปาที�ผลิตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลTHMs ที�พบได้ในนํ �าประปา ได้แก่คลอโรฟอร์ม (CHCl3) โบรโมไดคลอโรมีเทน (CHCl2Br)ได

โบรโมคลอโรมีเทน (CHClBr2)และโบรโมฟอร์ม (CHBr3)ซึ�ง 2 ชนิดแรกเป็นสารในกลุ่ม 2Bซึ�งอาจก่อมะเร็งในมนษุย์ องค์การ

อนามยัโลก (WHO) จึงกําหนดเกณฑ ์THMs แต่ละชนิดไว้ไม่เกิน 30060100 และ 100 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลําดบั ดงันั �นใน

ปี 2561จึงสํารวจปริมาณ THMs ในพื �นที�นํ �าประปาดื�มได้ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเก็บตวัอย่างจาก 16 เขตจ่าย

นํ �าของการประปานครหลวง ตั �งแตบ่ริเวณต้นทอ่ถึงปลายท่อสุม่ตวัอย่างเป็นตวัแทนจํานวน112 พื �นที�จาก 2,338 พื �นที�และเก็บ

ซํ �าในช่วงฤดรู้อนและฤดฝูน วิเคราะห์ THMs ด้วยเทคนิคHeadspace GC- MS ผลตรวจพบ THMs ทกุพื �นที�ปริมาณเฉลี�ยของ

CHCl3 CHCl2Brและ CHClBr2มีค่า85.316.63.1 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามลําดับ โดยตรวจไม่พบCHBr3ในทุกตัวอย่างเมื�อ

เปรียบเทียบปริมาณTHMs รวมระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมและมิถุนายน-สิงหาคม พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญั(P=0.60>0.05, t-test) แตใ่นพื �นที�บริเวณปลายท่อมีค่ามากกว่าต้นท่ออย่างมีนยัสําคญั(P=0.004<0.05, t-test)โดย

สรุปผลการสํารวจครั �งนี �แสดงให้เหน็ว่านํ �าประปามีปริมาณ THMs อยู่ในเกณฑป์ลอดภยั 

คาํสําคัญ:ไตรฮาโลมีเทน, นํ �าประปาดื�มได้, เขตการจ่ายนํ �าการประปานครหลวง 

Abstract 

  Trihalomethanes (THMs) are formed by the hydrolysis reaction of chlorine with organic matter present in 
the water. However, THMscontamination in tap water supplied for Bangkok and Metropolitan areas has not been 
report. The most common THMs are chloroform (CHCl3) and bromodichloromethane (CHCl2Br). 
dibromochloromethane (CHClBr2)and bromoform (CHBr3). The CHCl3 andCHCl2Brare classified in Group 2B 
(possibly carcinogenic to humans). World Health Organization (WHO)maximum allowable level of 4 THMsare 
definednot more than 300, 60, 100 and 100µg/L, respectively.In 2018,THMs contents in drinking tap water 
supplied in Bangkok and Metropolitan areas were investigated and their concentrations during different seasons 
and distances werealso studied. The tap water samples were collectedfrom 16 areas of Metropolitan Waterworks 
Authority at initial to terminal water production plants. The representative samples from112 of2,338 areas were 
collectedin both hot and rainy seasons and analyzed for THMs by using Headspace GC-MS. It wasfound that 
THMs contaminated in all samples. The average content of CHCl3, CHCl2Br, CHClBr2were 85.3, 16.6and 3.1µg/L, 
respectively, while the CHBr3 was not detected.Total concentrations of THMs in March-Mayand June-August were 
comparatively found to be non-significantly different(P =0.60>0.05, t-test).However, THMs 
concentrationsatterminals were significantly higher than thatatinitial water production plants (P =0.004<0.05, t-
test).The results indicated that THMs residuesin drinking tap water were found to be under the safety criteria. 

Key word: Trihalomethanes, Drinking tap water, Metropolitan Waterworks Authority areas 
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คาํสําคัญ:ไตรฮาโลมีเทน, นํ �าประปาดื�มได้, เขตการจ่ายนํ �าการประปานครหลวง 

Abstract 

  Trihalomethanes (THMs) are formed by the hydrolysis reaction of chlorine with organic matter present in 
the water. However, THMscontamination in tap water supplied for Bangkok and Metropolitan areas has not been 
report. The most common THMs are chloroform (CHCl3) and bromodichloromethane (CHCl2Br). 
dibromochloromethane (CHClBr2)and bromoform (CHBr3). The CHCl3 andCHCl2Brare classified in Group 2B 
(possibly carcinogenic to humans). World Health Organization (WHO)maximum allowable level of 4 THMsare 
definednot more than 300, 60, 100 and 100µg/L, respectively.In 2018,THMs contents in drinking tap water 
supplied in Bangkok and Metropolitan areas were investigated and their concentrations during different seasons 
and distances werealso studied. The tap water samples were collectedfrom 16 areas of Metropolitan Waterworks 
Authority at initial to terminal water production plants. The representative samples from112 of2,338 areas were 
collectedin both hot and rainy seasons and analyzed for THMs by using Headspace GC-MS. It wasfound that 
THMs contaminated in all samples. The average content of CHCl3, CHCl2Br, CHClBr2were 85.3, 16.6and 3.1µg/L, 
respectively, while the CHBr3 was not detected.Total concentrations of THMs in March-Mayand June-August were 
comparatively found to be non-significantly different(P =0.60>0.05, t-test).However, THMs 
concentrationsatterminals were significantly higher than thatatinitial water production plants (P =0.004<0.05, t-
test).The results indicated that THMs residuesin drinking tap water were found to be under the safety criteria. 

Key word: Trihalomethanes, Drinking tap water, Metropolitan Waterworks Authority areas 
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ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 สุราษฎรธาน ี
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บทคดัยอ 

เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Passive Surveillance) เรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่

ปดสนิท ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11 สุราษฎรธานี ไดดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลน้ําบริโภคฯ ตามแผนเฝาระวังและ 

คุมครองผูบริโภคของประเทศไทย ปงบประมาณ 2560 จํานวน 2,386 ตัวอยาง พบวาไมไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524), ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) และฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2533) จํานวน 925 ตัวอยาง (รอยละ 38.77) 

สาเหตุหลักมาจาก พบเชื้อ Coliforms เกินมาตรฐาน จํานวน 499 ตัวอยาง(รอยละ 20.91) และคาความเปนกรดดางสูงหรือต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน จํานวน 446 ตัวอยาง (รอยละ 18.69) เมื่อเปรียบเทียบขอมูลรายเขตสุขภาพ พบวาพื้นที่ที่พบปญหา 3 อันดับแรก

คือเขตสุขภาพที่  6, 11 และ 1 (รอยละ 57.69, 50.62 และ 49.44 ตามลําดับ) สาเหตุหลักคือ คาความเปนกรด-ดางสูงหรือต่ํากวา

เกณฑมาตรฐานและพบเชื้อ Coliforms เกินมาตรฐาน ซ่ึงมีความสอดคลองกับภาพรวมของประเทศและเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูล

ของปงบประมาณ 2559 ซึ่งไมผานมาตรฐานรอยละ 31.19 พบวารอยละของน้ําบริโภคฯ ไมผานมาตรฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากสาเหตุ

หลักเดียวกันและเขตสุขภาพที่ 6 ยังคงเปนพื้นที่ที่พบปญหาอันดับตนๆ จากขอมูลแสดงใหเห็นวา หนวยงานที่เก่ียวของยังคงตอง

เฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคฯ อยางตอเนื่องเพื่อกระตุนใหผูผลิตตระหนักและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหไดคุณภาพตาม

มาตรฐานอยางสม่ําเสมอ 

คําสําคัญ: น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท คุณภาพ ประเทศไทย  

Abstract 

 To ensure the continuity of the food safety project (Passive Surveillance) of drinking water in sealed containers.  The 

Regional Medical Sciences Center 11, SuratThani collected and analyzed for the quality of drinking water in sealed containers 

according to the consumer surveillance and protection plan in Thailand in fiscal year 2560.  From the test result of 2,386 samples 

of drinking water in sealed containers, It was that  925 samples (38.77%) of drinking water did not conform to the Notifications of 

Ministry of Public Health  No.61(1984), No.315 (1994) and  No.316 (2010), mainly due to coliforms bacteria [499 samples 

(20.91%)]  and pH  value [446 samples(18.69%)]. The problems were found in the Health Regions 6, 11, and 1 more than 

others (57.69%, 50.62% and 49, 44,  respectively) mainly due to coliforms bacteria and  pH value, which corresponded to the 

country’s situation. In Fiscal year 2559 , it was shown that 31.19% of drinking water did not conform to the standards.   When 

compared to fiscal year 2560, it was found that the drinking water still remained the problems in the  higher level  due to the 

same main causes.  Additionally, the top ranking problem was still found in the Health Region 6. In conclusion, the relevant 

authorities should monitor the quality of drinking water continuously to stay alert about the production process of the 

manufacturers for improving the quality of drinking water to meet the requirement consistently. 

Keyword: Drinking Water in Sealed Containers, Quality, Thailand 
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Surveillance to parabens preservative in cosmetic products 
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ส านักเครือ่งส าอางและวตัถอุนัตราย กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
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บทคดัย่อ 
พาราเบนเป็นกลุ่มสารเคมทีีนิ่ยมใชเ้ป็นสารกนัเสยีในเครื่องส าอางหลายชนิด แต่สารกลุ่มน้ีอาจมผีลต่อการท างาน

ของระบบต่อมไร้ท่อในมนุษย ์ปจัจุบนัอนุญาตใหใ้ชพ้าราเบนไดใ้นปริมาณและเงื่อนไขทีก่ าหนดตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 ซึง่เป็นเกณฑเ์ดยีวกนัส าหรับอาเซียนและสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามห้ามใช้พาราเบนบาง
ชนิดในเครื่องส าอางเน่ืองจากขาดขอ้มลูดา้นพษิวทิยาในมนุษย ์ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 ส านกัเครื่องส าอางและ
วตัถุอันตรายจึงได้สุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ปริมาณพาราเบน 6 ชนิด คือ methylparaben ethylparaben 
propylparaben butylparaben isopropylparaben และ isobutylparaben ในเครื่องส าอาง รวม 331 ตัวอย่าง เช่น ครีม 
โลชัน่  และโรลออนระงับกลิ่น เ ป็นต้น ผลการศึกษาพบสารพาราเบนห้ามใช้ชนิด isopropylparaben และ 
isobutylparaben จ านวน 19 ตวั อย่าง และมกีารใช้ methylparaben มากที่สุด โดยเฉพาะ propylparaben มีปริมาณ
เกนิเกณฑก์ฎหมายก าหนด จ านวน 8 ตวัอย่าง นอกจากน้ีพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของตวัอย่างมกีารใชพ้าราเบนมาก 
กว่า 1 ชนิด ดงันัน้ผู้บริโภคยงัมคีวามเสีย่งต่อการไดร้บัสมัผสัสารพาราเบนจากการใชเ้ครื่องส าอางทัง้ชนิดห้ามใช้และ
ปริมาณพาราเบนทีเ่กนิก าหนด จึงควรหลกีเลีย่งการใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของสารกลุ่มพาราเบนโดยการอ่านฉลาก
ผลติภณัฑ ์และควรมกีารประเมนิความเสีย่งจากการไดร้บัสมัผสัสารกลุ่ม Endocrine disruptor ในคนไทยต่อไป 
ค าส าคญั: พาราเบน  ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง สารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อ  

Abstract 
Parabens are a family of related chemicals commonly used as preservative in cosmetic products. They 

exert estrogenic activity leading to potential endocrine disruptors in human. Currently, parabens can be used 
as preservative under the levels and conditions following the Notification of the Ministry of Public Health, B.E. 
2560 which are the same criteria as ASEAN and EU regulation. However, some parabens are banned due to 
lack of human risk data. In 2017 – 2018, the Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances had analysed 
six parabens include methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, isopropylparaben and 
isobutylparaben in 331 cosmetic products i.e. creams, lotions and deodurants etc. The results showed the 
banned parabens; isopropylparaben and isobutylparaben were found in 19 samples. Most samples contained 
methylparaben and only propylparaben levels in 8 samples was exceed the law. In addition, more than 80% 
of the samples contained combination of parabens. Thus, consumers have risk to expose parabens via using 
uncomplied cosmetic products and over limit of parabens. To avoid those risk, reading product labeling is 
necessary.  Risk assessment of endocrine disruptor in Thai consumers should be considered. 
Keywords:

  

 Paraben, Cosmetic products, Endocrine disruptor 
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propylparaben butylparaben isopropylparaben และ isobutylparaben ในเครื่องส าอาง รวม 331 ตัวอย่าง เช่น ครีม 
โลชัน่  และโรลออนระงับกลิ่น เ ป็นต้น ผลการศึกษาพบสารพาราเบนห้ามใช้ชนิด isopropylparaben และ 
isobutylparaben จ านวน 19 ตวั อย่าง และมกีารใช้ methylparaben มากที่สุด โดยเฉพาะ propylparaben มีปริมาณ
เกนิเกณฑก์ฎหมายก าหนด จ านวน 8 ตวัอย่าง นอกจากน้ีพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของตวัอย่างมกีารใชพ้าราเบนมาก 
กว่า 1 ชนิด ดงันัน้ผู้บริโภคยงัมคีวามเสีย่งต่อการไดร้บัสมัผสัสารพาราเบนจากการใชเ้ครื่องส าอางทัง้ชนิดห้ามใช้และ
ปริมาณพาราเบนทีเ่กนิก าหนด จึงควรหลกีเลีย่งการใชผ้ลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของสารกลุ่มพาราเบนโดยการอ่านฉลาก
ผลติภณัฑ ์และควรมกีารประเมนิความเสีย่งจากการไดร้บัสมัผสัสารกลุ่ม Endocrine disruptor ในคนไทยต่อไป 
ค าส าคญั: พาราเบน  ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง สารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อ  

Abstract 
Parabens are a family of related chemicals commonly used as preservative in cosmetic products. They 

exert estrogenic activity leading to potential endocrine disruptors in human. Currently, parabens can be used 
as preservative under the levels and conditions following the Notification of the Ministry of Public Health, B.E. 
2560 which are the same criteria as ASEAN and EU regulation. However, some parabens are banned due to 
lack of human risk data. In 2017 – 2018, the Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances had analysed 
six parabens include methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, isopropylparaben and 
isobutylparaben in 331 cosmetic products i.e. creams, lotions and deodurants etc. The results showed the 
banned parabens; isopropylparaben and isobutylparaben were found in 19 samples. Most samples contained 
methylparaben and only propylparaben levels in 8 samples was exceed the law. In addition, more than 80% 
of the samples contained combination of parabens. Thus, consumers have risk to expose parabens via using 
uncomplied cosmetic products and over limit of parabens. To avoid those risk, reading product labeling is 
necessary.  Risk assessment of endocrine disruptor in Thai consumers should be considered. 
Keywords:

  

 Paraben, Cosmetic products, Endocrine disruptor 
*Correspionding author email : siriporn.t@dmsc.mail.go.th 
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O2-13 คุณภาพและฤทธ์ิก าจัดอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในผงนัว 
Quality and Antioxidant Activity of Medicinal Plants in “Phong-Nua” 
สุนันทา ศรีโสภณ* สมจิตร์ เนียมสกุล ศักด์ิวิชัย อ่อนทอง และณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 

Sununta Srisopon*, Somchit Niumsakul, Sakwichai Ontong and Nuchatta Chansuvanich 
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 
 

บทคัดย่อ 
 ผงนัว คือ สูตรสมุนไพรปรุงรส ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดท่ีใช้ส าหรับเพิ่มรสชาติอาหาร โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์
ก าจัดอนุมูลอิสระ(DPPH radical scavenging) ของสมุนไพร จ านวน 12 ชนิด (ส่วนใบ) ท่ีเป็นส่วนประกอบในสูตรผงนัวน้ีมาก่อน 
การ ศึกษาน้ี จึง มีวั ตถุ ประสง ค์ เพื่ อ ศึกษาปริมาณ ของกลุ่ มสาร เคมีดัง กล่ าวและฤทธิ์ ก า จัดอ นุ มูลอิ ส ระ โดยวิ ธี  UV-Vis 
spectrophotometry ผลการศึกษาพบว่ากระเทียม ก้านตรง กุยช่าย คอนแคน ชะมวง ผักโขมหนาม ผักหวานป่า ผักหวานบ้าน มะรุม 
ส้มป่อย หม่อน ย่านาง มีปริมาณฟีนอลิกรวม เท่ากับ 1.1, 3.0, 1.5, 0.6, 1.7, 2.1, 2.8, 2.5, 2.1, 2.7, 1.7 และ 1.6 gGAE/100g 
ตามล าดับ มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 0.6, 6.0, 1.0, 0.6, 5.5, 3.5, 3.6, 4.3, 3.4, 0.7, 4.3และ 2.2gRHE/100g ตามล าดับ เม่ือ
ศึกษาฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.4, 5.4, 0.7, 0.3, 5.1, 1.4, 7.8, 5.2, 3.5, 0.8, 4.4 และ 3.1 gVEEAC/100g 
ตามล าดับ การศึกษาน้ีท าให้ทราบข้อมูลปริมาณกลุ่มสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบของสมุนไพรดังกล่าว โดยพบว่าก้านตรงและผักหวานป่า 
มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระสูง จึงมีศักยภาพในการน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพต่อไป  
ค าส าคัญ: ผงนัว ฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 “Phong-Nua” is seasoning herbal formulation that consists of various herbs.  It is widely used in the 
north-eastern Thailand.  However, twelve medicinal plants (leaf) consisted in “Phong-Nua” have not been studied 
on total phenolics contents, total flavonoids contents and DPPH radical scavenging.  The aims of this study are to 
determine chemical group contents and DPPH radical scavenging activity of those plants using UV-Vis 
spectrophotometry.  The results of this study showed the total phenolics contents of Allium sativum L., Colubrin 
aasiatica (L.) Brongn.var. asiatica, Allium tuberosum Rottler ex Spreng, Dracaea angustifolia (Medik.) Roxb., 
Garcinia cowa Roxb. Ex Choisy, Amaranthus spinosus L., Melientha suavis Pierre, Sauropus androgynus (L.) Merr., 
Moringa oleifera Lam., Acacia concinna (Willd.) DC., Morus alba L. and Tiliacora triandra Diels were 1.1, 3.0, 1.5, 
0.6, 1.7, 2.1, 2.8, 2.5, 2.1, 2.7, 1.7 and 1.6 gGAE/100g, respectively.  The total flavonoids contents of those plants 
were 0.6, 6.0, 1.0, 0.6, 5.5, 3.5, 4.3, 3.4, 0.7, 4.3 and 2.2 gRHE/100g, respectively.  The DPPH redical scavenging 
activities of the same plants were 0.4, 5.4, 0.7, 0.3, 5.1, 1.4, 7.8, 5.2, 3.5, 0.8, 4.4 and 3.1 gVEEAC/100g, respectively.  
This study showed the information of chemical group contents that possess DPPH radical scavenging activity of 
those medicinal plants. The results indicated that C. aasiatica and M. suavis could be selected to further develop 
the health supplement products.  
Keywords: Phong-Nua, Total phenolics, Total flavonoids, DPPH redical scavenging 
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บทคัดย่อ 
 ผงนัว คือ สูตรสมุนไพรปรุงรส ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดท่ีใช้ส าหรับเพิ่มรสชาติอาหาร โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์
ก าจัดอนุมูลอิสระ(DPPH radical scavenging) ของสมุนไพร จ านวน 12 ชนิด (ส่วนใบ) ท่ีเป็นส่วนประกอบในสูตรผงนัวน้ีมาก่อน 
การ ศึกษาน้ี จึง มีวั ตถุ ประสง ค์ เพื่ อ ศึกษาปริมาณ ของกลุ่ มสาร เคมีดัง กล่ าวและฤทธิ์ ก า จัดอ นุ มูลอิ ส ระ โดยวิ ธี  UV-Vis 
spectrophotometry ผลการศึกษาพบว่ากระเทียม ก้านตรง กุยช่าย คอนแคน ชะมวง ผักโขมหนาม ผักหวานป่า ผักหวานบ้าน มะรุม 
ส้มป่อย หม่อน ย่านาง มีปริมาณฟีนอลิกรวม เท่ากับ 1.1, 3.0, 1.5, 0.6, 1.7, 2.1, 2.8, 2.5, 2.1, 2.7, 1.7 และ 1.6 gGAE/100g 
ตามล าดับ มีปริมาณฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 0.6, 6.0, 1.0, 0.6, 5.5, 3.5, 3.6, 4.3, 3.4, 0.7, 4.3และ 2.2gRHE/100g ตามล าดับ เม่ือ
ศึกษาฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.4, 5.4, 0.7, 0.3, 5.1, 1.4, 7.8, 5.2, 3.5, 0.8, 4.4 และ 3.1 gVEEAC/100g 
ตามล าดับ การศึกษาน้ีท าให้ทราบข้อมูลปริมาณกลุ่มสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบของสมุนไพรดังกล่าว โดยพบว่าก้านตรงและผักหวานป่า 
มีฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระสูง จึงมีศักยภาพในการน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพต่อไป  
ค าส าคัญ: ผงนัว ฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ก าจัดอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 “Phong-Nua” is seasoning herbal formulation that consists of various herbs.  It is widely used in the 
north-eastern Thailand.  However, twelve medicinal plants (leaf) consisted in “Phong-Nua” have not been studied 
on total phenolics contents, total flavonoids contents and DPPH radical scavenging.  The aims of this study are to 
determine chemical group contents and DPPH radical scavenging activity of those plants using UV-Vis 
spectrophotometry.  The results of this study showed the total phenolics contents of Allium sativum L., Colubrin 
aasiatica (L.) Brongn.var. asiatica, Allium tuberosum Rottler ex Spreng, Dracaea angustifolia (Medik.) Roxb., 
Garcinia cowa Roxb. Ex Choisy, Amaranthus spinosus L., Melientha suavis Pierre, Sauropus androgynus (L.) Merr., 
Moringa oleifera Lam., Acacia concinna (Willd.) DC., Morus alba L. and Tiliacora triandra Diels were 1.1, 3.0, 1.5, 
0.6, 1.7, 2.1, 2.8, 2.5, 2.1, 2.7, 1.7 and 1.6 gGAE/100g, respectively.  The total flavonoids contents of those plants 
were 0.6, 6.0, 1.0, 0.6, 5.5, 3.5, 4.3, 3.4, 0.7, 4.3 and 2.2 gRHE/100g, respectively.  The DPPH redical scavenging 
activities of the same plants were 0.4, 5.4, 0.7, 0.3, 5.1, 1.4, 7.8, 5.2, 3.5, 0.8, 4.4 and 3.1 gVEEAC/100g, respectively.  
This study showed the information of chemical group contents that possess DPPH radical scavenging activity of 
those medicinal plants. The results indicated that C. aasiatica and M. suavis could be selected to further develop 
the health supplement products.  
Keywords: Phong-Nua, Total phenolics, Total flavonoids, DPPH redical scavenging 
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P2-1 คุณภาพยาเมด็อีเซทิไมบ์ 
Quality of Ezetimibe Tablets 

เมทินี นิ่มน้อย* และ ศศิดา อยูส่ขุ 
Methinee Nimnoi* and Sasida Yoosook 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

อีเซทิไมบ์ เป็นยาลดไขมนัในกระแสเลอืด ในกลุม่ยบัยัง้การดดูซมึคอเลสเตอรอลแบบเฉพาะเจาะจง โดยยบัยัง้
การดดูซมึคอเลสเตอรอลทีล่ าไส้เลก็ อีเซทิไมบ์สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกบัยาลดไขมนักลุม่อื่นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การลดไขมนั    ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถเุสพติดส ารวจคณุภาพยาเม็ดอเีซทิไมบ์ภายใต้โครงการประกนั
คณุภาพยา และร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสุม่ตวัอยา่งยาจากโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ และผู้น า
เข้า ทัง้หมดรวม 18 ตวัอยา่ง ในขนาดความแรง 10 มิลลกิรัม จากผู้ผลติยาตา่งประเทศ 2 ราย (3 ทะเบียนต ารับ) ใช้วิธี
วิเคราะห์และมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกาฉบบัท่ี 40 ทีผ่า่นการทวนสอบวิธีวเิคราะห์แล้ว ตรวจวิเคราะห์หวัข้อ 
การตรวจเอกลกัษณ์  ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม า่เสมอของตวัยา organic impurities และการละลาย ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ทกุตวัอยา่งผา่นเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นวา่ยาเมด็อีเซทิไมบ์ที่ใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพ 
 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดอีเซทิไมบ์ คณุภาพ 

Abstract 

 Ezetimibe, a lipid-lowering drugs, is classified as selective cholesterol absorption inhibitor by 
blocking cholesterol absorption from the small intestine. Ezetimibe can be used alone or in combination with 
other hypolipidemic drugs for control the blood cholesterol levels. In the fiscal year 2018, Bureau of Drug and 
Narcotic surveyed the quality of Ezetimibe 10 mg tablets. All samples were randomly sampling from public 
hospitals nationwide. Samples from importers were also collected by cooperating with the Thai Food and 
Drug Administration. A total of 18 samples were obtained from 2 foreign manufacturers (3 registration 
numbers). The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 40) for 
identification, assay, content uniformity, organic impurities and dissolution. The analytical method was verified 
prior to sample testing. The results showed that all samples complied with pharmacopeia specification. It can 
be concluded that the quality of Ezetimibe tablets in Thailand has satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: ezetimibe tablets, quality  
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บทคดัย่อ 

อีเซทิไมบ์ เป็นยาลดไขมนัในกระแสเลอืด ในกลุม่ยบัยัง้การดดูซมึคอเลสเตอรอลแบบเฉพาะเจาะจง โดยยบัยัง้
การดดูซมึคอเลสเตอรอลทีล่ าไส้เลก็ อีเซทิไมบ์สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกบัยาลดไขมนักลุม่อื่นเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การลดไขมนั    ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถเุสพติดส ารวจคณุภาพยาเม็ดอเีซทิไมบ์ภายใต้โครงการประกนั
คณุภาพยา และร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสุม่ตวัอยา่งยาจากโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ และผู้น า
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ค าส าคัญ : ยาเม็ดอีเซทิไมบ์ คณุภาพ 

Abstract 

 Ezetimibe, a lipid-lowering drugs, is classified as selective cholesterol absorption inhibitor by 
blocking cholesterol absorption from the small intestine. Ezetimibe can be used alone or in combination with 
other hypolipidemic drugs for control the blood cholesterol levels. In the fiscal year 2018, Bureau of Drug and 
Narcotic surveyed the quality of Ezetimibe 10 mg tablets. All samples were randomly sampling from public 
hospitals nationwide. Samples from importers were also collected by cooperating with the Thai Food and 
Drug Administration. A total of 18 samples were obtained from 2 foreign manufacturers (3 registration 
numbers). The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia (USP 40) for 
identification, assay, content uniformity, organic impurities and dissolution. The analytical method was verified 
prior to sample testing. The results showed that all samples complied with pharmacopeia specification. It can 
be concluded that the quality of Ezetimibe tablets in Thailand has satisfactory pharmaceutical characteristics. 
Keywords: ezetimibe tablets, quality  
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บทคดัย่อ 

 

ยาเม็ดสตูรผสม Amiloride hydrochloride และ Hydrochlorothiazide (HCTZ) ที่มีขนาดความแรง 5 และ 50 มิลลิกรัม 
จัดอยู่ในบัญชียาหลกัแห่งชาติประเภท ข หมวดยาขับปัสสาวะของกลุ่มยา Cardiovascular system โดย Amiloride 
hydrochloride เป็นยาขบัปัสสาวะ มีกลไกการออกฤทธ์ิโดยเพ่ิมการขบัน า้และเกลอืโซเดียมออกจากกระแสเลอืดโดยผา่น
กระบวนการกรองที่ไต ส่วนของ HCTZ มีกลไกการออกฤทธ์ิยับยัง้หรือชะลอการดูดน า้กลบัเข้าร่างกายที่กรวยไต และ 
ลดการดูดกลับของเกลือโซเดียมเข้าสู่กระแสเลือด จึงมีผลท าให้ความดันโลหิตลดลงได้  ในปีงบประมาณ 2561  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อศึกษาคุณภาพของยาดงักล่าว  โดยใช้ 
วิธีมาตรฐานตามต ารายา USP 40 ในการทดสอบ 5 รายการ คือ ตรวจเอกลกัษณ์ยา ปริมาณตวัยาส าคญั สารปนเปือ้น 
ความสม ่าเสมอของปริมาณตวัยาในแตล่ะหนว่ย และการละลายของตวัยา โดยได้รับตวัอยา่งรวม 38 ตวัอยา่ง จากการสุม่
ในโรงพยาบาลรัฐ 19 ตวัอยา่ง และโรงงานผู้ผลิต 19 ตวัอย่าง มี 34 รุ่นการผลิต 11 ทะเบียนต ารับยา จากผู้ผลิต 10 ราย 
ผลการทดสอบพบผ่านมาตรฐาน จ านวน 37 ตวัอย่าง (ร้อยละ 97.4) ผิดมาตรฐาน 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 2.6) ในหวัข้อการละลาย
ของเม็ดยา ซึง่แสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดสตูรผสมของ Amiloride hydrochloride และ Hydrochlorothiazide สว่นใหญ่มีคณุภาพ 

 
ค าส าคัญ: คณุภาพ Amiloride hydrochloride Hydrochlorothiazide HCTZ 
 

Abstract 
 

Amiloride hydrochloride 5 mg and Hydrochlorothiazide (HCTZ) 50 mg tablet is categorized in the sub-group 
of the diuretic drug of cardiovascular system in the National List of Essential Medicines.  The mechanism of 
action refers to the increase of excretion of water and sodium salt in blood circulation by the filtration of renal.  
HCTZ also inhibits or retards water and sodium salt reabsorption in the renal pelvis.  In 2018, this combination drug 
has been analyzed as stated in the United States Pharmacopeia (USP40) by Regional Medical Sciences Center 11 
Suratthani.  The five tests including identification, assay, impurities, content uniformity and dissolution were 
implemented to investigate the sample randomly collected from public hospitals (19 samples) and local  
manufacturers (19 samples) were classified into 34 manufacturing lots, 11 drug registrations and 10 manufacturers.  
The results showed that 37 samples (97.37%) complied with the pharmacopeia specification.  However, 
one sample (2.63%) did not pass the dissolution test.  It can be concluded that most of the Amiloride 
hydrochloride and HCTZ tablets in Thailand are of good quality. 
Keywords: Quality, Amiloride hydrochloride, Hydrochlorothiazide, HCTZ 
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Abstract 
 

Amiloride hydrochloride 5 mg and Hydrochlorothiazide (HCTZ) 50 mg tablet is categorized in the sub-group 
of the diuretic drug of cardiovascular system in the National List of Essential Medicines.  The mechanism of 
action refers to the increase of excretion of water and sodium salt in blood circulation by the filtration of renal.  
HCTZ also inhibits or retards water and sodium salt reabsorption in the renal pelvis.  In 2018, this combination drug 
has been analyzed as stated in the United States Pharmacopeia (USP40) by Regional Medical Sciences Center 11 
Suratthani.  The five tests including identification, assay, impurities, content uniformity and dissolution were 
implemented to investigate the sample randomly collected from public hospitals (19 samples) and local  
manufacturers (19 samples) were classified into 34 manufacturing lots, 11 drug registrations and 10 manufacturers.  
The results showed that 37 samples (97.37%) complied with the pharmacopeia specification.  However, 
one sample (2.63%) did not pass the dissolution test.  It can be concluded that most of the Amiloride 
hydrochloride and HCTZ tablets in Thailand are of good quality. 
Keywords: Quality, Amiloride hydrochloride, Hydrochlorothiazide, HCTZ 
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บทคดัย่อ 
 

 ยาเม็ดลาโมไตรจีน เป็นยากลุม่ต้านโรคลมชกั ใช้เป็นยาเดี่ยวในการรักษาหรือใช้ร่วมกบัยาต้านโรคลมชกัชนิดอื่น
เพื่อป้องกนัและควบคมุอาการของโรค นอกจากนีย้งัใช้เป็นยาควบคมุอารมณ์ในการรักษาโรคอารมณ์แปรปรวนสองขัว้ 
โดยผลติในรูปแบบยาเมด็มีขนาดความแรง 25, 50 และ 100 มลิลกิรัม ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถเุสพตดิ
ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินโครงการประกนัคณุภาพยา โดยสุม่เก็บตวัอยา่งยาจากโรงพยาบาล
รัฐ ผู้น าเข้าและโรงงานผลติยาภายในประเทศเพื่อส ารวจคณุภาพยาเม็ดลาโมไตรจีน รวมทัง้สิน้จ านวน 31 ตวัอยา่ง จาก
ผู้น าเข้า 1 ราย 3 ทะเบยีนต ารับ และผู้ผลติในประเทศ 2 ราย 6 ทะเบียนต ารับ ตรวจวิเคราะห์คณุภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์
และมาตรฐานหวัข้อตา่งๆตามต ารายาฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 40 (USP 40) ทีไ่ด้ผา่นการทวนสอบวิธี
วิเคราะห์แล้ว โดยตรวจวเิคราะห์ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกตา่งของน า้หนกัเฉลีย่ และ 
Organic Impurities ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่ ยาเมด็ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อ (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นวา่ 
ยาเม็ดลาโมไตรจีนที่มีในประเทศไทยมีคณุภาพ น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการจดัซือ้ยาในโรงพยาบาล 
 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดลาโมไตรจีน ยาต้านโรคลมชกั โรคลมชกั ยาควบคมุอารมณ์ โรคอารมณ์แปรปรวนสองขัว้ 
 

Abstract 
 

 Lamotrigine tablets are antiepilepsy drugs, which is used as a monotherapy or with other 
medications to prevent and control seizures. It is also used as a mood stabilizer in bipolar disorders. 
Lamotrigine tablets formulations are available in the strength of 25, 50 and 100 mg. In the fiscal year 2018, 
Bureau of Drug and Narcotic cooperated with Thai Food and Drug Administration surveyed the quality of 
lamotrigine tablets by randomly collected samples from public hospitals, importers and local manufacturers 
under Quality Assurance of Medicine Program. The total of 31 samples, from 1 importer (3 registration 
numbers) and 2 manufacturers (6 registration numbers) were evaluated according to the United States 
Pharmacopeia specification (USP 40) for identification, assay, weight variation and organic impurities. The 
analytical method was verified prior to sample testing. The results showed that all samples (100%) complied 
with pharmacopeia specification. It can be concluded that lamotrigine tablets in Thailand have satisfactory 
pharmaceutical characteristics which will be used for drug procurement in hospitals. 
 
Keywords: Lamotrigine tablets, Antiepilepsy drugs, Seizures, Mood stabilizers, Bipolar disorders 
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pharmaceutical characteristics which will be used for drug procurement in hospitals. 
 
Keywords: Lamotrigine tablets, Antiepilepsy drugs, Seizures, Mood stabilizers, Bipolar disorders 
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P2-4คุณภาพยาเมด็แคลเซียมคาร์บอเนต 
Quality of Calcium Carbonate Tablets 
กลุธิดา จิตรโสภา* และจิรานชุ แจ่มทวกีลุ 

Kunthida Chitsopa* and Jiranuch Jamtaweekul 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ยาเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นยาที่ใช้เสริมแคลเซยีมส าหรับผู้ทีข่าดแคลเซียม เช่น ผู้ ป่วยพาราไทรอยด์ต ่าชนิด

เฉียบพลนัหรือเรือ้รัง สตรีวยัหมดประจ าเดือน ผู้ ป่วยโรคกระดกูพรุน กระดกูออ่นและความผิดปกติของกระดกู นอกจากนัน้ 
ในปัจจบุนัแพทย์ยงันิยมใช้เป็นตวัจบัฟอสเฟตและช่วยรักษาระดบัของแคลเซียมในผู้ ป่วยไตวายชนดิเรือ้รัง ในปีงบประมาณ 
2560 ส านกัยาและวตัถเุสพติดได้ด าเนินการส ารวจคณุภาพยาตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรัฐ เพื่อตรวจสอบคณุภาพ ตวัอยา่ง
ทัง้หมดมาจากผู้ผลติในประเทศจ านวน 9 บริษัท จ านวน 18 ทะเบียนต ารับยา รวม 40 ตวัอยา่ง เป็นขนาดความแรง 350, 
600, 625, 835, 1000, 1250 และ 1500 มิลลกิรัม ตรวจวเิคราะห์คณุภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานตามต ารายาของ
สหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 39 ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ความแตกตา่งของน า้หนกัเฉลีย่ ปริมาณตวัยาส าคญั และการ
ละลาย ผลการวิเคราะห์พบวา่มี 2 ตวัอยา่งผิดมาตรฐานหวัข้อการละลาย แสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตทีใ่ช้
กนัในโรงพยาบาลรัฐสว่นใหญ่มคีณุภาพ ข้อมลูที่ได้จากการตรวจคณุภาพครัง้นีไ้ด้น าไปเผยแพร่ใน GREEN BOOK (รายช่ือ
ผลติภณัฑ์ยาคณุภาพและผู้ผลติ) เพื่อน าไปใช้ในการคดัเลอืกยาเข้าสูโ่รงพยาบาลตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนต คณุภาพ 
 

Abstract 
Calcium carbonate tablets are used as calcium supplement for hypocalcemia patients such as acute 

and chronic hypoparathyroidism, postmenopausal women, osteoporosis, rickettsia and osteomalacia. In recent 
years, physicians also used for binding phosphate and maintain calcium balance in patients with chronic renal 
failure. In year 2016, Calcium carbonate tablets were selected by Bureau of Drug and Narcotic for quality survey. 
The samples were collected from public hospitals. Total of 40 samples from 9 companies, with 18 registration 
numbers at strength 350, 600, 625, 835, 1000, 1250, and 1500 mg were evaluated according to United States 
Pharmacopoeia 39 (USP 39). The tests were composed of identification, content of active ingredient, weight 
variation and dissolution. Two samples (5%) did not meet the requirement due to dissolution test. The results 
indicated that most of Calcium carbonate tablets have satisfactory quality. The summary report was published 
in GREEN BOOK which was distributed to government hospitals to be used for the procurement of drugs. 
Keywords: calcium carbonate tablets, quality 
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กลุธิดา จิตรโสภา* และจิรานชุ แจ่มทวกีลุ 

Kunthida Chitsopa* and Jiranuch Jamtaweekul 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ยาเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นยาที่ใช้เสริมแคลเซยีมส าหรับผู้ทีข่าดแคลเซียม เช่น ผู้ ป่วยพาราไทรอยด์ต ่าชนิด

เฉียบพลนัหรือเรือ้รัง สตรีวยัหมดประจ าเดือน ผู้ ป่วยโรคกระดกูพรุน กระดกูออ่นและความผิดปกติของกระดกู นอกจากนัน้ 
ในปัจจบุนัแพทย์ยงันิยมใช้เป็นตวัจบัฟอสเฟตและช่วยรักษาระดบัของแคลเซียมในผู้ ป่วยไตวายชนดิเรือ้รัง ในปีงบประมาณ 
2560 ส านกัยาและวตัถเุสพติดได้ด าเนินการส ารวจคณุภาพยาตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรัฐ เพื่อตรวจสอบคณุภาพ ตวัอยา่ง
ทัง้หมดมาจากผู้ผลติในประเทศจ านวน 9 บริษัท จ านวน 18 ทะเบียนต ารับยา รวม 40 ตวัอยา่ง เป็นขนาดความแรง 350, 
600, 625, 835, 1000, 1250 และ 1500 มิลลกิรัม ตรวจวเิคราะห์คณุภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานตามต ารายาของ
สหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 39 ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ความแตกตา่งของน า้หนกัเฉลีย่ ปริมาณตวัยาส าคญั และการ
ละลาย ผลการวิเคราะห์พบวา่มี 2 ตวัอยา่งผิดมาตรฐานหวัข้อการละลาย แสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนตทีใ่ช้
กนัในโรงพยาบาลรัฐสว่นใหญ่มคีณุภาพ ข้อมลูที่ได้จากการตรวจคณุภาพครัง้นีไ้ด้น าไปเผยแพร่ใน GREEN BOOK (รายช่ือ
ผลติภณัฑ์ยาคณุภาพและผู้ผลติ) เพื่อน าไปใช้ในการคดัเลอืกยาเข้าสูโ่รงพยาบาลตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดแคลเซียมคาร์บอเนต คณุภาพ 
 

Abstract 
Calcium carbonate tablets are used as calcium supplement for hypocalcemia patients such as acute 

and chronic hypoparathyroidism, postmenopausal women, osteoporosis, rickettsia and osteomalacia. In recent 
years, physicians also used for binding phosphate and maintain calcium balance in patients with chronic renal 
failure. In year 2016, Calcium carbonate tablets were selected by Bureau of Drug and Narcotic for quality survey. 
The samples were collected from public hospitals. Total of 40 samples from 9 companies, with 18 registration 
numbers at strength 350, 600, 625, 835, 1000, 1250, and 1500 mg were evaluated according to United States 
Pharmacopoeia 39 (USP 39). The tests were composed of identification, content of active ingredient, weight 
variation and dissolution. Two samples (5%) did not meet the requirement due to dissolution test. The results 
indicated that most of Calcium carbonate tablets have satisfactory quality. The summary report was published 
in GREEN BOOK which was distributed to government hospitals to be used for the procurement of drugs. 
Keywords: calcium carbonate tablets, quality 
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P2-5 คุณภาพยาเม็ดมอนเทลูคาสท์ โซเดียม 
Pharmaceutical quality of Montelukast sodium tablets 
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บทคดัย่อ 
 มอนเทลคูาสท์ เป็นยาในกลุม่ selective leukotriene receptor antagonist ใช้ป้องกนัและรักษาโรคหอบหืดใน
ระยะยาว รวมทัง้ป้องกันภาวะหลอดลมหดตวัจากการออกก าลงักาย ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถุเสพติด
ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ดมอนเทลคูาสท์ในโครงการประกนัคณุภาพยา 
ตวัอย่างยาเม็ดมอนเทลคูาสท์โซเดียม ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม เป็นตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ 11 
ตวัอย่าง และจากบริษัทผู้ผลิต 13 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้  24 ตวัอย่าง จากผู้น าเข้า 1 ราย จ านวน 1 ทะเบียนต ารับยา และ
จากผู้ผลติในประเทศ 3 ราย จ านวน 3 ทะเบียนต ารับยา  ตรวจวิเคราะห์คณุภาพตามวิธีวิเคราะห์และมาตรฐานที่ก าหนด
ในต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 40 (United States Pharmacopeia, USP40) ที่ผ่านการทวนสอบวิธี
วิเคราะห์แล้ว โดยวิเคราะห์ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา และ Organic 
impurities ผลการส ารวจพบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน ทกุหวัข้อวิเคราะห์ (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดมอนเทล-ู
คาสท์ โซเดียมที่มีในประเทศไทยมีคณุภาพ 
 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดมอนเทลคูาสท์ โซเดียม คณุภาพยา 

Abstract 
 Montelukast is a selective leukotriene receptor antagonist. It is indicated for the prophylaxis and 
chronic treatment of asthma including the prevention of exercise-induced bronchoconstriction. In the fiscal 
year 2018, Bureau of Drug and Narcotic collaborated with Food and Drug Administration Thailand randomly 
collected samples from manufacturers, importers and hospitals under Quality Assurance of Medicine 
Program. A total of 24 samples with strength of 10 mg from one importer (1 registration number) and 3 local 
manufacturers (3 registration numbers) were evaluated according to the United States Pharmacopeia 
(USP40) for identification, assay, content uniformity and organic impurities. The analytical methods were 
verified prior to analysis. The survey showed that all samples complied with the USP40 specifications. It can 
be concluded that Montelukast sodium tablets have satisfactory pharmaceutical characteristics.  
 
Keywords: Montelukast sodium tablets, quality  
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บทคดัย่อ 
 มอนเทลคูาสท์ เป็นยาในกลุม่ selective leukotriene receptor antagonist ใช้ป้องกนัและรักษาโรคหอบหืดใน
ระยะยาว รวมทัง้ป้องกันภาวะหลอดลมหดตวัจากการออกก าลงักาย ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถุเสพติด
ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ดมอนเทลคูาสท์ในโครงการประกนัคณุภาพยา 
ตวัอย่างยาเม็ดมอนเทลคูาสท์โซเดียม ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม เป็นตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ 11 
ตวัอย่าง และจากบริษัทผู้ผลิต 13 ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้  24 ตวัอย่าง จากผู้น าเข้า 1 ราย จ านวน 1 ทะเบียนต ารับยา และ
จากผู้ผลติในประเทศ 3 ราย จ านวน 3 ทะเบียนต ารับยา  ตรวจวิเคราะห์คณุภาพตามวิธีวิเคราะห์และมาตรฐานที่ก าหนด
ในต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 40 (United States Pharmacopeia, USP40) ที่ผ่านการทวนสอบวิธี
วิเคราะห์แล้ว โดยวิเคราะห์ในหวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยา และ Organic 
impurities ผลการส ารวจพบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน ทกุหวัข้อวิเคราะห์ (ร้อยละ 100) แสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดมอนเทล-ู
คาสท์ โซเดียมที่มีในประเทศไทยมีคณุภาพ 
 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดมอนเทลคูาสท์ โซเดียม คณุภาพยา 

Abstract 
 Montelukast is a selective leukotriene receptor antagonist. It is indicated for the prophylaxis and 
chronic treatment of asthma including the prevention of exercise-induced bronchoconstriction. In the fiscal 
year 2018, Bureau of Drug and Narcotic collaborated with Food and Drug Administration Thailand randomly 
collected samples from manufacturers, importers and hospitals under Quality Assurance of Medicine 
Program. A total of 24 samples with strength of 10 mg from one importer (1 registration number) and 3 local 
manufacturers (3 registration numbers) were evaluated according to the United States Pharmacopeia 
(USP40) for identification, assay, content uniformity and organic impurities. The analytical methods were 
verified prior to analysis. The survey showed that all samples complied with the USP40 specifications. It can 
be concluded that Montelukast sodium tablets have satisfactory pharmaceutical characteristics.  
 
Keywords: Montelukast sodium tablets, quality  
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P2-6 คุณภาพยาฉีดอะมิโนฟิลลนี 
Quality of Aminophylline Injections 

ณชัชา ฉายสนิสอน*  วิภาพรรณ ไสยสมบตัิ สมุนา ศิริสนุทร นนธวฒัน์ พอ่เสอื และวทนัยา ห้าวหาญ 
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บทคดัย่อ 
 อะมิโนฟิลลีน เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก ในกลุ่ม  Xanthine derivatives ออกฤทธ์ิขยาย
หลอดลม ในปีงบประมาณ 2561 ได้คดัเลอืกยาฉีดอะมิโนฟิลลีน เพื่อส ารวจคณุภาพยา โดยสุม่ตวัอย่างจากโรงพยาบาล
รัฐทัว่ประเทศและจากผู้ผลติ  จ านวน 11 ตวัอยา่ง  จากผู้ผลิต 2 ราย รวม 2 ทะเบียนต ารับยา ในการส ารวจคณุภาพยาฉีด 
อะมิโนฟิลลนี ได้อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ที่ระบใุนต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบบัที่ 40 โดยวิเคราะห์ในหวัข้อ ปริมาณ
ตวัยาส าคญั ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของเอทิลีนไดเอมีน Organic Impurities, Particulate matter ความปราศจาก
เชือ้ และการทดสอบสารเอ็นโดท็อกซิน ผลการส ารวจพบวา่ มีตวัอยา่งที่เข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์จ านวน 5 ตวัอยา่ง 
และผิดมาตรฐานจ านวน 6 ตวัอย่าง แบ่งเป็นตวัอย่างที่ผิดมาตรฐานในหวัข้อปริมาณของเอทิลีนไดเอมีน และความเป็น
กรด-ด่างจ านวน 4 ตวัอยา่ง ผิดมาตรฐานเฉพาะหวัข้อปริมาณของเอทิลีนไดเอมีน จ านวน 2 ตวัอย่าง ข้อมลูที่ได้จากการ
ส ารวจจะเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลในการคดัเลอืกยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ : อะมิโนฟิลลีน เอทิลีนไดเอมีน  

Abstract 
 Aminophylline is listed in class A of the National List of Essential Medicines 2018. Aminophylline is a 
Xanthine derivative which is utilized as bronchodilator. In the fiscal year 2018, aminophylline injections were 
chosen to study for  the quality.  A total of 11 samples were collected from public hospitals and manufacturer 
(2 registration numbers). The samples were evaluated according to the United States Pharmacopoeia 
specification (USP 40) for assay, pH, content of Ethylenediamine, organic impurities, particulate matter, 
sterility and bacterial endotoxins.The result showed that 5 samples were complied with the pharmacopoeial 
specifications. Meanwhile, 6 fail to meet the requirement in content of Ethylenediamine and pH (4 samples for 
content of Ethylenediamine and pH and 2 samples for content of Ethylenediamine). The information obtained 
will be useful for supporting the drug procurement in hospitals. 
Key words: Aminophylline, Ethylenediamine 
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บทคดัย่อ 
 อะมิโนฟิลลีน เป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก ในกลุ่ม  Xanthine derivatives ออกฤทธ์ิขยาย
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อะมิโนฟิลลนี ได้อ้างอิงวิธีวิเคราะห์ที่ระบใุนต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบบัที่ 40 โดยวิเคราะห์ในหวัข้อ ปริมาณ
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ส ารวจจะเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลในการคดัเลอืกยาที่มีคณุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ : อะมิโนฟิลลีน เอทิลีนไดเอมีน  

Abstract 
 Aminophylline is listed in class A of the National List of Essential Medicines 2018. Aminophylline is a 
Xanthine derivative which is utilized as bronchodilator. In the fiscal year 2018, aminophylline injections were 
chosen to study for  the quality.  A total of 11 samples were collected from public hospitals and manufacturer 
(2 registration numbers). The samples were evaluated according to the United States Pharmacopoeia 
specification (USP 40) for assay, pH, content of Ethylenediamine, organic impurities, particulate matter, 
sterility and bacterial endotoxins.The result showed that 5 samples were complied with the pharmacopoeial 
specifications. Meanwhile, 6 fail to meet the requirement in content of Ethylenediamine and pH (4 samples for 
content of Ethylenediamine and pH and 2 samples for content of Ethylenediamine). The information obtained 
will be useful for supporting the drug procurement in hospitals. 
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บทคดัย่อ 

ยาคดี คือ ของกลางในคดีความจากพฤติการณ์ที่ไมเ่ป็นไปตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 (พ.ร.บ.ยา)  การ
ตรวจพิสจูน์ยาคดี คือ การตรวจพิสจูน์เอกลกัษณ์ตวัยาแผนปัจจบุนัในของกลางที่ต้องสงสยัวา่ผิดกฎหมาย ส านกัยาและ
วตัถเุสพติดรวบรวมข้อมลูยาคดใีนช่วงปีงบประมาณ 2556 (เม.ย. ถึง ก.ย.) ถงึปีงบประมาณ 2559 จ านวน 301 คดี 2316 
ตวัอยา่ง เพื่อจ าแนกตวัอยา่งยาคดใีนหลายๆมิติ โดยเฉพาะตวัยาแผนปัจจบุนัท่ีตรวจพบตามข้อกฎหมายและกลุม่ยา 
พบวา่จ านวนยาคดีในแตล่ะปีไมแ่นน่อน ผู้น าสง่ยาคดีทัง้หมดคือหนว่ยงานรัฐที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค และสว่นใหญ่มี
ลกัษะภายนอกคล้ายยาแผนปัจจบุนัมากกวา่ยาแผนโบราณ สว่นใหญ่เป็นยาอนัตราย รองลงไปเป็นยาควบคมุพเิศษ กลุม่
ยาที่ตรวจพบมากที่สดุคือ กลุม่ยารักษาอาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ (ยาควบคมุพเิศษ) กลุม่ยาฉีดเสริมความงาม 
(ยาอนัตราย) และกลุม่ยาอื่นๆ ตามล าดบั ข้อมลูที่ได้แสดงวา่ยาจ านวนมากไมไ่ด้ใช้เพื่อการรักษา อาจเกิดจากขาดความรู้
หรือถกูชวนเช่ือดงันัน้การให้ความรู้อยา่งถกูต้องแก่ผู้บริโภคนา่จะช่วยลดปัญหายาคดีลงได้   
 

ค าส าคัญ : พิสจูน์เอกลกัษณ์ ยาคด ีของกลาง 
Abstract 

 Illicit drugs are seized materials from lawsuit of action that non-accordance with Drugs Act, B.E. 2510 
(1967). Identification of illicit drugs in seized materials is required by law. Bureau of Drug and Narcotic 
reviewed the illicit drug data during the fiscal year 2013 to 2016. A total of 301 cases, 2319 samples were 
evaluated in many dimensions, especially the type of legal and therapeutic use of drugs detected. All 
samples were received from government authorized consumer protection agency. The appearance of 
samples was more look like the modern drugs than the traditional drugs. In Identification data, most drugs 
were dangerous drugs, followed by specially-controlled drugs. In case of therapeutic use, the predominantly 
founded were drugs used for the treatment of erectile dysfunction, followed by drugs used in beauty injection 
products and drugs in other groups, respectively. These data showed that the many drugs were not to be 
used for treatment. The effective communication to consumer about drugs information may help reduce the 
problem of illicit drug. 
Keywords: identification, illicit drugs, seized materials 
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บทคดัย่อ 
ยาฉีดอะโทรปีนซลัเฟต และยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต เป็นยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ.2561 กลุม่ยา

ระบบหลอดเลือดและหวัใจ และกลุม่ยาต้านพิษ โดยการบริหารยาทางเส้นเลือด ยาทัง้สองใช้ช่วยชีวิตผู้ ป่วยที่เกิดภาวะ
หวัใจหยดุเต้นในห้องผู้ ป่วยวิกฤติ(ICU) คณุภาพของยาจึงมีความส าคญั ดงันัน้ส านกัยาและวตัถเุสพติดร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ส ารวจคณุภาพยาฉีดอะโทรปีนซลัเฟตในปีงบประมาณ 2560 และยาฉีดนอร์อิพิเนฟริน 
ไบทาร์เทรตในปีงบประมาณ 2561 โดยเก็บตวัอยา่งจากโรงพยาบาลของรัฐและผู้ผลติผา่นระบบหน้าตา่งเตือนภยัสขุภาพ 
ตวัอยา่งยาฉีดยาอะโทรปีนซลัเฟต 5 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติในประเทศไทย 1 ราย 1 ทะเบียนต ารับยา และตวัอยา่งยาฉีดนอร์
อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต 13 ตวัอย่าง จากผู้น าเข้า 4 ราย 4 ทะเบียนต ารับยา ถกูตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยาส าคญั ความ
เป็นกรด-ด่าง Particulate Matter ความปราศจากเชือ้ และสารเอ็นโดทอกซิน โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต ารายาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39 และ USP 40 ตามล าดับ) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าทุก
ตัวอย่ าง เข้ ามาต รฐานทุกหัว ข้อวิ เค ราะ ห์  จากการศึกษ าแสดงให้ เห็ น ว่าตัวอย่ า งที่ ส ารวจมี คุณ ภาพดี 
ค าส าคัญ: คณุภาพ ยาฉีดอะโทรปีนซลัเฟต ยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต 

 

Abstract 
Atropine sulfate injection and Norepinephrine bitartrate injection are drugs listed in the National List 

of Essential Medicines 2017 in the group of cardiovascular system drugs and antidotes. By intravenous 
administration, both of them were used for rescuing the patients in the case of cardiac arrest in intensive care 
unit (ICU). Therefore, their quality of them is important. Bureau of Drug and Narcotic cooperated with the Food 
and Drug Administration to perform the quality survey of Atropine sulfate injection in fiscal year 2017 and of 
Norepinephrine bitartrate injection in fiscal year 2018. The samples were collected from hospital and 
manufacturer via single window system. A total of 5 Atropine sulfate injection samples, classified into 1 
registration 1 from manufacturer, a total of 13 norepinephrine bitartrate injection samples, classified into 4 
registration from 4 importers, were evaluated for the content of active ingredient, pH determination, particulate 
matter, sterility test and bacterial endotoxins by using methods and specifications of the United States 
Pharmacopeia (USP39 and USP40 respectively). The analytical methods were verified for the suitability prior 
to sample testing. The results showed that all of samples are conformed to the requirement of all topics. It can 
be concluded that all of the samples surveyed are good quality. 
Keywords: quality, Atropine sulfate injection, Norepinephrine bitartrate injection 
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ตวัอยา่งยาฉีดยาอะโทรปีนซลัเฟต 5 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติในประเทศไทย 1 ราย 1 ทะเบียนต ารับยา และตวัอยา่งยาฉีดนอร์
อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต 13 ตวัอย่าง จากผู้น าเข้า 4 ราย 4 ทะเบียนต ารับยา ถกูตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยาส าคญั ความ
เป็นกรด-ด่าง Particulate Matter ความปราศจากเชือ้ และสารเอ็นโดทอกซิน โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามต ารายาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39 และ USP 40 ตามล าดับ) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าทุก
ตัวอย่ าง เข้ ามาต รฐานทุกหัว ข้อวิ เค ราะ ห์  จากการศึกษ าแสดงให้ เห็ น ว่าตัวอย่ า งที่ ส ารวจมี คุณ ภาพดี 
ค าส าคัญ: คณุภาพ ยาฉีดอะโทรปีนซลัเฟต ยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต 

 

Abstract 
Atropine sulfate injection and Norepinephrine bitartrate injection are drugs listed in the National List 

of Essential Medicines 2017 in the group of cardiovascular system drugs and antidotes. By intravenous 
administration, both of them were used for rescuing the patients in the case of cardiac arrest in intensive care 
unit (ICU). Therefore, their quality of them is important. Bureau of Drug and Narcotic cooperated with the Food 
and Drug Administration to perform the quality survey of Atropine sulfate injection in fiscal year 2017 and of 
Norepinephrine bitartrate injection in fiscal year 2018. The samples were collected from hospital and 
manufacturer via single window system. A total of 5 Atropine sulfate injection samples, classified into 1 
registration 1 from manufacturer, a total of 13 norepinephrine bitartrate injection samples, classified into 4 
registration from 4 importers, were evaluated for the content of active ingredient, pH determination, particulate 
matter, sterility test and bacterial endotoxins by using methods and specifications of the United States 
Pharmacopeia (USP39 and USP40 respectively). The analytical methods were verified for the suitability prior 
to sample testing. The results showed that all of samples are conformed to the requirement of all topics. It can 
be concluded that all of the samples surveyed are good quality. 
Keywords: quality, Atropine sulfate injection, Norepinephrine bitartrate injection 
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P2-9 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามนีในปัสสาวะ 
โดยเทคนิค Headspace GC-NPD 

A validated method for determination of methamphetamine in urine by Headspace GC-NPD 
อติชาต สลีาวนิช* มณี เขม้นเขตรการ จตพุร ชยัชนะ ดวงใจ จิปิภพ อรุณรัตน์ จีนมชัยา ศิราณี ตรีโสภณากร 

ศิริลกัษณ์ มะโนค า และพิมอ าไพ คงแดง 
Atichart Silawanich*, Manee Khamenkhetkarn, Jatuporn Chaichana, Duangjai Jipipob, Arunrat Cheenmatchaya, Siranee 

Treesopanakorn, Siriluk Manokam and Pimampai Kongdang 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่

Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai 

บทคดัย่อ 
 การพฒันาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยเทคนิคเฮดสเปซ 
แก๊สโครมาโทกราฟีร่วมกบัเคร่ืองตรวจวดัชนิดไนโตรเจนฟอสฟอรัส เพื่อน ามาใช้เป็นวิธีมาตรฐานตรวจปริมาณเมทแอมเฟตา
มีนของห้องปฏิบตัิการให้มีความถกูต้องและแม่นย า โดยตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีตามแนวทางของ SWGTOX และใช้สาร
มาตรฐานรับรองในการทดสอบ ผลการพฒันาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่าช่วงความเป็นเส้นตรงมีค่า 0.2962-
7.4050 ไมโครกรัม/มิลลลิติร มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 0.999 ความเที่ยงในการวิเคราะห์วนัเดียวกนัแสดงด้วยคา่ร้อยละการ
เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ มีคา่อยูใ่นช่วง 4.19-8.09 ซึง่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ความเที่ยงในการวิเคราะห์ตา่งวนัจากการใช้
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน มีค่า p มากกว่า 0.05 ความถกูต้องได้รับการประเมินโดยร้อยละอคติ มีค่าอยู่ในช่วง 4.5-6.2 
ขีดจ ากดัการตรวจพบและขีดจ ากัดของการตรวจวดัเชิงปริมาณ มีค่า 0.1138 และ 0.2962 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดบั 
วิธีการตรวจนีเ้ป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว สามารถตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส าหรับ
ห้องป ฏิบัติ การที่ มี ตัวอย่างตรวจพิ สูจ น์ ในจ านวนมากและมีป ริมาณ /ความ เข้ม ข้นของเมทแอม เฟตามีนสูง  
ค าส าคญั : เมทแอมเฟตามีน, ปริมาณ, เฮดสเปซ แก๊สโครมาโทกราฟี-เคร่ืองตรวจวดัชนิดไนโตรเจนฟอสฟอรัส 

Abstract 
A rapid and simple headspace (HS)  technique coupled with gas chromatography–nitrogen phosphorous 

detector ( GC-NPD)  were developed and optimized for the extraction and quantitative analysis of 
methamphetamine (MA) in urine, method validation was carried out using certified analytical standard. The results 
showed that, the linearity range was 0.2962-7.4050 µg/mL with correlation coefficient ( r)  0.999. The precision 
(intra-day) was demonstrated by %RSD in acceptable range of 4.19-8.09 and the precision (between days) was 
calculated by ANOVA single factor, p-value > 0.05. The accuracy was assessed by percent bias was found in the 
range of 4.5-6.2. The limit of detection (LOD) and quantitation (LOQ) were 0.1138 and 0.2962 µg/mL respectively. 
This method was simple, rapid and suitable for a large number of specimens and high concentration of MA 
contained in urine sample. 
Keywords: methamphetamine, quantitative, HS GC-NPD 
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Abstract 
A rapid and simple headspace (HS)  technique coupled with gas chromatography–nitrogen phosphorous 

detector ( GC-NPD)  were developed and optimized for the extraction and quantitative analysis of 
methamphetamine (MA) in urine, method validation was carried out using certified analytical standard. The results 
showed that, the linearity range was 0.2962-7.4050 µg/mL with correlation coefficient ( r)  0.999. The precision 
(intra-day) was demonstrated by %RSD in acceptable range of 4.19-8.09 and the precision (between days) was 
calculated by ANOVA single factor, p-value > 0.05. The accuracy was assessed by percent bias was found in the 
range of 4.5-6.2. The limit of detection (LOD) and quantitation (LOQ) were 0.1138 and 0.2962 µg/mL respectively. 
This method was simple, rapid and suitable for a large number of specimens and high concentration of MA 
contained in urine sample. 
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สถานการณ์ของสารเสพตดิกลุ่ม Opiates ในเขตพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ ปี 2557-2561 
The situation of Opiates in Southern Border Provinces during 2014-2018 

รัตนาภรณ์  กิจจารักษ์*, รักชนก  ดวงเพชร และจตรุพร เชือ้ชว่ยช ู
Rattanaporn Kijjarak*, Rakchanok  doungphet and Chaturaporn cheuchoeychoo 

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

บทคดัย่อ 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดยงัคงเป็นปัญหาส าคญั และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ จากข้อมลูการตรวจสารเสพติด

ในปัสสาวะของของผู้เสพในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้ตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะชนดิมอร์ฟีนและเฮโรอีนด้วยเทคนิค TLC ระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2561 ในปี 2557  ปัสสาวะ 1,944 ตวัอยา่ง 
ตรวจพบมอร์ฟีน 48 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 2.42), ปี 2558  ปัสสาวะ 1,040 ตวัอยา่ง ตรวจพบ 93 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 9.03), ปี 
2559  ปัสสาวะ 636 ตวัอยา่ง ตรวจพบ 40 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 6.89), ปี 2560  ปัสสาวะ 868 ตรวจพบ 110  ตวัอยา่ง (ร้อย
ละ12.67) และ ในปี 2561  ปัสสาวะ 1,700 ตวัอยา่ง ตรวจพบ 175 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 10.29)  ทัง้นีย้งัตรวจพบมอร์ฟีน
ร่วมกบัเมทแอมเฟตามีนคดิเป็นร้อยละ 10.42, 45.74, 52.50, 83.36 และ 88.57 ตามล าดบั ตรวจพบในผู้ เสพเพศชาย
ทัง้หมด (ไมพ่บผู้ เสพในเพศหญิง) พบมากในชว่งอาย ุ21-30 ปี   พืน้ท่ีที่พบมากที่สดุคืออ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ร้อยละ 
85.40 และในปี 2561 เร่ิมพบในอ าเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี (ร้อยละ 6.29) จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่สารเสพ
ติดกลุม่ Opiates มีการแพร่ระบาดเพิม่มากขึน้ ซึง่ข้อมลูนีอ้าจเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง สามารถ
น าข้อมลูไปใช้เฝ้าระวงั ป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาดของเฮโรอีนและมอร์ฟีนในเขตพืน้ท่ีดงักลา่วตอ่ไป 
ค าส าคัญ : มอร์ฟีน เฮโรอีน  เมทแอมเฟตามีน  Opiates  

Abstract 
The epidemic of opiates is still the main problem, and becomes the increasing trend. Regional 

Medical Sciences Center 12 Songkhla examined morphine and heroin from drug users who were in the 
southern boarder provinces by Urine Tests with TLC technic during 2014-2018. In 2014, 1,944 urine samples 
were tested, morphine was found in 48 samples (2.42%), In 2015, 1,040 urine samples found in 93 samples 
(9.03%), In 2016, 636 urine samples found in 40 samples (6.89%),In 2017, 868 urine samples found in 110 
samples (12.67%), and In 2018, 1,700 urine samples found in 175 samples (10.29%). Morphine mix with 
methamphetamine were inspected for 10.42%, 45.74%, 52.50%, 83.36%, and 88.57%, respectively. All of the 
drug users referred to male whose ages were in 21– 30 years old. (not found in female drug users), the hot 
spot was occurred at Amphoe Jana, Songkhla Province (85.40%) and in 2018, 6.29% was accounted for 
Amphoe Sai Buri, Pattani Province. The data displayed Opiates were more spread, the report may be 
advantages for relating institutes and organizations by using data to monitor, protect, and control the 
epidemic of. Heroine and morphine in the above areas. 
Keywords: Morphine, Heroin, Methamphetamine, Opiates 
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ร่วมกบัเมทแอมเฟตามีนคดิเป็นร้อยละ 10.42, 45.74, 52.50, 83.36 และ 88.57 ตามล าดบั ตรวจพบในผู้ เสพเพศชาย
ทัง้หมด (ไมพ่บผู้ เสพในเพศหญิง) พบมากในชว่งอาย ุ21-30 ปี   พืน้ท่ีที่พบมากที่สดุคืออ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ร้อยละ 
85.40 และในปี 2561 เร่ิมพบในอ าเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี (ร้อยละ 6.29) จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่สารเสพ
ติดกลุม่ Opiates มีการแพร่ระบาดเพิม่มากขึน้ ซึง่ข้อมลูนีอ้าจเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง สามารถ
น าข้อมลูไปใช้เฝ้าระวงั ป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาดของเฮโรอีนและมอร์ฟีนในเขตพืน้ท่ีดงักลา่วตอ่ไป 
ค าส าคัญ : มอร์ฟีน เฮโรอีน  เมทแอมเฟตามีน  Opiates  

Abstract 
The epidemic of opiates is still the main problem, and becomes the increasing trend. Regional 

Medical Sciences Center 12 Songkhla examined morphine and heroin from drug users who were in the 
southern boarder provinces by Urine Tests with TLC technic during 2014-2018. In 2014, 1,944 urine samples 
were tested, morphine was found in 48 samples (2.42%), In 2015, 1,040 urine samples found in 93 samples 
(9.03%), In 2016, 636 urine samples found in 40 samples (6.89%),In 2017, 868 urine samples found in 110 
samples (12.67%), and In 2018, 1,700 urine samples found in 175 samples (10.29%). Morphine mix with 
methamphetamine were inspected for 10.42%, 45.74%, 52.50%, 83.36%, and 88.57%, respectively. All of the 
drug users referred to male whose ages were in 21– 30 years old. (not found in female drug users), the hot 
spot was occurred at Amphoe Jana, Songkhla Province (85.40%) and in 2018, 6.29% was accounted for 
Amphoe Sai Buri, Pattani Province. The data displayed Opiates were more spread, the report may be 
advantages for relating institutes and organizations by using data to monitor, protect, and control the 
epidemic of. Heroine and morphine in the above areas. 
Keywords: Morphine, Heroin, Methamphetamine, Opiates 
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บทคดัย่อ 

บหุร่ีไฟฟ้า จดัเป็นผลติภณัฑ์ห้ามสง่ออกหรือน าเข้ามาในประเทศตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามขายหรือ
ให้บริการตามค าสัง่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตย่งัพบการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมแีนวโน้มที่เพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 
45 และ 50  เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ตามล าดบั น า้ยาบหุร่ีไฟฟ้ามีสว่นประกอบส าคญัคือสารนิโคติน ซึง่เมื่อเสพเข้าสูร่่างกาย
จะกระตุ้นระบบประสาทสว่นกลาง ท าให้อตัราการเต้นของหวัใจเพิ่มขึน้ เสีย่งตอ่การเป็นมะเร็งปอด นอกจากนีย้งัพบโลหะหนกั
และสารพิษในน า้ยาบหุร่ีไฟฟ้าอกีด้วย ในปีงบประมาณ 2559-2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้รับตวัอยา่งของ
กลางที่เป็นน า้ยาส าหรับเติมบหุร่ีไฟฟ้า จ านวน  51 ตวัอยา่ง จากสถานีต ารวจในจงัหวดัชลบรีุ ซึง่สง่มาตรวจพิสจูน์หาสารเสพ
ติด จึงได้ท าการตรวจด้วยวธีิ Thin Layer Chromatography (TLC) ผลการตรวจพบสารนิโคตินในทกุตวัอยา่ง เนื่องจากไมไ่ด้
ศกึษาปริมาณสารนิโคตินในตวัอยา่งที่สง่ตรวจจงึไมส่ามารถบอกได้วา่ผู้ เสพจะได้รับสารนิโคตินมากน้อยเพียงใด ขึน้กบั
ปริมาณสารนิโคตินในบหุร่ีไฟฟ้าของผู้ผลติแตล่ะราย ตลอดจนระยะเวลาและความถ่ีในการเสพ  ซึง่ผู้ เสพอาจได้รับสารนิโคติน
เข้าสูร่่างกายมากเกินขนาดจนกอ่ให้เกิดอนัตราย  เยาวชนอาจเร่ิมทดลองใช้บหุร่ีไฟฟ้าท าให้ตดินิโคตินเหลวและอาจน าไปสู่
การสบูบหุร่ีหรือเสพสารเสพติดอื่นๆ ในอนาคต 
ค าส าคัญ : บหุร่ีไฟฟ้า นิโคติน 

Abstract 
        Electronic cigarette is prohibited material according to the notification of Ministry of Commerce on exporting or 
importing, and according to the Consumer Protection Board of Thailand on sale or service.   However, misconducts 
defying these legal issues still exist and tend to increase more than 45% and 50% comparing to previous year, 
respectively.  Liquid filler for electronic cigarette contains nicotine as a major constituent.  When nicotine is taken into the 
body, it stimulates the central nervous system, increases the heart rate and is a risk of lung cancer.  Furthermore, heavy 
metals and toxins found in electrical cigarettes are found in the liquid filler for electronic cigarette.  During 2016-2018, 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi received 51 seized samples of liquid filler for electronic cigarette from the 
police stations in Chonburi province which have been submitted for narcotics detection.  Thin Layer Chromatography 
(TLC) was conducted.  Result showed that nicotine was found in all samples.  Since the amount of nicotine in the samples 
was not determined, it cannot indicate how much nicotine being consumed depending on the amount of nicotine in the 
cigarette from each manufacturer, the duration and frequency of the nicotine taken into the body. Excess intake of nicotine 
can lead to serious harm to the body. Teenagers may start to trial electronic cigarette, they will addict to liquid nicotine and 
it could lead to smoking cigarette or other addictive substances in the future. 
Keywords: Electronic Cigarette, Nicotine 
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ให้บริการตามค าสัง่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แตย่งัพบการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมแีนวโน้มที่เพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 
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importing, and according to the Consumer Protection Board of Thailand on sale or service.   However, misconducts 
defying these legal issues still exist and tend to increase more than 45% and 50% comparing to previous year, 
respectively.  Liquid filler for electronic cigarette contains nicotine as a major constituent.  When nicotine is taken into the 
body, it stimulates the central nervous system, increases the heart rate and is a risk of lung cancer.  Furthermore, heavy 
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police stations in Chonburi province which have been submitted for narcotics detection.  Thin Layer Chromatography 
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cigarette from each manufacturer, the duration and frequency of the nicotine taken into the body. Excess intake of nicotine 
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it could lead to smoking cigarette or other addictive substances in the future. 
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บทคดัย่อ 
           สตัว์น า้ตามธรรมชาติหรือเพาะเลีย้งอาจมีการปนเปือ้นโลหะหนกัซึง่มาจากภาคอตุสาหกรรม การท าเหมืองแร หรือ
เกษตรกรรม เมื่อโลหะหนกัเข้าสู ร างกายก อให้เกิดโรคต างๆ ดงันี ้ตะกัว่และสารหนมูีผลต อตบั หวัใจ หลอดเลอืด โครงสร้าง
และการท างานของเซลล์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง แคดเมียม สงักะสีและทองแดงก อให้เกิดโรคอิไตอิไต ไข้พิษ
โลหะ และ Wilson’ Diseases ตามล าดบั เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัความปลอดภยัให้แก ผู้บริโภค จึงส ารวจการปนเปื้อนของ
โลหะหนัก 5 ชนิดในสัตว์น า้เพาะเลีย้งในพืน้ที่เพาะเลีย้งน า้จืดและตามแนวชายฝ่ังทะเล ในช วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
มิถุนายน 2561 รวม 150 ตวัอย าง โดยย อยตัวอย างด้วยกรดไนตริกในเคร่ืองไมโครเวฟ แล้ววดัปริมาณโลหะหนกัด้วย
เคร่ือง ICP-OES พบปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียม ตะกั่ว สารหนูทัง้หมด สังกะสี และทองแดงอยู ในช วง not 
detected (ND)-1.668, ND–0.209 , น้อยกว า 0.070-1.948, 2.762–28.945  และ น้อยกว า 1.000-19.670 mg/kg  
ตามล าดบั ซึ่งปริมาณการปนเปือ้นของตะกัว่ สงักะสี และทองแดงไม เกินเกณฑ์ตามพระราชบญัญัติอาหาร ส วนสารหนู
ทัง้หมดและแคดเมียมยงัไม มีข้อก าหนด 

ค าส าคัญ : สตัว์น า้เพาะเลีย้ง, โลหะหนกั, แคดเมียม, ตะกัว่, สารหน,ู สงักะสี, ทองแดง 

Abstract 
             Natural or farming aquatic animals can be contaminated by heavy metals from industrial plants, 
mining industries or agriculture. Exposure to these substances cause different effects, such as lead and 
arsenic led to adverse effects to liver, heart, blood vessel, structural and functional cells, and possibly 
carcinogenic to humans; cadmium, zinc, and copper can cause Itai-itai, Metal fume fever, and Wilson’ 
Diseases. For the protection of consumers’ health, the contamination of 5 heavy metals in farming aquatic 
animals located on land and coastal area were investigated during February – June 2018 (a total of 150 
samples). The samples were prepared by microwave-assisted nitric acid digestion and quantified by ICP-OES. 
The results showed the contamination of cadmium, lead, total arsenic, zinc and copper with a range of not 
detected (ND) - 1.668, ND – 0.209, less than 0.070 – 1.948, 2.762 – 28.945 and less than 1.000 – 19.670 
mg/kg, respectively. The contamination of lead, zinc and copper are below the maximum levels (MLs) of Thai 
Food Law, whereas the MLs of arsenic and cadmium have not been set up yet.  
Keywords: aquatic animals, heavy metals, cadmium, lead, arsenic, zinc, copper 
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ทัง้หมดและแคดเมียมยงัไม มีข้อก าหนด 

ค าส าคัญ : สตัว์น า้เพาะเลีย้ง, โลหะหนกั, แคดเมียม, ตะกัว่, สารหน,ู สงักะสี, ทองแดง 

Abstract 
             Natural or farming aquatic animals can be contaminated by heavy metals from industrial plants, 
mining industries or agriculture. Exposure to these substances cause different effects, such as lead and 
arsenic led to adverse effects to liver, heart, blood vessel, structural and functional cells, and possibly 
carcinogenic to humans; cadmium, zinc, and copper can cause Itai-itai, Metal fume fever, and Wilson’ 
Diseases. For the protection of consumers’ health, the contamination of 5 heavy metals in farming aquatic 
animals located on land and coastal area were investigated during February – June 2018 (a total of 150 
samples). The samples were prepared by microwave-assisted nitric acid digestion and quantified by ICP-OES. 
The results showed the contamination of cadmium, lead, total arsenic, zinc and copper with a range of not 
detected (ND) - 1.668, ND – 0.209, less than 0.070 – 1.948, 2.762 – 28.945 and less than 1.000 – 19.670 
mg/kg, respectively. The contamination of lead, zinc and copper are below the maximum levels (MLs) of Thai 
Food Law, whereas the MLs of arsenic and cadmium have not been set up yet.  
Keywords: aquatic animals, heavy metals, cadmium, lead, arsenic, zinc, copper 
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บทคัดย่อ 
ผลติภณัฑ์เบเกอร่ีเป็นอาหารแปรรูปทีผ่่านการอบด้วยความร้อนสงู  บางผลติภณัฑ์ทีม่ีการเติมไส้หรือตบแต่งเพิ่มเติมภายหลงัอบ 

อาจเพิ่มโอกาสปนเปือ้นจุลินทรีย์ เพื่อเฝ้าระวงัคณุภาพและความปลอดภยั ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี จึงได้รวบรวมผล
การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี จาก 4 จังหวดั (ชุมพร ระนอง สรุาษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2561 รวม 98 
ตวัอย่าง  ผล  9 ตวัอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านจุลชีวิทยา ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากจ านวนจุลินทรีย์ 2 ตวัอย่าง (แซนด์วิช และ
เค้ก) และ ยีสต์รา 8 ตวัอย่าง (เค้ก แซนด์วิช  ขนมปังไส้กรอก  และครัวซอง  5,1,1 และ1 ตวัอย่างตามล าดบั) แต่ไม่พบปัญหาจุลินทรีย์ก่อโรค  
เกินเกณฑ์ สว่นวตัถกุนัเสีย พบกรดเบนโซอิก 18  ตวัอย่าง และกรดซอร์บิก 3 ตวัอย่าง แต่ปริมาณไม่เกินมาตรฐาน และยงัพบกรดโปรปิโอนิก  
27 ตวัอย่าง โดยพบ >2000 มก./กก. ถึง 18 ตวัอยา่ง  ทัง้นีไ้ม่พบการใช้วตัถกุนัเสีย ใน  9 ตวัอยา่งที่ไม่ผา่นเกณฑ์ด้านจลุชีววิทยา แม้ปัจจุบนั
ยงัไม่มีมาตรฐานก าหนดปริมาณกรดโปรปิโอนิก  ผู้ผลิตก็ไม่ควรใสว่ตัถกุนัเสียชนิดนีม้ากเกินไป  แต่ควรเน้นการล้างวตัถดุิบให้สะอาด หรือ
เตรียมอย่างเหมาะสม  ปรับปรุงสขุลกัษณะการผลิต จนถึงการบรรจุ เพื่อลดการปนเปือ้นจุลินทรีย์ตัง้ต้น โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ที่มีการเติมไส้
ภายหลงัอบ เช่น  แซนด์วิช  เค้ก  หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควรออกข้อก าหนดปริมาณกรดโปรปิโอนิกที่ใช้ในอาหาร ให้ความรู้ผู้ผลิตและ
ก ากบัดแูลการใช้วตัถกุนัเสีย และเนื่องจากบางผลติภณัฑ์ไม่ใสว่ตัถกุนัเสีย จะมีอายกุารเก็บสัน้  ผู้บริโภคจึงควรเลือกซือ้ผลติภณัฑ์เบเกอร่ี
ที่ผลติใหม่ๆ  มีการระบวุนัผลติและ/หรือวนัหมดอายชุดัเจน  และหากยงัไมรั่บประทาน  ควรเก็บในตู้ เย็น และรับประทานให้หมดภายใน 1-2 วนั  
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี  จลุินทรีย์  ยีสต์รา วตัถกุนัเสีย 

     Abstract 
Bakery products are processed foods baked with high temperature. Some products with filling after baking might 

increase the chance of microbial contamination. To monitor the quality and safety of these products, Regional Medical 
Sciences Center 11, Surat Thani, therefore gathered the analysis results of bakery products from 4 provinces (Chumphon, 
Ranong, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat) totally 98 samples during the fiscal year 2014-2018. The results showed 
that 9 samples didn’t comply with the limit according to DMSc Microbiological Quality Guidelines due to excess number of 
microorganisms count (aerobic plate count) in 2 samples (sandwich and cake) and yeasts & molds in 8 samples (cakes, 
sandwich, sausage bun and croissant 5, 1, 1 and 1sample respectively) Food-borne pathogens were found within the limit. 
For preservatives, benzoic acid was shown in 18 samples and sorbic acid in 3 samples, both in the amount not exceed 
legal standards while propionic was revealed in 27samples with greater than 2000 mg/kg in 18 samples. However, 
preservative was not detected in all 9 samples that failed the microbiological limit. Although there is currently no standard 
limit for propionic acid amount, manufacturers should be aware the overuse. Instead, raw materials should be cleaned or 
prepared properly and improvement of hygienic practice throughout until packing process should be performed to reduce 
microbial initial count especially in products with filling after baking e.g. sandwiches, cakes. Authorized authorities should 
issue the specification of propionic acid amount allowed to use in food, educate manufacturers and supervise the usage of 
preservatives. Bakery products without preservative normally own short shelf life, therefore, consumer should choose 
bakery products that are recently produced with a production date and expiration date shown. If not immediately 
consumed, they should be stored in the refrigerator and eat out within 1-2 days.  
Keywords: Bakery products, microorganisms, yeast & molds, preservatives 
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     Abstract 
Bakery products are processed foods baked with high temperature. Some products with filling after baking might 

increase the chance of microbial contamination. To monitor the quality and safety of these products, Regional Medical 
Sciences Center 11, Surat Thani, therefore gathered the analysis results of bakery products from 4 provinces (Chumphon, 
Ranong, Surat Thani and Nakhon Si Thammarat) totally 98 samples during the fiscal year 2014-2018. The results showed 
that 9 samples didn’t comply with the limit according to DMSc Microbiological Quality Guidelines due to excess number of 
microorganisms count (aerobic plate count) in 2 samples (sandwich and cake) and yeasts & molds in 8 samples (cakes, 
sandwich, sausage bun and croissant 5, 1, 1 and 1sample respectively) Food-borne pathogens were found within the limit. 
For preservatives, benzoic acid was shown in 18 samples and sorbic acid in 3 samples, both in the amount not exceed 
legal standards while propionic was revealed in 27samples with greater than 2000 mg/kg in 18 samples. However, 
preservative was not detected in all 9 samples that failed the microbiological limit. Although there is currently no standard 
limit for propionic acid amount, manufacturers should be aware the overuse. Instead, raw materials should be cleaned or 
prepared properly and improvement of hygienic practice throughout until packing process should be performed to reduce 
microbial initial count especially in products with filling after baking e.g. sandwiches, cakes. Authorized authorities should 
issue the specification of propionic acid amount allowed to use in food, educate manufacturers and supervise the usage of 
preservatives. Bakery products without preservative normally own short shelf life, therefore, consumer should choose 
bakery products that are recently produced with a production date and expiration date shown. If not immediately 
consumed, they should be stored in the refrigerator and eat out within 1-2 days.  
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การเฝ้าระวังคุณภาพของเคร่ืองดื่มธัญพืชผง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
Quality of Cereal Powder Beverages during Fiscal Years 2012-2017 Surveillance  
อนตัตา การุณ*   อภิชาติ แก้วช่ืนชยั  พฤศชยั พรหมประสทิธ์ิ  และนิรภา แดงข า 

Anatta Karun*, Apichat Kaewchuenchai, Phutsachai Promprasit and Nirapa Daengkum 
ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

 เคร่ืองดื่มธัญพืชผงเป็นอาหารเพื่อสขุภาพรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมบริโภคในปัจจบุนั เพราะมีคณุค่าทางโภชนาการสงู         
หากคณุภาพไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดผลกระทบต่อสขุภาพได้ เพื่อเฝ้าระวงัคณุภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองดื่มธัญพืชผง 
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจวเิคราะห์การปนเปือ้นจลุนิทรีย์ในเคร่ืองดื่มธญัพืชผง (ที่มีเลขสารบบอาหาร) วางจ าหนา่ยใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าในกรุงเทพมหานคร รวม 154 ตวัอยา่ง ด้วยเทคนิคเพาะเชือ้ และในจ านวนนี ้ ตรวจปริมาณวตัถกุนัเสยี 
(กรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิค) 99 ตวัอย่าง ด้วยเทคนิค HPLC และอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 
356 (พ.ศ. 2556) และ 364 (พ.ศ. 2556) ผล ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลชีววิทยา จ านวน 31 ตวัอย่าง (ร้อยละ 20.1) เนื่องจากโคลิ
ฟอร์ม 27 ตวัอย่าง (ร้อยละ 17.5) และพบตวัอยา่งที่ปนเปือ้นรา และ Bacillus cereus เกินมาตรฐาน อยา่งละ 2 ตวัอย่าง (ร้อยละ 
1.3) สว่นวตัถกุนัเสยีผา่นมาตรฐานทกุตวัอยา่ง การพบโคลฟิอร์ม บง่ชีถ้ึงสขุลกัษณะการผลติที่ไมไ่ด้มาตรฐาน สว่นการพบราและ 
B. cereus อาจมาจากวตัถดุิบทีม่ีการปนเปือ้นเชือ้  นอกจากนี ้ภาชนะบรรจทุี่ไมส่มบรูณ์ และการเก็บรักษาทีไ่มเ่หมาะสม ยงัอาจ
ท าให้ราเพิ่มปริมาณได้ ข้อมลูที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางแนะน าผู้ผลติ ให้ปรับปรุงกรรมวธีิการผลติ และสือ่สารผู้บริโภคให้เลอืก
ซือ้ผลติภณัฑ์ที่บรรจภุณัฑ์อยูใ่นสภาพเรียบร้อยสมบรูณ์ แสดงวนัผลติและวนัหมดอายชุดัเจน  
ค าส าคัญ: การเฝ้าระวงั เคร่ืองดื่มธัญพืชผง 

Abstract 
Nowadays, cereal powder beverage is one of the main healthy food which high nutritional value. However, if 

those products are substandard quality, its could affect consumer’s health. For food safety surveillance of the products, 
during the fiscal years 2012-2017, Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences in collaboration 
with Thai FDA surveyed the quality of products with food serial number sold in shops and supermarkets in Bangkok 
metropolitans. Total of 154 samples were tested for microbial contamination by using culture technique and 99 samples 
were analysed for preservative (benzoic and sorbic acid) by using HPLC technique. The results of microbiological test 
illustrated that 31 samples (20.1%) did not comply with the criteria under the Notification of the Ministry of Public Health 
No. 356 (B.E. 2556) and No. 364 (B.E. 2556). The contamination of coliforms was revealed in 27 samples (17.5%) while 
molds and Bacillus cereus were found slightly beyond the standard in two samples each (1.3%). However, all samples 
passed the standard for preservatives. The over limit of coliforms indicated poor-hygienic manufacturing process while 
molds and Bacillus cereus may result from the contaminated raw materials. Besides, improper package or storage 
condition could promote the mold growth. The data obtained from this surveillance will be an advisory guide to 
manufacturers for the improvement of their manufacturing processes. Additionally, it will be communicated to consumers 
for products purchasing that its package should be in proper condition with clear information of manufacturing and 
expiring date. 
Key words: Surveillance, Cereal powder beverages  
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บทคดัย่อ 

 เคร่ืองดื่มธัญพืชผงเป็นอาหารเพื่อสขุภาพรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมบริโภคในปัจจบุนั เพราะมีคณุค่าทางโภชนาการสงู         
หากคณุภาพไม่ได้มาตรฐาน อาจเกิดผลกระทบต่อสขุภาพได้ เพื่อเฝ้าระวงัคณุภาพและความปลอดภยัของเคร่ืองดื่มธัญพืชผง 
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรวจวเิคราะห์การปนเปือ้นจลุนิทรีย์ในเคร่ืองดื่มธญัพืชผง (ที่มีเลขสารบบอาหาร) วางจ าหนา่ยใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าในกรุงเทพมหานคร รวม 154 ตวัอยา่ง ด้วยเทคนิคเพาะเชือ้ และในจ านวนนี ้ ตรวจปริมาณวตัถกุนัเสยี 
(กรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิค) 99 ตวัอย่าง ด้วยเทคนิค HPLC และอ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 
356 (พ.ศ. 2556) และ 364 (พ.ศ. 2556) ผล ไม่ผ่านมาตรฐานด้านจุลชีววิทยา จ านวน 31 ตวัอย่าง (ร้อยละ 20.1) เนื่องจากโคลิ
ฟอร์ม 27 ตวัอย่าง (ร้อยละ 17.5) และพบตวัอยา่งที่ปนเปือ้นรา และ Bacillus cereus เกินมาตรฐาน อยา่งละ 2 ตวัอย่าง (ร้อยละ 
1.3) สว่นวตัถกุนัเสยีผา่นมาตรฐานทกุตวัอยา่ง การพบโคลฟิอร์ม บง่ชีถ้ึงสขุลกัษณะการผลติที่ไมไ่ด้มาตรฐาน สว่นการพบราและ 
B. cereus อาจมาจากวตัถดุิบทีม่ีการปนเปือ้นเชือ้  นอกจากนี ้ภาชนะบรรจทุี่ไมส่มบรูณ์ และการเก็บรักษาทีไ่มเ่หมาะสม ยงัอาจ
ท าให้ราเพิ่มปริมาณได้ ข้อมลูที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางแนะน าผู้ผลติ ให้ปรับปรุงกรรมวธีิการผลติ และสือ่สารผู้บริโภคให้เลอืก
ซือ้ผลติภณัฑ์ที่บรรจภุณัฑ์อยูใ่นสภาพเรียบร้อยสมบรูณ์ แสดงวนัผลติและวนัหมดอายชุดัเจน  
ค าส าคัญ: การเฝ้าระวงั เคร่ืองดื่มธัญพืชผง 

Abstract 
Nowadays, cereal powder beverage is one of the main healthy food which high nutritional value. However, if 

those products are substandard quality, its could affect consumer’s health. For food safety surveillance of the products, 
during the fiscal years 2012-2017, Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences in collaboration 
with Thai FDA surveyed the quality of products with food serial number sold in shops and supermarkets in Bangkok 
metropolitans. Total of 154 samples were tested for microbial contamination by using culture technique and 99 samples 
were analysed for preservative (benzoic and sorbic acid) by using HPLC technique. The results of microbiological test 
illustrated that 31 samples (20.1%) did not comply with the criteria under the Notification of the Ministry of Public Health 
No. 356 (B.E. 2556) and No. 364 (B.E. 2556). The contamination of coliforms was revealed in 27 samples (17.5%) while 
molds and Bacillus cereus were found slightly beyond the standard in two samples each (1.3%). However, all samples 
passed the standard for preservatives. The over limit of coliforms indicated poor-hygienic manufacturing process while 
molds and Bacillus cereus may result from the contaminated raw materials. Besides, improper package or storage 
condition could promote the mold growth. The data obtained from this surveillance will be an advisory guide to 
manufacturers for the improvement of their manufacturing processes. Additionally, it will be communicated to consumers 
for products purchasing that its package should be in proper condition with clear information of manufacturing and 
expiring date. 
Key words: Surveillance, Cereal powder beverages  
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การส ารวจปริมาณสารกลุ่มพซีีบีตัวชีว้ดัในไข่ไก่และไข่เป็ดจากฟาร์มในประเทศไทย ปี 2560 
The survey of indicator PCBs in hen eggs and duck eggs from Thailand’s farms in 2017 

เอกปณุณดา เย็นอทุก*, ศิริชยั สญัญะ และสพุฒัน์ แสงสวย 
Aekgphoonnada Yenuthok*, Sirichai Sunya and Supat Sangsuay 
ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
 สารกลุ่มพีซีบีตวัชีว้ัด (Indicator Polychlorinated Biphenyls, PCBs) ประกอบด้วยสาร 6 ชนิด คือ PCB 28, 

52, 101, 138, 153 และ 180 เป็นสารปนเปื้อนที่พบในสิ่งแวดล้อม สามารถปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ สารกลุ่มนี ้
มีความคงตัวสูง ละลายได้ดีในไขมัน และมีความเป็นพิษต่อตับและฮอร์โมนไทรอยด์ในสัตว์ทดลอง มีค่าคร่ึงชีวิต 
ในร่างกายมนษุย์ระหวา่ง 2.6-14.4 ปี ในปัจจบุนัมีรายงานการปนเปือ้นของสารกลุม่ดงักลา่วในไข่ของบางประเทศในทวีป
ยุโรป แต่ยังไม่มีรายงานการปนเปื้อนของสารกลุ่มนีใ้นไข่ท่ีผลิตในประเทศไทย งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ปริมาณสารกลุม่พีซีบีตวัชีว้ดัในไข่ไก่และไข่เป็ด โดยเก็บตวัอย่างไข่ไก่จากฟาร์มปิดและฟาร์มเปิด และไข่เป็ดจากฟาร์ม
เปิด  จาก  5 ภาคของประเทศไทย  จ านวน 40 ตัวอย่าง  ตรวจวิ เคราะห์ โดยใช้ เทคนิค  Isotope Dilution Mass 
Spectrometry และวดัปริมาณด้วยเคร่ือง HRGC/HRMS  ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ค่าผลรวมเฉลี่ยของสารกลุม่พีซีบี
ตวัชีว้ดั ในไข่ไก่จากฟาร์มปิด (1.28 ng/g ไขมนั) สงูกวา่ฟาร์มเปิด (0.43 ng/g ไขมัน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ซึง่อาจมาจากปัจจยัด้านอาหารท่ีสตัว์ได้รับ เมื่อจ าแนกตามพืน้ท่ีเพาะเลีย้ง พบคา่ผลรวมเฉลีย่ของสารกลุม่นี ้
สงูสดุใน ไข่ไก่ฟาร์มปิดจากภาคอีสาน (2.55 ng/g ไขมัน) ฟาร์มเปิดจากภาคตะวนัออก (0.63 ng/g ไขมัน) และไข่เป็ดจาก
ภาคใต้ (0.79 ng/g ไขมัน) อย่างไรก็ตาม ค่าที่พบในทกุตวัอย่างไมเ่กินระดบัการปนเปือ้นสงูสดุที่ยอมรับได้ (40  ng/g ไขมัน) 
ตามข้อก าหนดของสหภาพยโุรป No. 1259/2011 
ค าส าคัญ: สารกลุม่พีซีบีตวัชีว้ดั ไข่ไก่และไข่เป็ด ฟาร์มปิดและฟาร์มเปิด 

 

Abstract 
 Indicator Polychlorinated Biphenyls (PCBs) consist of 6 congeners: PCB 28, 52, 101, 138, 153 and 
180, considering as environmental contaminants and can move into the food chain. These PCBs are highly 
persistent, lipophilic and cause possible hepatotoxicity and thyroid toxicity in laboratory animal; their half-life 
in human body was estimated to be 2.6-14.4 years. Nowadays, contaminations of indicator PCBs in eggs 
were reported in some European countries, but this information has never been reported in eggs produced in 
Thailand.  The aim of this research was to survey the occurrence of the indicator PCBs in hen eggs and duck 
eggs, a total of 40 samples, from farms located in Thailand’s five regions. Hen egg samples were collected 
from both caged and free-range farms; duck eggs were from free-range farms. The samples were analyzed 
using the isotope dilution mass spectrometry technique and quantified by HRGC/HRMS. The results showed 
that the average of the sums of the 6 PCBs in hen eggs from caged farms (1.28 ng/g fat) was significantly 
higher than those from free-range farms (0.43 ng/g fat) at 95% confidence level, that could be explained by 
different sources of animal feed. When considering the farm location, the averages of the sums of the PCBs 
were the highest in hen eggs (caged farms) from the northeast (2.55 ng/g fat), in hen eggs (free-range farms) 
from the east (0.63 ng/g fat) and in duck eggs from the south (0.79 ng/g fat). Nevertheless, all results did not 
exceed the maximum level of 40 ng/g fat with reference to European Regulation No. 1259/2011 
Keywords: Indicator PCBs, Hen eggs and duck eggs, Caged and free-range farms 
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เอกปณุณดา เย็นอทุก*, ศิริชยั สญัญะ และสพุฒัน์ แสงสวย 
Aekgphoonnada Yenuthok*, Sirichai Sunya and Supat Sangsuay 
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บทคดัย่อ 
 สารกลุ่มพีซีบีตวัชีว้ัด (Indicator Polychlorinated Biphenyls, PCBs) ประกอบด้วยสาร 6 ชนิด คือ PCB 28, 

52, 101, 138, 153 และ 180 เป็นสารปนเปื้อนที่พบในสิ่งแวดล้อม สามารถปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ สารกลุ่มนี ้
มีความคงตัวสูง ละลายได้ดีในไขมัน และมีความเป็นพิษต่อตับและฮอร์โมนไทรอยด์ในสัตว์ทดลอง มีค่าคร่ึงชีวิต 
ในร่างกายมนษุย์ระหวา่ง 2.6-14.4 ปี ในปัจจบุนัมีรายงานการปนเปือ้นของสารกลุม่ดงักลา่วในไข่ของบางประเทศในทวีป
ยุโรป แต่ยังไม่มีรายงานการปนเปื้อนของสารกลุ่มนีใ้นไข่ท่ีผลิตในประเทศไทย งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจ
ปริมาณสารกลุม่พีซีบีตวัชีว้ดัในไข่ไก่และไข่เป็ด โดยเก็บตวัอย่างไข่ไก่จากฟาร์มปิดและฟาร์มเปิด และไข่เป็ดจากฟาร์ม
เปิด  จาก  5 ภาคของประเทศไทย  จ านวน 40 ตัวอย่าง  ตรวจวิ เคราะห์ โดยใช้ เทคนิค  Isotope Dilution Mass 
Spectrometry และวดัปริมาณด้วยเคร่ือง HRGC/HRMS  ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ค่าผลรวมเฉลี่ยของสารกลุม่พีซีบี
ตวัชีว้ดั ในไข่ไก่จากฟาร์มปิด (1.28 ng/g ไขมนั) สงูกวา่ฟาร์มเปิด (0.43 ng/g ไขมัน) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ซึง่อาจมาจากปัจจยัด้านอาหารท่ีสตัว์ได้รับ เมื่อจ าแนกตามพืน้ท่ีเพาะเลีย้ง พบคา่ผลรวมเฉลีย่ของสารกลุม่นี ้
สงูสดุใน ไข่ไก่ฟาร์มปิดจากภาคอีสาน (2.55 ng/g ไขมัน) ฟาร์มเปิดจากภาคตะวนัออก (0.63 ng/g ไขมัน) และไข่เป็ดจาก
ภาคใต้ (0.79 ng/g ไขมัน) อย่างไรก็ตาม ค่าที่พบในทกุตวัอย่างไมเ่กินระดบัการปนเปือ้นสงูสดุที่ยอมรับได้ (40  ng/g ไขมัน) 
ตามข้อก าหนดของสหภาพยโุรป No. 1259/2011 
ค าส าคัญ: สารกลุม่พีซีบีตวัชีว้ดั ไข่ไก่และไข่เป็ด ฟาร์มปิดและฟาร์มเปิด 

 

Abstract 
 Indicator Polychlorinated Biphenyls (PCBs) consist of 6 congeners: PCB 28, 52, 101, 138, 153 and 
180, considering as environmental contaminants and can move into the food chain. These PCBs are highly 
persistent, lipophilic and cause possible hepatotoxicity and thyroid toxicity in laboratory animal; their half-life 
in human body was estimated to be 2.6-14.4 years. Nowadays, contaminations of indicator PCBs in eggs 
were reported in some European countries, but this information has never been reported in eggs produced in 
Thailand.  The aim of this research was to survey the occurrence of the indicator PCBs in hen eggs and duck 
eggs, a total of 40 samples, from farms located in Thailand’s five regions. Hen egg samples were collected 
from both caged and free-range farms; duck eggs were from free-range farms. The samples were analyzed 
using the isotope dilution mass spectrometry technique and quantified by HRGC/HRMS. The results showed 
that the average of the sums of the 6 PCBs in hen eggs from caged farms (1.28 ng/g fat) was significantly 
higher than those from free-range farms (0.43 ng/g fat) at 95% confidence level, that could be explained by 
different sources of animal feed. When considering the farm location, the averages of the sums of the PCBs 
were the highest in hen eggs (caged farms) from the northeast (2.55 ng/g fat), in hen eggs (free-range farms) 
from the east (0.63 ng/g fat) and in duck eggs from the south (0.79 ng/g fat). Nevertheless, all results did not 
exceed the maximum level of 40 ng/g fat with reference to European Regulation No. 1259/2011 
Keywords: Indicator PCBs, Hen eggs and duck eggs, Caged and free-range farms 
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P2-16  การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอทในอาหารทะเล 
The method verification of mercury in seafood 

กฤษณา  ปาสาน า 
Kritsana  Pasanam 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram, Department of   Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 การบริโภคอาหารที่ปนเปือ้นจากสารปรอทเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกาย 
โดยเฉพาะระบบประสาทสว่นกลาง ได้แก่ สมอง และไขสนัหลงั โดยคา่มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 
98 (พ.ศ.2529) เร่ืองมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  ก าหนดให้มีปริมาณปรอทไม่เกิน  0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร              
1 กิโลกรัม  ดงันัน้เพื่อให้ห้องปฏิบติัการของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม สามารถตรวจวิเคราะห์ปรอท
ในอาหารได้  จึงด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปรอทในอาหารด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ และตรวจ
วิเคราะห์สารปรอทในอาหารทะเล ในจังหวดัสมุทรสงคราม จ านวน  70 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยผลการทวนสอบวิธีวิเคราะห์พบว่า ช่วงของการวดัและความเป็นเส้นตรงของวิธีเท่ากบั 0.001-
0.10 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม มีค่าสมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจ (R2) มากกวา่ 0.995 ขีดจ ากดัของการตรวจพบและขีดจ ากดัของ
การวดัเชิงปริมาณ เท่ากบั 0.002 และ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั การทดสอบความแม่นโดยใช้วสัดอุ้างอิง 
พบว่าค่าเฉลี่ยของการวิเคราะห์มีค่าไม่แตกต่างจากวสัดุอ้างอิงอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ความ
เที่ยงของการวิเคราะห์มคีา่อยูใ่นช่วงการยอมรับ ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งอาหารทะเลทัง้หมดมีปริมาณปรอทไมเ่กิน 0.013 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผลการศึกษาท าให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สามารถตรวจวิเคราะห์ปรอทได้ตามวิธี
มาตรฐาน  United State Environmental Protection Agency (U.S. EPA) method 7473 (2007) และผลการวิเคราะห์
อาหารทะเลทัง้หมดมีความปลอดภยัจากสารปรอท 
ค าส าคัญ : ปรอท เคร่ืองวิเคราะห์ปรอท อาหารทะเล 

Abstract 
 Consumption of mercury contaminated food for a long time could be harmful especially to the 
central nervous system such as brain and spinal cord.  According to the notification of the Ministry of Public 
Health No.98 B.E. 2529 (1986) Re: the Food Standard Contaminants, the mercury content was defined not 
more than 0.5 mg per 1 kg of food. Therefore, in order to be able to analysis mercury in food the Regional 
Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram had verified the test method by Automatic Direct Mercury 
analyzer and used that method for determination of mercury in 70 seafood samples collected in Samut 
Songkram Province between Oct 2016 – Dec 2018. Method linear working rang was 0.001 to 0.1 mg/kg with 
the determination coefficient (R2) was greater than 0.995. The limit of detection (LOD) and limit of quantitation 
( LOQ)  were 0.002 and 0.005 mg/kg respectively. The accuracy test by using certified reference material 
(CRM) found that the average value of the test was not significantly different with CRM at 95% of confidence 
level. Method accuracy was accepted in a criteria range. From the test results, the mercury levels of seafood 
samples were not more than 0.013 mg/kg. The results showed that the Regional Medical Sciences Center 5 
can analyze the mercury according to United State Environment Protection Agency (U.S. EPA) method 7473 
(2007) and  the mercury content of all seafood samples were conformed with the safety levels. 
Keywords: Mercury, Mercury Analyzer, Seafood 
E-mail: kritsana.p@dmsc.mail.go.th 

 การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอทในอาหารทะเล 
The method verification of mercury in seafood 

กฤษณา  ปาสาน า 
Kritsana  Pasanam 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram, Department of   Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 การบริโภคอาหารที่ปนเปือ้นจากสารปรอทเข้าไปสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกาย 
โดยเฉพาะระบบประสาทสว่นกลาง ได้แก่ สมอง และไขสนัหลงั โดยคา่มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 
98 (พ.ศ.2529) เร่ืองมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  ก าหนดให้มีปริมาณปรอทไม่เกิน  0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร              
1 กิโลกรัม  ดงันัน้เพื่อให้ห้องปฏิบติัการของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม สามารถตรวจวิเคราะห์ปรอท
ในอาหารได้  จึงด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปรอทในอาหารด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ และตรวจ
วิเคราะห์สารปรอทในอาหารทะเล ในจังหวดัสมุทรสงคราม จ านวน  70 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 – 
ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยผลการทวนสอบวิธีวิเคราะห์พบว่า ช่วงของการวดัและความเป็นเส้นตรงของวิธีเท่ากบั 0.001-
0.10 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม มีค่าสมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจ (R2) มากกวา่ 0.995 ขีดจ ากดัของการตรวจพบและขีดจ ากดัของ
การวดัเชิงปริมาณ เท่ากบั 0.002 และ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั การทดสอบความแม่นโดยใช้วสัดอุ้างอิง 
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Health No.98 B.E. 2529 (1986) Re: the Food Standard Contaminants, the mercury content was defined not 
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บทคดัย่อ 
 สารกลุม่ไดออกซินและสารกลุม่พีซีบีคล้ายไดออกซิน เป็นสารเคมีพิษทีม่ีความคงทนสงู เมื่อได้รับสมัผสัในระยะยาว
จะเป็นพิษร้ายแรงตอ่สขุภาพหลายรูปแบบได้แก่ เป็นพิษตอ่ระบบภมูิคุ้มกนั ระบบสบืพนัธุ์ ระดบัฮอร์โมนจากตอ่มไทรอยด์
และ สเตียรอยด์ สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาการของระบบประสาท โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่ทารกและเด็ก การได้รับเข้าสูร่่างกาย
มาจากการรับประทานอาหารมากกวา่ร้อยละ 90 ในงานวิจยันีเ้ป็นการส ารวจการปนเปือ้นของสารทัง้สองกลุม่ในไขไ่ก่และไข่
เป็ดเนื่องจากในอดีตมีการตรวจพบในตา่งประเทศโดยเมื่อไมน่านนีป้ระเทศไต้หวนัตรวจพบเกินข้อก าหนด การตรวจวิเคราะห์
ต้องสกดัสารออกจากตวัอยา่ง ท าให้เข้มข้นและตรวจวดัปริมาณด้วยเคร่ือง HRGC/HRMS โดยใช้เทคนิค Isotope dilution 
mass spectrometry ผลการทดสอบและประเมินผลโดยหาผลคณูของความเข้มข้นกบัแฟคเตอร์ความเป็นพิษสมมลู (Toxic 
Equivalency Factor, TEF) ของสารแตล่ะชนิด พบคา่เฉลีย่ผลรวมความเป็นพิษสมมลู (toxicity equivalency, TEQ) ของสาร
กลุม่ไดออกซินในไข่ไก่ฟาร์มปิด ไขไ่ก่ฟาร์มเปิด และไขเ่ป็ดฟาร์มเปิดเทา่กบั 0.317, 0.225 และ 0.371 pg TEQ/ g fat และ
คา่เฉลีย่ผลรวมความเป็นพิษสมมลูของสารทัง้สองกลุม่เทา่กบั 0.417, 0.327 และ 0.460  pg TEQ/ g fat ตามล าดบั ซึง่ไมเ่กิน
ระดบัปนเปือ้นสงูสดุของสหภาพยโุรปหรือกลา่วได้วา่การบริโภคไขม่ีความปลอดภยัจากสารมลพิษเหลา่นี ้ เมื่อใช้สถิติเปรียบ 
เทียบการปนเปือ้นของไข่ไก่ฟาร์มปิดและฟาร์มเปิดพบวา่ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ค าส าคัญ :ไดออกซิน  พีซีบีคล้ายไดออกซิน  ไข่ไก่  ไข่เป็ด HRGC/HRMS 
  

Abstract  
 Dioxins and dl-PCBs are highly toxicity chemicals and persistent organic pollutants. Long term exposure to these 
substances has been associated with a range of toxic effects, including immunotoxicity, reproductive function, changes in 
thyroid and steroid hormones, developmental and neurodevelopmental effects. More than 90% of human exposure are from 
food. This study investigated the contamination of these compounds in hen eggs and duck eggs because the contamination 
has been detected in eggs overseas and was recently found over the maximum level in Taiwan. The samples were 
extracted, concentrated then quantified by HRGC / HRMS using isotope dilution mass spectrometry. The results of average 
toxicity equivalency (TEQ) of dioxins and both of 2 groups in caged hen eggs, free-range hen and duck eggs were 0.317, 
0.225, 0.371, 0.417, 0.327 and 0.460 pg TEQ/g fat, respectively. All obtained results do not exceed the maximum levels in 
accordance with the EU regulation, this reveals that the eggs are safe for consummation. Comparative statistics of the 
contaminations in caged and free-range hen eggs showed no significant difference at 95% confidence level.  
Keywords: dioxins, dl-PCBs, hen eggs, duck eggs, HRGC/HRMS 
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Equivalency Factor, TEF) ของสารแตล่ะชนิด พบคา่เฉลีย่ผลรวมความเป็นพิษสมมลู (toxicity equivalency, TEQ) ของสาร
กลุม่ไดออกซินในไข่ไก่ฟาร์มปิด ไขไ่ก่ฟาร์มเปิด และไขเ่ป็ดฟาร์มเปิดเทา่กบั 0.317, 0.225 และ 0.371 pg TEQ/ g fat และ
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Abstract  
 Dioxins and dl-PCBs are highly toxicity chemicals and persistent organic pollutants. Long term exposure to these 
substances has been associated with a range of toxic effects, including immunotoxicity, reproductive function, changes in 
thyroid and steroid hormones, developmental and neurodevelopmental effects. More than 90% of human exposure are from 
food. This study investigated the contamination of these compounds in hen eggs and duck eggs because the contamination 
has been detected in eggs overseas and was recently found over the maximum level in Taiwan. The samples were 
extracted, concentrated then quantified by HRGC / HRMS using isotope dilution mass spectrometry. The results of average 
toxicity equivalency (TEQ) of dioxins and both of 2 groups in caged hen eggs, free-range hen and duck eggs were 0.317, 
0.225, 0.371, 0.417, 0.327 and 0.460 pg TEQ/g fat, respectively. All obtained results do not exceed the maximum levels in 
accordance with the EU regulation, this reveals that the eggs are safe for consummation. Comparative statistics of the 
contaminations in caged and free-range hen eggs showed no significant difference at 95% confidence level.  
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บทคดัย่อ 
 สารกลุม่ไดออกซินและสารกลุม่พีซีบีคล้ายไดออกซิน เป็นสารเคมีพิษทีม่ีความคงทนสงู เมื่อได้รับสมัผสัในระยะยาว
จะเป็นพิษร้ายแรงตอ่สขุภาพหลายรูปแบบได้แก่ เป็นพิษตอ่ระบบภมูิคุ้มกนั ระบบสบืพนัธ์ุ ระดบัฮอร์โมนจากตอ่มไทรอยด์
และ สเตียรอยด์ สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาการของระบบประสาท โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ่ทารกและเด็ก การได้รับเข้าสูร่่างกาย
มาจากการรับประทานอาหารมากกวา่ร้อยละ 90 ในงานวิจยันีเ้ป็นการส ารวจการปนเปือ้นของสารทัง้สองกลุม่ในไขไ่ก่และไข่
เป็ดเนื่องจากในอดีตมีการตรวจพบในตา่งประเทศโดยเมื่อไมน่านนีป้ระเทศไต้หวนัตรวจพบเกินข้อก าหนด การตรวจวิเคราะห์
ต้องสกดัสารออกจากตวัอยา่ง ท าให้เข้มข้นและตรวจวดัปริมาณด้วยเคร่ือง HRGC/HRMS โดยใช้เทคนิค Isotope dilution 
mass spectrometry ผลการทดสอบและประเมินผลโดยหาผลคณูของความเข้มข้นกบัแฟคเตอร์ความเป็นพิษสมมลู (Toxic 
Equivalency Factor, TEF) ของสารแตล่ะชนิด พบคา่เฉลีย่ผลรวมความเป็นพิษสมมลู (toxicity equivalency, TEQ) ของสาร
กลุม่ไดออกซินในไข่ไก่ฟาร์มปิด ไขไ่ก่ฟาร์มเปิด และไขเ่ป็ดฟาร์มเปิดเทา่กบั 0.317, 0.225 และ 0.371 pg TEQ/ g fat และ
คา่เฉลีย่ผลรวมความเป็นพิษสมมลูของสารทัง้สองกลุม่เทา่กบั 0.417, 0.327 และ 0.460  pg TEQ/ g fat ตามล าดบั ซึง่ไมเ่กิน
ระดบัปนเปือ้นสงูสดุของสหภาพยโุรปหรือกลา่วได้วา่การบริโภคไขม่ีความปลอดภยัจากสารมลพิษเหลา่นี ้ เมื่อใช้สถิติเปรียบ 
เทียบการปนเปือ้นของไข่ไก่ฟาร์มปิดและฟาร์มเปิดพบวา่ไมม่ีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ค าส าคัญ :ไดออกซิน  พีซีบีคล้ายไดออกซิน  ไข่ไก่  ไข่เป็ด HRGC/HRMS 
  

Abstract  
 Dioxins and dl-PCBs are highly toxicity chemicals and persistent organic pollutants. Long term exposure to these 
substances has been associated with a range of toxic effects, including immunotoxicity, reproductive function, changes in 
thyroid and steroid hormones, developmental and neurodevelopmental effects. More than 90% of human exposure are from 
food. This study investigated the contamination of these compounds in hen eggs and duck eggs because the contamination 
has been detected in eggs overseas and was recently found over the maximum level in Taiwan. The samples were 
extracted, concentrated then quantified by HRGC / HRMS using isotope dilution mass spectrometry. The results of average 
toxicity equivalency (TEQ) of dioxins and both of 2 groups in caged hen eggs, free-range hen and duck eggs were 0.317, 
0.225, 0.371, 0.417, 0.327 and 0.460 pg TEQ/g fat, respectively. All obtained results do not exceed the maximum levels in 
accordance with the EU regulation, this reveals that the eggs are safe for consummation. Comparative statistics of the 
contaminations in caged and free-range hen eggs showed no significant difference at 95% confidence level.  
Keywords: dioxins, dl-PCBs, hen eggs, duck eggs, HRGC/HRMS 
*Corresponding author  
E-mail: supat.s@dmsc.mail.go.th 
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การประเมินขดีจ ากดัของการตรวจพบในการวิเคราะห์การปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรีย์ในตวัอย่างสมุนไพร 
Assessment of the Limit of Detection for Microbial Contamination Analysis in Herbal Samples 

อบุลพรรณ คงสา* ปัทมาวดี เสตะกณัณะ สนุิสา ก าพลชยัเดช และสดดุี รัตนจรัสโรจน์ 
Ubonphan Kongsa*, Pattamawadee Setakanna, Sunisa Kamponchaidet and Sadudee Rattanajarasroj 

สถาบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในข้อก าหนด 7.2.1.5 ก าหนดให้ต้องทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ก่อนน าวิธี
มาใช้ในห้องปฏิบัติการ ดังนัน้การตรวจการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์เชิงคุณภาพในวัตถุดิบและแคปซูลสมุนไพรตาม  Thai 
Pharmacopoeia 2005 จึงต้องท าการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี  ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of detection; LOD) เป็น
พารามิเตอร์หนึ่งท่ีส าคญัท่ีจะต้องประเมิน การศึกษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือหา LOD ของ Staphylococcus aureus DMST8013, 
Pseudomonas aeruginosa DMST15501, Escherichia coli DMST15537 และ Salmonella Abony DMST21863 ในตัวอย่าง
วตัถุดบิและแคปซูลสมนุไพร โดยเพาะเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ในอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีมีตวัอย่างสมนุไพรเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคมุแล้วหา
ความเข้มข้นต ่าสุดของเชือ้จุลินทรีย์ท่ีสามารถตรวจพบได้ในทัง้ 2 สภาวะ  ผลการศึกษาพบว่าค่า LOD ของ S. aureus เท่ากับ 7 
CFU ต่อกรัม ทัง้ในวตัถุดิบและแคปซูลสมุนไพร ค่า LOD ของ P. aeruginosa และ E. coli เท่ากับ 5 CFU ต่อกรัม ทัง้ในวตัถุดิบ
และแคปซูลสมุนไพร และค่า LOD ของ S. Abony ในวตัถุดิบและแคปซูลสมนุไพร เท่ากบั 2 และ 10 CFU ต่อ 10 กรัม ตามล าดบั 
ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษานีท้ าให้เกิดความเช่ือมัน่ในผลการวิเคราะห์การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์เชิงคณุภาพในตวัอย่างสมนุไพร อีกทัง้
ยงัเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพห้องปฏิบตักิารตามมาตรฐานสากล 
ค าส าคัญ: ISO/IEC 17025:2017 ขีดจ ากดัของการตรวจพบ การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ 

Abstract 
 The international standard ISO/IEC 17025:2017 in clause 7.2.1.5, method verification shall be performed 
prior to introducing the analytical method to the laboratory. Thus, the qualitative analysis of microbial contamination in 
herbal raw material and capsules following Thai Pharmacopoeia 2005,  method verification must be performed. The 
limit of detection (LOD), the one of important parameters, must be evaluated. The aim of this study is to determine the 
value of LOD for Staphylococcus aureus DMST8013, Pseudomonas aeruginosa DMST15501, Escherichia coli 
DMST15537 and Salmonella Abony DMST21863 in herbal raw material and capsules. Microorganisms were cultured 
in media in the present of herbal samples, as compared to the control group. Then, minimum concentration of 
microorganisms detected in both conditions could be obtained. The results showed that the LOD value for S. aureus 
was 7 CFU/g in both herbal raw material and capsules. For P. aeruginosa and E. coli, the LOD value were 5 CFU/g in 
both herbal raw material and capsules. In part of S. Abony, the LOD values in herbal raw material and capsules were 
2 and 10 CFU/10 g, respectively. The information obtained from this study promotes the confidence in the result of 
qualitative analysis in microbial contamination in herbal samples. It also strengthens the potential of laboratory 
according to international standard. 
Keywords: ISO/IEC 17025:2017, Limit of Detection, microbial contamination 
*Corresponding author 
E-mail: ubonphan.l@dmsc.mail.go.th 
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Assessment of the Limit of Detection for Microbial Contamination Analysis in Herbal Samples 

อบุลพรรณ คงสา* ปัทมาวดี เสตะกณัณะ สนุิสา ก าพลชยัเดช และสดดุี รัตนจรัสโรจน์ 
Ubonphan Kongsa*, Pattamawadee Setakanna, Sunisa Kamponchaidet and Sadudee Rattanajarasroj 

สถาบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในข้อก าหนด 7.2.1.5 ก าหนดให้ต้องทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ก่อนน าวิธี
มาใช้ในห้องปฏิบัติการ ดังนัน้การตรวจการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์เชิงคุณภาพในวัตถุดิบและแคปซูลสมุนไพรตาม  Thai 
Pharmacopoeia 2005 จึงต้องท าการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี  ขีดจ ากัดของการตรวจพบ (Limit of detection; LOD) เป็น
พารามิเตอร์หนึ่งท่ีส าคญัท่ีจะต้องประเมิน การศึกษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือหา LOD ของ Staphylococcus aureus DMST8013, 
Pseudomonas aeruginosa DMST15501, Escherichia coli DMST15537 และ Salmonella Abony DMST21863 ในตัวอย่าง
วตัถุดบิและแคปซูลสมนุไพร โดยเพาะเลีย้งเชือ้จุลินทรีย์ในอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีมีตวัอย่างสมนุไพรเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคมุแล้วหา
ความเข้มข้นต ่าสุดของเชือ้จุลินทรีย์ท่ีสามารถตรวจพบได้ในทัง้ 2 สภาวะ  ผลการศึกษาพบว่าค่า LOD ของ S. aureus เท่ากับ 7 
CFU ต่อกรัม ทัง้ในวตัถุดิบและแคปซูลสมุนไพร ค่า LOD ของ P. aeruginosa และ E. coli เท่ากับ 5 CFU ต่อกรัม ทัง้ในวตัถุดิบ
และแคปซูลสมุนไพร และค่า LOD ของ S. Abony ในวตัถุดิบและแคปซูลสมนุไพร เท่ากบั 2 และ 10 CFU ต่อ 10 กรัม ตามล าดบั 
ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษานีท้ าให้เกิดความเช่ือมัน่ในผลการวิเคราะห์การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์เชิงคณุภาพในตวัอย่างสมนุไพร อีกทัง้
ยงัเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพห้องปฏิบตักิารตามมาตรฐานสากล 
ค าส าคัญ: ISO/IEC 17025:2017 ขีดจ ากดัของการตรวจพบ การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ 

Abstract 
 The international standard ISO/IEC 17025:2017 in clause 7.2.1.5, method verification shall be performed 
prior to introducing the analytical method to the laboratory. Thus, the qualitative analysis of microbial contamination in 
herbal raw material and capsules following Thai Pharmacopoeia 2005,  method verification must be performed. The 
limit of detection (LOD), the one of important parameters, must be evaluated. The aim of this study is to determine the 
value of LOD for Staphylococcus aureus DMST8013, Pseudomonas aeruginosa DMST15501, Escherichia coli 
DMST15537 and Salmonella Abony DMST21863 in herbal raw material and capsules. Microorganisms were cultured 
in media in the present of herbal samples, as compared to the control group. Then, minimum concentration of 
microorganisms detected in both conditions could be obtained. The results showed that the LOD value for S. aureus 
was 7 CFU/g in both herbal raw material and capsules. For P. aeruginosa and E. coli, the LOD value were 5 CFU/g in 
both herbal raw material and capsules. In part of S. Abony, the LOD values in herbal raw material and capsules were 
2 and 10 CFU/10 g, respectively. The information obtained from this study promotes the confidence in the result of 
qualitative analysis in microbial contamination in herbal samples. It also strengthens the potential of laboratory 
according to international standard. 
Keywords: ISO/IEC 17025:2017, Limit of Detection, microbial contamination 
*Corresponding author 
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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไรนาแคนทนิ ซี ในสารสกัดและผลิตภณัฑ์จากต้นทองพนัชั่ง 
Development of Analytical Method for Determination of Rhinacanthin C from Rhinacantus nasutus Extract and Products.  

ฉตัรภรณ์ ใจมา1* ปฐมาพร ปรึกษากร1 ภาณพุนัธ์ ปัญญาใจ1 จิรานชุ แจม่ทวีกลุ2 และ ปนดัดา เทพอคัศร1 
Chattraporn Jaima1*, Patamaporn Pruksakorn1, Parnuphan Panyajai1, Jiranuch Jamtaweekul2, and Panadda Dhepakson1 

1 สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2 ส านกัยาและวตัถเุสพตดิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1 Medical Life Science Institute, Department of Medical Sciences, 2 Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
 ทองพันชั่ง เป็นไม้พุ่ม มีสรรพคุณโดดเด่นในการรักษาโรคผิวหนงั เช่น กลาก เกลือ้น และผ่ืนคัน ปัจจุบันมี
ผลติภณัฑ์สขุภาพหลายชนิดที่น าสารสกดัทองพนัชัง่มาใช้เป็นสว่นผสม อยา่งไรก็ตาม ขณะนีย้งัไมม่ีข้อก าหนดและวิธีการ
ส าหรับควบคมุคุณภาพของสารสกดัและผลิตภณัฑ์จากทองพนัชัง่ การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาวิธีการควบคุม
คณุภาพของสารสกดัและผลิตภณัฑ์จากต้นทองพนัชัง่ โดยใช้ไรนาแคนทิน ซี ซึง่เป็นสารออกฤทธ์ิส าคญัในพืชชนิดนีเ้ป็น
สารมาตรฐานส าหรับการควบคมุคณุภาพ ด าเนินการพฒันาและทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณไรนาแคน
ทิน ซี โดยวิธี HPLC ใช้คอลมัน์ชนิด C18 และใช้ 0.1% กรดไตรฟลอูอโรอะซิติกในอะซิโตไนไตรล์ และ 0.1% กรดไตรฟลอูอ
โรอะซิติกในน า้  อัตราส่วน 72:28 เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่  อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที  วัดการดูดกลืนแสง
อลัตราไวโอเลตด้วยเคร่ืองตรวจวดัสารชนิดไดโอดอะเรย์ส าหรับ HPLC ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร การตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี พบว่ากราฟมาตรฐานของไรนาแคนทิน ซี มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 5-80 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) สงูกว่า 0.995 ขีดจ ากดัของการตรวจพบและขีดจ ากดัของการวิเคราะห์
เชิงปริมาณมีค่าเทา่กบั 0.09 และ 0.30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติร ตามล าดบั วิธีวิเคราะห์นีส้ามารถน าไปใช้หาปริมาณไรนา
แคนทิน ซี ในผลติภณัฑ์จากทองพนัชัง่ได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : ทองพนัชัง่  ไรนาแคนทิน ซี  การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวเิคราะห์ 

Abstract 
 Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz is a shrub used for skin disorders such as ringworm and pruritus. 
Recently, there are many products that contain R. nasutus extract. However, there is no available method and 
monograph to control the quality of crude extract and R. nasutus containing products. The aim of this study is 
to develop an analytical method for quality control of extract and products using rhinacanthin C, which is the 
major active substance in this plant, as a reference standard. A HPLC method for quantification of 
rhinacanthin C was developed and validated. The analysis was performed using C18 column and 0.1% 
trifluoroacetic acid (TFA) in acetonitrile and 0.1% TFA aqueous (72:28 v/v) as mobile phase, with a flow rate of 
1 mL/min. The detection was carried out using HPLC-photodiode array detector set at 254 nm. Linearity for 
the developed method was found over the concentration range 5-80 g/mL with coefficient of determination 
(R2) higher than 0.995. Limit of detection and limit of quantification were 0.09 and 0.30 g/mL, respectively. 
This analytical method could be used for quantification of rhinacanthins C in R. nasutus containing products. 
Keywords: Rhinacantus nasutus, rhinacanthin C, method validation 
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Development of Analytical Method for Determination of Rhinacanthin C from Rhinacantus nasutus Extract and Products.  
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บทคดัย่อ 
 ทองพันชั่ง เป็นไม้พุ่ม มีสรรพคุณโดดเด่นในการรักษาโรคผิวหนงั เช่น กลาก เกลือ้น และผ่ืนคัน ปัจจุบันมี
ผลติภณัฑ์สขุภาพหลายชนิดที่น าสารสกดัทองพนัชัง่มาใช้เป็นสว่นผสม อยา่งไรก็ตาม ขณะนีย้งัไมม่ีข้อก าหนดและวิธีการ
ส าหรับควบคมุคุณภาพของสารสกดัและผลิตภณัฑ์จากทองพนัชัง่ การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาวิธีการควบคุม
คณุภาพของสารสกดัและผลิตภณัฑ์จากต้นทองพนัชัง่ โดยใช้ไรนาแคนทิน ซี ซึง่เป็นสารออกฤทธ์ิส าคญัในพืชชนิดนีเ้ป็น
สารมาตรฐานส าหรับการควบคมุคณุภาพ ด าเนินการพฒันาและทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณไรนาแคน
ทิน ซี โดยวิธี HPLC ใช้คอลมัน์ชนิด C18 และใช้ 0.1% กรดไตรฟลอูอโรอะซิติกในอะซิโตไนไตรล์ และ 0.1% กรดไตรฟลอูอ
โรอะซิติกในน า้  อัตราส่วน 72:28 เป็นวัฏภาคเคลื่อนที่  อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที  วัดการดูดกลืนแสง
อลัตราไวโอเลตด้วยเคร่ืองตรวจวดัสารชนิดไดโอดอะเรย์ส าหรับ HPLC ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร การตรวจสอบ
ความใช้ได้ของวิธี พบว่ากราฟมาตรฐานของไรนาแคนทิน ซี มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 5-80 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) สงูกว่า 0.995 ขีดจ ากดัของการตรวจพบและขีดจ ากดัของการวิเคราะห์
เชิงปริมาณมีค่าเทา่กบั 0.09 และ 0.30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติร ตามล าดบั วิธีวิเคราะห์นีส้ามารถน าไปใช้หาปริมาณไรนา
แคนทิน ซี ในผลติภณัฑ์จากทองพนัชัง่ได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ : ทองพนัชัง่  ไรนาแคนทิน ซี  การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวเิคราะห์ 

Abstract 
 Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz is a shrub used for skin disorders such as ringworm and pruritus. 
Recently, there are many products that contain R. nasutus extract. However, there is no available method and 
monograph to control the quality of crude extract and R. nasutus containing products. The aim of this study is 
to develop an analytical method for quality control of extract and products using rhinacanthin C, which is the 
major active substance in this plant, as a reference standard. A HPLC method for quantification of 
rhinacanthin C was developed and validated. The analysis was performed using C18 column and 0.1% 
trifluoroacetic acid (TFA) in acetonitrile and 0.1% TFA aqueous (72:28 v/v) as mobile phase, with a flow rate of 
1 mL/min. The detection was carried out using HPLC-photodiode array detector set at 254 nm. Linearity for 
the developed method was found over the concentration range 5-80 g/mL with coefficient of determination 
(R2) higher than 0.995. Limit of detection and limit of quantification were 0.09 and 0.30 g/mL, respectively. 
This analytical method could be used for quantification of rhinacanthins C in R. nasutus containing products. 
Keywords: Rhinacantus nasutus, rhinacanthin C, method validation 
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บทคดัย่อ 

ไทโอริดาซีนเป็นยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติ ในกลุ่มยาฟีโนไทอาซีน ใช้ส าหรับรักษาโรคทางจิต  จากข้อมูล
การศึกษาคุณภาพยาในปีงบประมาณ 2558  พบว่ามียาไทโอริดาซีนผิดมาตรฐานในหัวข้อการละลายของตัวยา           
(ร้อยละ 15.4)    ดงันัน้ในปีงบประมาณ  2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จึงท าการตรวจวิเคราะห์คณุภาพ
ยาซ า้ โดยได้รับตัวอย่างจากการสุ่มของโรงพยาบาลของรัฐ และจากการส่งตัวอย่างจากโรงงานผู้ผลิต  จ านวนทัง้สิน้       
14 ตวัอย่าง ประกอบด้วยขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม   25  มิลลกิรัม  50  มิลลกิรัม และ  100  มิลลิกรัม ตรวจวิเคราะห์
คณุภาพโดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา(USP 40) ซึง่ได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ประเมินใน
หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัต่อหน่วย และการละลายของตวัยา ผลการตรวจวิเคราะห์
พบวา่ หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั และความสม ่าเสมอของตวัยาส าคญัตอ่หนว่ย เข้ามาตรฐานทกุตวัอยา่ง (ร้อยละ 100.0) 
และหวัข้อการละลายของตวัยา ผิดมาตรฐานจ านวน 3 ตวัอย่าง (ร้อยละ 21.4) ผลการศกึษานีส้ามารถน าไปใช้เป็นข้อมลู
ให้ผู้ผลติในการควบคมุคณุภาพยาให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานและมีประสทิธิภาพตอ่การรักษาโรคได้  
ค าส าคัญ : ยาเม็ดไทโอริดาซีน คณุภาพ 
 

Abstract 
 Thioridazine is a phenothiazine antipsychotic drug in the National List of Essential Medicines. 
Previous study conducted in the fiscal year 2015 indicated dissolution problem of this product. In the fiscal 
year 2018, The Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang re-evaluated the quality of Thioridazine 
hydrochloride Tablets.  A total of 14 samples at strengths of 10, 25, 50 and 100 mg  were collected from  
public hospitals and manufacturers. The samples were evaluated according to the United States 
Pharmacopoeia(USP40) with respect to assay, content uniformity and dissolution. The analytical methods 
were verified for the suitability prior to sample testing. The results showed that 11 samples complied with the 
requirement  whereas 3 samples(21.4%) did not meet the dissolution requirement. The results of this study 
can be useful for manufacturers to improve the quality of their products. 
Keywords: Thioridazine hydrochloride Tablets, quality 
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ให้ผู้ผลติในการควบคมุคณุภาพยาให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานและมีประสทิธิภาพตอ่การรักษาโรคได้  
ค าส าคัญ : ยาเม็ดไทโอริดาซีน คณุภาพ 
 

Abstract 
 Thioridazine is a phenothiazine antipsychotic drug in the National List of Essential Medicines. 
Previous study conducted in the fiscal year 2015 indicated dissolution problem of this product. In the fiscal 
year 2018, The Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang re-evaluated the quality of Thioridazine 
hydrochloride Tablets.  A total of 14 samples at strengths of 10, 25, 50 and 100 mg  were collected from  
public hospitals and manufacturers. The samples were evaluated according to the United States 
Pharmacopoeia(USP40) with respect to assay, content uniformity and dissolution. The analytical methods 
were verified for the suitability prior to sample testing. The results showed that 11 samples complied with the 
requirement  whereas 3 samples(21.4%) did not meet the dissolution requirement. The results of this study 
can be useful for manufacturers to improve the quality of their products. 
Keywords: Thioridazine hydrochloride Tablets, quality 
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บทคดัย่อ 
ยาเม็ดไดซลัฟิแรมเป็นยาที่อยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2561 บญัชี ค ใช้บ าบดัหรือรักษาการติดสรุาเรือ้รัง 

เนื่องจากยาเม็ดไดซลัฟิแรมจดัเป็นยาอนัตรายตามพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 และยงัไม่เคยมีการศึกษาคณุภาพยา
เม็ดไดซลัฟิแรมมาก่อน ดงันัน้ส านกัยาและวตัถเุสพติด จึงได้ท าการส ารวจคณุภาพยาดงักลา่วในปีงบประมาณ 2561 โดย
ท าการสุม่ตวัอย่างยาเม็ดไดซลัฟิแรม ขนาดความแรง 500 มิลลิกรัม  จากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศผ่านระบบแจ้ง
เตือนภยัและฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 17 ตวัอย่าง จากผู้ผลิต 5 ราย รวม 5 ทะเบียน
ต ารับยา จากผู้ผลิตที่ขึน้ทะเบียนในประเทศทัง้หมด 11 ราย รวม 11 ทะเบียนต ารับยา เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยา
ส าคัญ  ความแตกต่างจากน า้หนักเฉลี่ย และการกระจายของตวัยา โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของ
สหรัฐอเมริกา (USP 40) ซึง่ได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ 
สามารถสรุปได้ว่ายาเม็ดไดซลัฟิแรมที่มีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพ จากผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการ
จดัซือ้ยาของโรงพยาบาล การเลอืกใช้ยาของผู้บริโภค และการพฒันาผลติภณัฑ์ยาของบริษัทผู้ผลติได้ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไดซลัฟิแรม การส ารวจคณุภาพ 

Abstract 
Disulfiram Tablet listed as class C in the National List of Essential Medicines 2018, and used for 

supporting the treatment of chronic alcoholism. For the reason that Disulfiram Tablet is classified as 
dangerous drug in the Medicine Act B.E. 2510 and its quality has never been studied before, so the quality 
survey of Disulfiram Tablet was performed by Bureau of Drug and Narcotic in the fiscal year 2018.  The 
samples with strength of 500 mg were collected from the public hospitals by single window system.  A total of 
17 samples, 5 manufacturers 5 formulations from 11 manufacturers and 11 formulations in Thailand were 
evaluated for the content of active ingredient, weight variation and disintegration by using the methods and 
specifications of United States Pharmacopoeia (USP 40).  The analytical methods were verified for the 
suitability prior to sample testing.  The results found that all samples conformed to the requirement.  It can be 
concluded that Disulfiram Tablet in Thailand have satisfactory qualities. These results may be beneficial to the 
hospital’s drug purchasing, customer’s drug selection and company for development pharmaceutical 
products.   
Keywords: disulfiram tablet, quality survey 
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เตือนภยัและฐานข้อมลูคณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ จ านวน 17 ตวัอย่าง จากผู้ผลิต 5 ราย รวม 5 ทะเบียน
ต ารับยา จากผู้ผลิตที่ขึน้ทะเบียนในประเทศทัง้หมด 11 ราย รวม 11 ทะเบียนต ารับยา เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณตวัยา
ส าคัญ  ความแตกต่างจากน า้หนักเฉลี่ย และการกระจายของตวัยา โดยใช้วิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาของ
สหรัฐอเมริกา (USP 40) ซึง่ได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ 
สามารถสรุปได้ว่ายาเม็ดไดซลัฟิแรมที่มีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพ จากผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการ
จดัซือ้ยาของโรงพยาบาล การเลอืกใช้ยาของผู้บริโภค และการพฒันาผลติภณัฑ์ยาของบริษัทผู้ผลติได้ 
ค าส าคัญ: ยาเม็ดไดซลัฟิแรม การส ารวจคณุภาพ 

Abstract 
Disulfiram Tablet listed as class C in the National List of Essential Medicines 2018, and used for 

supporting the treatment of chronic alcoholism. For the reason that Disulfiram Tablet is classified as 
dangerous drug in the Medicine Act B.E. 2510 and its quality has never been studied before, so the quality 
survey of Disulfiram Tablet was performed by Bureau of Drug and Narcotic in the fiscal year 2018.  The 
samples with strength of 500 mg were collected from the public hospitals by single window system.  A total of 
17 samples, 5 manufacturers 5 formulations from 11 manufacturers and 11 formulations in Thailand were 
evaluated for the content of active ingredient, weight variation and disintegration by using the methods and 
specifications of United States Pharmacopoeia (USP 40).  The analytical methods were verified for the 
suitability prior to sample testing.  The results found that all samples conformed to the requirement.  It can be 
concluded that Disulfiram Tablet in Thailand have satisfactory qualities. These results may be beneficial to the 
hospital’s drug purchasing, customer’s drug selection and company for development pharmaceutical 
products.   
Keywords: disulfiram tablet, quality survey 
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คุณภาพยาเมด็สูตรผสมลามิวูดีนและซิโดวูดีน 
Quality of Lamivudine and Zidovudine Tablets 

ฐิวรรณภรณ์ ขวญักิจประณิธิ* และจิรานชุ แจม่ทวกีลุ 
Thiwanporn Kwankitpraniti* and Jiranuch Jamtaweekul 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
 ลามิวดูีนและซิโดวดูีนเป็นยาต้านรีโทรไวรัสกลุม่ Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)   ใน
บญัชียาหลกัแหง่ชาติส าหรับรักษาผู้ตดิเชือ้เอชไอวี แตย่งัไมเ่คยมีการศกึษาคณุภาพยานีม้าก่อน ในปีงบประมาณ 2561 
ส านกัยาและวตัถเุสพติดศึกษาคณุภาพยาเม็ดสตูรผสมลามวิดูีนและซิโดวดูีนภายใต้โครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพ
ยาจ านวน 10 ตวัอยา่ง จากผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย และผู้น าเข้า 1 ราย ใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานตามต ารายาของ
สหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 40 ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ตรวจวิเคราะห์หวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยา
ส าคญั ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลี่ย ความสม า่เสมอของตวัยาส าคญัตอ่หน่วย organic impurities และการละลาย 
พบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดสตูรผสมลามิวดูีนและซิโดวดูีนมีคณุภาพดี 
 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดสตูรผสมลามิวดูีนและซิโดวดูีน คณุภาพ 
 

Abstract 

 Lamivudine and zidovudine belong to the class of nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
(NRTI) antiretroviral drugs, which are in the National List of Essential Medicines for the treatment of HIV 
infection. However, their qualities have not yet been surveyed. Thus, for the fiscal year 2018, Bureau of 
Drug and Narcotic conducted a drug quality assurance program on the fixed-dose combination products 
of lamivudine and zidovudine. A total of 10 samples from one local manufacturer and one importer were 
evaluated using a verified method according to USP 40. Tests for identification, assay, weight variation, 
content uniformity, organic impurities and dissolution were performed. The results showed that all products 
complied with every requirement. It can be concluded that quality of the lamivudine and zidovudine tablets 
was optimal. 
Keywords: lamivudine and zidovudine tablets, quality  
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P2-22 คุณภาพยาเมด็สูตรผสมลามิวูดีนและซิโดวูดีน 
Quality of Lamivudine and Zidovudine Tablets 

ฐิวรรณภรณ์ ขวญักิจประณิธิ* และจิรานชุ แจม่ทวกีลุ 
Thiwanporn Kwankitpraniti* and Jiranuch Jamtaweekul 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
 ลามิวดูีนและซิโดวดูีนเป็นยาต้านรีโทรไวรัสกลุม่ Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)   ใน
บญัชียาหลกัแหง่ชาติส าหรับรักษาผู้ตดิเชือ้เอชไอวี แตย่งัไมเ่คยมีการศกึษาคณุภาพยานีม้าก่อน ในปีงบประมาณ 2561 
ส านกัยาและวตัถเุสพติดศึกษาคณุภาพยาเม็ดสตูรผสมลามวิดูีนและซิโดวดูีนภายใต้โครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพ
ยาจ านวน 10 ตวัอยา่ง จากผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย และผู้น าเข้า 1 ราย ใช้วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานตามต ารายาของ
สหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 40 ที่ผา่นการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ตรวจวิเคราะห์หวัข้อการตรวจเอกลกัษณ์ ปริมาณตวัยา
ส าคญั ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลี่ย ความสม า่เสมอของตวัยาส าคญัตอ่หน่วย organic impurities และการละลาย 
พบวา่ทกุตวัอยา่งเข้ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดสตูรผสมลามิวดูีนและซิโดวดูีนมีคณุภาพดี 
 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดสตูรผสมลามิวดูีนและซิโดวดูีน คณุภาพ 
 

Abstract 

 Lamivudine and zidovudine belong to the class of nucleoside reverse transcriptase inhibitor 
(NRTI) antiretroviral drugs, which are in the National List of Essential Medicines for the treatment of HIV 
infection. However, their qualities have not yet been surveyed. Thus, for the fiscal year 2018, Bureau of 
Drug and Narcotic conducted a drug quality assurance program on the fixed-dose combination products 
of lamivudine and zidovudine. A total of 10 samples from one local manufacturer and one importer were 
evaluated using a verified method according to USP 40. Tests for identification, assay, weight variation, 
content uniformity, organic impurities and dissolution were performed. The results showed that all products 
complied with every requirement. It can be concluded that quality of the lamivudine and zidovudine tablets 
was optimal. 
Keywords: lamivudine and zidovudine tablets, quality  
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คุณภาพยาเมด็ลามิวูดีน 
Quality of Lamivudine Tablets 

ฐิวรรณภรณ์ ขวญักิจประณิธิ* และจิรานชุ แจม่ทวกีลุ 
Thiwanporn Kwankitpraniti* and Jiranuch Jamtaweekul 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบรีุ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences, Nonthaburi 

บทคดัย่อ 
 ลามิวดูีนเป็นยาต้านรีโทรไวรัสกลุม่ Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)  น ามาใช้ในการ
รักษาผู้ตดิเชือ้เอชไอวีและไวรัสตบัอกัเสบบี  ยานีเ้ป็นยาต้านไวรัสที่อยูใ่นสตูรพืน้ฐานท่ีแนะน าโดย WHO Guideline 2003  
และในอดีตไมเ่คยมีการส ารวจยานีม้าก่อน ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถเุสพติดได้ศกึษาคณุภาพยาเมด็ลามวิู
ดีนจ านวน 23 ตวัอยา่ง โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศและบริษัทผู้ผลติ ประกอบด้วยขนาดความแรง 
100, 150 และ 300 มิลลิกรัม โดยเป็นผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย และผู้น าเข้า 2 ราย จ านวน 5 ทะเบียนต ารับยา  ตรวจ
วิเคราะห์คณุภาพตามวิธีวิเคราะห์และมาตรฐานในหวัข้อตา่งๆที่ก าหนดในต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (USP 
40) ได้แก่ การตรวจเอกลกัษณ์  การวิเคราะห์ปริมาณตวัยาส าคญั  ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลี่ย Organic 
Impurities และการละลายของตวัยา ซึง่ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการวเิคราะห์ ผลการวิเคราะห์พบวา่ทกุ
ตวัอยา่งเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์  แสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดลามิวดูีนที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพดี 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดลามิวดูีน คณุภาพยา 

Abstract 
Lamivudine belongs to the class of nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) antiretroviral 

drugs for the treatment of HIV and hepatitis B infection. Lamivudine was included in the antiretroviral 
regimen recommended by WHO Guideline 2003; however, its quality has not yet been surveyed. In the 
fiscal year 2018, pharmaceutical quality of the lamivudine tablets were evaluated by the Bureau of Drug 
and Narcotic. Twenty-three samples were randomly collected from the public hospitals and the 
manufacturers. The samples consisted of three strengths of 100, 150 and 300 mg tablet with 5 registration 
numbers. They were produced from one local manufacturer and imported from two companies. The verified 
analytical methods as per the USP 40 including identification, assay, weight variation, organic impurities 
and dissolution were performed. The results showed that all tested samples met the acceptance criteria. 
Thus, it indicated that lamivudine tablets prescribed in Thailand possessed the satisfactory pharmaceutical 
characteristics. 
Keywords: Lamivudine tablets, quality  
 
*Corresponding author 
Email: thiwanporn.k@dmsc.mail.go.th 
  

P2-23 คุณภาพยาเมด็ลามิวูดีน 
Quality of Lamivudine Tablets 

ฐิวรรณภรณ์ ขวญักิจประณิธิ* และจิรานชุ แจม่ทวกีลุ 
Thiwanporn Kwankitpraniti* and Jiranuch Jamtaweekul 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบรีุ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences, Nonthaburi 

บทคดัย่อ 
 ลามิวดูีนเป็นยาต้านรีโทรไวรัสกลุม่ Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)  น ามาใช้ในการ
รักษาผู้ตดิเชือ้เอชไอวีและไวรัสตบัอกัเสบบี  ยานีเ้ป็นยาต้านไวรัสที่อยูใ่นสตูรพืน้ฐานท่ีแนะน าโดย WHO Guideline 2003  
และในอดีตไมเ่คยมีการส ารวจยานีม้าก่อน ในปีงบประมาณ 2561 ส านกัยาและวตัถเุสพติดได้ศกึษาคณุภาพยาเมด็ลามวิู
ดีนจ านวน 23 ตวัอยา่ง โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศและบริษัทผู้ผลติ ประกอบด้วยขนาดความแรง 
100, 150 และ 300 มิลลิกรัม โดยเป็นผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย และผู้น าเข้า 2 ราย จ านวน 5 ทะเบียนต ารับยา  ตรวจ
วิเคราะห์คณุภาพตามวิธีวิเคราะห์และมาตรฐานในหวัข้อตา่งๆที่ก าหนดในต าราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (USP 
40) ได้แก่ การตรวจเอกลกัษณ์  การวิเคราะห์ปริมาณตวัยาส าคญั  ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลี่ย Organic 
Impurities และการละลายของตวัยา ซึง่ได้ด าเนินการทวนสอบวิธีก่อนท าการวเิคราะห์ ผลการวิเคราะห์พบวา่ทกุ
ตวัอยา่งเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์  แสดงให้เห็นวา่ยาเม็ดลามิวดูีนที่มีใช้ในประเทศไทยมีคณุภาพดี 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดลามิวดูีน คณุภาพยา 

Abstract 
Lamivudine belongs to the class of nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) antiretroviral 

drugs for the treatment of HIV and hepatitis B infection. Lamivudine was included in the antiretroviral 
regimen recommended by WHO Guideline 2003; however, its quality has not yet been surveyed. In the 
fiscal year 2018, pharmaceutical quality of the lamivudine tablets were evaluated by the Bureau of Drug 
and Narcotic. Twenty-three samples were randomly collected from the public hospitals and the 
manufacturers. The samples consisted of three strengths of 100, 150 and 300 mg tablet with 5 registration 
numbers. They were produced from one local manufacturer and imported from two companies. The verified 
analytical methods as per the USP 40 including identification, assay, weight variation, organic impurities 
and dissolution were performed. The results showed that all tested samples met the acceptance criteria. 
Thus, it indicated that lamivudine tablets prescribed in Thailand possessed the satisfactory pharmaceutical 
characteristics. 
Keywords: Lamivudine tablets, quality  
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คุณภาพยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ในประเทศไทย 
Quality of Lidocaine Hydrochloride Injection in Thailand 

จิตติมา ดาบทอง* สมุนา ศิริสนุทร นนธวฒัน์ พอ่เสอื ปวีณา เจริญสทิธ์ิ และปฏิมา มณีสถิตย์  
Jittima Dapthong*, Sumana Sirisoonthorn, Nonthawat Phosua, Paveena charoensit and Patima Maneesatid  

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
ยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์อยู่ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2561 บัญชี ก ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับ

ความรู้สกึของเส้นประสาท และใช้บ าบดัอาการหวัใจเต้นเร็วหรือหวัใจเต้นผิดจงัหวะ เนื่องจากยาฉีดลโิดเคน ไฮโดรคลอไรด์ 
มีช่วงการรักษาแคบ และคุณภาพของยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ไม่ได้ท าการส ารวจคุณภาพมามากกว่า 10 ปี ดงันัน้
ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ท าการส ารวจคุณภาพยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์  ใน
ปีงบประมาณ 2561  โดยท าการสุ่มตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ ผ่านระบบแจ้งเตือนภยัและฐานข้อมูล
คณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ และผู้ผลติในประเทศรวม 32 ตวัอยา่ง จากผู้ผลิตในประเทศ 31 ราย ผู้น าเข้า 
1 ราย จ านวน 11 ทะเบียนต ารับ ขนาดความแรง 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อปริมาณ
ตวัยาส าคัญ ความเป็นกรด-ด่าง Particulate Matter ความปราศจากเชือ้ และสารเอ็นโดทอกซิน โดยใช้วิธีและเกณฑ์
มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 40) ซึง่ได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าตวัอย่างที่ได้รับ
การตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อดงักลา่วเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ สรุปได้ว่ายาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ที่มีใช้ใน
ประเทศไทยมีคุณภาพ ผลการศึกษานีส้ามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางจัดซือ้ยาของโรงพยาบาลและการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ยาของบริษัทผู้ผลติได้ 

 

ค าส าคญั: ยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ ส ารวจคณุภาพ 
 

Abstract 
Lidocaine Hydrochloride Injection is listed in class A in the National List of Essential Medicines 2018 

and used as Local anaesthesia and Anti-arrhythmic drug. For the reasons that lidocaine hydrochloride 
injection has a narrow therapeutic index and quality has not been evaluated for more than 10 years.  
Therefore, the quality survey of lidocaine hydrochloride injection was performed by Bureau of Drug and 
Narcotic, Department of Medical Sciences in the fiscal year 2018.  The samples were collected from the 
public hospitals by the single window system and manufacturers in Thailand.  A total of 32 samples from 31 
manufacturers 1 importer 11 formulations, with strength of 10 and 20 mg/ml, were evaluated for the content of 
active ingredients, pH, particulate matter, sterility and bacterial endotoxins by using the methods and 
specifications of United States Pharmacopoeia (USP 40).  The analytical methods were verified for the 
suitability prior to sample testing.  The results found that every sample tested in those items conformed to 
requirement.  It can be concluded that lidocaine hydrochloride injection in Thailand have satisfactory quality. 
These results may be beneficial to the hospital’s drug purchasing and manufacturer for development 
pharmaceutical products.  
Keywords: Lidocaine Hydrochloride Injection, quality survey 
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บทคดัย่อ 
ยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์อยู่ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2561 บัญชี ก ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ช่วยระงับ

ความรู้สกึของเส้นประสาท และใช้บ าบดัอาการหวัใจเต้นเร็วหรือหวัใจเต้นผิดจงัหวะ เนื่องจากยาฉีดลโิดเคน ไฮโดรคลอไรด์ 
มีช่วงการรักษาแคบ และคุณภาพของยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ไม่ได้ท าการส ารวจคุณภาพมามากกว่า 10 ปี ดงันัน้
ส านักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ท าการส ารวจคุณภาพยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์  ใน
ปีงบประมาณ 2561  โดยท าการสุ่มตวัอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ ผ่านระบบแจ้งเตือนภยัและฐานข้อมูล
คณุภาพความปลอดภยัผลติภณัฑ์สขุภาพ และผู้ผลติในประเทศรวม 32 ตวัอยา่ง จากผู้ผลิตในประเทศ 31 ราย ผู้น าเข้า 
1 ราย จ านวน 11 ทะเบียนต ารับ ขนาดความแรง 10 และ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อปริมาณ
ตวัยาส าคัญ ความเป็นกรด-ด่าง Particulate Matter ความปราศจากเชือ้ และสารเอ็นโดทอกซิน โดยใช้วิธีและเกณฑ์
มาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา (USP 40) ซึง่ได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าตวัอย่างที่ได้รับ
การตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อดงักลา่วเข้ามาตรฐานทกุหวัข้อวิเคราะห์ สรุปได้ว่ายาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ที่มีใช้ใน
ประเทศไทยมีคุณภาพ ผลการศึกษานีส้ามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางจัดซือ้ยาของโรงพยาบาลและการพัฒนา
ผลติภณัฑ์ยาของบริษัทผู้ผลติได้ 

 

ค าส าคญั: ยาฉีดลิโดเคน ไฮโดรคลอไรด์ ส ารวจคณุภาพ 
 

Abstract 
Lidocaine Hydrochloride Injection is listed in class A in the National List of Essential Medicines 2018 

and used as Local anaesthesia and Anti-arrhythmic drug. For the reasons that lidocaine hydrochloride 
injection has a narrow therapeutic index and quality has not been evaluated for more than 10 years.  
Therefore, the quality survey of lidocaine hydrochloride injection was performed by Bureau of Drug and 
Narcotic, Department of Medical Sciences in the fiscal year 2018.  The samples were collected from the 
public hospitals by the single window system and manufacturers in Thailand.  A total of 32 samples from 31 
manufacturers 1 importer 11 formulations, with strength of 10 and 20 mg/ml, were evaluated for the content of 
active ingredients, pH, particulate matter, sterility and bacterial endotoxins by using the methods and 
specifications of United States Pharmacopoeia (USP 40).  The analytical methods were verified for the 
suitability prior to sample testing.  The results found that every sample tested in those items conformed to 
requirement.  It can be concluded that lidocaine hydrochloride injection in Thailand have satisfactory quality. 
These results may be beneficial to the hospital’s drug purchasing and manufacturer for development 
pharmaceutical products.  
Keywords: Lidocaine Hydrochloride Injection, quality survey 
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Quality of Clotrimazole in various dosage forms 
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บทคดัย่อ 

 โคลไตรมาโซล เป็นยาต้านเชือ้รากลุ่มอิมิดาโซล มีทัง้รูปแบบยาครีม ยาน า้ส าหรับทาภายนอก และยาเม็ด
ส าหรับเหน็บช่องคลอด ในปีงบประมาณ 2561 ได้ส ารวจคณุภาพยาโคลไตรมาโซลในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีและมาตรฐาน
ตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบบัที่ 40 ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยสุ่มตวัอย่างจากโรงพยาบาลรัฐและ
ผู้ผลติรวม 176 ตวัอยา่ง เป็นยาครีม 65 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั และการปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ 
พบ 1 ตวัอย่างผิดมาตรฐานหวัข้อการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์ ยาน า้ส าหรับทาภายนอก 6 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์หวัข้อ
ปริมาณตัวยาส าคัญ organic impurities และการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์ พบ 3 ตัวอย่างผิดมาตรฐานหัวข้อ organic 
impurities ยาเม็ดส าหรับเหน็บช่องคลอดจ านวน 105 ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอ
ของปริมาณตวัยาแต่ละหน่วย การกระจายตวัของเม็ดยาและ organic impurities พบ 52 ตวัอย่างผิดมาตรฐานหวัข้อ 
organic impurities และการกระจายตวัของเม็ดยา   
ค าส าคัญ: โคลไตรมาโซล ยาเม็ด ยาน า้ ครีม คณุภาพ 
 

Abstract 
 Clotrimazole is an imidazole antifungal drug which are available in various dosage forms such as 
creams, topical solutions and vaginal tablets. In the fiscal year 2018, the quality assessment of Clotrimazole 
was evaluated in accordance with the United States Pharmacopeia (USP 40). The method was verified prior to 
sample testing.  A total of 176 samples were collected from public hospitals and manufacturers. 65 samples of 
creams were tested for assay and microbial examination. The results showed that 1 sample failed microbial 
examination. 6 samples of topical solutions were tested for assay, organic impurities and microbial 
examination and it was shown that 3 samples failed organic impurities. 105 samples of vaginal tablets were 
tested for assay, uniformity of dosage units, disintegration and organic impurities. The results showed that 52 
samples failed organic impurities and disintegration. 
Keywords: Clotrimazole, tablets, solution, cream, quality 
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บทคดัย่อ 

 โคลไตรมาโซล เป็นยาต้านเชือ้รากลุ่มอิมิดาโซล มีทัง้รูปแบบยาครีม ยาน า้ส าหรับทาภายนอก และยาเม็ด
ส าหรับเหน็บช่องคลอด ในปีงบประมาณ 2561 ได้ส ารวจคณุภาพยาโคลไตรมาโซลในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีและมาตรฐาน
ตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบบัที่ 40 ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยสุ่มตวัอย่างจากโรงพยาบาลรัฐและ
ผู้ผลติรวม 176 ตวัอยา่ง เป็นยาครีม 65 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั และการปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ 
พบ 1 ตวัอย่างผิดมาตรฐานหวัข้อการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์ ยาน า้ส าหรับทาภายนอก 6 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์หวัข้อ
ปริมาณตัวยาส าคัญ organic impurities และการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์ พบ 3 ตัวอย่างผิดมาตรฐานหัวข้อ organic 
impurities ยาเม็ดส าหรับเหน็บช่องคลอดจ านวน 105 ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความสม ่าเสมอ
ของปริมาณตวัยาแต่ละหน่วย การกระจายตวัของเม็ดยาและ organic impurities พบ 52 ตวัอย่างผิดมาตรฐานหวัข้อ 
organic impurities และการกระจายตวัของเม็ดยา   
ค าส าคัญ: โคลไตรมาโซล ยาเม็ด ยาน า้ ครีม คณุภาพ 
 

Abstract 
 Clotrimazole is an imidazole antifungal drug which are available in various dosage forms such as 
creams, topical solutions and vaginal tablets. In the fiscal year 2018, the quality assessment of Clotrimazole 
was evaluated in accordance with the United States Pharmacopeia (USP 40). The method was verified prior to 
sample testing.  A total of 176 samples were collected from public hospitals and manufacturers. 65 samples of 
creams were tested for assay and microbial examination. The results showed that 1 sample failed microbial 
examination. 6 samples of topical solutions were tested for assay, organic impurities and microbial 
examination and it was shown that 3 samples failed organic impurities. 105 samples of vaginal tablets were 
tested for assay, uniformity of dosage units, disintegration and organic impurities. The results showed that 52 
samples failed organic impurities and disintegration. 
Keywords: Clotrimazole, tablets, solution, cream, quality 
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คุณภาพยาแคปซลูอนิโดเมทาซิน 
Quality of Indomethacin Capsules 
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Regional Medical Sciences Center 10, Ubonratchatanee, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
อินโดเมทาซิน เป็นยาแก้ปวดลดการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2561เพื่อ

ส ารวจและประเมินคณุภาพยาตามโครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพด้านยา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สุม่ตวัอยา่ง
ยาแคปซูลอินโดเมทาซินความแรง 25 มิลลิกรัมจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ  และโรงงานผลิตยาในประเทศ โดย
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 80 ตวัอย่างจากผู้ผลิต 12 ราย 25 ทะเบียนต ารับยา  ตรวจวิเคราะห์ตามวิธี
มาตรฐานต ารายาสหรัฐอเมริกา (USP 40) หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลีย่ และการละลายตวั
ของยา พบวา่มีคณุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 71 ตวัอยา่ง (88.8%) และไมผ่่านเกณฑ์จ านวน 9 ตวัอย่าง ในหวัข้อ
การละลายตัวของยาและความแตกต่างจากน า้หนกัเฉลี่ย สรุปได้ว่ายาแคปซูลอินโดเมทาซินยงัพบปัญหาคุณภาพใน
หวัข้อที่ส าคญัคือการละลายตวัของยาและความแตกต่างจากน า้หนกัเฉลีย่ ดงันัน้จึงควรเฝ้าระวงัและติดตามคณุภาพยา
อยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค าส าคัญ : แคปซลูอินโดเมทาซิน คณุภาพยา 
 

Abstract 
Indomethacin, a Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, is included in Thailand National List of 

Essential Medicine (2018). According to the survey under Drugs Quality Assurance Project 2019, a total of 80 
samples of 25 mg indomethacin capsules were collected from public hospitals and the Thai Food and Drug 
Administration which included 25 registration numbers of 12 manufacturers. The samples were evaluated 
according to the United States Pharmacopeia (USP 40) for identification, assay, weight variation and 
dissolution. The results showed that 71 samples (88.8%) complied with the pharmacopeia specification while 
9 samples failed the requirements for weight variation and dissolution. It can be concluded indomethacin 
capsules still have quality problems on weight variation and dissolution which need to be routinely monitored.  
 
Keywords: Indomethacin capsules, quality  
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บทคดัย่อ 
อินโดเมทาซิน เป็นยาแก้ปวดลดการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ พ.ศ. 2561เพื่อ

ส ารวจและประเมินคณุภาพยาตามโครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพด้านยา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สุม่ตวัอยา่ง
ยาแคปซูลอินโดเมทาซินความแรง 25 มิลลิกรัมจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ  และโรงงานผลิตยาในประเทศ โดย
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 80 ตวัอย่างจากผู้ผลิต 12 ราย 25 ทะเบียนต ารับยา  ตรวจวิเคราะห์ตามวิธี
มาตรฐานต ารายาสหรัฐอเมริกา (USP 40) หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกตา่งจากน า้หนกัเฉลีย่ และการละลายตวั
ของยา พบวา่มีคณุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 71 ตวัอยา่ง (88.8%) และไมผ่่านเกณฑ์จ านวน 9 ตวัอย่าง ในหวัข้อ
การละลายตัวของยาและความแตกต่างจากน า้หนกัเฉลี่ย สรุปได้ว่ายาแคปซูลอินโดเมทาซินยงัพบปัญหาคุณภาพใน
หวัข้อที่ส าคญัคือการละลายตวัของยาและความแตกต่างจากน า้หนกัเฉลีย่ ดงันัน้จึงควรเฝ้าระวงัและติดตามคณุภาพยา
อยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค าส าคัญ : แคปซลูอินโดเมทาซิน คณุภาพยา 
 

Abstract 
Indomethacin, a Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, is included in Thailand National List of 

Essential Medicine (2018). According to the survey under Drugs Quality Assurance Project 2019, a total of 80 
samples of 25 mg indomethacin capsules were collected from public hospitals and the Thai Food and Drug 
Administration which included 25 registration numbers of 12 manufacturers. The samples were evaluated 
according to the United States Pharmacopeia (USP 40) for identification, assay, weight variation and 
dissolution. The results showed that 71 samples (88.8%) complied with the pharmacopeia specification while 
9 samples failed the requirements for weight variation and dissolution. It can be concluded indomethacin 
capsules still have quality problems on weight variation and dissolution which need to be routinely monitored.  
 
Keywords: Indomethacin capsules, quality  
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การปรับปรุงแนวทางการตรวจพิสูจน์ยาอี ยาเค จากงานประจ าตรวจยาบ้าในปัสสาวะ 
Improvement of the way to determine ecstasy and ketamine from normal routine work  

of methamphetamine in the urine sample 
ชานิดา  แสงสริุย์* และกฤติกา น้อยถนอม 
Chanida  Sangsuri* and Krittikar  Noytanom 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 

Regional Medical Sciences Center 5 Samut Songkhram 
บทคดัย่อ 

ปัจจุบนัแนวทางการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  ของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  ตรวจ 3 
ชนิด คือ เมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน และกญัชา  ข้อมลูย้อนหลงั 10 ปี ช่วง พ.ศ.2551-2560 มีตวัอย่างปัสสาวะ 126,245 
ตวัอยา่ง พบยาอี (MDMA) เพียง 12 ตวัอยา่ง   ที่เกิดจากการระบขุอให้ตรวจ  เมื่อพิจารณางานตรวจเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะ ซึ่งตรวจยืนยันด้วยเทคนิค TLC ทุกตัวอย่างอยู่แล้ว  จึงมีการปรับเปลี่ยนการตรวจให้ได้ข้อมูลยาอีด้วย โดย
เปลี่ยน Developing Solvent เพียง 1 system จาก  Ethylacetate : Acetone : Ammonia  เป็น   Hexane : Acetone : 
Ammonia จากนัน้ทดสอบยาเคด้วยชุดทดสอบเบือ้งต้นในตวัอย่างที่ตรวจพบยาอี และยืนยนัด้วยเทคนิค GC-MS  ในปี 
2561 ตรวจพบยาอีถึง 67 ตวัอย่าง พบยาเค 36 ตัวอย่าง และมี 1 ตัวอย่าง ที่พบยาอีทัง้ชนิด MDMA และ MDE  จาก
แนวทางการตรวจที่ได้ปรับปรุงขึน้มานี ้ท าให้ทราบข้อมลูทัง้ยาบ้าและยาอีพร้อมกนั  และยงัขยายผลทราบข้อมลูยาเค ที่
มกัใช้ร่วมกบัยาอีได้อีกด้วย  ดงันัน้สถานตรวจพิสจูน์อาจต้องมีการทบทวนแนวทางการตรวจพิสจูน์สารเสพติดในปัสสาวะ  
ให้ได้ข้อมลูครอบคลมุ ครบถ้วนมากที่สดุ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สงัคมและ
ประเทศตอ่ไป       
ค าส าคัญ :  ปัสสาวะ สารเสพติด ยาอี ยาเค  

Abstract 
Currently, there are 3 types of illicit drugs, methamphetamine, morphine and marijuana to be 

analyzed by the center. Previously, in the past 10 years (2551-2560) 126,245 samples had been determined 
and only 12 samples found ecstasy.  So the center has been used the TLC technique and found out that by 
changing only 1 developing solvent from ethylacetate : acetone : ammonia to hexane : acetone : ammonia, 
can detect both methamphetamine and ecstasy at the same time. Surprisingly, most samples gave a positive 
result in ecstasy and ketamine at the same samples by using this method and confirming by GC-MS. In 2018, 
67 samples detected ecstasy and 36 samples for ketamine. Interestingly,1 sample has been given a positive 
result in 2 types of ecstasy, MDMA and  MDE. Therefore, the center, should revise the way of analysis for illicit 
drugs in the urine sample to improve and get the best results which will be useful for a society and the 
country.  
Keywords: urine, illicit drugs, ecstasy, ketamine 
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ปัสสาวะ ซึ่งตรวจยืนยันด้วยเทคนิค TLC ทุกตัวอย่างอยู่แล้ว  จึงมีการปรับเปลี่ยนการตรวจให้ได้ข้อมูลยาอีด้วย โดย
เปลี่ยน Developing Solvent เพียง 1 system จาก  Ethylacetate : Acetone : Ammonia  เป็น   Hexane : Acetone : 
Ammonia จากนัน้ทดสอบยาเคด้วยชุดทดสอบเบือ้งต้นในตวัอย่างที่ตรวจพบยาอี และยืนยนัด้วยเทคนิค GC-MS  ในปี 
2561 ตรวจพบยาอีถึง 67 ตวัอย่าง พบยาเค 36 ตัวอย่าง และมี 1 ตัวอย่าง ที่พบยาอีทัง้ชนิด MDMA และ MDE  จาก
แนวทางการตรวจที่ได้ปรับปรุงขึน้มานี ้ท าให้ทราบข้อมลูทัง้ยาบ้าและยาอีพร้อมกนั  และยงัขยายผลทราบข้อมลูยาเค ที่
มกัใช้ร่วมกบัยาอีได้อีกด้วย  ดงันัน้สถานตรวจพิสจูน์อาจต้องมีการทบทวนแนวทางการตรวจพิสจูน์สารเสพติดในปัสสาวะ  
ให้ได้ข้อมลูครอบคลมุ ครบถ้วนมากที่สดุ เพื่อให้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สงัคมและ
ประเทศตอ่ไป       
ค าส าคัญ :  ปัสสาวะ สารเสพติด ยาอี ยาเค  

Abstract 
Currently, there are 3 types of illicit drugs, methamphetamine, morphine and marijuana to be 

analyzed by the center. Previously, in the past 10 years (2551-2560) 126,245 samples had been determined 
and only 12 samples found ecstasy.  So the center has been used the TLC technique and found out that by 
changing only 1 developing solvent from ethylacetate : acetone : ammonia to hexane : acetone : ammonia, 
can detect both methamphetamine and ecstasy at the same time. Surprisingly, most samples gave a positive 
result in ecstasy and ketamine at the same samples by using this method and confirming by GC-MS. In 2018, 
67 samples detected ecstasy and 36 samples for ketamine. Interestingly,1 sample has been given a positive 
result in 2 types of ecstasy, MDMA and  MDE. Therefore, the center, should revise the way of analysis for illicit 
drugs in the urine sample to improve and get the best results which will be useful for a society and the 
country.  
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การทดสอบความช านาญสารเสพตดิในปัสสาวะ 4.0 ลดโลกร้อน  
Proficiency Testing of Nacotics in Urine Specimens 4.0, Plus Reduce 

องัคณา  กริชพิทกัษ์เงิน* อรพิณ  ทนนัขตัิ รุ่งทิพย์  เจือตี๋ สเุมธ  เทีย่งธรรม สรัลนนัท์  เผา่พืชพนัธุ์ 
พชัรา  คงอินทร์ อชิรญา  นาคฤทธ์ิ พิชญา  มาลา และภรณ์ทิพย์  ท้วมทอง 

Angkana Kritpitakngoen*, Orapin, Tanunkat, Rungtip Juati, Sumate  Thiangthum, Saralnun Phaophuetphan, 
Phatchara Kongin, Achiraya Nakkarit, Pichaya Mala and Pornthip Tuamthong. 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด 
Bureau of Drug and Narcotic 

บทคดัย่อ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านกัยาและวตัถเุสพติด เป็นหน่วยงานเดียวของประเทศที่ให้บริการทดสอบ

ความช านาญด้านสารเสพติดในปัสสาวะ ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนประมาณ  750 แห่ง  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.   2561    มีค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารและค่าขนส่งรวม 220,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน คือ เว็บไซต์ https://bdn.go.th/pt/ ซึ่งรองรับการ
ให้บริการทดสอบความช านาญของส านกัยาและวตัถเุสพติด 4 แผน ได้แก่  ยา ยาเสพติดในของกลาง วตัถอุอกฤทธ์ิในของ
กลาง และสารเสพติดในปัสสาวะ  พบวา่สามารถลดคา่ใช่จ่ายรวมของแผนสารเสพติดในปัสสาวะกวา่ 140,000 บาทตอ่ปี 
คิดเป็นร้อยละ 64 ลดเวลาและพืน้ท่ีในการจดัเก็บเอกสารได้มากกวา่ร้อยละ 80  ลดการใช้กระดาษร้อยละ 95 เช่ือมโยงไป
ถึงการลดขยะ ลดพลงังานและลดมลพิษ  มีระยะเวลาคุ้มทนุเพียง 2-3 ปี นอกจากนีย้งัมีระบบรักษาความลบั  ล าดบัการ
เข้าถึง ความปลอดภยัของข้อมลู ลดความผิดพลาดจากการถ่ายโอน เพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผล รองรับจ านวน
สมาชิกที่จะเพิ่มขึน้ การขยายขอบขา่ยและรอบการทดสอบต่อปีในอนาคต  ห้องปฏิบตัิการสมาชิกสามารถติดตาม ค้นหา 
และตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง   แม้ว่าห้องปฏิบตัิการสมาชิกจะมีความพึงพอใจในระดบัดีมาก แต่ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของห้องปฏิบัติการสมาชิก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
ค าส าคัญ :  การทดสอบความช านาญสารเสพตดิในปัสสาวะ  

 Abstract 
  Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences is the sole organization in 

Thailand offering the proficiency testing of narcotics in urine specimens. The participating members comprise 
approximately 750 public and private laboratories. In the 2018 fiscal year, expenses incurred in relation to 
issuance of reports and relevant documents and postal services amounted to 220,000 Baht. Thus, information 
technology (IT) was implemented through a website of https://bdn.go.th/pt/ covering 4 programs of 
proficiency testing (drugs, psychotropics and narcotics as property in dispute, as well as narcotics in urine 
specimens). It has been found that, during a one year period, total operational costs of narcotics in urine 
analysis was drastically decreased by more than 140,000 Baht, equivalent to 64% cost reduction. In addition, 
not only time but also storage spaces were impressively reduced by greater than 80%. Ninety five percent of 
paper consumption was reduced leading to environmental friendliness. The financial breaking event could be 
achieved within only 2-3 years. Moreover, efficiency of confidentiality mechanism, data privacy, data 
transferring and evaluation have been hugely improved. This website is ready to cope with participants, 
networks and tests expansion in the near future. The self-tracking system can be performed by the 
participants themselves. Although customer satisfactory evaluation was excellent, the beneficial feedbacks 
and suggestions would be very important for further IT system improvement. 
Keywords: Proficiency Testing, Narcotics in Urine. 
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และตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง   แม้ว่าห้องปฏิบตัิการสมาชิกจะมีความพึงพอใจในระดบัดีมาก แต่ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของห้องปฏิบัติการสมาชิก เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
ค าส าคัญ :  การทดสอบความช านาญสารเสพตดิในปัสสาวะ  

 Abstract 
  Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences is the sole organization in 

Thailand offering the proficiency testing of narcotics in urine specimens. The participating members comprise 
approximately 750 public and private laboratories. In the 2018 fiscal year, expenses incurred in relation to 
issuance of reports and relevant documents and postal services amounted to 220,000 Baht. Thus, information 
technology (IT) was implemented through a website of https://bdn.go.th/pt/ covering 4 programs of 
proficiency testing (drugs, psychotropics and narcotics as property in dispute, as well as narcotics in urine 
specimens). It has been found that, during a one year period, total operational costs of narcotics in urine 
analysis was drastically decreased by more than 140,000 Baht, equivalent to 64% cost reduction. In addition, 
not only time but also storage spaces were impressively reduced by greater than 80%. Ninety five percent of 
paper consumption was reduced leading to environmental friendliness. The financial breaking event could be 
achieved within only 2-3 years. Moreover, efficiency of confidentiality mechanism, data privacy, data 
transferring and evaluation have been hugely improved. This website is ready to cope with participants, 
networks and tests expansion in the near future. The self-tracking system can be performed by the 
participants themselves. Although customer satisfactory evaluation was excellent, the beneficial feedbacks 
and suggestions would be very important for further IT system improvement. 
Keywords: Proficiency Testing, Narcotics in Urine. 
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การประเมินความปลอดภยัอาหารใหม่ของส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร  
Novel Food Safety Assessment of Bureau of Quality and Safety of Food   

วนัวิสา  สนิทเชือ้* และพนาวลัย์  กลงึกลางดอน 
Wanwisa  Sanitchua* and Panawan Kluengklangdon 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences   

บทคดัย่อ  
อาหารใหม่ (Novel food) คือ อาหารหรือสว่นประกอบของอาหารท่ีมีหลกัฐานการบริโภคน้อยกว่า 15 ปี  หรือมาจาก

การผลิตโดยนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการหรือสง่เสริมสขุภาพ  ซึ่งอาจท าให้มี
สารที่ท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริโภคได้  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุจึงก าหนดให้อาหารใหม่ต้องผ่านการประเมิน
ความปลอดภยัก่อนผลิตหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่าย เป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้บริโภค ส านกัคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหนึ่งในหนว่ยที่ให้บริการประเมินความปลอดภยัอาหารใหม่ของประเทศไทย ขัน้ตอน
การประเมินความปลอดภัยเร่ิมต้นจากผู้ประกอบการยื่นเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้หน่วยประเมินความปลอดภัย
ตรวจสอบเอกสารพร้อมทัง้สบืค้นข้อมลูวิชาการเพิ่มเติม  จากนัน้ประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญอย่างน้อย 3 สาขา คือ 
พิษวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เคมีหรือชีวเคมีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วจัดท ารายงานผลการ
ประเมินความปลอดภยัสง่มอบให้ผู้ประกอบการและส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  เพื่อพิจารณาอนญุาตให้จ าหนา่ย
ในท้องตลาดได้  ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบอุปสรรคคือขาดแคลนข้อมูลการศึกษาทางพิษวิทยา  ภาครัฐจึงควรมีการ
สนับสนุนทรัพยากรในการศึกษาวิจัย เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการประเมินความปลอดภัยสารหรือสมุนไพรท่ีมีอยู่ ใน
ประเทศ และรองรับนวตักรรมด้านอาหาร  สนับสนุนการขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออก 
ตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจเชิงนวตักรรมตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” 
ค าส าคัญ: การประเมินความปลอดภยัอาหาร หน่วยประเมินความปลอดภยัอาหาร อาหารใหม ่ 

Abstract 
 Novel food means any substance used as food or food ingredients, which has been employed for human 
consumption evidence less than fifteen years or which has been developed in innovative process, aiming at an 
increase in nutritional values. These substances might be at risk of public health. Therefore, the novel food shall be 
evaluated on safety assessment prior to production or import permit for sale under the Notification of the Ministry of 
Public Health. Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences is one of the food safety 
assessment centers in Thailand. The process of the safety assessment is to consider scientific evidence of 
toxicological studies submitted by an applicant, including additional relevant data, to evaluate by at least 3 experts 
of toxicology, food science and technology, food chemistry, food biochemistry and other relevant fields, then to 
prepare the report of the safety assessment and finally send to both the applicant and Thai Food and Drug 
Administration for approval before use. Until now, the main issue of the assessments is insufficient scientific data of 
toxicological studies of which necessary resources should be supported by the Government. The findings would 
be useful in supporting food registration by the relevant authorities within the country and overseas, in order to 
advocate innovative or newly developed foods and facilitate international trade, in response to the strategy of 
Value-Based Economy Innovation in “Thailand 4.0”.  
Keywords: food safety assessment, food safety assessment center, novel food 
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วนัวิสา  สนิทเชือ้* และพนาวลัย์  กลงึกลางดอน 
Wanwisa  Sanitchua* and Panawan Kluengklangdon 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences   

บทคดัย่อ  
อาหารใหม่ (Novel food) คือ อาหารหรือสว่นประกอบของอาหารท่ีมีหลกัฐานการบริโภคน้อยกว่า 15 ปี  หรือมาจาก

การผลิตโดยนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการหรือสง่เสริมสขุภาพ  ซึ่งอาจท าให้มี
สารที่ท าให้เกิดความเสี่ยงในการบริโภคได้  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุจึงก าหนดให้อาหารใหม่ต้องผ่านการประเมิน
ความปลอดภยัก่อนผลิตหรือน าเข้าเพื่อจ าหน่าย เป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ผู้บริโภค ส านกัคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหนึ่งในหนว่ยที่ให้บริการประเมินความปลอดภยัอาหารใหม่ของประเทศไทย ขัน้ตอน
การประเมินความปลอดภัยเร่ิมต้นจากผู้ประกอบการยื่นเอกสารวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้หน่วยประเมินความปลอดภัย
ตรวจสอบเอกสารพร้อมทัง้สบืค้นข้อมลูวิชาการเพิ่มเติม  จากนัน้ประเมินความปลอดภยัโดยผู้ เช่ียวชาญอย่างน้อย 3 สาขา คือ 
พิษวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เคมีหรือชีวเคมีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง  แล้วจัดท ารายงานผลการ
ประเมินความปลอดภยัสง่มอบให้ผู้ประกอบการและส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  เพื่อพิจารณาอนญุาตให้จ าหนา่ย
ในท้องตลาดได้  ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบอุปสรรคคือขาดแคลนข้อมูลการศึกษาทางพิษวิทยา  ภาครัฐจึงควรมีการ
สนับสนุนทรัพยากรในการศึกษาวิจัย เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการประเมินความปลอดภัยสารหรือสมุนไพรท่ีมีอยู่ ใน
ประเทศ และรองรับนวตักรรมด้านอาหาร  สนับสนุนการขึน้ทะเบียนกับหน่วยงานภายในประเทศและส่งเสริมการส่งออก 
ตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจเชิงนวตักรรมตามนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” 
ค าส าคัญ: การประเมินความปลอดภยัอาหาร หน่วยประเมินความปลอดภยัอาหาร อาหารใหม ่ 

Abstract 
 Novel food means any substance used as food or food ingredients, which has been employed for human 
consumption evidence less than fifteen years or which has been developed in innovative process, aiming at an 
increase in nutritional values. These substances might be at risk of public health. Therefore, the novel food shall be 
evaluated on safety assessment prior to production or import permit for sale under the Notification of the Ministry of 
Public Health. Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences is one of the food safety 
assessment centers in Thailand. The process of the safety assessment is to consider scientific evidence of 
toxicological studies submitted by an applicant, including additional relevant data, to evaluate by at least 3 experts 
of toxicology, food science and technology, food chemistry, food biochemistry and other relevant fields, then to 
prepare the report of the safety assessment and finally send to both the applicant and Thai Food and Drug 
Administration for approval before use. Until now, the main issue of the assessments is insufficient scientific data of 
toxicological studies of which necessary resources should be supported by the Government. The findings would 
be useful in supporting food registration by the relevant authorities within the country and overseas, in order to 
advocate innovative or newly developed foods and facilitate international trade, in response to the strategy of 
Value-Based Economy Innovation in “Thailand 4.0”.  
Keywords: food safety assessment, food safety assessment center, novel food 
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การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัตกิารในการวิเคราะห์กรดไขมันอิสระในน า้มันปาล์ม 
Interlaboratory Comparison on Analysis of Free Fatty Acids in Palm Oil  

คเณศ เต็มไตรรัตน์* และนิยม วงศา  
Kanate Temtrirath* and Niyom Wongsa 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
น า้มนัปาล์มเป็นสนิค้าเกษตรที่ประเทศไทยสง่ออกเป็นอนัดบัต้นของโลก จากการประชมุ Codex Committee 

on Fats and Oils (CCFO) ครัง้ที่ 24 ประเทศสมาชิกได้เสนอให้แก้ไขคณุลกัษณะด้านคณุภาพส าหรับน า้มนัปาล์มดิบโดย
ใช้คา่ปริมาณกรดไขมนัอิสระเป็นดชันีบง่ชีค้ณุภาพแทนคา่ของกรด เนื่องจากยงัไมม่ีหนว่ยงานให้บริการทดสอบความช านาญใน
รายการดงักลา่ว  ประเทศไทยจงึจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบตัิการเพื่อรองรับมาตรฐานข้างต้น โดยส านกั
คณุภาพและความปลอดภยัอาหารได้ด าเนินการเปรียบเทยีบผลทดสอบระหวา่งห้องปฏิบตัิการเพื่อประเมินความสามารถ
ในการวิเคราะห์คา่ปริมาณกรดไขมนัอิสระ ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รอบ มีห้องปฏิบตัิการท่ีเข้าร่วมในแตล่ะรอบ 13 แหง่
จากทัว่ประเทศ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตวัอยา่งทดสอบท่ีใช้ในรอบที่ 1 คือ น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนัปาล์มจากเมลด็ปาล์ม
ดิบ อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง รอบท่ี 2 คือ น า้มนัปาล์มผา่นกรรมวิธี จ านวน 2 ตวัอยา่ง ใช้คะแนน z-score เป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสนิ ซึง่พบวา่ทัง้ 2 รอบ ห้องปฏิบตัิการ 8 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 62 มีความสามารถอยูใ่นเกณฑ์นา่พอใจ (|z| ≤ 2.0) ข้อมลู
จากห้องปฏิบตัิการท่ีเข้าร่วมระบวุา่สว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการวเิคราะห์ดงักลา่ว 
การศกึษาในครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นวา่ห้องปฏิบตัิการที่มีความสามารถอยูใ่นเกณฑ์เป็นที่นา่สงสยัและไมน่า่พงึพอใจ ควรทบทวนกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อระบคุวามเสีย่ง โดยเฉพาะการหาจดุยตุใินตวัอยา่งทดสอบซึง่ต้องอาศยัประสบการณ์และความช านาญของผู้วิเคราะห์ 
ค าส าคัญ:  การเปรียบเทียบผลทดสอบระหวา่งห้องปฏิบตัิการ กรดไขมนัอิสระ น า้มนัปาล์ม 

Abstract 
Palm oil is an agricultural commodity, which Thailand is among top of the world in exporting. During 

the 24thsession Codex Committee on Fats and Oils (CCFO), there was a submission of proposed amendment 
related to quality specification of virgin palm oil by a member state to practice free fatty acids as a quality 
index instead of acid value. Because there is still no proficiency testing provider in that scheme, laboratory 
preparedness is then required for Thailand in response to that standard. Consequently, Bureau of Quality and 
Safety of Food conducted the interlaboratory comparison to evaluate performance on analysis of free fatty 
acids in 2017 for 2 rounds with 13 laboratories from both government and private sectors participating in 
each round. Crude palm oil and crude palm kernel oil (1 sample per each) in 1st round and refined palm oil (2 
samples) in 2nd round were used as test materials. Laboratory performance was evaluated using z-score. It 
was found that in both rounds, 8 laboratories (62%) were regarded as satisfactory (|z| ≤ 2.0). In addition, 
documents from participating laboratories revealed that most of laboratories have not been accredited under 
ISO/IEC 17025 on that testing scope. This study indicated that laboratories with questionable and 
unsatisfactory assessment should review analytical procedures to identify risks; particularly determination of 
the endpoint in test materials that requires analyst’s experience and expertise. 
Keywords: Interlaboratory comparison, Free fatty acids, Palm oil 
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Interlaboratory Comparison on Analysis of Free Fatty Acids in Palm Oil  

คเณศ เต็มไตรรัตน์* และนิยม วงศา  
Kanate Temtrirath* and Niyom Wongsa 

ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
น า้มนัปาล์มเป็นสนิค้าเกษตรที่ประเทศไทยสง่ออกเป็นอนัดบัต้นของโลก จากการประชมุ Codex Committee 

on Fats and Oils (CCFO) ครัง้ที่ 24 ประเทศสมาชิกได้เสนอให้แก้ไขคณุลกัษณะด้านคณุภาพส าหรับน า้มนัปาล์มดิบโดย
ใช้คา่ปริมาณกรดไขมนัอิสระเป็นดชันีบง่ชีค้ณุภาพแทนคา่ของกรด เนื่องจากยงัไมม่ีหนว่ยงานให้บริการทดสอบความช านาญใน
รายการดงักลา่ว  ประเทศไทยจงึจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบตัิการเพื่อรองรับมาตรฐานข้างต้น โดยส านกั
คณุภาพและความปลอดภยัอาหารได้ด าเนินการเปรียบเทยีบผลทดสอบระหวา่งห้องปฏิบตัิการเพื่อประเมินความสามารถ
ในการวิเคราะห์คา่ปริมาณกรดไขมนัอิสระ ในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 2 รอบ มีห้องปฏิบตัิการท่ีเข้าร่วมในแตล่ะรอบ 13 แหง่
จากทัว่ประเทศ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตวัอยา่งทดสอบท่ีใช้ในรอบที่ 1 คือ น า้มนัปาล์มดิบและน า้มนัปาล์มจากเมลด็ปาล์ม
ดิบ อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง รอบท่ี 2 คือ น า้มนัปาล์มผา่นกรรมวิธี จ านวน 2 ตวัอยา่ง ใช้คะแนน z-score เป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสนิ ซึง่พบวา่ทัง้ 2 รอบ ห้องปฏิบตัิการ 8 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 62 มีความสามารถอยูใ่นเกณฑ์นา่พอใจ (|z| ≤ 2.0) ข้อมลู
จากห้องปฏิบตัิการท่ีเข้าร่วมระบวุา่สว่นใหญ่ยงัไมไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในรายการวเิคราะห์ดงักลา่ว 
การศกึษาในครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นวา่ห้องปฏิบตัิการที่มีความสามารถอยูใ่นเกณฑ์เป็นที่นา่สงสยัและไมน่า่พงึพอใจ ควรทบทวนกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อระบคุวามเสีย่ง โดยเฉพาะการหาจดุยตุใินตวัอยา่งทดสอบซึง่ต้องอาศยัประสบการณ์และความช านาญของผู้วิเคราะห์ 
ค าส าคัญ:  การเปรียบเทียบผลทดสอบระหวา่งห้องปฏิบตัิการ กรดไขมนัอิสระ น า้มนัปาล์ม 

Abstract 
Palm oil is an agricultural commodity, which Thailand is among top of the world in exporting. During 

the 24thsession Codex Committee on Fats and Oils (CCFO), there was a submission of proposed amendment 
related to quality specification of virgin palm oil by a member state to practice free fatty acids as a quality 
index instead of acid value. Because there is still no proficiency testing provider in that scheme, laboratory 
preparedness is then required for Thailand in response to that standard. Consequently, Bureau of Quality and 
Safety of Food conducted the interlaboratory comparison to evaluate performance on analysis of free fatty 
acids in 2017 for 2 rounds with 13 laboratories from both government and private sectors participating in 
each round. Crude palm oil and crude palm kernel oil (1 sample per each) in 1st round and refined palm oil (2 
samples) in 2nd round were used as test materials. Laboratory performance was evaluated using z-score. It 
was found that in both rounds, 8 laboratories (62%) were regarded as satisfactory (|z| ≤ 2.0). In addition, 
documents from participating laboratories revealed that most of laboratories have not been accredited under 
ISO/IEC 17025 on that testing scope. This study indicated that laboratories with questionable and 
unsatisfactory assessment should review analytical procedures to identify risks; particularly determination of 
the endpoint in test materials that requires analyst’s experience and expertise. 
Keywords: Interlaboratory comparison, Free fatty acids, Palm oil 
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บทคดัย่อ 

Sacha inchi หรือที่รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือ ถัว่ดำวอินคำ เป็นถัว่ทีม่โีปรตีนสงู และมีกรดอะมิโนที่จ ำเป็นตอ่ร่ำงกำย 
แตข้่อมลูเชิงคณุภำพและเชิงปริมำณของกรดอะมิโนในถัว่ดำวอนิคำยงัมีน้อย ดงันัน้จึงได้ท ำกำรศกึษำชนิดและปริมำณ
กรดอะมิโนในถัว่ดำวอินคำในประเทศไทย โดยเตรียมตวัอยำ่งแบบ single composite และวิเครำะห์ปริมำณด้วยวิธี 
Ultra-high performance liquid chromatography ผลกำรศกึษำพบวำ่ถัว่ดำวอินคำมีกรดอะมิโนท่ีจ ำเป็นครบทกุชนิดคือ 
ไอโซลวิซีน ลวิซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลำนีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน และวำลนีโดยลวิซีนพบปริมำณมำกที่สดุ กำร
ประเมินคณุคำ่ทำงโภชนำกำรของโปรตีนในถัว่ดำวอินคำโดยเปรียบเทียบปริมำณกรดอะมิโนจ ำเป็นแตล่ะชนิดที่พบกบั 
Amino acid scoring pattern ซึง่จดัท ำโดยคณะกรรมกำรร่วม FAO/WHO  พบวำ่โปรตีนจำกถัว่ดำวอินคำมีคณุคำ่ทำง
โภชนำกำรใกล้เคยีงกบัโปรตีนจำกถัว่เหลอืง และมีไลซีนเป็นกรดอะมิโนจ ำกดั ข้อมลูที่ได้นีส้ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรสง่เสริมภำวะโภชนำกำรของประชำชน อกีทัง้ยงัสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมลูในกำรพฒันำผลติภณัฑ์อำหำรใหมเ่พื่อ
ขบัเคลือ่นอตุสำหกรรมเกษตรของประเทศ 

 
ค าส าคัญ: กรดอะมิโน ถัว่ดำวอินคำ 

Abstract 
Sacha inchi or commonly known as Inca nut is a legume which is rich in protein and has essential 

amino acid. However, little information is known about quality and quantity of amino acid in Inca nut. Thus, 
study on type and content of amino acid in Inca nut in Thailand was then conducted by preparing single 
composite sample and determining content by Ultra-high performance liquid chromatography. The result 
demonstrated that Inca nut contains all essential amino acid that are isoleucine, leucine, lysine, methionine, 
phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. Leucine is found the greatest amount among essential amino 
acid. Nutritional evaluation of protein in Inca nut by comparing essential amino acid content that was found 
with Amino acid scoring pattern as recommended by joint FAO/WHO expert committee indicated that protein 
from Inca nut has comparable nutritional value to protein from Soybean and lysine is defined as limiting amino 
acid. Data from this work may be applied to use in promoting nutritional status of people and in facilitating the 
development of novel food products that will contribute to drive national agro-industry.  
 
Keywords: Amino acid, Inca nut 
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Sacha inchi หรือที่รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือ ถัว่ดำวอินคำ เป็นถัว่ทีม่โีปรตีนสงู และมีกรดอะมิโนที่จ ำเป็นตอ่ร่ำงกำย 
แตข้่อมลูเชิงคณุภำพและเชิงปริมำณของกรดอะมิโนในถัว่ดำวอนิคำยงัมีน้อย ดงันัน้จึงได้ท ำกำรศกึษำชนิดและปริมำณ
กรดอะมิโนในถัว่ดำวอินคำในประเทศไทย โดยเตรียมตวัอยำ่งแบบ single composite และวิเครำะห์ปริมำณด้วยวิธี 
Ultra-high performance liquid chromatography ผลกำรศกึษำพบวำ่ถัว่ดำวอินคำมีกรดอะมิโนท่ีจ ำเป็นครบทกุชนิดคือ 
ไอโซลวิซีน ลวิซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลำนีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน และวำลนีโดยลวิซีนพบปริมำณมำกที่สดุ กำร
ประเมินคณุคำ่ทำงโภชนำกำรของโปรตีนในถัว่ดำวอินคำโดยเปรียบเทียบปริมำณกรดอะมิโนจ ำเป็นแตล่ะชนิดที่พบกบั 
Amino acid scoring pattern ซึง่จดัท ำโดยคณะกรรมกำรร่วม FAO/WHO  พบวำ่โปรตีนจำกถัว่ดำวอินคำมีคณุคำ่ทำง
โภชนำกำรใกล้เคยีงกบัโปรตีนจำกถัว่เหลอืง และมีไลซีนเป็นกรดอะมิโนจ ำกดั ข้อมลูที่ได้นีส้ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรสง่เสริมภำวะโภชนำกำรของประชำชน อกีทัง้ยงัสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมลูในกำรพฒันำผลติภณัฑ์อำหำรใหมเ่พื่อ
ขบัเคลือ่นอตุสำหกรรมเกษตรของประเทศ 

 
ค าส าคัญ: กรดอะมิโน ถัว่ดำวอินคำ 

Abstract 
Sacha inchi or commonly known as Inca nut is a legume which is rich in protein and has essential 

amino acid. However, little information is known about quality and quantity of amino acid in Inca nut. Thus, 
study on type and content of amino acid in Inca nut in Thailand was then conducted by preparing single 
composite sample and determining content by Ultra-high performance liquid chromatography. The result 
demonstrated that Inca nut contains all essential amino acid that are isoleucine, leucine, lysine, methionine, 
phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. Leucine is found the greatest amount among essential amino 
acid. Nutritional evaluation of protein in Inca nut by comparing essential amino acid content that was found 
with Amino acid scoring pattern as recommended by joint FAO/WHO expert committee indicated that protein 
from Inca nut has comparable nutritional value to protein from Soybean and lysine is defined as limiting amino 
acid. Data from this work may be applied to use in promoting nutritional status of people and in facilitating the 
development of novel food products that will contribute to drive national agro-industry.  
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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ปลอมปนในผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโดย LC-MS/MS 
The development of multi-screening method for beta-agonists adulterated  

in dietary supplement products by LC-MS/MS 
สกลุรัตน์ สมสนัติสขุ*, จิราภา อณุหเลขกะ, ลดัดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ และภรพรรณ สง่ศรี 

Sakulrat Somsuntisuk*, Jirapa Unahalekhaka, Ladda Kaewklapanyacharoen and Pornphan Songsri 
ส านกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

 เบต้าอะโกนิสต์เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคทางเดินหายใจและเป็นสารเร่งเนือ้แดงท่ีมีการลกัลอบน ามาใช้ในการ เลีย้ง   
ปศสุตัว์ แตปั่จจบุนัถกูน ามาใช้อยา่งผิดวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นยาโด๊ปในนกักีฬา และยาลดความอ้วนในคนทัว่ไป ซึง่จากการ 
ติดตามเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 มีรายงานจากระบบแจ้งเตือนของประเทศออสเตรเลีย
พบการปลอมปนของเคลนบูเทอรอลในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบ      
ความใช้ได้ของวิธีคดักรองแบบ Multi-analyte ของกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ เคลนบูเทอรอล 
ซาลบทูามอล แรคโตพามีน และบรอมบเูทอรอล โดยสกัดตวัอย่างด้วยสารละลาย 20% เมทานอล จากนัน้ท าให้บริสทุธ์ิ
ด้วยเทคนิคการสกัดด้วยวฏัภาคของแข็ง (HLB cartridge) และตรวจวดัด้วย LC-MS/MS โดยสามารถก าหนดค่าจดุตดั
เท่ากบั 1 ไมโครกรัมต่อกรัม ซึ่งต ่ากว่าขนาดที่ใช้ในการรักษาประมาณ 40 - 6000 เท่า นอกจากนัน้ยงัเป็นวิธีที่ท าได้ง่าย 
รวดเร็ว คุ้มค่า และน่าเช่ือถือโดยการใช้เคร่ืองมือขัน้สงู ดงันัน้วิธีที่ถูกพัฒนาขึน้นีจ้ึงมีความสามารถเพียงพอในการใช้
ตรวจสอบการปลอมปนของกลุม่เบต้าอะโกนิสต์ในผลติภณัฑ์เสริมอาหารได้ และเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวงัเชิงรุกเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ: เคลนบเูทอรอล  เบต้าอะโกนิสต์ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

Abstract 
 Beta-agonists are a group of drugs for treatment of respiratory diseases, and they can be illegally used as 
leanness-enhancing agent in livestock. Nowadays, they are abused as a doping substance for athletes and 
weight loss supplement for people. From the food safety monitoring surveillance in October 2018, there was   
a report from Australia’s food alert system that found the adulteration of clenbuterol in dietary supplement 
products. Accordingly, this study aimed to develop and validate the multi-analyte screening method for    
beta-agonists: clenbuterol, salbutamol, ractopamine and brombuterol in dietary supplement products.        
The sample was extracted by 20% methanol, purified by SPE (HLB cartridge) and detected by LC-MS/MS. 
The cut-off value of this method is 1 µg/g, which is less than the therapeutic dose for approximately              
40 – 6000 times. Moreover, it is an easy, rapid, cost-effective and reliable method by using a high-order 
instrument. Therefore, this developed method is capable for screening the adulteration of beta-agonists          
in dietary supplement products and provides accomplishment for the proactive surveillance to protect 
consumers. 
Keywords:  Clenbuterol, beta-agonist, dietary supplement product 
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 เบต้าอะโกนิสต์เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคทางเดินหายใจและเป็นสารเร่งเนือ้แดงท่ีมีการลกัลอบน ามาใช้ในการ เลีย้ง   
ปศสุตัว์ แตปั่จจบุนัถกูน ามาใช้อยา่งผิดวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นยาโด๊ปในนกักีฬา และยาลดความอ้วนในคนทัว่ไป ซึง่จากการ 
ติดตามเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 มีรายงานจากระบบแจ้งเตือนของประเทศออสเตรเลีย
พบการปลอมปนของเคลนบูเทอรอลในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบ      
ความใช้ได้ของวิธีคดักรองแบบ Multi-analyte ของกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ได้แก่ เคลนบูเทอรอล 
ซาลบทูามอล แรคโตพามีน และบรอมบเูทอรอล โดยสกัดตวัอย่างด้วยสารละลาย 20% เมทานอล จากนัน้ท าให้บริสทุธ์ิ
ด้วยเทคนิคการสกัดด้วยวฏัภาคของแข็ง (HLB cartridge) และตรวจวดัด้วย LC-MS/MS โดยสามารถก าหนดค่าจดุตดั
เท่ากบั 1 ไมโครกรัมต่อกรัม ซึ่งต ่ากว่าขนาดที่ใช้ในการรักษาประมาณ 40 - 6000 เท่า นอกจากนัน้ยงัเป็นวิธีที่ท าได้ง่าย 
รวดเร็ว คุ้มค่า และน่าเช่ือถือโดยการใช้เคร่ืองมือขัน้สงู ดงันัน้วิธีที่ถูกพัฒนาขึน้นีจ้ึงมีความสามารถเพียงพอในการใช้
ตรวจสอบการปลอมปนของกลุม่เบต้าอะโกนิสต์ในผลติภณัฑ์เสริมอาหารได้ และเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวงัเชิงรุกเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ: เคลนบเูทอรอล  เบต้าอะโกนิสต์ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

Abstract 
 Beta-agonists are a group of drugs for treatment of respiratory diseases, and they can be illegally used as 
leanness-enhancing agent in livestock. Nowadays, they are abused as a doping substance for athletes and 
weight loss supplement for people. From the food safety monitoring surveillance in October 2018, there was   
a report from Australia’s food alert system that found the adulteration of clenbuterol in dietary supplement 
products. Accordingly, this study aimed to develop and validate the multi-analyte screening method for    
beta-agonists: clenbuterol, salbutamol, ractopamine and brombuterol in dietary supplement products.        
The sample was extracted by 20% methanol, purified by SPE (HLB cartridge) and detected by LC-MS/MS. 
The cut-off value of this method is 1 µg/g, which is less than the therapeutic dose for approximately              
40 – 6000 times. Moreover, it is an easy, rapid, cost-effective and reliable method by using a high-order 
instrument. Therefore, this developed method is capable for screening the adulteration of beta-agonists          
in dietary supplement products and provides accomplishment for the proactive surveillance to protect 
consumers. 
Keywords:  Clenbuterol, beta-agonist, dietary supplement product 
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การพัฒนาชุดตรวจอย่างง่ายในการทดสอบแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
Development of Coliform bacteria test kit  

 
วชิราภา เขียวรอด*  กรชนก ขยนัคิด  นชุจรี ร่วมชาติ  และอภิญญา รุ่งกระจา่ง 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 

The Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 

 Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LST) เป็นอาหารเลีย้งเชือ้ที่ใช้ตรวจสอบแบคทเีรียกลุม่โคลฟิอร์มแยกจาก
แบคทีเรียกลุม่อื่น โดยดคูวามสามารถการใช้น า้ตาลแลคโตสแล้วเกิดก๊าซในหลอดดกัก๊าซ ซึง่หากอาหารเลีย้งเชือ้ขุน่จะ
สงัเกตการเกิดก๊าซได้ไมช่ดัเจน จึงได้พฒันาสตูรอาหารเลีย้งเชือ้ Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth (mLST) 
โดยเติม 0.032 กรัมตอ่ลติร ของ Bromcresol purple ลงในอาหารเลีย้งเชือ้ Lauryl Sulphate Tryptose Broth เป็นวิธี
ทางเลอืก แบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มเมื่อใช้น า้ตาลแลคโตสแล้วเกิดกรดจะเปลีย่นสอีาหารเลีย้งเชือ้จากสมีว่งเป็นสเีหลอืง 
และท าการตรวจสอบความถกูต้องของวิธีทดสอบเชิงคณุภาพแบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มเปรียบเทยีบกบัวิธีมาตรฐาน BAM, 
2016 Chapter4 ในตวัอยา่ง Swab ภาชนะและมือผู้สมัผสัอาหาร โดยท าการศกึษาแบบ paired study ตาม ISO16140-
2:2016 ผลการศกึษา Sensitivity ของวิธีทางเลอืก และวิธีมาตรฐาน เทา่กบั 100%  และ 98.1% ตามล าดบั Relative 
Trueness และ False positive ratio  เทา่กบั 98.6% และ 5.9% ตามล าดบั นอกจากนีค้า่  Relative Limit of Detection 
(RLOD) เทา่กบั 1.17 ซึง่อยูใ่นชว่งเกณฑ์ยอมรับ RLOD >1, <1.5 สรุปได้วา่วิธีทางเลอืก mLST สามารถน ามาใช้ในการ
ทดสอบเชิงคณุภาพแบคทเีรียกลุม่โคลฟิอร์มและพฒันาเป็นชดุทดสอบอยา่งง่ายได้ 
ค าส าคัญ : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย การตรวจสอบความถกูต้องของวิธี 

Abstract 
 Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LST) is a culture medium used for identification of coliform 
bacteria distinguishes from other bacteria. The ability of using lactose to produce gas in Durham tube is 
difficult to observe, if the culture medium is turbid. The alternative method based on a modified Lauryl 
Sulphate Tryptose Broth (mLST) was developed by the addition of 0.032 g/l of Bromcresol purple in the LSL. 
Coliform bacteria could be detected by media color changing from purple to yellow. The mLST method 
validation study according to ISO16140-2: 2016 was examined and compared with the standard method 
BAM, 2016 Chapter 4. For swab samples including containers and hands, sensitivity of alternative methods 
and the standard method were 100% and 98.1% respectively. The Relative Trueness and False positive ratio 
were 98.6% and 5.9% respectively, moreover, the Relative Limit of Detection (RLOD) value (1.17) was 
acceptable to the criteria limited  (RLOD> 1, <1.5). As the results, the alternative method mLST could be used 
for qualitative test and furfure developed as a test kit for coliform bacteria detection. 
Keywords: Coliform bacteria, Method Validation 
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บทคดัย่อ 

 Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LST) เป็นอาหารเลีย้งเชือ้ที่ใช้ตรวจสอบแบคทเีรียกลุม่โคลฟิอร์มแยกจาก
แบคทีเรียกลุม่อื่น โดยดคูวามสามารถการใช้น า้ตาลแลคโตสแล้วเกิดก๊าซในหลอดดกัก๊าซ ซึง่หากอาหารเลีย้งเชือ้ขุน่จะ
สงัเกตการเกิดก๊าซได้ไมช่ดัเจน จึงได้พฒันาสตูรอาหารเลีย้งเชือ้ Modified Lauryl Sulphate Tryptose Broth (mLST) 
โดยเติม 0.032 กรัมตอ่ลติร ของ Bromcresol purple ลงในอาหารเลีย้งเชือ้ Lauryl Sulphate Tryptose Broth เป็นวิธี
ทางเลอืก แบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มเมื่อใช้น า้ตาลแลคโตสแล้วเกิดกรดจะเปลีย่นสอีาหารเลีย้งเชือ้จากสมีว่งเป็นสเีหลอืง 
และท าการตรวจสอบความถกูต้องของวิธีทดสอบเชิงคณุภาพแบคทีเรียกลุม่โคลฟิอร์มเปรียบเทยีบกบัวิธีมาตรฐาน BAM, 
2016 Chapter4 ในตวัอยา่ง Swab ภาชนะและมือผู้สมัผสัอาหาร โดยท าการศกึษาแบบ paired study ตาม ISO16140-
2:2016 ผลการศกึษา Sensitivity ของวิธีทางเลอืก และวิธีมาตรฐาน เทา่กบั 100%  และ 98.1% ตามล าดบั Relative 
Trueness และ False positive ratio  เทา่กบั 98.6% และ 5.9% ตามล าดบั นอกจากนีค้า่  Relative Limit of Detection 
(RLOD) เทา่กบั 1.17 ซึง่อยูใ่นชว่งเกณฑ์ยอมรับ RLOD >1, <1.5 สรุปได้วา่วิธีทางเลอืก mLST สามารถน ามาใช้ในการ
ทดสอบเชิงคณุภาพแบคทเีรียกลุม่โคลฟิอร์มและพฒันาเป็นชดุทดสอบอยา่งง่ายได้ 
ค าส าคัญ : โคลิฟอร์มแบคทีเรีย การตรวจสอบความถกูต้องของวิธี 

Abstract 
 Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LST) is a culture medium used for identification of coliform 
bacteria distinguishes from other bacteria. The ability of using lactose to produce gas in Durham tube is 
difficult to observe, if the culture medium is turbid. The alternative method based on a modified Lauryl 
Sulphate Tryptose Broth (mLST) was developed by the addition of 0.032 g/l of Bromcresol purple in the LSL. 
Coliform bacteria could be detected by media color changing from purple to yellow. The mLST method 
validation study according to ISO16140-2: 2016 was examined and compared with the standard method 
BAM, 2016 Chapter 4. For swab samples including containers and hands, sensitivity of alternative methods 
and the standard method were 100% and 98.1% respectively. The Relative Trueness and False positive ratio 
were 98.6% and 5.9% respectively, moreover, the Relative Limit of Detection (RLOD) value (1.17) was 
acceptable to the criteria limited  (RLOD> 1, <1.5). As the results, the alternative method mLST could be used 
for qualitative test and furfure developed as a test kit for coliform bacteria detection. 
Keywords: Coliform bacteria, Method Validation 
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บทคดัย่อ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคณุภาพเคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพใน
ช่องปากในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตรังพทัลงุและสตลูในระหว่างปี 2559-2561 โดยน าผลการทดสอบคา่ทางเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพ
รังสีตามข้อก าหนดมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 ของเคร่ืองเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐาน จ านวน 24
เคร่ืองในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกนัโดยใช้ paired t-testได้แก่ ความท าซ า้ของคา่ความต่างศกัย์  ความท าซ า้ของค่าเวลา
ในการฉายรังส ีความท าซ า้ของปริมาณรังสคีา่ความตา่งศกัย์ คา่เวลาในการฉายรังส ีระดบัปริมาณรังส ีและความหนาคร่ึง
คา่ของการกรองรังส ีผลการเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 1 ปีพบวา่ทกุคา่ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
(p<0.05)แต่ในช่วงระยะเวลา 2 ปี พบบางรายการมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ(p<0.05)แต่เป็นความ
แตกต่างเพียงเล็กน้อยได้แก่ ความท าซ า้ของปริมาณรังสี ค่าความต่างศกัย์ และค่าเวลาในการฉายรังสีโดยมีร้อยละของ
ความแตกต่าง เท่ากับ 0.62, 1.11 และ 0.64 ตามล าดบั จากผลดงักลา่วจึงสรุปได้ว่าเคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพใน
ช่องปากที่ได้มาตรฐาน คา่ผลการทดสอบคา่ทางเทคนิคในการถ่ายภาพรังสมีีการเปลีย่นแปลงเพียงเลก็น้อยไมเ่กินเกณฑ์ที่
ก าหนดในช่วง 1-2 ปี 
ค าส าคัญ : เคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในชอ่งปากคา่ทางเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพรังสี 

 
Abstract 

 Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang studied the quality drift of intraoral dental 
radiography in Trang, Phatthalung and Satun provinces during 2016-2018 to observe the different of the 
technical values for radiography in each year. The study was performed by testing the quality of 24 intraoral 
dental X-ray units in accordance with the Department of Medical Sciences standard. The parameters under 
studied were the reproducibility of tube voltage, exposure timer, radiation dose, the tube voltage, the 
exposure timer, the radiation output and the HVL. From the analysis of results using Paired t-test found all 
parameters were not significantly different (p<0.05) during 1 year. But during 2 years, found some parameters 
were slightly significantly different (p<0.05), there were the reproducibility of radiation dose, the tube voltage 
and the exposure timer. However the percentages of difference were only 0.62, 1.11 and 0.64 
respectively,and the quality test result were still in standard. We can conclude thatthe technical values of 
intraoral dental X-ray  unit were a little bit drift  but still in standard in 1- 2 years. 
Keywords: Intraoral dental radiography, technical values of radiography 
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บทคดัย่อ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคณุภาพเคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพใน
ช่องปากในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัตรังพทัลงุและสตลูในระหว่างปี 2559-2561 โดยน าผลการทดสอบคา่ทางเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพ
รังสีตามข้อก าหนดมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558 ของเคร่ืองเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐาน จ านวน 24
เคร่ืองในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกนัโดยใช้ paired t-testได้แก่ ความท าซ า้ของคา่ความต่างศกัย์  ความท าซ า้ของค่าเวลา
ในการฉายรังส ีความท าซ า้ของปริมาณรังสคีา่ความตา่งศกัย์ คา่เวลาในการฉายรังส ีระดบัปริมาณรังส ีและความหนาคร่ึง
คา่ของการกรองรังส ีผลการเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 1 ปีพบวา่ทกุคา่ไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
(p<0.05)แต่ในช่วงระยะเวลา 2 ปี พบบางรายการมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ(p<0.05)แต่เป็นความ
แตกต่างเพียงเล็กน้อยได้แก่ ความท าซ า้ของปริมาณรังสี ค่าความต่างศกัย์ และค่าเวลาในการฉายรังสีโดยมีร้อยละของ
ความแตกต่าง เท่ากับ 0.62, 1.11 และ 0.64 ตามล าดบั จากผลดงักลา่วจึงสรุปได้ว่าเคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพใน
ช่องปากที่ได้มาตรฐาน คา่ผลการทดสอบคา่ทางเทคนิคในการถ่ายภาพรังสมีีการเปลีย่นแปลงเพียงเลก็น้อยไมเ่กินเกณฑ์ที่
ก าหนดในช่วง 1-2 ปี 
ค าส าคัญ : เคร่ืองเอกซเรย์ฟันชนิดถ่ายภาพในชอ่งปากคา่ทางเทคนิคที่ใช้ถ่ายภาพรังสี 

 
Abstract 

 Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang studied the quality drift of intraoral dental 
radiography in Trang, Phatthalung and Satun provinces during 2016-2018 to observe the different of the 
technical values for radiography in each year. The study was performed by testing the quality of 24 intraoral 
dental X-ray units in accordance with the Department of Medical Sciences standard. The parameters under 
studied were the reproducibility of tube voltage, exposure timer, radiation dose, the tube voltage, the 
exposure timer, the radiation output and the HVL. From the analysis of results using Paired t-test found all 
parameters were not significantly different (p<0.05) during 1 year. But during 2 years, found some parameters 
were slightly significantly different (p<0.05), there were the reproducibility of radiation dose, the tube voltage 
and the exposure timer. However the percentages of difference were only 0.62, 1.11 and 0.64 
respectively,and the quality test result were still in standard. We can conclude thatthe technical values of 
intraoral dental X-ray  unit were a little bit drift  but still in standard in 1- 2 years. 
Keywords: Intraoral dental radiography, technical values of radiography 
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อานนท์ ศรีสขุ* และชยัยทุธ นทีธร 
Arnon Srisook* and Chaiyut Natheetorn 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจบุนัมีการน าเคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพามาใช้ในการวินจิฉยัโรคฟันเพิ่มมากขึน้ เพราะพกพาและใช้งานได้งา่ย 
ซึง่ผู้ปฏิบตัิงานจะต้องถือเคร่ืองเอกซเรย์ไว้ในมอืขณะถา่ยภาพรังส ีท าให้มีโอกาสได้รับรังสร่ัีวจากตวัเคร่ืองและรังสกีระเจิง
จากผู้ ป่วยมากกวา่การใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ประเภทอื่นที่ผู้ปฏิบตัิงานอยูห่ลงัอปุกรณ์ก าบงัรังสี จงึท าการศกึษาปริมาณ
รังสกีระเจิงและวสัดปุ้องกนัรังสกีระเจิงกลบัจากเคร่ืองเอกซเรย์ จ านวน 7 เคร่ือง ที่ความสงู 6 ระดบั พบวา่การร่ัวไหลของ
รังสจีากตวัเคร่ืองเอกซเรย์มีคา่มากที่สดุที่ระดบัความสงู 100 เซนติเมตร โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 231.5 µSv/hr (4.1455.0 
µSv/hr) คา่ปริมาณรังสกีระเจิงโดยไมม่ีแผน่กนัรังสสีะท้อนมีคา่มากที่สดุที่ระดบัความสงู 120 เซนติเมตร โดยมีคา่เฉลีย่
เทา่กบั 927.4 µSv/hr (700.01100.0 µSv/hr) คา่การลดทอนรังสสี าหรับแผน่วสัดกุนัรังสกีระเจิงชนิดตา่ง ๆ พบวา่การใช้
แผน่ตะกัว่มีคา่เฉลีย่ 65.5% (15.888.6%) แผน่ยิปซมัมีคา่เฉลีย่ 67.5% (22.088.8%) แผน่อลมูิเนียมมีคา่เฉลีย่ 
47.8% (18.773.8%) แผน่อะคริลกิมีคา่เฉลีย่ 44.2% (17.067.6%) สรุปได้วา่แผน่ยิปซมัมคีวามเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นวสัดลุดทอนรังสกีระเจิง เนื่องจากสามารถลดทอนรังสไีด้ดี ผลติเป็นชิน้งานได้ง่าย หาซือ้ได้ตามท้องตลาด 
ราคาไมแ่พง  และมีคา่การลดทอนรังสสีอดคล้องตาม NCRP Report No. 145 
ค าส าคัญ : เคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพกพา รังสีกระเจิง วสัดกุนัรังสีสะท้อน 

Abstract 
 Nowadays, the diagnosis of dental diseases in dentistry has brought more handheld dental X-ray machines 
to use because it is portable and easy to use. The operator will hold the X-ray machine in the hand while taking a 
photograph, causing the opportunity to receive radiation leaked from the X-ray machine and scattering radiation from 
patients rather than using other types of X-ray machines that the operator is behind radiation shielding equipment. 
Therefore studies the amount of scattering radiation and backscattered shielding materials from handheld X-ray 
machine of 7 units at a height of 6 levels. The maximum level of radiation leaked from the X-ray machine is at altitude 
100 cm, ranging from 4.1 to 455.0 µSv/hr (average 231.5 µSv/hr). The amount of scattering radiation without non-
backscattered shielding equipment is found to be the maximum value at a height of 120 cm. The value is in the range 
of  700.0-1,100.0 µSv/hr, (average 927.4 µSv/hr). Value of attenuation of radiation with backscattered shield equipment 
of various materials are: Lead sheet 15.8-88.6%, (average 65.5%), Gypsum sheet 22.0-88.8% (average 67.5%), 
Aluminum sheet 18.7-73.8% (average 47.8%), Acrylic sheet 17.0-67.6% (average is 44.2%). It can be concluded that 
the gypsum board is suitable to be used as a scattering radiation material because it can attenuate radiation 
considerably, can be produced easily, and can be purchased in the market, inexpensive and consistent with values 
from NCRP Report No. 145 
Keywords: Handheld Dental X-ray Machines, Scattering Radiation, Backscattered Shielding Materials 
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บทคดัย่อ 
 ปัจจบุนัมีการน าเคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพามาใช้ในการวินจิฉยัโรคฟันเพิ่มมากขึน้ เพราะพกพาและใช้งานได้งา่ย 
ซึง่ผู้ปฏิบตัิงานจะต้องถือเคร่ืองเอกซเรย์ไว้ในมอืขณะถา่ยภาพรังส ีท าให้มีโอกาสได้รับรังสร่ัีวจากตวัเคร่ืองและรังสกีระเจิง
จากผู้ ป่วยมากกวา่การใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ประเภทอื่นที่ผู้ปฏิบตัิงานอยูห่ลงัอปุกรณ์ก าบงัรังสี จงึท าการศกึษาปริมาณ
รังสกีระเจิงและวสัดปุ้องกนัรังสกีระเจิงกลบัจากเคร่ืองเอกซเรย์ จ านวน 7 เคร่ือง ที่ความสงู 6 ระดบั พบวา่การร่ัวไหลของ
รังสจีากตวัเคร่ืองเอกซเรย์มีคา่มากที่สดุที่ระดบัความสงู 100 เซนติเมตร โดยมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 231.5 µSv/hr (4.1455.0 
µSv/hr) คา่ปริมาณรังสกีระเจิงโดยไมม่ีแผน่กนัรังสสีะท้อนมีคา่มากที่สดุที่ระดบัความสงู 120 เซนติเมตร โดยมีคา่เฉลีย่
เทา่กบั 927.4 µSv/hr (700.01100.0 µSv/hr) คา่การลดทอนรังสสี าหรับแผน่วสัดกุนัรังสกีระเจิงชนิดตา่ง ๆ พบวา่การใช้
แผน่ตะกัว่มีคา่เฉลีย่ 65.5% (15.888.6%) แผน่ยิปซมัมคีา่เฉลีย่ 67.5% (22.088.8%) แผน่อลมูิเนียมมีคา่เฉลีย่ 
47.8% (18.773.8%) แผน่อะคริลกิมีคา่เฉลีย่ 44.2% (17.067.6%) สรุปได้วา่แผน่ยิปซมัมคีวามเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นวสัดลุดทอนรังสกีระเจิง เนื่องจากสามารถลดทอนรังสไีด้ดี ผลติเป็นชิน้งานได้ง่าย หาซือ้ได้ตามท้องตลาด 
ราคาไมแ่พง  และมีคา่การลดทอนรังสสีอดคล้องตาม NCRP Report No. 145 
ค าส าคัญ : เคร่ืองเอกซเรย์ฟันแบบพกพา รังสีกระเจิง วสัดกุนัรังสีสะท้อน 

Abstract 
 Nowadays, the diagnosis of dental diseases in dentistry has brought more handheld dental X-ray machines 
to use because it is portable and easy to use. The operator will hold the X-ray machine in the hand while taking a 
photograph, causing the opportunity to receive radiation leaked from the X-ray machine and scattering radiation from 
patients rather than using other types of X-ray machines that the operator is behind radiation shielding equipment. 
Therefore studies the amount of scattering radiation and backscattered shielding materials from handheld X-ray 
machine of 7 units at a height of 6 levels. The maximum level of radiation leaked from the X-ray machine is at altitude 
100 cm, ranging from 4.1 to 455.0 µSv/hr (average 231.5 µSv/hr). The amount of scattering radiation without non-
backscattered shielding equipment is found to be the maximum value at a height of 120 cm. The value is in the range 
of  700.0-1,100.0 µSv/hr, (average 927.4 µSv/hr). Value of attenuation of radiation with backscattered shield equipment 
of various materials are: Lead sheet 15.8-88.6%, (average 65.5%), Gypsum sheet 22.0-88.8% (average 67.5%), 
Aluminum sheet 18.7-73.8% (average 47.8%), Acrylic sheet 17.0-67.6% (average is 44.2%). It can be concluded that 
the gypsum board is suitable to be used as a scattering radiation material because it can attenuate radiation 
considerably, can be produced easily, and can be purchased in the market, inexpensive and consistent with values 
from NCRP Report No. 145 
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ความไม่แน่นอนของการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด 
Measurement uncertainty of blood alcohol content 

มณี เขม้นเขตรการ* จตพุร ชยัชนะ ดวงใจ จิปิภพ อรุณรัตน์ จีนมชัยา ศิราณี ตรีโสภณากร ศิริลกัษณ์ มะโนค า 
อติชาต สลีาวนิช และพิมอ าไพ คงแดง 
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บทคดัย่อ 
ห้องปฏิบตัิการพิษวิทยา ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่ได้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญการตรวจ

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกับหน่วยงานพิษวิทยา AUSTOX ประเทศออสเตรเลีย ตัง้แต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน มี
ห้องปฏิบตัิการทดสอบจากประเทศตา่งๆ เข้าร่วม โดยแต่ละห้องปฏิบตัิการจะรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวดัที่บอกถึง
การประมาณขอบเขตการกระจายของค่าความผิดพลาดที่ระบุระดับความเช่ือมั่นร่วมด้วยเสมอ ส าหรับประเทศไทย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดไว้ว่าผู้ขบัขี่ยานพาหนะท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ถือวา่เมาสรุา หรือผู้ขบัขี่มีอายไุม่ถึง 20 ปี มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสรุา 
จากการสงัเคราะห์ข้อมลูรายงานผลโปรแกรมทดสอบความช านาญฯ ปี พ.ศ.2554 ถึง 2561 เพื่อแสดงแนวโน้มการกระจายตวั
ของค่าความไม่แน่นอน พบวา่ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ตรวจพบในช่วงความเข้มข้น 15 ถึง 30 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความไม่แนน่อนของการวดัอยู่ในช่วง 1 ถึง 6 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และที่ช่วงความเข้มข้น 40 ถึง 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความไม่แน่นอนของการวดัอยูใ่นช่วง 1 ถึง 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ข้อค้นพบที่ได้จากข้อมลูครัง้นี ้พบวา่ค่าความไมแ่นน่อนของ
การวดัของแตล่ะห้องปฏิบตัิการมีผลตอ่การพิจารณาเกณฑ์การตดัสนิในกรณีที่มกีารน ากฎหมายมาบงัคบัใช้ ดงันัน้การก าหนด
เกณฑ์การตดัสินในทางกฎหมายส าหรับการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ค่าความไม่แน่นอน
ของการวดัมาใช้พิจารณาเพื่อก าหนดขีดจ ากดัของการตดัสนิใจ  
ค าส าคัญ : ความไมแ่น่นอนของการวดั แอลกอฮอล์ในเลือด 

Abstract 
 In 2008 to present, Toxicology laboratory of Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai has participated the blood 
alcohol proficiency testing program, AUSTOX toxicology from Australia. Participants in the AUSTOX program come from 
international testing laboratories. Blood alcohol content and measurement uncertainty have been reported from all participants. 
The uncertainty referring to the approximation of the errors distribution indicates the confidential level. Road Traffic Act, 1979 
requires drivers of vehicles with alcohol content more than 50 mg% or drivers under 20 years of age have alcohol content more 
than 20 mg%, considered drunk. The AUSTOX report from 2011 to 2018, data was studied the distribution of measurement 
uncertainty. It was found that 15 to 30 mg% and 40 to 60 mg% of blood alcohol content, having uncertainty in the range of 1 to 6 
mg% and 1 to 7 mg% respectively. The findings from this study, the measurement uncertainty influences the judging criteria in 
cases where the law applies. Therefore, the determination of legal decision rule for blood alcohol testing is necessary to use the 
measurement uncertainty for determining the decision limit. 
Keywords: measurement uncertainty, blood alcohol content 
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ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกับหน่วยงานพิษวิทยา AUSTOX ประเทศออสเตรเลีย ตัง้แต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน มี
ห้องปฏิบตัิการทดสอบจากประเทศตา่งๆ เข้าร่วม โดยแต่ละห้องปฏิบตัิการจะรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวดัที่บอกถึง
การประมาณขอบเขตการกระจายของค่าความผิดพลาดที่ระบุระดับความเช่ือมั่นร่วมด้วยเสมอ ส าหรับประเทศไทย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ก าหนดไว้ว่าผู้ขบัขี่ยานพาหนะท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ถือวา่เมาสรุา หรือผู้ขบัขี่มีอายไุม่ถึง 20 ปี มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมาสรุา 
จากการสงัเคราะห์ข้อมลูรายงานผลโปรแกรมทดสอบความช านาญฯ ปี พ.ศ.2554 ถึง 2561 เพื่อแสดงแนวโน้มการกระจายตวั
ของค่าความไม่แน่นอน พบวา่ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ตรวจพบในช่วงความเข้มข้น 15 ถึง 30 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความไม่แนน่อนของการวดัอยู่ในช่วง 1 ถึง 6 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และที่ช่วงความเข้มข้น 40 ถึง 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีค่า
ความไม่แน่นอนของการวดัอยูใ่นช่วง 1 ถึง 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ข้อค้นพบที่ได้จากข้อมลูครัง้นี ้พบวา่ค่าความไมแ่นน่อนของ
การวดัของแตล่ะห้องปฏิบตัิการมีผลตอ่การพิจารณาเกณฑ์การตดัสนิในกรณีที่มกีารน ากฎหมายมาบงัคบัใช้ ดงันัน้การก าหนด
เกณฑ์การตดัสินในทางกฎหมายส าหรับการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ค่าความไม่แน่นอน
ของการวดัมาใช้พิจารณาเพื่อก าหนดขีดจ ากดัของการตดัสนิใจ  
ค าส าคัญ : ความไมแ่น่นอนของการวดั แอลกอฮอล์ในเลือด 

Abstract 
 In 2008 to present, Toxicology laboratory of Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai has participated the blood 
alcohol proficiency testing program, AUSTOX toxicology from Australia. Participants in the AUSTOX program come from 
international testing laboratories. Blood alcohol content and measurement uncertainty have been reported from all participants. 
The uncertainty referring to the approximation of the errors distribution indicates the confidential level. Road Traffic Act, 1979 
requires drivers of vehicles with alcohol content more than 50 mg% or drivers under 20 years of age have alcohol content more 
than 20 mg%, considered drunk. The AUSTOX report from 2011 to 2018, data was studied the distribution of measurement 
uncertainty. It was found that 15 to 30 mg% and 40 to 60 mg% of blood alcohol content, having uncertainty in the range of 1 to 6 
mg% and 1 to 7 mg% respectively. The findings from this study, the measurement uncertainty influences the judging criteria in 
cases where the law applies. Therefore, the determination of legal decision rule for blood alcohol testing is necessary to use the 
measurement uncertainty for determining the decision limit. 
Keywords: measurement uncertainty, blood alcohol content 
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การจัดท าสารละลายมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ส าหรับใช้ในงานตรวจแอลกอฮอล์ในเลอืด 
The production of ethyl alcohol standard for using in blood alcohol testing 

ดวงใจ จิปิภพ*,  มณี เขม้นเขตรการ, จตพุร ชยัชนะ, อรุณรัตน์ จีนมชัยา, ศิราณี ตรีโสภณากร, ศิริลกัษณ์ มะโนค า, 
อติชาต สลีวานิช, พิมอ าไพ คงแดง 

Duangjai Jipipob*, Manee Khamenkhetkarn, Jatuporn Chaichana, Arunrat Cheenmatchaya, Siranee Treesopanakorn,  
Siriluk Manokam, Atichart Silawanich, Pimampai Kongdang 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
Regional medical science center 1 Chiangmai 

บทคดัย่อ 
การตรวจแอลกอฮอล์ในเลอืดเป็นหนึง่ในภารกิจการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจ

วิเคราะห์จ าเป็นต้องมกีารใช้สารมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ แตเ่นื่องจากสารมาตรฐานดงักลา่วมรีาคาแพงและมีอายกุาร
ใช้งานสัน้ ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่ จงึได้มกีารแก้ไขปัญหาโดยการจดัท าโครงการการผลติสารละลาย
มาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อสนบัสนนุให้ห้องปฏิบตัิการตรวจแอลกอฮอล์ในเลอืด ได้มีวสัดอุ้างอิงรับรองแอลกอฮอล์ไว้
ใช้งานทดแทนการสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ กระบวนการผลติท าภายใต้ข้อก าหนด ISO17034:2017 สารละลายมาตรฐานท่ี
เตรียมมีชว่งความเข้มข้นระหวา่ง 20 – 400 mg% จ านวน 4 ความเข้มข้นๆ ละ 300 ขวด โดยท าการทดสอบหาคา่ 
assigned value homogeneity และ stability เทียบกบัสารละลายมาตรฐานปฐมภมูิ และน าคา่ที่ได้จากการวดัมา
ประเมินผลทางสถิติ สารละลายมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลติขึน้ จะน าไปสนบัสนนุงานตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ใน
เลอืดให้แก่หนว่ยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 11 แหง่ หนว่ยงานภาครัฐและมหาวิทยาลยัจ านวน 9 
แหง่ และหนว่ยงานเอกชนจ านวน 9 แหง่ 
ค าส าคญั :สารละลายมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ 

Abstract 
Blood alcohol testing is one of Department of Medical Science services. Ethyl alcohol standard that 

required for blood alcohol analysis is expensive and has a short lifetime. Regional Medical Science Center 1 
Chiang Mai, consequently, has produced ethyl alcohol standard for using as certified reference material. 
These standards are used to support domestic blood alcohol laboratories. The production process was 
carried out under ISO17034:2017 requirement. 4 concentrations were prepared in the range of 20-400 mg%, 
300 bottles each. The prepared solutions were test and compared with primary standard. Assigned value, 
homogeneity and stability were evaluated. Standard produced will support 11 institutions of Department of 
Medical Science, 9 government institutions and universities and 9 private institutions. 
Keyword: Ethyl alcohol standard 
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The production of ethyl alcohol standard for using in blood alcohol testing 

ดวงใจ จิปิภพ*,  มณี เขม้นเขตรการ, จตพุร ชยัชนะ, อรุณรัตน์ จีนมชัยา, ศิราณี ตรีโสภณากร, ศิริลกัษณ์ มะโนค า, 
อติชาต สลีวานิช, พิมอ าไพ คงแดง 

Duangjai Jipipob*, Manee Khamenkhetkarn, Jatuporn Chaichana, Arunrat Cheenmatchaya, Siranee Treesopanakorn,  
Siriluk Manokam, Atichart Silawanich, Pimampai Kongdang 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
Regional medical science center 1 Chiangmai 

บทคดัย่อ 
การตรวจแอลกอฮอล์ในเลอืดเป็นหนึง่ในภารกิจการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจ

วิเคราะห์จ าเป็นต้องมกีารใช้สารมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ แตเ่นื่องจากสารมาตรฐานดงักลา่วมรีาคาแพงและมีอายกุาร
ใช้งานสัน้ ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่ จงึได้มกีารแก้ไขปัญหาโดยการจดัท าโครงการการผลติสารละลาย
มาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อสนบัสนนุให้ห้องปฏิบตัิการตรวจแอลกอฮอล์ในเลอืด ได้มีวสัดอุ้างอิงรับรองแอลกอฮอล์ไว้
ใช้งานทดแทนการสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ กระบวนการผลติท าภายใต้ข้อก าหนด ISO17034:2017 สารละลายมาตรฐานท่ี
เตรียมมีชว่งความเข้มข้นระหวา่ง 20 – 400 mg% จ านวน 4 ความเข้มข้นๆ ละ 300 ขวด โดยท าการทดสอบหาคา่ 
assigned value homogeneity และ stability เทียบกบัสารละลายมาตรฐานปฐมภมูิ และน าคา่ที่ได้จากการวดัมา
ประเมินผลทางสถิติ สารละลายมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลติขึน้ จะน าไปสนบัสนนุงานตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ใน
เลอืดให้แก่หนว่ยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 11 แหง่ หนว่ยงานภาครัฐและมหาวิทยาลยัจ านวน 9 
แหง่ และหนว่ยงานเอกชนจ านวน 9 แหง่ 
ค าส าคญั :สารละลายมาตรฐานเอทิลแอลกอฮอล์ 

Abstract 
Blood alcohol testing is one of Department of Medical Science services. Ethyl alcohol standard that 

required for blood alcohol analysis is expensive and has a short lifetime. Regional Medical Science Center 1 
Chiang Mai, consequently, has produced ethyl alcohol standard for using as certified reference material. 
These standards are used to support domestic blood alcohol laboratories. The production process was 
carried out under ISO17034:2017 requirement. 4 concentrations were prepared in the range of 20-400 mg%, 
300 bottles each. The prepared solutions were test and compared with primary standard. Assigned value, 
homogeneity and stability were evaluated. Standard produced will support 11 institutions of Department of 
Medical Science, 9 government institutions and universities and 9 private institutions. 
Keyword: Ethyl alcohol standard 
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การแยกสารส าคัญจากสารสกดักระชายด าเพื่อผลติเป็นสารมาตรฐานกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร 
The isolation of major compounds from Black ginger extract for the production of herbal Department of 

Medical Sciences reference standards 
นวนิตย์ ธนสลีงักรู* และเมทินี หลมิศิริวงษ์ 

Nawanit Thanaseelungkoon* and Maytinee Limsiriwong 
ส ำนกัยำและวตัถเุสพติด กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
กระชำยด ำ (Kaempferia parviflora) ได้รับกำรสง่เสริมให้เป็น Champion product ด้ำนสมนุไพร แตย่งัขำดสำร

มำตรฐำนท่ีใช้ในกำรควบคมุคณุภำพวตัถดุิบ สำรสกดั และผลติภณัฑ์เสริมสขุภำพจำกกระชำยด ำ ดงันัน้ เพื่อกำรผลติสำร
มำตรฐำนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ด้ำนสมนุไพรในอนำคต จึงศึกษำกำรแยกสำรส ำคญัที่เป็นองค์ประกอบในสำรสกดั
ก ร ะ ช ำ ย ด ำ  3 ช นิ ด  คื อ  5,7-Dimethoxyflavone (DMF), 5,7,4’-Trimethoxyflavone (TMF) แ ล ะ  3,3’,4’,5,7-
Pentamethoxyflavone (PMF) ด้วยเทคนิค Column chromatography (CC) ร่วมกบักำรตรวจสอบเอกลกัษณ์ด้วย Thin 
layer chromatography (TLC) แ ล ะ  Ultra-performance liquid chromatography-photodiode detector mass 
spectrometry (UPLC-PDA-MS) กำรศึกษำครัง้นีพ้บว่ำ สำมำรถแยกสำรสกัดหยำบผ่ำนคอลมัน์เบือ้งต้นให้ได้ส่วนที่
สนใจ (F4) ที่มีสำรส ำคญัทัง้ 3 ชนิด เทำ่กบั 22.21% w/w ของน ำ้หนกัสำรสกดัหยำบ แล้วจึงน ำมำแยกละเอียดด้วย Flash 
column chromatography ซึ่งสำมำรถแยก TMF คิดเป็น 7.11% w/w ของน ำ้หนกั F4 และได้สว่นท่ีมีสำรผสม DMF และ 
PMF (F4-2) คิดเป็น 76.52% w/w ของน ำ้หนกั F4 ที่สำมำรถน ำมำแยกละเอียดผ่ำนคอลมัน์ ได้เป็นสำรเดี่ยวต่อไป จำก
ผลกำรศกึษำสำมำรถน ำวิธีกำรแยกสำรดงักลำ่วนีม้ำใช้ประโยชน์ในกำรผลติสำรมำตรฐำนด้ำนสมนุไพรตอ่ไป 
ค าส าคัญ : สำรสกดักระชำยด ำ กำรแยก สำรส ำคญั 
 

Abstract 
Black ginger (K. parviflora) was promoting as herbal Champion product. But there was a lack of 

reference standards for the quality control of raw materials, extracts and health products from Black ginger. 
For further step of herbal Department of Medical Sciences reference standards production, the isolation of 
three major compounds; DMF, TMF and PMF from Black ginger extract was studied by CC technique. TLC 
and UPLC-PDA-MS were used for identification. According to the results, the considered fraction (F4) 
containing three major compounds was obtained as 22.21% w/w of crude extract. After the separation of F4 
fraction by flash column chromatography, TMF was isolated as 7.11% w/w of F4 and a combination fraction of 
DMF and PMF (F4-2) was obtained as 76.52% w/w of F4. Then the final step of column chromatograph was 
also operated for the separation of DMF from PMF as well. Based on this study, the isolation of these 
compounds is an efficient method in the production of herbal reference standards in the future. 
Keywords: Black ginger extract, Isolation, Major compounds 
 

*Corresponding author 
E-mail: nawanit.t@dmsc.mail.go.th 

P2-38 การแยกสารส าคัญจากสารสกดักระชายด าเพื่อผลติเป็นสารมาตรฐานกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร 
The isolation of major compounds from Black ginger extract for the production of herbal Department of 

Medical Sciences reference standards 
นวนิตย์ ธนสลีงักรู* และเมทินี หลมิศิริวงษ์ 

Nawanit Thanaseelungkoon* and Maytinee Limsiriwong 
ส ำนกัยำและวตัถเุสพติด กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
กระชำยด ำ (Kaempferia parviflora) ได้รับกำรสง่เสริมให้เป็น Champion product ด้ำนสมนุไพร แตย่งัขำดสำร

มำตรฐำนท่ีใช้ในกำรควบคมุคณุภำพวตัถดุิบ สำรสกดั และผลติภณัฑ์เสริมสขุภำพจำกกระชำยด ำ ดงันัน้ เพื่อกำรผลติสำร
มำตรฐำนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ด้ำนสมนุไพรในอนำคต จึงศึกษำกำรแยกสำรส ำคญัที่เป็นองค์ประกอบในสำรสกดั
ก ร ะ ช ำ ย ด ำ  3 ช นิ ด  คื อ  5,7-Dimethoxyflavone (DMF), 5,7,4’-Trimethoxyflavone (TMF) แ ล ะ  3,3’,4’,5,7-
Pentamethoxyflavone (PMF) ด้วยเทคนิค Column chromatography (CC) ร่วมกบักำรตรวจสอบเอกลกัษณ์ด้วย Thin 
layer chromatography (TLC) แ ล ะ  Ultra-performance liquid chromatography-photodiode detector mass 
spectrometry (UPLC-PDA-MS) กำรศึกษำครัง้นีพ้บว่ำ สำมำรถแยกสำรสกัดหยำบผ่ำนคอลมัน์เบือ้งต้นให้ได้ส่วนที่
สนใจ (F4) ที่มีสำรส ำคญัทัง้ 3 ชนิด เทำ่กบั 22.21% w/w ของน ำ้หนกัสำรสกดัหยำบ แล้วจึงน ำมำแยกละเอียดด้วย Flash 
column chromatography ซึ่งสำมำรถแยก TMF คิดเป็น 7.11% w/w ของน ำ้หนกั F4 และได้สว่นท่ีมีสำรผสม DMF และ 
PMF (F4-2) คิดเป็น 76.52% w/w ของน ำ้หนกั F4 ที่สำมำรถน ำมำแยกละเอียดผ่ำนคอลมัน์ ได้เป็นสำรเดี่ยวต่อไป จำก
ผลกำรศกึษำสำมำรถน ำวิธีกำรแยกสำรดงักลำ่วนีม้ำใช้ประโยชน์ในกำรผลติสำรมำตรฐำนด้ำนสมนุไพรตอ่ไป 
ค าส าคัญ : สำรสกดักระชำยด ำ กำรแยก สำรส ำคญั 
 

Abstract 
Black ginger (K. parviflora) was promoting as herbal Champion product. But there was a lack of 

reference standards for the quality control of raw materials, extracts and health products from Black ginger. 
For further step of herbal Department of Medical Sciences reference standards production, the isolation of 
three major compounds; DMF, TMF and PMF from Black ginger extract was studied by CC technique. TLC 
and UPLC-PDA-MS were used for identification. According to the results, the considered fraction (F4) 
containing three major compounds was obtained as 22.21% w/w of crude extract. After the separation of F4 
fraction by flash column chromatography, TMF was isolated as 7.11% w/w of F4 and a combination fraction of 
DMF and PMF (F4-2) was obtained as 76.52% w/w of F4. Then the final step of column chromatograph was 
also operated for the separation of DMF from PMF as well. Based on this study, the isolation of these 
compounds is an efficient method in the production of herbal reference standards in the future. 
Keywords: Black ginger extract, Isolation, Major compounds 
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การศึกษาเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมนิอยด์รวมในวตัถุดบิผงขมิน้ชัน 
Comparative study of total curcuminoids analysis in turmeric powder raw material 
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บทคดัย่อ  

 การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คมูินอยด์รวมในวตัถุดิบผงขมิน้ชนัโดยวิธีมาตรฐานตามต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย ใช้หลกัการวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แต่วิธีวิเคราะห์มีขัน้ตอนการเตรียมตวัอย่างที่ใช้
เวลานาน  การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมโดยใช้เคร่ืองไมโครเพลท 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์กบัเคร่ืองยวูีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ การเตรียมตวัอยา่ง เจือจางด้วยสดัสว่นเดียวกนั  แตเ่คร่ือง
ไมโครเพลทใช้ตวัท าละลายปริมาณน้อยกว่า และวดัค่าการดดูกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ผลการวิเคราะห์
ปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานในช่วงความเข้มข้น 0.8 – 3.2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
พบว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างน้อย 0.9950 ทัง้สองเคร่ืองมือ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์  พบว่า
ร้อยละการได้กลบัคืนมีค่าในช่วง 105.27 – 109.89 และ 98.20 – 103.84 ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ และเคร่ืองไมโครเพลทสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตามล าดับ ร้อยละของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสมัพัทธ์ของค่าการ
ดดูกลืนแสงน้อยกว่าร้อยละ 2.0 ส าหรับการวิเคราะห์ซ า้ในวนัเดียวกนั และน้อยกว่าร้อยละ 5.0 ส าหรับการวิเคราะห์ซ า้
ต่างวัน  ผลการวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมของเคร่ืองมือทัง้สองไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การ
วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองไมโครเพลทสามารถลดค่าใช้จ่ายของตวัท าละลาย ลดปริมาณตัวท าละลาย ลดของเสียจากการ
วิเคราะห์ และตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งจ านวนมากได้พร้อมกนั  
  
ค าส าคญั :  ขมิน้ชนั  เคร่ืองไมโครเพลทสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  เคร่ืองยวูีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์     

Abstract 
 Analysis of total curcuminoids contents in turmeric powder raw materials used spectrophotometric 

method as a standard method in Thai Herbal Pharmacopoeia (THP). However, sample preparation was time- 
consuming. This study aimed to compare analysis of total curcuminoids content using a microplate 
spectrophotometer and uv-visible spectrophotometer. Sample preparation was prepared followed the 
procedure in THP. It was diluted with the same ratio but microplate used small volume of solvent, and 
measured the absorbance at the wavelength of 420 nm. The results showed that the correlation coefficient of 
standard curcumin at the concentration of 0.8 – 3.2 g/mL was at least 0.9950 for both instruments. Method 
validation showed percent recovery in the range of 105.27 – 109.89 and 98.20 – 103.84 for 
spectrophotometer and microplate spectrophotometer, respectively. %RSD of the absorbance was less than 
2.0 (intraday precision) and less than 5.0 (inter-day precision). Analysis of total curcuminoids content with 
both instruments showed no statistically differences. Microplate analytical method reduced solvent cost, use 
and waste from the analysis as well as it can be used for analysis of many samples at the same time. 
 
Keywords: Curcuma longa, Microplate spectrophotometer, Spectrophotometer 
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บทคดัย่อ  

 การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คมูินอยด์รวมในวตัถุดิบผงขมิน้ชนัโดยวิธีมาตรฐานตามต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย ใช้หลกัการวดัค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แต่วิธีวิเคราะห์มีขัน้ตอนการเตรียมตวัอย่างที่ใช้
เวลานาน  การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมโดยใช้เคร่ืองไมโครเพลท 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์กบัเคร่ืองยวูีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ การเตรียมตวัอยา่ง เจือจางด้วยสดัสว่นเดียวกนั  แตเ่คร่ือง
ไมโครเพลทใช้ตวัท าละลายปริมาณน้อยกว่า และวดัค่าการดดูกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ผลการวิเคราะห์
ปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานในช่วงความเข้มข้น 0.8 – 3.2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
พบว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างน้อย 0.9950 ทัง้สองเคร่ืองมือ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์  พบว่า
ร้อยละการได้กลบัคืนมีค่าในช่วง 105.27 – 109.89 และ 98.20 – 103.84 ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ และเคร่ืองไมโครเพลทสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ตามล าดับ ร้อยละของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสมัพัทธ์ของค่าการ
ดดูกลืนแสงน้อยกว่าร้อยละ 2.0 ส าหรับการวิเคราะห์ซ า้ในวนัเดียวกนั และน้อยกว่าร้อยละ 5.0 ส าหรับการวิเคราะห์ซ า้
ต่างวัน  ผลการวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์รวมของเคร่ืองมือทัง้สองไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การ
วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองไมโครเพลทสามารถลดค่าใช้จ่ายของตวัท าละลาย ลดปริมาณตัวท าละลาย ลดของเสียจากการ
วิเคราะห์ และตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งจ านวนมากได้พร้อมกนั  
  
ค าส าคญั :  ขมิน้ชนั  เคร่ืองไมโครเพลทสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  เคร่ืองยวูีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์     

Abstract 
 Analysis of total curcuminoids contents in turmeric powder raw materials used spectrophotometric 

method as a standard method in Thai Herbal Pharmacopoeia (THP). However, sample preparation was time- 
consuming. This study aimed to compare analysis of total curcuminoids content using a microplate 
spectrophotometer and uv-visible spectrophotometer. Sample preparation was prepared followed the 
procedure in THP. It was diluted with the same ratio but microplate used small volume of solvent, and 
measured the absorbance at the wavelength of 420 nm. The results showed that the correlation coefficient of 
standard curcumin at the concentration of 0.8 – 3.2 g/mL was at least 0.9950 for both instruments. Method 
validation showed percent recovery in the range of 105.27 – 109.89 and 98.20 – 103.84 for 
spectrophotometer and microplate spectrophotometer, respectively. %RSD of the absorbance was less than 
2.0 (intraday precision) and less than 5.0 (inter-day precision). Analysis of total curcuminoids content with 
both instruments showed no statistically differences. Microplate analytical method reduced solvent cost, use 
and waste from the analysis as well as it can be used for analysis of many samples at the same time. 
 
Keywords: Curcuma longa, Microplate spectrophotometer, Spectrophotometer 
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คุณภาพของยาเม็ดไดคลอกซาซิลลินโซเดียมแคปซลู 
Quality of Dicloxacillin Sodium Capsules 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ด าเนินการศึกษาคุณภาพยาไดคลอกซา
ซิลลิน โซเดียม ซึง่จดัเป็นยาปฏิชีวนะกลุม่เพนนิซิลลิน ใช้รักษาโรคติดเชือ้แบคทีเรีย โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลตาม
โครงการหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา และจากโรงงานผลิตยาภายในประเทศ โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมจ านวน 117 ตวัอย่าง แบ่งเป็นขนาดความแรง 250 มิลลิกรัม จ านวน 61 ตวัอย่าง และ
ขนาดความแรง 500 มิลลกิรัม จ านวน 56 ตวัอยา่ง ท าการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USP 40)  ผลการวิเคราะห์พบว่าผา่นมาตรฐานทกุรายการทดสอบจ านวน 83 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 70.9) และ
ผิดมาตรฐานจ านวน 34 ตวัอย่าง (ร้อยละ 29.1) โดยผิดมาตรฐานหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกต่างของน า้หนกั
เฉลี่ยและปริมาณน า้ ส่วนหวัข้อการละลายเข้ามาตรฐานทุกตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่ายาไดคลอกซาซิลลินโซเดียม
แคปซูล ยงัคงมีปัญหาด้านคณุภาพ ซึง่สาเหตอุาจมาจากกระบวนการผลติ รูปแบบบรรจภุณัฑ์ และการเก็บรักษายา 
 
ค าส าคัญ : ไดคลอกซาซิลลินโซเดียมแคปซลู คณุภาพ 
 

Abstract  

   In 2018, the quality of dicloxacillin sodium capsules was established by Regional Medical Sciences 
Center 2 Phitsanulok.  Dicloxacillin sodium is the antibiotic drugs in the penicillin group.  In this study, 117 
samples were collected from the government hospitals and local manufacturers by Thai Food and Drug 
Administration.  A total of 117 samples consisted of 61 samples of 250 mg capsules and 56 samples of 500 
mg capsules. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia specification (USP 
40). The results showed that 83 samples (70.9% )  met the requirements while 34 samples (29.1% )  failed to 
meet for pharmacopeial specification.  All samples tested met the requirements of the USP for dissolution. The 
study showed that the quality problems of dicloxaillin sodium capsules still exist. Hence, the manufacturing 
process, the packaging and storage procedures play the important role in the quality of products. 
Keywords: dicloxacillin sodium capsules, quality 
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บทคดัย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ด าเนินการศึกษาคุณภาพยาไดคลอกซา
ซิลลิน โซเดียม ซึง่จดัเป็นยาปฏิชีวนะกลุม่เพนนิซิลลิน ใช้รักษาโรคติดเชือ้แบคทีเรีย โดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลตาม
โครงการหลกัประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา และจากโรงงานผลิตยาภายในประเทศ โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา รวมจ านวน 117 ตวัอย่าง แบ่งเป็นขนาดความแรง 250 มิลลิกรัม จ านวน 61 ตวัอย่าง และ
ขนาดความแรง 500 มิลลกิรัม จ านวน 56 ตวัอยา่ง ท าการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีและเกณฑ์มาตรฐานตามต ารายาประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USP 40)  ผลการวิเคราะห์พบว่าผา่นมาตรฐานทกุรายการทดสอบจ านวน 83 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 70.9) และ
ผิดมาตรฐานจ านวน 34 ตวัอย่าง (ร้อยละ 29.1) โดยผิดมาตรฐานหวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั ความแตกต่างของน า้หนกั
เฉลี่ยและปริมาณน า้ ส่วนหวัข้อการละลายเข้ามาตรฐานทุกตวัอย่าง จากการศึกษาพบว่ายาไดคลอกซาซิลลินโซเดียม
แคปซูล ยงัคงมีปัญหาด้านคณุภาพ ซึง่สาเหตอุาจมาจากกระบวนการผลติ รูปแบบบรรจภุณัฑ์ และการเก็บรักษายา 
 
ค าส าคัญ : ไดคลอกซาซิลลินโซเดียมแคปซลู คณุภาพ 
 

Abstract  

   In 2018, the quality of dicloxacillin sodium capsules was established by Regional Medical Sciences 
Center 2 Phitsanulok.  Dicloxacillin sodium is the antibiotic drugs in the penicillin group.  In this study, 117 
samples were collected from the government hospitals and local manufacturers by Thai Food and Drug 
Administration.  A total of 117 samples consisted of 61 samples of 250 mg capsules and 56 samples of 500 
mg capsules. The samples were evaluated according to the United States Pharmacopeia specification (USP 
40). The results showed that 83 samples (70.9% )  met the requirements while 34 samples (29.1% )  failed to 
meet for pharmacopeial specification.  All samples tested met the requirements of the USP for dissolution. The 
study showed that the quality problems of dicloxaillin sodium capsules still exist. Hence, the manufacturing 
process, the packaging and storage procedures play the important role in the quality of products. 
Keywords: dicloxacillin sodium capsules, quality 
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คุณภาพยาเม็ดแอมโลดิปีน บีไซเลต 
Quality of Amlodipine besylate Tablets 

ธญัญาภทัร์  วชัรชยัพฒัน์* ศภุลกัษณ์ พริง้เพราะ ประภาพรรณ พิมพ์แก้ว และปวีณา สาลแีสง 
Thanyaphat Watcharachaiphat*, Supaluck Pringproh, Prapapan Pimkaew and Pawina Salisaeng 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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บทคดัย่อ 

ยาเม็ดแอมโลดิปีน บีไซเลต เป็นยากลุม่ Calcium Channel Blockers ชนิด Long-acting dihydropyridine  
เป็นยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ  ใช้ในการรักษาโรคความดนัโลหิตสงูและโรคที่เก่ียวข้องกบัหลอดเลอืดหวัใจ ในประเทศ
ไทยมีจ าหนา่ยในรูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 2.5, 5 และ10 มิลลกิรัม ในปีงบประมาณ 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นร่วมกบัส านกัยาและวตัถเุสพตดิและส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เฝ้าระวงัคณุภาพยา
แอมโลดิปีนท่ีมีจ าหนา่ยในประเทศไทย โดยสุม่เก็บตวัอยา่งจากโรงพยาบาล ดา่นคลงัสนิค้าและบริษัทยา จ านวน 82 
ตวัอยา่ง 21 ทะเบียนต ารับ แบง่เป็นขนาดความแรง 5 มิลลกิรัม จ านวน 46 ตวัอยา่งและ 10 มิลลกิรัม จ านวน 36 
ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต ารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 40 (USP 40) ในหวัข้อปริมาณตวั
ยาส าคญั ความสม า่เสมอของตวัยา การละลายของตวัยา และการตรวจหาสารปนเปือ้นอ่ืนๆท่ีไมใ่ชต่วัยาส าคญัในต ารับ 
พบวา่เข้ามาตรฐาน 80 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 97.6)และผิดมาตรฐาน 2 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 2.4)  ในหวัข้อความสม ่าเสมอของตวั
ยา ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี ้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบในการคดัเลอืกยาให้กบัหนว่ยงานท่ีให้บริการ
ด้านสาธารณสขุ โดยข้อมลูเหลา่นี ้จะถกูเผยแพร่ในหนงัสอืรายช่ือผลติภณัฑ์ยาคณุภาพและผู้ผลติ (Green book)

ค าส าคัญ : แอมโลดิปีน คณุภาพ  
Abstract 

Amlodipine besylate tablet is a long acting dihydropyridine calcium channel blocker in National List 
of Essential Medicines (NLEM) for treatment of hypertension, angina and coronary artery disease. Available 
products in Thailand are formulated as plain compressed tablets at strengths of 2.5, 5 and 10 mg. In fiscal 
year 2018, Regional Medical Sciences Center 7 Khonkaen, in collaboration with Bureau of Drug and Narcotic 
and Food and Drug Administration, conducted a quality surveillance of amlodipine besylate tablets available 
in Thailand. A total of 82 samples from 21 drug registration numbers were collected from hospitals, 
warehouses and local manufacturers. Samples were analyzed as stated in the United States Pharmacopoeia 
40 (USP 40) with respect to Identification, Assay, Dissolution, Content uniformity and Related substances. The 
results showed that 80 samples (97.6%) passed every test and 2 samples (2.4%) failed the content uniformity 
test. This surveillance results would be helpful for selection of medicines to be used in healthcare units. All 
results were published in the Greenbook. 
Keyword: Amlodipine besylateTablets, Quality 
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บทคดัย่อ 

ยาเม็ดแอมโลดิปีน บีไซเลต เป็นยากลุม่ Calcium Channel Blockers ชนิด Long-acting dihydropyridine  
เป็นยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ  ใช้ในการรักษาโรคความดนัโลหิตสงูและโรคที่เก่ียวข้องกบัหลอดเลอืดหวัใจ ในประเทศ
ไทยมีจ าหนา่ยในรูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 2.5, 5 และ10 มิลลกิรัม ในปีงบประมาณ 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่นร่วมกบัส านกัยาและวตัถเุสพตดิและส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เฝ้าระวงัคณุภาพยา
แอมโลดิปีนท่ีมีจ าหนา่ยในประเทศไทย โดยสุม่เก็บตวัอยา่งจากโรงพยาบาล ดา่นคลงัสนิค้าและบริษัทยา จ านวน 82 
ตวัอยา่ง 21 ทะเบียนต ารับ แบง่เป็นขนาดความแรง 5 มิลลกิรัม จ านวน 46 ตวัอยา่งและ 10 มิลลกิรัม จ านวน 36 
ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต ารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบบัท่ี 40 (USP 40) ในหวัข้อปริมาณตวั
ยาส าคญั ความสม า่เสมอของตวัยา การละลายของตวัยา และการตรวจหาสารปนเปือ้นอ่ืนๆท่ีไมใ่ชต่วัยาส าคญัในต ารับ 
พบวา่เข้ามาตรฐาน 80 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 97.6)และผิดมาตรฐาน 2 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 2.4)  ในหวัข้อความสม ่าเสมอของตวั
ยา ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี ้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบในการคดัเลอืกยาให้กบัหนว่ยงานท่ีให้บริการ
ด้านสาธารณสขุ โดยข้อมลูเหลา่นี ้จะถกูเผยแพร่ในหนงัสอืรายช่ือผลติภณัฑ์ยาคณุภาพและผู้ผลติ (Green book)

ค าส าคัญ : แอมโลดิปีน คณุภาพ  
Abstract 

Amlodipine besylate tablet is a long acting dihydropyridine calcium channel blocker in National List 
of Essential Medicines (NLEM) for treatment of hypertension, angina and coronary artery disease. Available 
products in Thailand are formulated as plain compressed tablets at strengths of 2.5, 5 and 10 mg. In fiscal 
year 2018, Regional Medical Sciences Center 7 Khonkaen, in collaboration with Bureau of Drug and Narcotic 
and Food and Drug Administration, conducted a quality surveillance of amlodipine besylate tablets available 
in Thailand. A total of 82 samples from 21 drug registration numbers were collected from hospitals, 
warehouses and local manufacturers. Samples were analyzed as stated in the United States Pharmacopoeia 
40 (USP 40) with respect to Identification, Assay, Dissolution, Content uniformity and Related substances. The 
results showed that 80 samples (97.6%) passed every test and 2 samples (2.4%) failed the content uniformity 
test. This surveillance results would be helpful for selection of medicines to be used in healthcare units. All 
results were published in the Greenbook. 
Keyword: Amlodipine besylateTablets, Quality 
*Corresponding author  
E-mail: thanyaphat.w@dmsc.mail.go.th  



157
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”

ห
อ

งท
ี่0

2
สาขาการวิจัยและพัฒ

นานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค

 

คุณภาพยาเม็ดทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ในประเทศไทย 
Quality of Trazodone Hydrochloride Tablets in Thailand 

ทศันีย์ ปานผดงุ* จีระนนัต์ ชพูลู และสายใจ ปริยะวาท ี
Tassanee Panphadung*,Jeeranan Choopool and Saijai Pariyawatee 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

Regional MedicalSciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences 
 

บทคดัย่อ 
 ยาทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ ใช้เป็นยารักษาภาวะซมึเศร้า เป็นยาที่อยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ อยูใ่นหมวดของ
ยาอันตราย ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  12 สงขลา รวมกับส านักยาและวัตถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงคดัเลือกยาชนิดนีเ้พื่อตรวจคณุภาพตามโครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพและมาตรฐาน
บริการด้านยาโดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลทัว่ประเทศ จ านวน 17 ตวัอยา่ง และร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา สุม่ตวัอยา่งจากโรงงานผลติยาภายในประเทศ จ านวน 15 ตวัอยา่ง รวมทัง้หมด 32 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติ 5 ราย รวม 
8 ทะเบียนต ารับยา แบ่งเป็นขนาดความแรง 50 มิลลกิรัม จ านวน 30 ตวัอย่าง และขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม จ านวน 
2 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 40) ที่ได้ด าเนินการทวนสอบ
วิธีก่อนท าการวิเคราะห์ และตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อ การตรวจเอกลกัษณ์ยา ปริมาณตวัยาส าคัญ ความแตกต่างจาก
น า้หนกัเฉลี่ย การละลายของตวัยา และสารสลายตวัพบวา่ผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งทัง้หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทกุ
หวัข้อ การศึกษานีส้ามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการคดัเลือกยาและสร้างความมัน่ใจให้แก่บคุลากรทางการแพทย์
และเป็นการพฒันาอตุสาหกรรมยาของประเทศตอ่ไป 
ค าส าคัญ:ทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ 
 

Abstract 
 Trazodone hydrochloride are used for depressive disorder belongs to Dangerous Drug in the 
National List of Essential Medicine. In the fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla 
and Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences collected 17 samples from public 
hospitals, while 15 samples were directly collected from local manufacturers by Thai Food and Drug 
Administration. A total of 32 samples consisted of 30 samples of 50-mg tablets and 2 samples of 100-mg 
tablets manufactured by 5 manufactured with 8 registration numbers. The samples were evaluated according 
to the United States Pharmacopeia specification (USP 40) for identification, assay, weight variation, 
dissolution and related substances. The method was verified prior to sample testing. The results showed that 
all samples complied with the pharmacopeia specification. This study can be used as a reference for drug 
selection and increase health personnel confidence and also improve drug manufacturing industry in 
Thailand.  
Keywords: Trazodone hydrochloride 
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บทคดัย่อ 
 ยาทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ ใช้เป็นยารักษาภาวะซมึเศร้า เป็นยาที่อยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ อยูใ่นหมวดของ
ยาอันตราย ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  12 สงขลา รวมกับส านักยาและวัตถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงคดัเลือกยาชนิดนีเ้พื่อตรวจคณุภาพตามโครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพและมาตรฐาน
บริการด้านยาโดยสุม่ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลทัว่ประเทศ จ านวน 17 ตวัอยา่ง และร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา สุม่ตวัอยา่งจากโรงงานผลติยาภายในประเทศ จ านวน 15 ตวัอยา่ง รวมทัง้หมด 32 ตวัอยา่ง จากผู้ผลติ 5 ราย รวม 
8 ทะเบียนต ารับยา แบ่งเป็นขนาดความแรง 50 มิลลกิรัม จ านวน 30 ตวัอย่าง และขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม จ านวน 
2 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 40) ที่ได้ด าเนินการทวนสอบ
วิธีก่อนท าการวิเคราะห์ และตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อ การตรวจเอกลกัษณ์ยา ปริมาณตวัยาส าคัญ ความแตกต่างจาก
น า้หนกัเฉลี่ย การละลายของตวัยา และสารสลายตวัพบวา่ผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งทัง้หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทกุ
หวัข้อ การศึกษานีส้ามารถน าไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการคดัเลือกยาและสร้างความมัน่ใจให้แก่บคุลากรทางการแพทย์
และเป็นการพฒันาอตุสาหกรรมยาของประเทศตอ่ไป 
ค าส าคัญ:ทราโซโดน ไฮโดรคลอไรด์ 
 

Abstract 
 Trazodone hydrochloride are used for depressive disorder belongs to Dangerous Drug in the 
National List of Essential Medicine. In the fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla 
and Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences collected 17 samples from public 
hospitals, while 15 samples were directly collected from local manufacturers by Thai Food and Drug 
Administration. A total of 32 samples consisted of 30 samples of 50-mg tablets and 2 samples of 100-mg 
tablets manufactured by 5 manufactured with 8 registration numbers. The samples were evaluated according 
to the United States Pharmacopeia specification (USP 40) for identification, assay, weight variation, 
dissolution and related substances. The method was verified prior to sample testing. The results showed that 
all samples complied with the pharmacopeia specification. This study can be used as a reference for drug 
selection and increase health personnel confidence and also improve drug manufacturing industry in 
Thailand.  
Keywords: Trazodone hydrochloride 
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คุณภาพยาเมด็ไกลพิไซด์ 
Quality of Glipizide Tablets 
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Jedsada Katosod* and Wisitsak Wuttiadirek 
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Regional Medical Sciences Center 3, Nakhonsawan, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัย่อ 

ไกลพิไซด์เป็นยาลดระดบัน า้ตาลในเลือด ใช้รักษาอาการผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ท าการส ารวจคณุภาพยาเม็ดไกลพิไซด์ขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม ภายใต้
โครงการสร้างหลกัประกนัคณุภาพและมาตรฐานบริการด้านยาด้วยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบบั
ที่ 40 ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยสุม่ตวัอย่างจากโรงพยาบาลรัฐ 25 แห่งๆละ1 ตวัอย่างและจากส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 57 ตวัอย่าง รวม 82 ตวัอย่าง 20 ทะเบียนต ารับ จากผู้ผลิตในประเทศ 19 ราย และผู้ผลิต
ตา่งประเทศ 1 ราย ตรวจวิเคราะห์หวัข้อปริมาณตวัยาส าคญั การละลาย ความสม ่าเสมอของยาแตล่ะหนว่ย และปริมาณ
สารสลายตวั พบว่า ตวัอย่างทัง้หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมลูการส ารวจคุณภาพจะน าไปเผยแพร่ในหนงัสือรายช่ือ
ผลติภณัฑ์ยาคณุภาพและผู้ผลติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (GREEN BOOK)  
 
ค าส าคัญ : ยาเม็ดไกลพิไซด์ คณุภาพ 

 
Abstract 

Glipizide is an oral drug that is used for treating patients with type 2 diabetes. It is included the 
National List of Essential Medicines. In the fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 3, 
Nakhonsawan, conducted a survey on quality of Glipizide 5 mg tablets under the Universal Health Coverage 
Scheme. The quality assessment was evaluated in accordance with the United States Pharmacopeia (USP 40) 
for identification, assay, dissolution, content uniformity and limit of related substance. The method was verified 
prior to sample testing. A total of 82 samples were obtained from 25 government hospitals and the Thai FDA 
which included 19 local manufacturers and 1 importer (20 registration numbers).  It was shown that all 
samples complied with pharmacopeia specification. It can be concluded that the quality of Glipizide 5 mg 
tablets in Thailand has satisfactory pharmaceutical characteristics. These data will be published in the 
GREEN BOOK. 
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บทคดัย่อ 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคญัของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสงัคม  รัฐบาลมีนโยบายในการ
แก้ไขและป้องกนัมาโดยตลอด ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เป็นหนว่ยงานท่ีมีภารกิจในการตรวจยืนยนัสาร
เสพติดในปัสสาวะตามกฎหมาย  ในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 ศนูย์ ฯ ได้รับตวัอย่างปัสสาวะจากสถานีต ารวจ หน่วยงาน
ราชการอื่นและเอกชน จ านวน 683 และ 1,650 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเสพติด จ านวน 532 และ 1,409 ตวัอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 77.9 และ 85.4 ตามล าดับ และในปี พ.ศ.2561 ได้รับตัวอย่าง จ านวน 3,484  ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพติด 
จ านวน 3,130 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 89.8 โดยพบ สารเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า ยาไอซ์) เมทแอมเฟตามีนร่วมกับ
สารส าคญัของพืชกญัชา  และสารส าคญัของพืชกัญชา จ านวน 2,980, 123 และ 27 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 85.5, 3.5 
และ 0.8 ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบจ านวนตวัอยา่งทัง้สามปี  พบมีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ชีใ้ห้เห็นวา่ปัญหายาเสพ
ติดยงัไม่ลดลง  ข้อมลูดงักลา่วถกูสง่ให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ 
เพื่อให้เกิดการบรูณาการในการตอ่สู้กบัปัญหายาเสพติดของทกุภาคสว่นอยา่งเข้มแข็งและตอ่เนื่อง อนัจะสง่ผลให้สามารถ
ลดปัญหาดงักลา่วลงได้ สร้างความผาสกุให้กบัสงัคม คนไทยไมต่กเป็นทาสของยาเสพติดอีกตอ่ไป 

ค าส าคัญ : สถานการณ์ยาเสพติด   เมทแอมเฟตามีน 
 

Abstract 

Narcotics drugs are a major problem in the country. Causing crime and social problems The 
government has a policy of correcting and preventing all along. The Regional Medical Sciences Center at 3 
Nakhon Sawan, a role that is laboratory confirmed the substance in urine. In 2016 and 2017 received urine 
samples from the police station Other government and private agencies, 683 and 1,650 samples, were found 
532 and 1,409 samples (77.9 % and 85.4% ) respectively, and in 2018, 3,484 samples, were found 3,130 
samples ( 89.8%), found methamphetamine, methamphetamine+marijuana and marijuana, amount 2,980, 123 
and 27 samples, representing 85.5, 3.5 and 0.8 percent, respectively. When comparing the number of 
samples for all three years found a continuous increase Point out that the drug problem has not decreased 
Such information has been sent to relevant agencies to be used as a guideline for policy and practice 
guidelines. In order to create a strong and continuous integration in the fight against drug problems of all 
sectors which will result in reducing such problems Create happiness for society Thai people are no longer 
slaves of drugs. 
Keywords: Narcotics Drugs Situation, Methamphetamine 
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P2-45 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลกัษณ์ Beta-carotene ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรฟักข้าว โดยวิธี HPLC 
Method validation of Beta-carotene identification in Gac fruit cosmetic by HPLC technique 
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 Beta-carotene เป็นสารที่พบในเยื่อหุ้มเมลด็ทีมีสแีดงของฟักข้าว มีสรรพคณุต้านอนมุลูอิสระ ลดความเสือ่มของเซลล์ 
และช่วยชะลอความแก่ ซึง่ในปัจจบุนันิยมน ามาเป็นสว่นผสมในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง เช่น สบู ่โลชัน่ เซร่ัม เป็นต้น จึงได้พฒันา
วิธีการตรวจเอกลักษณ์  Beta-carotene ในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรฟักข้าว โดยวิธี High Performance Liquid 
Chromatography มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้วิธีวิเคราะห์ในการหาสารดงักลา่วในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางที่ระบวุ่าผสมฟักข้าว ซึ่ง
ศกึษาในสภาวะต่างๆ โดยสกดัตวัอย่างสบู ่โลชัน่ เซร่ัม ด้วย Dichloromethane : Methanol ( 6 : 4)  น าสารสกดัที่ได้ทดสอบตาม
เทคนิค HPLC  โดยวดัคา่ดดูกลนืคลืน่แสงที่ 472 นาโนเมตร ตรวจสอบความถกูต้องของวิธีในหวัข้อ ความจ าเพาะของวิธี  ปริมาณ
ต ่าสดุที่สามารถตรวจพบได้ และความเที่ยง จากนัน้น าวิธีที่ได้มาตรวจวิเคราะห์ในตวัอยา่ง จ านวน 15 ตวัอยา่ง จ านวน 2 ครัง้ คือ
ไมม่ีการเตมิสารมาตรฐานและ มีการเติมสารมาตรฐานในตวัอยา่ง  พบวา่ Beta-carotene มีระยะเวลาในการเคลือ่นที่ผา่นคอลมัน์ 
(Retention time; RT) ที่ 3.0 นาท ีร้อยละการเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ (%RSD) ของ RT  เทา่กบั 0.2 และตรวจสอบความถกูต้อง
ของวิธี ปริมาณต ่าสดุที่สามารถตรวจพบได้(Limit of detection; LOD) เทา่กบั 2 ไมโครกรัมตอ่มิลลลิติร %RSD ของคา่การทดสอบ
ความแมน่ย า (Repeatability, Intermediate precision) เทา่กบั 0.2 %, 1.4 %  เมื่อน าวิธีนีไ้ปวิเคราะห์กบัตวัอยา่งสบู ่โลชัน่ เซร่ัม 
พบวา่ ตรวจไม่พบ Beta-carotene ในตวัอย่างที่ไม่มีการเติมสารมาตรฐาน และตรวจพบ Beta-carotene ในตวัอย่างที่มีการเติม
สารมาตรฐาน 50 ไมโครลิตร จึงสรุปได้ว่าวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นวิธีวิเคราะห์หา Beta-carotene ใน
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรฟักข้าวในสภาวะควบคมุ 
 
ค าส าคัญ : Beta-carotene เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรฟักข้าว 

Abstract 
 Beta-carotene is active ingredient that is found in gac aril. It has antioxidant reduce cell 
degeneration and anti-aging properties. Presently it is often mixed in a cosmetic for the example. Soap Lotion 
Serum etc. The Development and Validation method is Beta-carotene identification in mixed gac fruit cosmetic by High 
Performance Liquid Chromatography. Aim of Analysis of Beta-carotene identification in mixed gac fruit cosmetic. Study in 
various condition, There was extracting samples by Dichloromethane : Methanol (6 : 4). Test of extract by HPLC at 472 
nm absorbance. Validation method is specificity precision and limit of detection. In Addition, the method was taken to 
analyze the Beta-carotene in mixed gac fruit cosmetic 15 samples 2 times. Not add standard in first time and add 
standard in second time. The result was found Retention time (Rt) of Beta-carotene at 3.0 minute ±0.2 % Relative 
Standard Deviation (%RSD) of Rt, Limit of Detection of Beta-carotene concentration was 2 ug/ml ±0.2 % RSD of Rt 
Repeatability precision, ±1.4 % RSD of Rt Intermediate precision. When take the method to analyze the Beta-carotene in 
mixed gac fruit cosmetic. We didn't the Beta-carotene in an example of a standard. While the add 50µl of standard that 
was found the Beta-carotene . Conclusion, this analysis method can be used as an analysis is Beta-carotene identification 
in mixed gac fruit cosmetic by control condition. 
Keywords : Beta-carotene, Mixed gac fruit cosmetic. 
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บทคดัย่อ 

การทดสอบความคงตวั เป็นกระบวนการทดสอบคุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ว่าคงคุณภาพตลอดอายุของ
ผลติภณัฑ์ และเพื่อประมาณอายขุองผลติภณัฑ์ การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาต้นแบบการทดสอบความคงตวั
ในสภาวะเร่งของเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรชนิดยาสีฟันเหลวข้นและโลชั่นบ ารุงผิว จากการสืบค้นข้อมูลท าให้ได้แนว
ทางการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเอส และมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน ซึ่งใช้สภาวะการทดสอบตรงกนัคืออณุหภมูิ 42 C 24 ชัว่โมง สลบักับ 452 C 24 ชัว่โมง เป็นเวลา 8 วนั ใน
การทดสอบได้ใช้เคร่ืองมือที่มีในห้องปฏิบตัิการซึง่สามารถควบคมุอณุหภมูิได้ทัง้ 2 สภาวะ คือ ตู้อบเพาะเชือ้อณุหภมูิต ่า 
พบตวัอยา่งที่ยงัคงมีความคงตวัดี 6 ตวัอยา่ง จากทัง้หมด 7 ตวัอย่าง ผลการศกึษาครัง้นีท้ าให้ได้ต้นแบบวิธี เป็นแนวทาง
การทดสอบความคงตวัของเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรในสภาวะเร่งโดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานอยา่งง่าย ใช้เวลาทดสอบน้อย 
เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการที่มีงบลงทนุต ่า เป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์ หรือส าหรับห้องปฏิบตัิการต่างๆ 
ที่มีเคร่ืองมืออยูแ่ล้วในห้องปฏิบตัิการใช้ตรวจวิเคราะห์คณุภาพตวัอยา่งเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรได้  
ค าส าคัญ: เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร ความคงตวั 

 

Abstract 
 

Stability test is an approach to evaluate that the product maintains its quality throughout its shelf life 
and to estimate period of validity. This study aimed to develop a prototype method for herbal cosmetics 
stability testing using accelerated condition. The target products in this study are herbal toothpastes and an 
herbal body lotion. The guidelines and references used are Thai Industrial Standards, Thai SMEs Standards, 
and Thai Community Product Standards. The condition used are the same, starting with 42 C for 24 hours, 
then 452 C for 24 hours, alternate the two conditions until 8 days. The apparatus used is a low temperature 
incubator, which is already available in the laboratory. The result showed that 6 samples out of 7 have passed 
the test. This study provided a prototype for accelerated herbal cosmetics stability testing using common 
instruments and not time-consuming which is useful for entrepreneurs who have low budget or for laboratories 
that already have instruments can adopt and apply. 
Keywords: Herbal Cosmetics, Stability 
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บทคดัย่อ 
 แก๊สโครมาโทกราฟี (GC) เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารก าจดัศตัรูพืชตกค้างเน่ืองจากมีค่าการแยก
สูงโดยทั่วไปมักใช้เคร่ืองตรวจวัด (Detector) ชนิดเฟลมไอออไนเซชัน (FID) หรืออิเล็กตรอนแคพเจอร์ (ECD) ขึน้อยู่กับ
คุณสมบัติของสารอินทรีย์เป้าหมาย ขณะท่ีแก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี (GC/MS) สามารถตรวจวิเคราะห์
สารอินทรีย์ท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลายได้ อีกทัง้สารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ในการเกษตรมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ เทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์สารเป้าหมายท่ีหลากหลายได้จึงมีความจ าเป็น ในการศึกษานีต้้องการแสดงถึงประสิทธิภาพของเทคนิค GC/MS ใน
การวิเคราะห์สารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกค้าง โดยใช้สารมาตรฐานในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 10 ชนิดและกลุ่มคาร์บาเมต 6 ชนิดท่ี
ความเข้มข้น 10 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง SCION 436-GC Triple Quadrupole โดยใช้คอลมัน์ DB-5MS 
ขนาด 30 เมตร × 0.25 มิลลิเมตร เส้นผ่าศนูย์กลางภายใน, 0.25 ไมโครเมตร ฉีดแบบ splitless ด้วยปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ท่ี 
300 องศาเซลเซยีส สภาวะเคร่ือง GC เร่ิมด้วยอณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 นาทีจากนัน้เพิ่มจนถึง 140 องศาเซลเซียส
ด้วยอตัรา 20 องศาเซลเซียสต่อนาทีและเพิ่มขึน้จนถึง 260 องศาเซลเซียส ด้วยอตัรา 4 องศาเซลเซียสต่อนาที อตัราการไหล
ของก๊าซฮีเลียมตวัพา 1.5 มิลลิเมตรต่อนาที ผลการศกึษาพบว่า การตรวจวิเคราะห์ด้วย GC/MS ท่ีสภาวะการท างานเดียวกนั 
สามารถตรวจสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตท่ีท ามาศึกษาได้ การศึกษาในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า GC/MS เป็น
เทคนิคท่ีเหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในกลุ่มท่ีแตกต่างกนัได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการปรับปรุงวิธี
ต่อไป เช่น ความจ าเพาะ ความไว เป็นต้น เพื่อให้ได้วิธีท่ีสามารถวิเคราะห์สารเคมีก าจดัศัตรูพืชท่ีรองรับสถานการณ์สารพิษ
ตกค้างในปัจจบุนัได้ 
ค าส าคัญ : แก๊สโครมาโทกราฟี/แมสสเปกโทรเมตรี สารก าจดัศตัรูพืชตกค้าง ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต  
 

Abstract 
 Gas Chromatography (GC) is widely used for pesticides residues analysis because of its high resolution.  
It has commonly been coupled with Flame Ionization detector (FID) or Electron Captured detector (ECD) 
depending on targeted organic compounds. While Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) is 
compatible with multiple classes of compound.  In addition, there are an increasing number of pesticides.  
Therefore, a robust method for identifying multiclass pesticides is required.  The present study aims to 
demonstrate that GC/MS is a suitable technique for analysis of pesticide residues. The 10 ng/µL standard 
pesticide solutions of ten organophosphates and six carbamates were simultaneously examined by a SCION 436-
GC Triple Quadrupole fitted with a DB-5MS column of 30 m × 0.25 mm ID, 0.25 µm dimensions.  The splitless 
injection of 2.0 µL was performed at 300°C with a constant flow of helium gas at 1.5 mL/min. The oven program 
started with 50°C and held for 2 min, then ramped up to 140°C at the rate of 20°C/min and finally ramped up to 
260°C at the rate of 4°C/ min.  The results showed all tested pesticides were identified under the same GC/MS 
condition.  The current study indicated that GC/MS is a suitable technique for detection a multiple classes of 
pesticide, however, further improvement in selectivity and sensitivity are required in response to a greater need to 
regulate a widely use of pesticides.  
Keywords: GC/MS, pesticides residues, organophosphates, carbamates 
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บทคดัย่อ 
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Abstract 
 Gas Chromatography (GC) is widely used for pesticides residues analysis because of its high resolution.  
It has commonly been coupled with Flame Ionization detector (FID) or Electron Captured detector (ECD) 
depending on targeted organic compounds. While Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) is 
compatible with multiple classes of compound.  In addition, there are an increasing number of pesticides.  
Therefore, a robust method for identifying multiclass pesticides is required.  The present study aims to 
demonstrate that GC/MS is a suitable technique for analysis of pesticide residues. The 10 ng/µL standard 
pesticide solutions of ten organophosphates and six carbamates were simultaneously examined by a SCION 436-
GC Triple Quadrupole fitted with a DB-5MS column of 30 m × 0.25 mm ID, 0.25 µm dimensions.  The splitless 
injection of 2.0 µL was performed at 300°C with a constant flow of helium gas at 1.5 mL/min. The oven program 
started with 50°C and held for 2 min, then ramped up to 140°C at the rate of 20°C/min and finally ramped up to 
260°C at the rate of 4°C/ min.  The results showed all tested pesticides were identified under the same GC/MS 
condition.  The current study indicated that GC/MS is a suitable technique for detection a multiple classes of 
pesticide, however, further improvement in selectivity and sensitivity are required in response to a greater need to 
regulate a widely use of pesticides.  
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ประสิทธิผลในการไล่แมลงสาบอเมริกนัสายพนัธ์ุในประเทศไทยของน า้มนัหอมระเหย 14 ชนิด 
Repellent Activity of Fourteen Essential Oils to the American cockroach, Periplaneta americana  

(Blattodea: Blattidae) strains in Thailand 
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บทคดัย่อ 
แมลงสาบอเมริกัน เป็นพาหะน าเชือ้ก่อโรคหลายชนิด ประเทศไทยมีรายงานการกระจายตัวของแมลงสาบ

อเมริกนัในหลายพืน้ที่ ท าให้มีการใช้สารเคมีก าจดัแมลงหลากหลายชนิดในอาคารบ้านเรือน สง่ผลให้เกิดการสร้างความ
ต้านทานต่อสารเคมีของแมลงสาบ ดงันัน้การใช้น า้มนัหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
น ามาทดแทนการใช้สารเคมีก าจัดแมลง การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลในการไล่แมลงสาบ
อเมริกันของน า้มนัหอมระเหย 14 ชนิด ที่ระดบัความเข้มข้นร้อยละ 10 20 40 60 80 และ 100 (v/v)  โดยใช้แนฟทาลีน 
เจอรานิออล  ยคูาลปิทอล เป็นกลุม่ควบคมุ ในระดบัห้องปฏิบตัิการ พบวา่ น า้มนัหอมระเหยดอกดาวเรืองมีประสทิธิผลดี
ที่สดุและดีกวา่แนฟทาลนี แตม่ีประสิทธิผลต ่ากว่าเจอรานิออลกบัยคูาลิปทอล นอกจากนี ้น า้มนัหอมระเหยดอกดาวเรือง 
โป๊ยกัก๊และดอกว่านมหาหงส์ มีอตัราการไลแ่มลงสาบอเมริกนั เท่ากบั ร้อยละ 72.4 -88.2, 71.6 - 86.3 และ 70.9 - 82.8 
ตามล าดบัและที่ระดบัความเข้มข้นร้อยละ 20 มีประสิทธิภาพดีที่สดุ จากงานวิจยัครัง้นีส้รุปได้ว่า น า้มนัหอมระเหยดอก
ดาวเรือง โป๊ยกัก๊ และดอกวา่นมหาหงส์ นา่จะมีศกัยภาพในการน าไปศกึษาวิจยัตอ่เพื่อใช้เป็นสารไลแ่มลงสาบตอ่ไป  
ค าส าคัญ : ประสิทธิผลการไล ่แมลงสาบอเมริกนั น า้มนัหอมระเหย 

Abstract 
American cockroaches are able to mechanically carry and transmit many pathogens. Distribution of 

American cockroaches had been reporting in Thailand. Various insecticides use in dwelling resulting in 
resistance to chemical of cockroaches. Therefore, the use of essential oils from Thai medicinal plants is 
another alternative to replace the use of insecticides. The present study was undertaken in order to evaluate 
repellency activity of following fourteen commercial essential oils (at 10%, 20%, 40%, 60%, 80% and 100% 
(v/v) concentrations) and naphthalene, geraniol, eucalyptol as a control against American cockroaches under 
laboratory conditions. The essential oils derived from Tagetes erecta showed the best repellency over other 
candidate essential oils and naphthalene. However, the repellency activity of Tagetes erecta was lower than 
geraniol and eucalyptol. Moreover, the essential oils from Tagetes erecta, Illicium verum and Hedychium 
coronarium showed the percentage of repellency activity between 72.4 and 88.2, 71.6 and 86.3, 70.9 and 
82.8, respectively. At 20% (v/v) of these three essential oils showed the highest repellency. The present study 
reveals the potential of Tagetes erecta, Illicium verum and Hedychium coronarium for further study and to be 
used as a cockroach repellent. 
Keywords: Repellent activity, American cockroaches, essential oils, Periplaneta americana (L.) 
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Abstract 
American cockroaches are able to mechanically carry and transmit many pathogens. Distribution of 

American cockroaches had been reporting in Thailand. Various insecticides use in dwelling resulting in 
resistance to chemical of cockroaches. Therefore, the use of essential oils from Thai medicinal plants is 
another alternative to replace the use of insecticides. The present study was undertaken in order to evaluate 
repellency activity of following fourteen commercial essential oils (at 10%, 20%, 40%, 60%, 80% and 100% 
(v/v) concentrations) and naphthalene, geraniol, eucalyptol as a control against American cockroaches under 
laboratory conditions. The essential oils derived from Tagetes erecta showed the best repellency over other 
candidate essential oils and naphthalene. However, the repellency activity of Tagetes erecta was lower than 
geraniol and eucalyptol. Moreover, the essential oils from Tagetes erecta, Illicium verum and Hedychium 
coronarium showed the percentage of repellency activity between 72.4 and 88.2, 71.6 and 86.3, 70.9 and 
82.8, respectively. At 20% (v/v) of these three essential oils showed the highest repellency. The present study 
reveals the potential of Tagetes erecta, Illicium verum and Hedychium coronarium for further study and to be 
used as a cockroach repellent. 
Keywords: Repellent activity, American cockroaches, essential oils, Periplaneta americana (L.) 
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บทคดัย่อ 

ข้อมลูกระทรวงสาธารณสขุพบอตัราการเจ็บป่วยจากการรับสมัผสัสารเคมีก าจดัวชัพืช 13.77 ต่อประชากรแสน
คน ซึ่งพาราควอตเป็นสารเคมีก าจดัวชัพืชที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและอาจปนเปือ้นสูแ่หลง่น า้ ผู้วิจยัจึงพฒันาการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณพาราควอตในน า้ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography โดยใช้ Photodiode Array 
Detector เป็นตวัวดั ที่ความยาวคลืน่ 257 นาโนเมตร เตรียมตวัอยา่งโดยสกดัพาราควอตจากน า้ด้วย Cleanert PCX-SPE 
แล้ววิเคราะห์ด้วย HPLC โดยใช้คอลัมน์ Puresuit 5 PFP Metaguard (4.6×150 มิลลิเมตร, 5 ไมโครเมตร) ใช้ 20% 
Acetonitrile เป็นสารละลายตวัพา อตัราการไหล 1 มิลลลิติรตอ่นาที ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเส้น 7 ความเข้มข้น ระหวา่ง 
55.341 ถึง 442.728 ไมโครกรัมต่อลติร พบคา่สมัประสทิธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.999073 ท าการทดสอบความแม่น
และความเที่ยง ได้ร้อยละของการคืนกลบัมีค่าระหว่าง 79.78±5.65 ถึง 103.47±5.44 ทดสอบการท าซ า้ได้พบค่า Horrat 
ในช่วง 0.20 - 0.53 และทดสอบการวิเคราะห์ต่างวัน (Intermediate Precision) พบค่า Horrat ในช่วง 0.20 - 0.77 
ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปริมาณและขีดจ ากดัของการตรวจพบเท่ากับ 55.341 และ 18.01 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดบั 
การทดสอบความจ าเพาะเจาะจงของวิธีวิเคราะห์กบัตวัอยา่งน า้ดื่ม น า้ปนเปือ้นสารพิษ และตวัอยา่งสารเคมีก าจดัวชัพืช
ไตรเออร์เจือจาง พบวา่ วิธีวิเคราะห์สามารถแยกสารพาราวอตได้ดี ไมพ่บสารรบกวนการตรวจวิเคราะห์ 
ค าส าคัญ : พาราควอต สารเคมีก าจดัวชัพืช น า้ 

Abstract 
 Information from the Ministry of Public Health revealed that the rate of illness from herbicide exposure 
was 13.77 per hundred thousand people. Paraquat is a herbicide that is widely used and may contaminated 
to water sources. Analytical method of paraquat in water by High Performance Liquid Chromatography with 
Photodiode Array Detector was developed. Detection wavelength of 257 nm was used. Extraction of paraquat 
from water sample using Cleanert PCX-SPE was done and then analyzed with HPLC under condition: Puresuit 
5 PFP Metaguard ( 4.6×150 mm, 5 m) column, 20% acetonitrile as mobile phase, flow rate of 1 mL/min.  
Linearity was obtained from 7 concentration levels of paraquat in the range of 55.341-442.728 g/L with 
coefficient of Determination (R2) of 0.999073.  Accuracy and precision were study.  The percentage of 
recovery was between 79.78±5.65 and 103.47±5.44 with coefficient of determination (R2) of 0.999073.  The 
Horrat were 0.20-0.53 and 0.20-0.77 for repeatability and intermediate precision, respectively.  The limit of 
quantitation (LOQ) and limit of detection (LOD) were 55.341 and 18.01 g/L, respectively.  The method was 
tested for specificity with drinking water, water contaminated with toxin and the dilution of Trier herbicides. 
The results showed good separation of paraquat without interference.  
Keywords: Paraquat, Herbicide, Water, HPLC 
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ข้อมลูกระทรวงสาธารณสขุพบอตัราการเจ็บป่วยจากการรับสมัผสัสารเคมีก าจดัวชัพืช 13.77 ต่อประชากรแสน
คน ซึ่งพาราควอตเป็นสารเคมีก าจดัวชัพืชที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและอาจปนเปือ้นสูแ่หลง่น า้ ผู้วิจยัจึงพฒันาการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณพาราควอตในน า้ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography โดยใช้ Photodiode Array 
Detector เป็นตวัวดั ที่ความยาวคลืน่ 257 นาโนเมตร เตรียมตวัอยา่งโดยสกดัพาราควอตจากน า้ด้วย Cleanert PCX-SPE 
แล้ววิเคราะห์ด้วย HPLC โดยใช้คอลัมน์ Puresuit 5 PFP Metaguard (4.6×150 มิลลิเมตร, 5 ไมโครเมตร) ใช้ 20% 
Acetonitrile เป็นสารละลายตวัพา อตัราการไหล 1 มิลลลิติรตอ่นาที ทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเส้น 7 ความเข้มข้น ระหวา่ง 
55.341 ถึง 442.728 ไมโครกรัมต่อลติร พบคา่สมัประสทิธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.999073 ท าการทดสอบความแม่น
และความเที่ยง ได้ร้อยละของการคืนกลบัมีค่าระหว่าง 79.78±5.65 ถึง 103.47±5.44 ทดสอบการท าซ า้ได้พบค่า Horrat 
ในช่วง 0.20 - 0.53 และทดสอบการวิเคราะห์ต่างวัน (Intermediate Precision) พบค่า Horrat ในช่วง 0.20 - 0.77 
ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปริมาณและขีดจ ากดัของการตรวจพบเท่ากับ 55.341 และ 18.01 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดบั 
การทดสอบความจ าเพาะเจาะจงของวิธีวิเคราะห์กบัตวัอยา่งน า้ดื่ม น า้ปนเปือ้นสารพิษ และตวัอยา่งสารเคมีก าจดัวชัพืช
ไตรเออร์เจือจาง พบวา่ วิธีวิเคราะห์สามารถแยกสารพาราวอตได้ดี ไมพ่บสารรบกวนการตรวจวิเคราะห์ 
ค าส าคัญ : พาราควอต สารเคมีก าจดัวชัพืช น า้ 

Abstract 
 Information from the Ministry of Public Health revealed that the rate of illness from herbicide exposure 
was 13.77 per hundred thousand people. Paraquat is a herbicide that is widely used and may contaminated 
to water sources. Analytical method of paraquat in water by High Performance Liquid Chromatography with 
Photodiode Array Detector was developed. Detection wavelength of 257 nm was used. Extraction of paraquat 
from water sample using Cleanert PCX-SPE was done and then analyzed with HPLC under condition: Puresuit 
5 PFP Metaguard ( 4.6×150 mm, 5 m) column, 20% acetonitrile as mobile phase, flow rate of 1 mL/min.  
Linearity was obtained from 7 concentration levels of paraquat in the range of 55.341-442.728 g/L with 
coefficient of Determination (R2) of 0.999073.  Accuracy and precision were study.  The percentage of 
recovery was between 79.78±5.65 and 103.47±5.44 with coefficient of determination (R2) of 0.999073.  The 
Horrat were 0.20-0.53 and 0.20-0.77 for repeatability and intermediate precision, respectively.  The limit of 
quantitation (LOQ) and limit of detection (LOD) were 55.341 and 18.01 g/L, respectively.  The method was 
tested for specificity with drinking water, water contaminated with toxin and the dilution of Trier herbicides. 
The results showed good separation of paraquat without interference.  
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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเทรตและไนไทรต์ในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์โดยวธีิ UPLC 
Method Development for Determination of Nitrate and Nitrite in Meat Products by UPLC 
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บทคดัย่อ 
 

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อพฒันาวิธีวิเคราะห์ไนเทรตและไนไทรต์ในผลิตภณัฑ์อาหารประเภทเนือ้สตัว์ด้วย
เคร่ือง UPLC, คอลมัน์  IC-Pak  Anion HR (75  4.6 มิลลิเมตร, อนภุาค 6 ไมโครเมตร) สารละลายตวัพาประกอบด้วย
ส่วนผสมของอะซิโตไนไตร์, น า้และลิเทียม บอเรตกลูโคเนตบัฟเฟอร์pH 6.5 ในอัตราส่วน 12.5:85.8:1.7โดยปริมาตร 
อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาทีและเคร่ืองตรวจวดัพีดีเอที่ 205 นาโนเมตร  ท าการตรวจสอบความถกูต้องของวิธีผล
การทดลองพบว่ากราฟมาตรฐานของไนเทรตและไนไทรต์มีความเป็นเส้นตรงในช่วง10-160 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัมโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ(R2) เท่ากบั 0.9998 และ 0.9997 ตามล าดบั  ขีดจ ากดัการตรวจวิเคราะห์และขีดจ ากดัของการ
หาปริมาณไนเทรต อยู่ที่ระดบั 6 และ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและไนไทรต์ อยู่ที่ระดับ 3 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามล าดับ ความแม่น (%Recory)ของไนเทรตและไนไทรต์ มีค่าเท่ากับ100.95– 104.70และ 100.31–103.25ความ
ทวนซ า้ได้มีค่า %RSD เท่ากบั 1.75 (ไนเทรต) และ 0.81 (ไนไทรต์) และค่าความเที่ยง ที่ต่างวนัมีค่า %RSD ของไนเทรต
และไนไทรต์ เท่ากบั 1.71และ 1.14 ตามล าดบั จากผลการตรวจสอบความถกูต้องของวิธี แสดงว่าวิธีที่พฒันาขึน้มีความ
เหมาะสมตอ่งานประจ าเพื่อหาปริมาณไนเทรตและไนไทรต์ในผลติภณัฑ์อาหารประเภทเนือ้สตัว์ 
 

ค าส าคัญ: ไนเทรต ไนไทรต์ ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ UPLC 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to develop an analytical method for the determination of nitrate and 
nitrite in meat products byUPLC which performed using IC-Pak Anion HR column (75  4.6 mm, particle size 
6 µm). The mobile phase was the mixture of acetonitrile, water and lithium borate gluconate buffer pH 6.5 
(12.5:85.8:1.7, v/v) at flow rate of 1.0 mL/minand detected with PDA at wavelength 205 nm. This method 
was validated. It was found that the calibration curves of nitrate and nitrite were linear over the concentration 
range of 10-160 mg/kg with correlation coefficients (R2) of 0.9998and0.9997 respectively.The limits of 
detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) of nitrate were 6.0 and 20 mg/kg, respectively. LOD and LOQ 
of nitrite were 3.0 and 10 mg/kg, respectively. The accuracy (%Recovery) of nitrate and nitrite were 100.95–
104.70and100.31–103.25, respectively.The repeatability (%RSD) were 1.75 (nitrate) and 0.81(nitrite) and the 
intermediate precision values (%RSD) were 1.71 and 1.14 for nitrate and nitrite, respectively. The result shown 
that this developed method was suitable for routine analysis of nitrate and nitrite in meat products. 
 

Keywords: Nitrate, nitrite, meat products, UPLC 
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บทคดัย่อ 
 

วตัถปุระสงค์ของงานวิจยันีเ้พื่อพฒันาวิธีวิเคราะห์ไนเทรตและไนไทรต์ในผลิตภณัฑ์อาหารประเภทเนือ้สตัว์ด้วย
เคร่ือง UPLC, คอลมัน์  IC-Pak  Anion HR (75  4.6 มิลลิเมตร, อนภุาค 6 ไมโครเมตร) สารละลายตวัพาประกอบด้วย
ส่วนผสมของอะซิโตไนไตร์, น า้และลิเทียม บอเรตกลูโคเนตบัฟเฟอร์pH 6.5 ในอัตราส่วน 12.5:85.8:1.7โดยปริมาตร 
อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาทีและเคร่ืองตรวจวดัพีดีเอที่ 205 นาโนเมตร  ท าการตรวจสอบความถกูต้องของวิธีผล
การทดลองพบว่ากราฟมาตรฐานของไนเทรตและไนไทรต์มีความเป็นเส้นตรงในช่วง10-160 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัมโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ(R2) เท่ากบั 0.9998 และ 0.9997 ตามล าดบั  ขีดจ ากดัการตรวจวิเคราะห์และขีดจ ากดัของการ
หาปริมาณไนเทรต อยู่ที่ระดบั 6 และ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและไนไทรต์ อยู่ที่ระดับ 3 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ตามล าดับ ความแม่น (%Recory)ของไนเทรตและไนไทรต์ มีค่าเท่ากับ100.95– 104.70และ 100.31–103.25ความ
ทวนซ า้ได้มีค่า %RSD เท่ากบั 1.75 (ไนเทรต) และ 0.81 (ไนไทรต์) และค่าความเที่ยง ที่ต่างวนัมีค่า %RSD ของไนเทรต
และไนไทรต์ เท่ากบั 1.71และ 1.14 ตามล าดบั จากผลการตรวจสอบความถกูต้องของวิธี แสดงว่าวิธีที่พฒันาขึน้มีความ
เหมาะสมตอ่งานประจ าเพื่อหาปริมาณไนเทรตและไนไทรต์ในผลติภณัฑ์อาหารประเภทเนือ้สตัว์ 
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Abstract 
 

The objective of this study was to develop an analytical method for the determination of nitrate and 
nitrite in meat products byUPLC which performed using IC-Pak Anion HR column (75  4.6 mm, particle size 
6 µm). The mobile phase was the mixture of acetonitrile, water and lithium borate gluconate buffer pH 6.5 
(12.5:85.8:1.7, v/v) at flow rate of 1.0 mL/minand detected with PDA at wavelength 205 nm. This method 
was validated. It was found that the calibration curves of nitrate and nitrite were linear over the concentration 
range of 10-160 mg/kg with correlation coefficients (R2) of 0.9998and0.9997 respectively.The limits of 
detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) of nitrate were 6.0 and 20 mg/kg, respectively. LOD and LOQ 
of nitrite were 3.0 and 10 mg/kg, respectively. The accuracy (%Recovery) of nitrate and nitrite were 100.95–
104.70and100.31–103.25, respectively.The repeatability (%RSD) were 1.75 (nitrate) and 0.81(nitrite) and the 
intermediate precision values (%RSD) were 1.71 and 1.14 for nitrate and nitrite, respectively. The result shown 
that this developed method was suitable for routine analysis of nitrate and nitrite in meat products. 
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การศึกษาการได้รับพลังงาน น า้ตาล ไขมัน และโซเดียมจากอาหารขบเคีย้ว ช็อกโกแลต 
และผลิตภณัฑ์ขนมอบของคนไทยอายุ 6 ปีขึน้ไป ปี พ.ศ. 2555 – 2561 
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บทคดัย่อ 
             ปัจจุบันภาวะโภชนาการเกิน โรคอ้วน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสงู เป็นปัญหาสขุภาพของประชาชนทัง้ระดับ 
ประเทศและระดบัโลก กระทรวงสาธารณสขุจึงมีนโยบายลดการบริโภคอาหาร หวาน มนั เค็ม  โดยให้แสดงค่าพลงังาน น า้ตาล 
ไขมนั และโซเดียม แบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts) บนฉลาก จากผลการวิเคราะห์ปริมาณ พลงังาน น า้ตาล ไขมนั และ 
โซเดียม ในอาหารประเภทอาหารขบเคีย้ว ช็อกโกแลต และผลติภณัฑ์ขนมอบ จ านวน 8 ชนิด รวม 54 ตวัอย่าง ช่วงปี พ.ศ. 2555-
2561 พบวา่ให้ค่าเฉลีย่ของพลงังาน (Kcal/100 g), ไขมนั (g/100 g), น า้ตาล (g/100 g)  และโซเดียม (mg/100 g)  ของอาหาร 3 
ประเภทดงักล่าว เท่ากับ 468, 23, 23 และ 320 ตามล าดบั เมื่อประเมินปริมาณการได้รับพลงังาน น า้ตาล ไขมนั และโซเดียม 
โดยใช้ข้อมลูปริมาณการบริโภคอาหารของประเทศไทย (มกอช., 2559) ร่วมกบัข้อมูลปริมาณเฉลี่ยของพลงังาน น า้ตาล ไขมนั 
และโซเดียม เปรียบเทียบกบัค่าอ้างอิงปริมาณสารท่ีเหมาะสมในการบริโภคส าหรับคนไทย อายตุัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป (Thai RDI) พบ 
ว่าปริมาณการบริโภคส าหรับประชากรทัง้หมด (per capita) ยังไม่เกินค่าอ้างอิง Thai RDI แต่ปริมาณการบริโภคเฉพาะผู้ ที่ 
บริโภคอาหารนัน้ (eater only) ในช่วงอาย ุ6 - 34.9 ปี และในช่วง อาย ุ13 - 34.9 เกินคา่ Thai RDI ส าหรับไขมนั และน า้ตาล ตาม 
ล าดบั  ดงันัน้ผู้บริโภคในช่วง อาย ุ6 - 34.9 ปี ควรเพิ่มความระมดัระวงัในการบริโภคอาหารขบเคีย้ว ช็อกโกแลต และผลิตภณัฑ์ 
ขนมอบ เพราะมีโอกาสเสีย่งตอ่การได้รับไขมนั และน า้ตาลสงู 
ค าส าคัญ: พลงังาน น า้ตาล ไขมนั โซเดียม อาหารขบเคีย้ว ช็อกโกแลต ผลิตภณัฑ์ขนมอบ และคนไทยอาย ุ6 ปีขึน้ไป 

Abstract 

          Nowadays, over nutrition, especially obesity, diabetes mellitus and hypertension are concerned as a human 
health’s problem at both national and global levels. Consequently, Ministry of Public Health has made policies which 
are focusing on reducing consumption of sweet, fatty and salty foods by labeling an amount of energy, sugar, fat and 
sodium using GDAs (Guideline Daily Amounts). The nutrition analysis was performed on 54 samples from 8 categories 
of snacks, chocolate, and baking products during 2012-2018. These groups of food gave mean values of total energy 
468 Kcal/100 g, sugar 23 g/100 g, fat 23 g/100 g and sodium 320 mg/100 g. After evaluating the dietary intake of 
energy, fat, sugar and sodium by using Food consumption data of Thailand (ACFS., 2016) and mean values of total 
energy, sugar, fat and sodium, and comparing the dietary intake values with Thai Recommended Daily Intakes (Thai 
RDIs) for population aged over 6 years, it was found that consumption for consumers (per capita) was lower than Thai 
RDIs. However, consumption of fat and sugar were higher than Thai RDIs, for consumers (eater only) at the ages of  
6 - 34.9 and 18 - 34.9 years old, respectively. Thus, consumers between the ages of 6 and 34.9  years old should pay 
more attention to consumption of snacks, chocolate and baking products because it may raise the risk of over fat and 
sugar intake. 
Keywords: Energy, Sugar, Fat, Sodium, Snacks, Chocolate, baking products and Thais Aged over 6 Years. 
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บทคดัย่อ 

วิธีมลัติเพลก็พีซีอาร์ได้พฒันาขึน้ส าหรับตรวจหายนีท่ีจ าเพาะตอ่แบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษที่ตรวจพบในเนือ้
ไก่  โดยออกแบบไพรเมอร์ 3 คู่ที่มีความจ าเพาะต่อยีน ORF common (open reading frame) ที่จ าเพาะต่อเชือ้ C. coli 
และ C. jejuni, ยีน invA และ ยีน eaeA  ที่จ าเพาะต่อเชือ้ Salmonella spp. และ enteropathogenic  E. coli (EPEC) 
ตามล าดบั  อณุหภมูิในขัน้ตอนการจบัของไพร์เมอร์กบัดีเอน็เอแมแ่บบ (annealing) ที่เหมาะสมกบัไพรเมอร์ทัง้ 3 คูเ่ทา่กบั 
53 องศาเซลเซียส ความไวในการตรวจพบยีนพบว่าต้องมีปริมาณเชือ้และดีเอ็นเอต ่าสดุอยู่ในช่วง 10 3 ถึง 107 CFU/ml  
และ 0.01 ถึง 1 นาโนกรัม ตามล าดบั การตรวจวิเคราะห์เชือ้ Campylobacter spp., Salmonella spp. และ EPEC  จาก
ตวัอย่างเนือ้ไก่ที่ผ่านการเพิ่มจ านวนในอาหารเลีย้งเชือ้ Preston broth ด้วยวิธีมลัติเพล็กซ์พีซีอาร์  พบว่ามีค่าความไว 
ความจ าเพาะเท่ากบัร้อยละ 91.4 และ 70 (ดชันี Kappa 0.63), ร้อยละ 69 และ 100 (ดชันี Kappa 0.56) และร้อยละ 50 
และ 99 (ดชันี Kappa 0.42) ตามล าดบั   
ค าส าคัญ:เชือ้โรคอาหารเป็นพิษ เนือ้ไก่ วิธีมลัติเพล็กพีซีอาร์ 

 
Abstract 

Multiplex polymerase chain reaction (mPCR)  technique was developed for detection of food-borne 
diseases in chicken meats.  Three primer pairs were designed for amplification of DNA fragment of ORF 
common (open reading frame) specific to C. coli and C. jejuni, invasion gene (invA) and eaeA gene specific 
to Salmonella spp. and enteropathogenic E. coli (EPEC), respectively.  The optimal annealing temperature  for 
three primer pairs were 53 oC. The sensitivity for bacterial cell and genomic DNA were 103 to 107 CFU/ml and 
0.01-1 nanogram, respectively.  The sensitivity and specificity for detection of Campylobacter spp., 
Salmonella spp. and EPEC for chicken meats with an overnight enrichment step in Preston Broth were 91.4 
and 70 %  (Kappa index 0.63) , 69 and 100% (Kappa index 0 .5 6 )  and 50 and 99 (Kappa index 0 .4 2 ) , 
respectively.   
Keywords: food-borne diseases, chicken meats, Multiplex polymerase chain reaction  
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และ 99 (ดชันี Kappa 0.42) ตามล าดบั   
ค าส าคัญ:เชือ้โรคอาหารเป็นพิษ เนือ้ไก่ วิธีมลัติเพล็กพีซีอาร์ 

 
Abstract 

Multiplex polymerase chain reaction (mPCR)  technique was developed for detection of food-borne 
diseases in chicken meats.  Three primer pairs were designed for amplification of DNA fragment of ORF 
common (open reading frame) specific to C. coli and C. jejuni, invasion gene (invA) and eaeA gene specific 
to Salmonella spp. and enteropathogenic E. coli (EPEC), respectively.  The optimal annealing temperature  for 
three primer pairs were 53 oC. The sensitivity for bacterial cell and genomic DNA were 103 to 107 CFU/ml and 
0.01-1 nanogram, respectively.  The sensitivity and specificity for detection of Campylobacter spp., 
Salmonella spp. and EPEC for chicken meats with an overnight enrichment step in Preston Broth were 91.4 
and 70 %  (Kappa index 0.63) , 69 and 100% (Kappa index 0 .5 6 )  and 50 and 99 (Kappa index 0 .4 2 ) , 
respectively.   
Keywords: food-borne diseases, chicken meats, Multiplex polymerase chain reaction  
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บทคัดย่อ 
กำเฟอีนเป็นสำรอลัคำลอยล์ที่มีฤทธ์กระตุ้นระบบประสำทส่วนกลำง ส่วนใหญ่พบในพืชจ ำพวก ชำ กำแฟ และ โกโก้     

กำรได้รับกำเฟอีนปริมำณมำกอำจเกิดผลเสียตอ่สขุภำพ เพื่อเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัและแจ้งเตือนภยัผู้บริโภค ส ำนกัคณุภำพและ
ควำมปลอดภยัอำหำรร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ส ำรวจปริมำณกำเฟอีนในเคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสมของกำเฟอีน 
ช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 ด้วยเทคนิค HPLC (AOAC 980.14 (2016)) และอ้ำงอิงมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบบัที่ 
196,197 (พ.ศ. 2543) และฉบบัที่ 356 (พ.ศ. 2556) ผลกำรส ำรวจ รวม 519 ตวัอยำ่ง ไมผ่ำ่นมำตรฐำน 54 ตวัอยำ่ง (10.4%) แบง่เป็น
กำรตรวจกำแฟปรุงส ำเร็จ 182 ตวัอย่ำง และเคร่ืองดื่มผสมกำเฟอีน (เคร่ืองดื่มชูก ำลงั) 87 ตัวอย่ำง ไม่ผ่ำนร้อยละ 5 และ 41.4 
ตำมล ำดบั (มำตรฐำนคำเฟอีนไม่มำกกว่ำ 100 มิลลิกรัม/100มิลลลิิตร และ 50 มิลลิกรัม/หน่วยบรรจุตำมล ำดบั) เคร่ืองดื่มชนิดผง 
ตรวจชำผง 98 ตวัอยำ่ง และกำแฟส ำเร็จรูป 64 ตวัอย่ำง ไมผ่่ำนร้อยละ 8.2 และ1.6 ตำมล ำดบั  (มำตรฐำนคำเฟอีนไมน้่อยกวำ่ร้อย
ละ 1.5 และ 2.5 ของน ำ้หนกัตำมล ำดบั) สว่นกำแฟแท้ 88 ตวัอย่ำง ผำ่นเกณฑ์ทกุตวัอย่ำง (มำตรฐำนคำเฟอีนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 1 
ของน ำ้หนกั) จะเห็นได้วำ่ เคร่ืองดื่มผสมกำเฟอีน (เคร่ืองดื่มชกู ำลงั) ไม่ผำ่นมำตรฐำนมำกที่สดุ หำกบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสม
ของกำเฟอีนเป็นประจ ำ อำจมีควำมเสีย่งที่จะได้รับกำเฟอีนมำกเกินไป ดงันัน้ควรระมดัระวงัในกำรบริโภคเคร่ืองดืม่ประเภทนี ้
ค ำส ำคัญ: กำเฟอีน  เคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสมของกำเฟอีน 

Abstract 
Caffeine is an alkaloid which can stimulate central nervous system. It is most commonly found  in coffee, tea and cacao 

plants. High consumption of caffeine may cause health effect. To monitor the safety and alert the consumers, Bureau of Quality 
and Safety of Food  co-operated with Thai Food and Drug Administration in conducting a survey on caffeine content of beverages 
containing caffeine during 2016-2018.  HPLC technique (AOAC 980.14 (2016)) and the standard criteria from Notification of the 
Ministry of Public Health No. 196, 197 (B.E. 2543) and No. 356 (B.E. 2556) were used in this study. The results from the total of 519 
samples showed that 54 samples (10.4%) didn’t comply with the standard criteria. Ready-to-drink coffee (182 samples) and 
drinks containing caffeine (energy drinks) (87 samples) didn’t meet the standard criteria 5% and 41.4%. (caffeine content not 
exceed 100 mg/100 ml and 50 mg/container, respectively). For instant powder beverages, powder tea (98 samples) and instant 
coffee (64 samples) didn’t meet the standard criteria 8.2% and 1.6%, respectively. (caffeine content not less than 1.5% and 2.5% 
by weight, respectively). In case of pure coffee, all samples (88 samples) met the standard criteria . The results clearly showed that 
drinks containing caffeine (energy drinks) didn’t comply with the standard the most. In case of regular consumption, consumers 
may have risk from high caffeine intake. Therefore, consumers should be aware of caffeine consumption.  
Keywords: caffeine, caffeine drinks  
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กำรได้รับกำเฟอีนปริมำณมำกอำจเกิดผลเสียตอ่สขุภำพ เพื่อเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัและแจ้งเตือนภยัผู้บริโภค ส ำนกัคณุภำพและ
ควำมปลอดภยัอำหำรร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ส ำรวจปริมำณกำเฟอีนในเคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสมของกำเฟอีน 
ช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 ด้วยเทคนิค HPLC (AOAC 980.14 (2016)) และอ้ำงอิงมำตรฐำนตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสขุฉบบัที่ 
196,197 (พ.ศ. 2543) และฉบบัที่ 356 (พ.ศ. 2556) ผลกำรส ำรวจ รวม 519 ตวัอยำ่ง ไมผ่ำ่นมำตรฐำน 54 ตวัอยำ่ง (10.4%) แบง่เป็น
กำรตรวจกำแฟปรุงส ำเร็จ 182 ตวัอย่ำง และเคร่ืองดื่มผสมกำเฟอีน (เคร่ืองดื่มชูก ำลงั) 87 ตัวอย่ำง ไม่ผ่ำนร้อยละ 5 และ 41.4 
ตำมล ำดบั (มำตรฐำนคำเฟอีนไม่มำกกว่ำ 100 มิลลิกรัม/100มิลลลิิตร และ 50 มิลลิกรัม/หน่วยบรรจุตำมล ำดบั) เคร่ืองดื่มชนิดผง 
ตรวจชำผง 98 ตวัอยำ่ง และกำแฟส ำเร็จรูป 64 ตวัอย่ำง ไมผ่่ำนร้อยละ 8.2 และ1.6 ตำมล ำดบั  (มำตรฐำนคำเฟอีนไมน้่อยกวำ่ร้อย
ละ 1.5 และ 2.5 ของน ำ้หนกัตำมล ำดบั) สว่นกำแฟแท้ 88 ตวัอย่ำง ผำ่นเกณฑ์ทกุตวัอย่ำง (มำตรฐำนคำเฟอีนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 1 
ของน ำ้หนกั) จะเห็นได้วำ่ เคร่ืองดื่มผสมกำเฟอีน (เคร่ืองดื่มชกู ำลงั) ไม่ผำ่นมำตรฐำนมำกที่สดุ หำกบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสม
ของกำเฟอีนเป็นประจ ำ อำจมีควำมเสีย่งที่จะได้รับกำเฟอีนมำกเกินไป ดงันัน้ควรระมดัระวงัในกำรบริโภคเคร่ืองดืม่ประเภทนี ้
ค ำส ำคัญ: กำเฟอีน  เคร่ืองดื่มที่มีสว่นผสมของกำเฟอีน 

Abstract 
Caffeine is an alkaloid which can stimulate central nervous system. It is most commonly found  in coffee, tea and cacao 

plants. High consumption of caffeine may cause health effect. To monitor the safety and alert the consumers, Bureau of Quality 
and Safety of Food  co-operated with Thai Food and Drug Administration in conducting a survey on caffeine content of beverages 
containing caffeine during 2016-2018.  HPLC technique (AOAC 980.14 (2016)) and the standard criteria from Notification of the 
Ministry of Public Health No. 196, 197 (B.E. 2543) and No. 356 (B.E. 2556) were used in this study. The results from the total of 519 
samples showed that 54 samples (10.4%) didn’t comply with the standard criteria. Ready-to-drink coffee (182 samples) and 
drinks containing caffeine (energy drinks) (87 samples) didn’t meet the standard criteria 5% and 41.4%. (caffeine content not 
exceed 100 mg/100 ml and 50 mg/container, respectively). For instant powder beverages, powder tea (98 samples) and instant 
coffee (64 samples) didn’t meet the standard criteria 8.2% and 1.6%, respectively. (caffeine content not less than 1.5% and 2.5% 
by weight, respectively). In case of pure coffee, all samples (88 samples) met the standard criteria . The results clearly showed that 
drinks containing caffeine (energy drinks) didn’t comply with the standard the most. In case of regular consumption, consumers 
may have risk from high caffeine intake. Therefore, consumers should be aware of caffeine consumption.  
Keywords: caffeine, caffeine drinks  
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บทคดัย่อ 
กรดเบนโซอิกตรวจพบในอาหารหลากหลายชนิด การได้รับสมัผสักรดเบนโซอิกปริมาณสงูอาจรบกวนสมดลุกรด-เบส

ในร่างกาย และอาจเป็นอนัตรายต่อผู้ ท่ีแพ้ การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิกจากการบริโภค
อาหารประจ าวนัของคนไทย โดยปริมาณการได้รับสมัผสักรดเบนโซอิกจะประเมินจากค่ามธัยฐานของปริมาณกรดเบนโซอิกที่
พบในอาหารแต่ละประเภท จากผลวิเคราะห์อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่มจ านวน 3,995 ตวัอย่าง ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559 ถึง
มิถุนายน 2561 ร่วมกับข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย (มกอช 2559)(per capita) ที่ระดับเฉลี่ยและระดับสูง(ค่า
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 97.5)พบว่าประชากรท่ีมีอาย ุ3 ปีขึน้ไป ปริมาณการได้รับสมัผสักรดเบนโซอิกที่ระดบัเฉลี่ยและที่ระดบัสงูมีค่า 
0.53 และ 4.46 มิลลิกรัมตอ่น า้หนกัตวั 1 กิโลกรัมตอ่วนั เมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ ADI เทา่กบั 11% และ 89% ตามล าดบั ซึง่แสดง
ว่าโดยภาพรวมประชากรยงัคงปลอดภยัจากการได้รับสมัผสัสารนี ้แต่เมื่อพิจารณาการได้รับสมัผสัของประชากรในแต่ละกลุ่ม
อาย ุกรณีบริโภคที่ระดบัสงู พบว่าผู้บริโภค 3 ช่วงอาย ุตัง้แต่ 3-17.9 ปี มีปริมาณการได้รับสมัผสักรดเบนโซอิก ตัง้แต ่5.10-7.67 
มิลลิกรัมตอ่น า้หนกัตวั1 กิโลกรัมตอ่วนั ซึง่มากกวา่คา่ ADI แสดงวา่ ประชากรกลุม่เด็กและวยัรุ่นมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารนีใ้น
ปริมาณที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสขุภาพ ดงันัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรติดตาม ก ากับ ดูแลการใช้กรดเบนโซอิกในอาหาร
ประเภทตา่งๆ เพื่อควบคมุปริมาณการได้รับสมัผสัให้อยูใ่นระดบัที่ปลอดภยัและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: การประเมินความเสี่ยง กรดเบนโซอิก วตัถเุจือปนอาหาร อาหาร คนไทย 
 

Abstract 
Benzoic acid can be detected in a wide range of foods. High intakes of benzoic acid may cause disturbances in 

the acid–base balance in the body and may trigger allergy symptoms in people who are sensitive. This study aimed to 
estimate the potential risk of benzoic acid from daily food consumption in Thai population. Exposure assessment was 
performed by combining median concentrations per food group from analytical results of 3,995 processed foods and 
beverages from January 2016 to June 2018, with food consumption data of Thailand (ACFS 2016) (per capita) at average 
and high (97.5th percentile) consumption levels. The results show that benzoic acid intake for population aged over 3 years 
at average and high consumption levels were 0.53 and 4.46 mg/kg bw/day (11% and 89% ADI), respectively, suggesting 
that overall population is still safe from the exposure of this compound. However, when considering benzoic acid intake in 
each age group at high consumption level, the exposure of consumers in 3 age groups from 3-17.9 years old was estimated 
to be 5.10-7.67 mg/kg bw/day which exceeded ADI; in other words, children and adolescents are at risk for adverse health 
effects. Thus, relevant authorities must regulate the use of benzoic acid in foods in order to maintain its exposure within safe 
level and to ensure consumers’ safety. 
Key word: risk assessment, benzoic acid, food additive, foods, Thai population 
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บทคดัย่อ 
กรดเบนโซอิกตรวจพบในอาหารหลากหลายชนิด การได้รับสมัผสักรดเบนโซอิกปริมาณสงูอาจรบกวนสมดลุกรด-เบส

ในร่างกาย และอาจเป็นอนัตรายต่อผู้ที่แพ้ การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิกจากการบริโภค
อาหารประจ าวนัของคนไทย โดยปริมาณการได้รับสมัผสักรดเบนโซอิกจะประเมินจากค่ามธัยฐานของปริมาณกรดเบนโซอิกที่
พบในอาหารแต่ละประเภท จากผลวิเคราะห์อาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่มจ านวน 3,995 ตวัอย่าง ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559 ถึง
มิถุนายน 2561 ร่วมกับข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย (มกอช 2559)(per capita) ที่ระดับเฉลี่ยและระดับสูง(ค่า
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Abstract 
Benzoic acid can be detected in a wide range of foods. High intakes of benzoic acid may cause disturbances in 

the acid–base balance in the body and may trigger allergy symptoms in people who are sensitive. This study aimed to 
estimate the potential risk of benzoic acid from daily food consumption in Thai population. Exposure assessment was 
performed by combining median concentrations per food group from analytical results of 3,995 processed foods and 
beverages from January 2016 to June 2018, with food consumption data of Thailand (ACFS 2016) (per capita) at average 
and high (97.5th percentile) consumption levels. The results show that benzoic acid intake for population aged over 3 years 
at average and high consumption levels were 0.53 and 4.46 mg/kg bw/day (11% and 89% ADI), respectively, suggesting 
that overall population is still safe from the exposure of this compound. However, when considering benzoic acid intake in 
each age group at high consumption level, the exposure of consumers in 3 age groups from 3-17.9 years old was estimated 
to be 5.10-7.67 mg/kg bw/day which exceeded ADI; in other words, children and adolescents are at risk for adverse health 
effects. Thus, relevant authorities must regulate the use of benzoic acid in foods in order to maintain its exposure within safe 
level and to ensure consumers’ safety. 
Key word: risk assessment, benzoic acid, food additive, foods, Thai population 
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บทคดัย่อ 
 ยาต้านจลุชีพถกูน ามาใช้เพื่อป้องกนัและรักษาโรคในการเลีย้งสตัว์ที่น ามาเป็นอาหารของมนษุย์ การตกค้างของยาต้าน
จลุชีพในอาหารอาจท าให้ผู้บริโภคแพ้ยาและน าไปสูปั่ญหาเชือ้ดือ้ยา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและลดระยะเวลาการวิเคราะห์ จึง
พฒันาวิธีการวิเคราะห์ยาต้านจลุชีพ 6 กลุม่ (กลุม่แอมแฟนิคอล ควิโนโลน ซลัโฟนาไมด์ เบต้า-แลคแตม แมคโครไลด์ และเตตร้า
ไซคลิน) จ านวน 41 ชนิดยาในเนือ้สตัว์ในคราวเดียวกนั โดยใช้เคร่ือง LC-MS/MS เทคนิค electrospray ionization และ multiple-
reaction monitoring mode เร่ิมจากสกัดตัวอย่างเนือ้สัตว์ด้วย acetonitrile  และก าจัดไขมันด้วย n-hexane แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง LC-MS/MS ผลทดสอบความใช้ได้ของวิธี พบว่ามีช่วงการเป็นเส้นตรง matrix-matched calibration curves 
ในช่วง 0.3 - 200 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) มากกว่า 0.95  ขีดจ ากดัของการตรวจพบ (LOD) 
ระหวา่ง 0.1 ถึง 30 ไมโครกรัมตอ่กิโลกรัม ขีดจ ากดัของการวดัเชิงปริมาณ (LOQ) ระหว่าง 0.3 ถึง 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จาก
การเติมสารมาตรฐานทัง้ 41 ชนิด ที ่3 ระดบัความเข้มข้นในเนือ้ไก่และเนือ้ปลา มีความแมน่แสดงด้วยคา่ร้อยละการกลบัคืนเฉลีย่
อยู่ในช่วง 71.9 –106.9% และ ความเที่ยงแสดงด้วยค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพัทธ์ น้อยกว่า 20% วิธีนีจ้ึงมีความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ยาต้านจลุชีพตามข้อก าหนดของประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 303) พ.ศ. 2550  
ค าส าคัญ: เนือ้สตัว์ ยาต้านจลุชีพ  LC- MS/MS 

Abstract 
 Antimicrobial drugs are used for prevention and treatment of diseases in food animals. Antimicrobial residues 
in foods may cause allergy in consumers and introduce drug resistance problems. For enhancing laboratory capacity 
building and reduce analysis time, multiclass method for simultaneous analysis of 6 classes of antimicrobial residues 
(amphenicol, quinolone, sulfonamide, beta-lactam, macrolide, and tetracycline) containing 41 types of drugs has been 
developed by using high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) which was 
operated under the multiple-reaction monitoring mode using electrospray ionization. These residues were extracted from 
meat sample by acetonitrile and defatted by n-hexane, followed by analysis in LC-MS/MS. The method validation results 
showed that the linearity of matrix-matched calibration curves were in the range of 0.3 – 200 g/kg with the coefficient of 
determination (R2) greater than 0.95. The limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ) were in the range of 
0.1 to 30 g/kg and 0.3 to 50 g/kg, respectively. By spiking 41 standards at 3 concentrations each in chicken meat 
and fish meat, it was found that the accuracy expressed by the average recovery varied from 71.9 to 106.9% and the 
precision shown by percent of relative standard deviation (% RSD) was lower than 20%. The validation data obtained are 
appropriate to implement for antimicrobial residues analysis prescribed by the notification of Ministry of Public Health    
(No. 303) B.E. 2550. 
Keywords: animal tissues, antimicrobial, LC–MS/MS  
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บทคดัย่อ 

พืชกญัชา หมายรวมถึงกญัชาที่เป็นพืชเสพติด และเฮมพ์ที่เป็นพืชเส้นใย ดงันัน้เพื่อสามารถควบคมุ ก ากบัดแูล
การปลกูเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคมุตามกฎหมาย จึงได้พฒันาชุดตรวจวดัปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) 
ในพืชกัญชาเพื่อให้สามารถตรวจวดัปริมาณ THC ในพืชกัญชาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ชุดตรวจวดันีป้ระกอบด้วยแผ่น
ทดสอบ และเคร่ืองตรวจวดั โดยแผ่นทดสอบ ที่ใช้ในการแยกสาร THC ในพืชกัญชา ใช้หลกัการโครมาโตกราฟีผิวบาง 
เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ มีความเฉพาะเจาะจง ความไว และความถูกต้อง โดยขัน้ตอนการเตรียมตวัอย่าง 
และขัน้ตอนการแยกสาร พฒันาเป็นแบบ green analysis ซึ่งใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษ และลดปริมาณการใช้สารเคมี 
รวมทัง้พฒันาระบบในการแยกสาร THC ในพืชกัญชา ท าให้ลดเวลาในการแยกสาร จากนัน้ตรวจวดัปริมาณ THC 
โดยใช้เคร่ืองตรวจวดัที่ได้พฒันาโปรแกรมส าหรับการตรวจวดัขึน้ใหม่ หลงัจากจุ่มแผ่นทดสอบในน า้ยาที่เกิดปฎิกิริยา
เฉพาะเจาะจงกับ THC โดยปริมาณต ่าสดุของ THC ที่ตรวจวดัได้ เท่ากับ 0.02 ไมโครกรัม จากนัน้ได้ท าการทดสอบ
ความถูกต้องของวิธีเทียบกับวิธีแก็สโครมาโตกราฟี ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน  พบว่ามีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์ เท่ากับ 
0.911 และ พบว่าทัง้สองวิธี ได้ผลการทดสอบไม่แตกต่างกันอย่างมี นยัส าคญัทางสถิตินอกจากนัน้ได้พฒันาต้นแบบ
ชดุตรวจวดัปริมาณ THC อย่างง่าย (THC test kit) ซึง่สามารถตรวจวดัปริมาณ THC ในพืชกญัชาได้อยา่งถกูต้อง แมน่ย า 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ พืชกญัชา เตตราไฮโดรแคนนาบินอล ชดุตรวจวดั 

Abstract 
Cannabis plant has classified into two classes; drug cannabis or marijuana and fiber cannabis or 

hemp.  In order to regulate the hemp cultivation under the laws, the development of THC test kit was 
conducted to determine tetrahydrocannabinol (THC) in cannabis plants easily and precisely.  The THC test kit 
consisted of strip for testing and detector.  Thin Layer Chromatography technique was used for testing THC in 
cannabis plants according to its efficacy in specificity, sensitivity and accuracy.  Green analysis using non-
toxic solvents and reducing the solvents used was applied in both sample preparation and separation 
procedures.  TLC system was developed to minimize separation time.  After dipping the strip with specific 
detecting reagent, the THC content was detected and determined by the detector with developed detecting 
software.  The limit of detection (LOD) was 0.02 microgram.  The trueness of the developed THC test kit was 
evaluated comparing with GC, the standard method.  The results showed no statistically significant difference 
between the methods and had positively correlation with coefficient of 0.911.  Moreover, the prototype of 
compact THC test kit was proposed which could determine THC content in cannabis plants easily and 
precisely. 
Keywords: cannabis plants, THC, THC test kit 
*Corresponding author  
E-mail: ptipparat@yahoo.com 

P2-56 การพัฒนาชุดตรวจวดัปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอลในพืชกัญชา 
Development of THC Test Kit for Determining Tetrahydrocannabinol in Cannabis Plants 

ประภสัสร ทิพย์รัตน์1* จรูญ จกัรมณีุ2 สมชยั ลาภอนนัต์นพคณุ2 สมคิด เพ็ญชารี3 และกอบบญุ บญุเย็น1  
Prapatsorn Tipparat1*, Jaroon Jakmunee2, Somchai Lapanantnoppakhun2, Somkid Pencharee3 and Gobboon Boonyen1 

1ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่2คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 3คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
1Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai 2Faculty of Sciences, Chiang Mai University 3Faculty of Sciences, Ubon Ratchathani University 

บทคดัย่อ 

พืชกญัชา หมายรวมถึงกญัชาที่เป็นพืชเสพติด และเฮมพ์ที่เป็นพืชเส้นใย ดงันัน้เพื่อสามารถควบคมุ ก ากบัดแูล
การปลกูเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคมุตามกฎหมาย จึงได้พฒันาชุดตรวจวดัปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) 
ในพืชกัญชาเพื่อให้สามารถตรวจวดัปริมาณ THC ในพืชกัญชาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ชุดตรวจวดันีป้ระกอบด้วยแผ่น
ทดสอบ และเคร่ืองตรวจวดั โดยแผ่นทดสอบ ที่ใช้ในการแยกสาร THC ในพืชกัญชา ใช้หลกัการโครมาโตกราฟีผิวบาง 
เนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ มีความเฉพาะเจาะจง ความไว และความถูกต้อง โดยขัน้ตอนการเตรียมตวัอย่าง 
และขัน้ตอนการแยกสาร พฒันาเป็นแบบ green analysis ซึ่งใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษ และลดปริมาณการใช้สารเคมี 
รวมทัง้พฒันาระบบในการแยกสาร THC ในพืชกัญชา ท าให้ลดเวลาในการแยกสาร จากนัน้ตรวจวดัปริมาณ THC 
โดยใช้เคร่ืองตรวจวดัที่ได้พฒันาโปรแกรมส าหรับการตรวจวดัขึน้ใหม่ หลงัจากจุ่มแผ่นทดสอบในน า้ยาที่เกิดปฎิกิริยา
เฉพาะเจาะจงกับ THC โดยปริมาณต ่าสดุของ THC ที่ตรวจวดัได้ เท่ากับ 0.02 ไมโครกรัม จากนัน้ได้ท าการทดสอบ
ความถูกต้องของวิธีเทียบกับวิธีแก็สโครมาโตกราฟี ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน  พบว่ามีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์ เท่ากับ 
0.911 และ พบว่าทัง้สองวิธี ได้ผลการทดสอบไม่แตกต่างกันอย่างมี นยัส าคญัทางสถิตินอกจากนัน้ได้พฒันาต้นแบบ
ชดุตรวจวดัปริมาณ THC อย่างง่าย (THC test kit) ซึง่สามารถตรวจวดัปริมาณ THC ในพืชกญัชาได้อยา่งถกูต้อง แมน่ย า 
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ พืชกญัชา เตตราไฮโดรแคนนาบินอล ชดุตรวจวดั 

Abstract 
Cannabis plant has classified into two classes; drug cannabis or marijuana and fiber cannabis or 

hemp.  In order to regulate the hemp cultivation under the laws, the development of THC test kit was 
conducted to determine tetrahydrocannabinol (THC) in cannabis plants easily and precisely.  The THC test kit 
consisted of strip for testing and detector.  Thin Layer Chromatography technique was used for testing THC in 
cannabis plants according to its efficacy in specificity, sensitivity and accuracy.  Green analysis using non-
toxic solvents and reducing the solvents used was applied in both sample preparation and separation 
procedures.  TLC system was developed to minimize separation time.  After dipping the strip with specific 
detecting reagent, the THC content was detected and determined by the detector with developed detecting 
software.  The limit of detection (LOD) was 0.02 microgram.  The trueness of the developed THC test kit was 
evaluated comparing with GC, the standard method.  The results showed no statistically significant difference 
between the methods and had positively correlation with coefficient of 0.911.  Moreover, the prototype of 
compact THC test kit was proposed which could determine THC content in cannabis plants easily and 
precisely. 
Keywords: cannabis plants, THC, THC test kit 
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บทคดัย่อ 

ไมทราไจนีน เป็นสารจ าพวกอลัคาลอยด์ท่ีพบได้ในพืชกระท่อมซึ่งออกฤทธ์ิต่อจิตและระบบประสาทสว่นกลาง 
จึงมีสรรพคณุคล้ายยาแก้ปวดในกลุม่ opioid analgesic และยาต้านซมึเศร้า จึงช่วยลดอาการปวดมวนท้อง ท้องเสยี และ
ท าให้นอนหลบั ผู้ใช้กระทอ่มสวนใหญ่มกัเป็นกลุม่คนผู้ ใช้แรงงานเพราะสามารถท าให้ทนตากแดดได้เป็นเวลานานโดยไม่
รู้สึกเหนื่อย ต่อมามีการระบาดในกลุ่มวยัรุ่น จึงกลายเป็นการเสพติดในชีวิตประจ าวนั ถึงแม้ไม่ได้ท างานก็ตาม แต่มี
วตัถปุระสงค์ในการเสพกระท่อมเพื่อความมนึเมา  และเนื่องจากพืชกระทอ่มในประเทศไทยถกูจดัอยู่ในยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5  งานวิจัยนีจ้ึงได้ศึกษาวิธีการแยกไมทราไจนีนจากพืชใบกระท่อมและหาปริมาณไมทราไจนีนต ่าสดุที่ยัง
สามารถตรวจพบได้  โดยการใช้  acetic acid  ในการสกดั แล้วตรวจหาไมทราไจนีนด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตก
ราฟี จากนัน้พิสจูน์เอกลกัษณ์ของไมทราไจนีนด้วยเทคนิค   ¹H-NMR, ¹³C-NMR และเจือจางไมทราไจนีนท่ีสกดัได้ น าไป
ทดสอบโดยเทคนิคทินเลเยอโครมาโตกราฟี เพื่อหาปริมาณไมทราไจนีนต ่าสดุที่ยงัสามารถตรวจพบได้ พบว่าปริมาณไมท
ราไจนีนต ่าสุดที่ตรวจพบได้โดยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโตกราฟีเท่ากับ 0.153มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร   ผลที่ได้จาก
การศกึษานีส้ามารถน าไมทราไจนีนมาผลติเป็นสารมาตรฐานส าหรับใช้ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ตอ่ไป

ค าส าคัญ : ใบกระทอ่ม ไมทราไจนีน ทินเลเยอโครมาโตกราฟี 
 

Abstract 
Mitragynine is an alkaloid found in Mitragyna Speciosa Korth leaves .It was reported that the 

compound produced  and effect on mine and central nervous system. Mitragyna Speciosa is narcotic drugs 
under the Thai Narcotics Act B.E.2522 in category 5. In this research, mitragynine was purified and 
determined of minimum mitragynine via extraction by acetic acid. The mitragynine was detected with Thin 
layer chromatography (TLC) and characterized by ¹H-NMR, ¹³C-NMR. Dilute the mitragynine and tested 
byTLC. It was found that the minimum mitragynine detected by TLC was 0.153 mg/ml. The result from this 
study applied mitragynine as reference standard for forensic science application.  
Keywords: Katom, Mitragynine, TLC  
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บทคดัย่อ 
ลกูชิน้เป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูปแช่เย็นที่นิยมบริโภค  หากสขุลกัษณะการผลิตไม่ดีหรือเก็บรักษาไม่

เหมาะสม อาจท าให้เกิดโรคอจุจาระร่วง และถ้าใช้วตัถุกนัเสียมากเกินไป อาจมีผลเสียต่อสขุภาพปีงบประมาณ 2560
ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ร่วมกันเฝ้าระวงัคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ลูกชิน้ทั่วประเทศ จ านวนรวม 608 ตัวอย่างพบว่าร้อยละ 48.2ไม่ได้มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 381(พ.ศ. 2559)และเกณฑ์คณุภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2560)แบ่งเป็นลกูชิน้จากเนือ้สตัว์ ร้อยละ56.9 ผลิตภณัฑ์ปลาปรุงสกุ ร้อยละ
24.5 และลกูชิน้จากสตัว์น า้ที่ไม่ใช่ปลา ร้อยละ 9.1 โดยมีสาเหตจุากสารเคมีที่ห้ามใช้ คือ วตัถกุนัเสียกรดเบนโซอิก ร้อย
ละ 44.4 บอแรกซ์ ร้อยละ0.5 และใช้สีสงัเคราะห์ไม่เหมาะสม ร้อยละ 0.8 นอกจากนีพ้บการใช้กรดซอร์บิกเกินมาตรฐาน 
ร้อยละ 0.8 ส่วนด้านจุลชีววิทยาพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ เฉพาะกลุ่มเนือ้สตัว์ และปลาปรุงสุก สาเหตุเนื่องจากจ านวน
จุลินทรีย์รวมเกินเกณฑ์ร้อยละ 0.3  จุลินทรีย์ที่บ่งชีส้ขุลกัษณะการผลิต (E.coli )ร้อยละ1.5 และเชือ้โรคอาหารเป็นพิษ 
S.aureus และ B. cereus ร้อยละ 1.3 และ 1.2 ตามล าดบั คณุภาพผลิตภณัฑ์ลกูชิน้ปี 2560 มีแนวโน้มดีขึน้เมื่อเทียบกบั
ช่วงปี 2556-2559 ที่ไม่ได้มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 65.7อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ให้กบัผู้ผลติ ให้เลอืกใช้วตัถกุนัเสยีและวตัถเุจือปนอยา่งเหมาะสมทัง้ชนิดและปริมาณตามกฎหมายก าหนดตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑ์ลกูชิน้ วตัถกุนัเสียจลุินทรีย์ 

Abstract 
 Meatballs are one of chilled processed meat products popularly consumed. Poor hygienic 
practice or improper storage may cause diarrhea and overuse of preservatives may adversely affect health. In 
fiscal year 2017, Bureau of Quality and Safety of Food and 14 Regional Medical Sciences Centers jointly monitored 
the quality and safety of 608 samples of meatball products in Thailand.48.2 %of samples did not comply with 
standard according to Notification of Ministry of Public HealthNo.381 (B.E.2559) and DMSc  Microbiological Quality 
Guidelines of Foods and Food Contact  Articles, No.3 (B.E. 2560)comprising meat ball 56.9%, cooked fish products 
24.5% and ball made from non-fish aquatic animal 9.1% due to the use of benzoic acid 44.4%,borax 0.6% and 
inappropriate synthetic colors 0.8%. In addition, use of sorbic acid  exceeds the threshold of  0.8 %.Only meat balls 
and cooked fish products did not comply with microbiological limit due to excessive microbialcount0.3%,sanitary 
index microorganism(E.coli)1.5% and pathogenic bacteria, B. cereus and S.  aureus 1.3% and1.2% respectively. 
Trend of meat ball products quality of  year 2017 is likely to improve compared  with those of year 2013-2016 of  which 
average 65.7% did not meet the standard. The relevant authorities should advice  manufacturer  the appropriate use 
of preservatives and additives, in both types and quantities prescribed by law. 
Keywords: Meat ball products, Preservative, Microorganism 
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กระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 381(พ.ศ. 2559)และเกณฑ์คณุภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผสัอาหารของ
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24.5 และลกูชิน้จากสตัว์น า้ที่ไม่ใช่ปลา ร้อยละ 9.1 โดยมีสาเหตจุากสารเคมีที่ห้ามใช้ คือ วตัถกุนัเสียกรดเบนโซอิก ร้อย
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ร้อยละ 0.8 ส่วนด้านจุลชีววิทยาพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ เฉพาะกลุ่มเนือ้สตัว์ และปลาปรุงสุก สาเหตุเนื่องจากจ านวน
จุลินทรีย์รวมเกินเกณฑ์ร้อยละ 0.3  จุลินทรีย์ที่บ่งชีส้ขุลกัษณะการผลิต (E.coli )ร้อยละ1.5 และเชือ้โรคอาหารเป็นพิษ 
S.aureus และ B. cereus ร้อยละ 1.3 และ 1.2 ตามล าดบั คณุภาพผลิตภณัฑ์ลกูชิน้ปี 2560 มีแนวโน้มดีขึน้เมื่อเทียบกบั
ช่วงปี 2556-2559 ที่ไม่ได้มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 65.7อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
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Abstract 
 Meatballs are one of chilled processed meat products popularly consumed. Poor hygienic 
practice or improper storage may cause diarrhea and overuse of preservatives may adversely affect health. In 
fiscal year 2017, Bureau of Quality and Safety of Food and 14 Regional Medical Sciences Centers jointly monitored 
the quality and safety of 608 samples of meatball products in Thailand.48.2 %of samples did not comply with 
standard according to Notification of Ministry of Public HealthNo.381 (B.E.2559) and DMSc  Microbiological Quality 
Guidelines of Foods and Food Contact  Articles, No.3 (B.E. 2560)comprising meat ball 56.9%, cooked fish products 
24.5% and ball made from non-fish aquatic animal 9.1% due to the use of benzoic acid 44.4%,borax 0.6% and 
inappropriate synthetic colors 0.8%. In addition, use of sorbic acid  exceeds the threshold of  0.8 %.Only meat balls 
and cooked fish products did not comply with microbiological limit due to excessive microbialcount0.3%,sanitary 
index microorganism(E.coli)1.5% and pathogenic bacteria, B. cereus and S.  aureus 1.3% and1.2% respectively. 
Trend of meat ball products quality of  year 2017 is likely to improve compared  with those of year 2013-2016 of  which 
average 65.7% did not meet the standard. The relevant authorities should advice  manufacturer  the appropriate use 
of preservatives and additives, in both types and quantities prescribed by law. 
Keywords: Meat ball products, Preservative, Microorganism 
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P2-59 คุณภาพยาแผนโบราณทางด้านจุลชวีวทิยาที่ขอขึน้ทะเบียนในประเทศไทย 
Quality of traditional medicine in microbial limit test for traditional medicine registration. 
ธนพล เอี่ยมสอาด* สนัติพงศ์ วงศ์เพ็ญทกัษ์ อนญัญา สพุนัธุ์วณิช และขวญัฤดี ลิม้ทองเจริญ 
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ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบรีุ 
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บทคดัย่อ 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหลกัในการตรวจวิเคราะห์การปนเปือ้นของ

เชือ้จุลินทรีย์ในยาแผนโบราณเพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการขึน้ทะเบียนต ารับ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาขึน้ทะเบียนต ารับยาแผนโบราณเก่ียวกบัมาตรฐานการปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์ 
ซึง่ระบวุา่ต้องไมพ่บการปนเปือ้นเชือ้  Stapylococcus aureus/กรัม, Salmonella spp./10 กรัมและ Clostridium spp./10 
กรัม ใช้วิธีทดสอบตาม TP Supplement  2005  จากการทดสอบยาแผนโบราณที่ขอขึน้ทะเบียนระหว่างปี 2557- 2561 
จ านวน 828 ตวัอยา่ง พบวา่ใน ปี 2557 จ านวน 203 ตวัอยา่ง ผิดมาตรฐาน 20 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 9.85) ในปี 2558 จ านวน 
235 ตวัอยา่ง ผิดมาตรฐาน 39 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 16.59) ในปี 2559 จ านวน 158 ตวัอย่าง ผิดมาตรฐาน 34 ตวัอย่าง (ร้อย
ละ 21.50) ในปี 2560 จ านวน 118 ตวัอย่าง ผิดมาตรฐาน 9 ตวัอย่าง(ร้อยละ7.62)และในปี 2561 จ านวน 114 ตวัอย่าง 
ผิดมาตรฐาน 17 ตวัอย่าง( ร้อยละ18.50 )  ทกุตวัอย่างที่ผิดมาตรฐานพบว่าเป็นการปนเปื้อนเชือ้ Clostridium spp. ซึ่ง
เป็นเชือ้ที่สามารถพบได้ในดินและเชือ้นีท้ าให้เกิดโรคท้องร่วง ซึง่แสดงวา่ผู้ผลติมีกระบวนการผลติและการควบคมุคณุภาพ
ที่ไมด่ีพอ ควรมีการปรับปรุงคณุภาพยาให้ได้มาตรฐานโดยใช้ข้อมลูจากการวิจยัไปใช้ท าคูม่ือมาตรฐานการผลติ  
ค าส าคัญ : Clostridium spp. 

Abstract 
 Bureau of drug and narcotic, Department of Medical Science is the main unit which is 
responsible for the analysis of microbial contamination in traditional medicine for registration. According to the 
announcement of Thai FDA regarding the microbiological test of traditional medicine for registration, 
Staphylococcus aureus/gram, Salmonella spp. /10 grams and Clostridium spp. /10 grams should be absent. 
The test method used follows the TP Supplement 2005. The microbial count in the 828 samples of the 
traditional medicine registered at Thai FDA during 2014-2018 was investigated. In 2014, 20 samples from 203 
samples (9.85%) failed. In 2015, 39 samples from 235 samples (16.59%) failed. In 2016, 34 samples from 158 
samples (21.5%) failed. In 2017, 9 samples from 118 samples (7.62%) failed. In 2018, 17 samples from 114 
samples (18.5%) failed. The microbial found in the sample was Clostridium spp. Generally, Clostridium spp. is 
found in soil and can be diarrhea disease. This indicates that the manufacturing process and quality control 
of the products need improvement by use  raw data of research for manufacture guideline. 
Keyword: Clostridium spp. 
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ซึง่ระบวุา่ต้องไมพ่บการปนเปือ้นเชือ้  Stapylococcus aureus/กรัม, Salmonella spp./10 กรัมและ Clostridium spp./10 
กรัม ใช้วิธีทดสอบตาม TP Supplement  2005  จากการทดสอบยาแผนโบราณที่ขอขึน้ทะเบียนระหว่างปี 2557- 2561 
จ านวน 828 ตวัอยา่ง พบวา่ใน ปี 2557 จ านวน 203 ตวัอยา่ง ผิดมาตรฐาน 20 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 9.85) ในปี 2558 จ านวน 
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Abstract 
 Bureau of drug and narcotic, Department of Medical Science is the main unit which is 
responsible for the analysis of microbial contamination in traditional medicine for registration. According to the 
announcement of Thai FDA regarding the microbiological test of traditional medicine for registration, 
Staphylococcus aureus/gram, Salmonella spp. /10 grams and Clostridium spp. /10 grams should be absent. 
The test method used follows the TP Supplement 2005. The microbial count in the 828 samples of the 
traditional medicine registered at Thai FDA during 2014-2018 was investigated. In 2014, 20 samples from 203 
samples (9.85%) failed. In 2015, 39 samples from 235 samples (16.59%) failed. In 2016, 34 samples from 158 
samples (21.5%) failed. In 2017, 9 samples from 118 samples (7.62%) failed. In 2018, 17 samples from 114 
samples (18.5%) failed. The microbial found in the sample was Clostridium spp. Generally, Clostridium spp. is 
found in soil and can be diarrhea disease. This indicates that the manufacturing process and quality control 
of the products need improvement by use  raw data of research for manufacture guideline. 
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บทคดัย่อ 
 กรดเรทิโนอิกเป็นสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางเนื่องจากท าให้เกิดการระคายเคืองกบัผิวหนงั  และมีความเสีย่งสงูที่
จะท าให้เกิดความผิดปกติของทารกที่เกิดจากมารดาที่ใช้เคร่ืองส าอางที่มีกรดเรทิโนอิกเป็นสว่นผสมในระหว่างตัง้ครรภ์  
การตรวจเบือ้งต้นท าได้โดยใช้ชดุทดสอบกรดเรทิโนอิกในเคร่ืองส าอางที่ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ พบว่า ชุดทดสอบสามารถให้ผลบวกกับกรดเรทิโนอิกในครีม ครีมไข่มุก และโลชัน่ใส ตัง้แต่ 20,32 และ 1 
ไมโครกรัม ตามล าดบั มีความจ าเพาะของวิธีโดยพบวา่สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง สารท าให้หน้าขาว สารลดริว้รอย สาร
กนัแดด สารป้องกนัสวิ-ฝ้า สารสมานผิว วตัถกุนัเสยี และสารกนัหืน รวม 24 ชนิด ไม่มีผลรบกวนการทดสอบ ชดุทดสอบมี
อายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 12 เดือนเมื่อเก็บที่อณุหภมูิห้อง จากการประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบเปรียบเทียบกบั
วิธีมาตรฐาน พบว่าชดุทดสอบมีความไว  ความจ าเพาะ และความถกูต้อง ร้อยละ 100 ทกุการทดสอบ โดยมีคา่พยากรณ์
บวก  คา่พยากรณ์ลบ เทา่กบัร้อยละ 100  สรุปได้วา่ชดุทดสอบนีม้ีประสทิธิภาพสงู สามารถให้ผลการทดสอบได้ชดัเจน จึง
มีความเหมาะสมในการน าชดุทดสอบนีไ้ปตรวจเบือ้งต้น เพื่อหากรดเรทิโนอิกในเคร่ืองส าอางเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
ค าส าคัญ : กรดเรทิโนอิก คา่ต ่าสดุที่สามารถตรวจพบได้ การประเมินประสิทธิภาพ ชดุทดสอบ 

Abstract 
 Retinoic acid is a contraindication substance used in cosmetics. Because it causes skin irritation and 
high risk that will cause abnormalities of newborns that mothers who use cosmetics containing retinoic acid 
during pregnancy. Early detection for retinoic acid can be done by use a test kit produced by the 10th 
Medical Science Center. The results of the evaluation showed its sensitivity that the test kit can detect retinoic 
acid in cream, pearl cream and clear lotion at more than 20, 32 and 1 micrograms, respectively.  
There is no interference of test kit from 24 types of substances prohibited in cosmetics including whitening 
agent, anti- wrinkle, sunscreen agents, antibacterial for acne, astringent, preservatives and anti-oxidants. 
The test kit has a shelf life of not less than 12 months when stored at room temperature. The efficiency of test 
kit was evaluated by comparing to the standard method. It was found that the test set has sensitivity, 
specificity and accuracy at 100 percent. The positive forecast value and negative forecast value equal to 100 
percent. In conclusion, this test kit is highly effective and showed clear results. Therefore, it is appropriate to 
introduce this type of test kit for screening examination of retinoic acid in cosmetics to protect consumers 
against unsafe products. 
Keywords: Retinoic acid, Limit of Detection, Evaluation, Test kit 
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สถานการณ์สารห้ามใช้ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ในเขตพืน้ที่จงัหวัดกระบี่ พังงา และภเูก็ต  
ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561  
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บทคดัย่อ 
 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มส าหรับสิว ฝ้า หน้าขาวใส เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดผลลพัธ์อย่างรวดเร็ว 
ผู้ผลติบางราย ได้ลกัลอบผสมสารห้ามใช้ ได้แก่ ไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก และสารประกอบของปรอท ซึง่เป็นสารห้ามใช้ในการ
ผลิตเคร่ืองส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสารดงักล่าวเป็นสารที่มีพิษ และก่อให้เกิดอาการข้างเคียงแก่
ผู้บริโภค ดงันัน้ เพื่อให้ทราบสถานการณ์การผสมสารห้ามใช้ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางกลุ่มดงักลา่วในเขตพืน้ที่จังหวดักระบี่ 
พังงา และภูเก็ต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้วิเคราะห์ข้อมูลสารห้ามใช้ในตัวอย่างเคร่ืองส าอาง ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2559 -2561 จ านวน 113 ตวัอย่าง  พบสารห้ามใช้ 33 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.2 โดยสารห้ามใช้ที่พบมากที่สดุ
เป็นอนัดบัแรก คือ สารประกอบปรอท 30 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 90.9 ของตวัอย่างที่พบสารห้ามใช้ทัง้หมด รองลงมา คือ สาร
ไฮโดรควิโนน 2 ตวัอย่าง และ กรดเรทิโนอิก 1 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.1 และ 3.0 ตามล าดบั  จากผลดงักล่าว ยงัคงพบการ
ผสมสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางอยู่ ดงันัน้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางที่จ าหน่ายในท้องตลาด การให้ความรู้
และแจ้งเตือนภยัอยา่งตอ่เนื่อง จึงมีความส าคญัยิ่งในการลดความเสีย่งจากการบริโภคผลติภณัฑ์ที่ไมป่ลอดภยัได้ 
ค าส าคัญ: เคร่ืองส าอาง สารห้ามใช้ ไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก สารประกอบของปรอท 

Abstract 
 Whitening, freckle and acne cosmetic products are very popular. For rapid outcomes, some 
manufacturers tent to use harmful substances such as Hydroquinone, Retinoic acid and Mercury compound 
which are the prohibited substances in cosmetic manufacture according to the notification of the ministry of 
public health. Because of these prohibited substances displays toxicity and side effect to consumers. Regional 
Medical Science center 11/1 Phuket studied the situation of prohibited substances in cosmetic products in 
Krabi, Phang nga and Phuket during the fiscal year 2016-2018 by analyzing results of 113 samples. There were 
prohibited substances 33 of 113 samples (29.2%). Mercury compound were found the most 30 of 33 prohibited 
substances samples (90.9%). Hydroquinone and Retinoic acid were found 2 samples (6.1%) and 1 sample 
(3.0%), respectively. The result shows that problems of mixing prohibited substances in cosmetic products still 
exist. So, for surveillance the cosmetic products which were sale in the market educating and warning 
continuously are important for the consumers to reduce risk of usage the unsafe cosmetic products. 
Keywords : cosmetic, prohibited substance, Hydroquinone, Retinoic acid, Mercury compound 
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(3.0%), respectively. The result shows that problems of mixing prohibited substances in cosmetic products still 
exist. So, for surveillance the cosmetic products which were sale in the market educating and warning 
continuously are important for the consumers to reduce risk of usage the unsafe cosmetic products. 
Keywords : cosmetic, prohibited substance, Hydroquinone, Retinoic acid, Mercury compound 
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บทคดัย่อ 
 

           ไข้เลอืดออกและมำลำเรียเป็นปัญหำสำธำรณสขุที่ส ำคญัของประเทศไทย จดัเป็นโรคติดตอ่ที่น ำโดยแมลง  
ซึง่มำตรกำรส ำคญัที่ใช้ในกำรควบคมุและป้องกนัโรคคือ กำรใช้สำรเคมีฉีดพน่ยงุพำหะและกำรก ำจดัลกูน ำ้ยงุลำย   
เดลตำเมทรินและไดฟลเูบนซูรอนเป็นสำรเคมีสงัเครำะห์ที่องค์กำรอนำมยัโลกแนะน ำให้ใช้ในกำรควบคุมแมลง
พำหะและมีกำรก ำหนดแนวทำงควบคมุคณุภำพผลติภณัฑ์ โดยนอกจำกกำรวิเครำะห์ปริมำณสำรส ำคญัแล้ว  ยงั
แนะน ำให้ทดสอบคุณสมบัติด้ำนกำยภำพซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภำพก ำจัดแมลง  ในปีงบประมำณ 
2560-2561  ส ำนกัเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำยได้ด ำเนินโครงกำรพฒันำควำมสำมำรถของห้องปฏิบตัิกำรใน
กำรทดสอบทำงกำยภำพผลิตภัณฑ์ก ำจัดแมลงที่ใช้ทำงด้ำนสำธำรณสขุตำมแนวทำงขององค์กำรอนำมัยโลก  
ได้แก่  เดลตำเมทรินสตูรของเหลวชนิดน ำ้มนั  สูตรเม็ดและสตูรผง  และไดฟลเูบนซูรอนสตูรเม็ดส ำหรับใช้งำน
โดยตรง  ตำมวิธีมำตรฐำนของ CIPAC จ ำนวน  10 รำยกำรทดสอบ เช่น  กำรทดสอบควำมคงตวัของอิมลัชัน่ กำร
แตกตวัของเม็ดยำ เป็นต้น กำรทวนสอบควำมถกูต้องของวิธีทดสอบ ทัง้ 10 รำยกำร  พบวำ่ไม่มีควำมแตกต่ำงใน
กำรท ำซ ำ้ระหว่ำงวนัและระหว่ำงนกัวิเครำะห์  (p-value>0.05) ดงันัน้ วิธีทดสอบทำงกำยภำพดงกลำ่วจึงมีควำม
เหมำะสมท่ีจะน ำมำใช้ทดสอบต่อไป และได้เปิดให้บริกำรเพื่อเฝ้ำระวงัควำมปลอดภยัของผู้บริโภค   ตลอดจน
สนบัสนนุหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรคดัเลอืกผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพเพื่อกำรควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อน ำโดย
แมลงของประเทศไทย 
 

ค ำส ำคญั : เดลตำเมทริน ไดฟลเูบนซรูอน กำรทดสอบด้ำนกำยภำพ องค์กำรอนำมยัโลก 

Abstract 
 

 Dengue fever and malaria are important health problems in Thailand, classified as the vector 
borne disease.  For the disease control and prevention, the insecticides and larvicides are used. 
Deltametrin and diflubenzuron are synthetic chemicals recommended by the World Health 
Organization (WHO) for vector control and the quality control guidelines are also provided including 
the content determination of active substances and testing of physical properties affect to product 
efficacy.  During the fiscal period 2017–2018, the Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances 
developed a laboratory capability program to test the physical properties of insecticides accordance 
to the guideline of WHO specification of Public Health Pesticides including deltamethrin EC, WDT, 
WDP and diflubenzuron in tablets form for direct use.  Ten methods of physical property testing were 
conducted following the CIPAC standard methods such as the emulsion stability test, disintegration of 
tablets, etc.  Verification of all methods were performed.  The results showed no differences in the 
analysis of between days and between analysts (p-value > 0.05).  Therefore, these ten physical 
property testing methods are suitable and are now put into service for consumer protection and 
confirmation of product quality which support the relevant public health agencies in the selection of 
quality products to control and prevention of vector borne diseases in Thailand.  
Keywords:  deltamethrin, diflubenzuron, physical testing, World Health Organization  
E-mail: woramon.s@dmsc.mail.go.th 
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 Dengue fever and malaria are important health problems in Thailand, classified as the vector 
borne disease.  For the disease control and prevention, the insecticides and larvicides are used. 
Deltametrin and diflubenzuron are synthetic chemicals recommended by the World Health 
Organization (WHO) for vector control and the quality control guidelines are also provided including 
the content determination of active substances and testing of physical properties affect to product 
efficacy.  During the fiscal period 2017–2018, the Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances 
developed a laboratory capability program to test the physical properties of insecticides accordance 
to the guideline of WHO specification of Public Health Pesticides including deltamethrin EC, WDT, 
WDP and diflubenzuron in tablets form for direct use.  Ten methods of physical property testing were 
conducted following the CIPAC standard methods such as the emulsion stability test, disintegration of 
tablets, etc.  Verification of all methods were performed.  The results showed no differences in the 
analysis of between days and between analysts (p-value > 0.05).  Therefore, these ten physical 
property testing methods are suitable and are now put into service for consumer protection and 
confirmation of product quality which support the relevant public health agencies in the selection of 
quality products to control and prevention of vector borne diseases in Thailand.  
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ประสิทธิผลของสเปรย์ตะไคร้บ้านในการก าจดัยุงลายบ้านสายพันธ์ุต้านทานสารเคมกี าจดัแมลง 
Effectiveness of lemongrass aerosol spray against insecticide-resistant strains of Aedes aegypti mosquito 
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บทคดัย่อ 
ในปัจจบุนัมีการใช้สารเคมีก าจดัแมลงเพิ่มมากขึน้ซึง่สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพของประชาชนและยงัมีรายงานยงุลาย

บ้านทีต้่านทานตอ่สารเคมีก าจดัแมลง งานวิจยันีจ้ึงได้พฒันาผลติภณัฑ์สเปรย์น า้มนัหอมระเหยตะไคร้บ้านชนิดอดัก๊าซใน
การก าจัดยงุลายบ้านสายพนัธุ์ต้านทานสารเคมีก าจดัแมลง ที่ 3 ความเข้มข้น คือ ร้อยละ 0.814, 4.07 และ 8.14 (w/w) 
ซึง่แตล่ะความเข้มข้นฉีดสเปรย์ 3 ปริมาณ คือ 1.0 ± 0.1, 5.0 ± 0.1 และ 10.0 ± 0.1 กรัม เข้าไปในตู้  Glass chamber ที่มี
ยุงลายบ้านสายพันธุ์ต้านทานสารเคมีก าจัดแมลงจากจังหวดัพิษณุโลก ชุมพร จันทบุรี  นครราชสีมา กาญจนบุรีและ
นครปฐม จากนัน้ น าผลิตภณัฑ์ที่มีประสิทธิผลดีและมีกลิ่นยอมรับได้ไปประเมินในพืน้ที่ภาคสนาม โดยฉีดสเปรย์ 1.0 ± 
0.1 กรัม ให้สมัผสักับยุงลายบ้านในพืน้ที่ภาคสนามที่อยู่ในถ้วยกระดาษ จากการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์สเปรย์ทัง้ 3 
ความเข้มข้นมีประสิทธิผลในการก าจัดยุงลายบ้านสายพันธ์ุต้านทานสารเคมีก าจัดแมลงต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) แต่ให้อตัราตายร้อยละ 100 และผลิตภณัฑ์สเปรย์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4.07 ให้อตัราตายของยงุลายบ้านร้อย
ละ 100 ในพืน้ที่ภาคสนาม 6 จงัหวดั โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานีสู้่ประชาชนเพื่อให้สามารถท า
ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้บ้านก าจัดยุงลายบ้านอย่างง่ายและเป็นการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัดแมลง  
ค าส าคัญ: สารเคมีก าจดัแมลง ยงุลายบ้านสายพนัธุ์ต้านทานสารเคมีก าจดัแมลง ผลิตภณัฑ์สเปรย์น า้มนัหอมระเหยตะไคร้บ้านชนิดอดัก๊าซ 

Abstract 
At present, there is an increase of insecticide use that effects to human health. Additionally, 

insecticide resistance in Aedes aegypti populations has been reported. This research aimed to develop 
aerosol spray products of lemongrass oil against insecticide-resistant strains of Ae. aegypti mosquito at 3 
concentrations of 0.814%, 4.07% and 8.14%. Each concentration was sprayed at an amount of 1.0 ± 0.1, 5.0 
± 0.1 and 10.0 ± 0.1 gram into Glass chamber containing the mosquitoes collected from Phitsanulok, 
Chumphon, Chanthaburi, Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima and Nakhon Pathom. The effective product with 
an acceptable odor level was then evaluated in the fields by spraying at the amount of 1.0 ± 0.1 gram to 
contact with Ae. aegypti mosquito contained in the paper cubs. The results showed that the products of all 3 
concentrations were significantly effective against the 6 insecticide-resistant field mosquito strains but giving 
a 100% mortality rate (p<0.05) . The product of 4.07% lemongrass oil also provided a 100-mortality rate of 
mosquitoes in the 6 field provinces. The knowledge obtained from this study was transferred to people for 
developing homemade anti-mosquito spray product and for reducing the potential chemical insecticide risk.  
Keywords: insecticides, insecticide-resistant strains of Ae. aegypti, aerosol spray products of lemongrass oil 
*Corresponding author 
E-mail: jakkrawarn.c@dmsc.mail.go.th  
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นครปฐม จากนัน้ น าผลิตภณัฑ์ที่มีประสิทธิผลดีและมีกลิ่นยอมรับได้ไปประเมินในพืน้ที่ภาคสนาม โดยฉีดสเปรย์ 1.0 ± 
0.1 กรัม ให้สมัผสักับยุงลายบ้านในพืน้ที่ภาคสนามที่อยู่ในถ้วยกระดาษ จากการศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์สเปรย์ทัง้ 3 
ความเข้มข้นมีประสิทธิผลในการก าจัดยุงลายบ้านสายพันธ์ุต้านทานสารเคมีก าจัดแมลงต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) แต่ให้อตัราตายร้อยละ 100 และผลิตภณัฑ์สเปรย์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 4.07 ให้อตัราตายของยงุลายบ้านร้อย
ละ 100 ในพืน้ที่ภาคสนาม 6 จงัหวดั โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานีสู้่ประชาชนเพื่อให้สามารถท า
ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้บ้านก าจัดยุงลายบ้านอย่างง่ายและเป็นการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีก าจัดแมลง  
ค าส าคัญ: สารเคมีก าจดัแมลง ยงุลายบ้านสายพนัธุ์ต้านทานสารเคมีก าจดัแมลง ผลิตภณัฑ์สเปรย์น า้มนัหอมระเหยตะไคร้บ้านชนิดอดัก๊าซ 

Abstract 
At present, there is an increase of insecticide use that effects to human health. Additionally, 

insecticide resistance in Aedes aegypti populations has been reported. This research aimed to develop 
aerosol spray products of lemongrass oil against insecticide-resistant strains of Ae. aegypti mosquito at 3 
concentrations of 0.814%, 4.07% and 8.14%. Each concentration was sprayed at an amount of 1.0 ± 0.1, 5.0 
± 0.1 and 10.0 ± 0.1 gram into Glass chamber containing the mosquitoes collected from Phitsanulok, 
Chumphon, Chanthaburi, Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima and Nakhon Pathom. The effective product with 
an acceptable odor level was then evaluated in the fields by spraying at the amount of 1.0 ± 0.1 gram to 
contact with Ae. aegypti mosquito contained in the paper cubs. The results showed that the products of all 3 
concentrations were significantly effective against the 6 insecticide-resistant field mosquito strains but giving 
a 100% mortality rate (p<0.05) . The product of 4.07% lemongrass oil also provided a 100-mortality rate of 
mosquitoes in the 6 field provinces. The knowledge obtained from this study was transferred to people for 
developing homemade anti-mosquito spray product and for reducing the potential chemical insecticide risk.  
Keywords: insecticides, insecticide-resistant strains of Ae. aegypti, aerosol spray products of lemongrass oil 
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บทคดัย่อ 
การออกกฎหมายใหม่ก าหนดให้ผู้ขบัขี่ที่มีใบอนุญาตตัง้แต่อายไุม่ถึง 20 ปี หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) ให้ถือว่าเมาสรุา สว่นผู้ขบัขี่ที่มีใบอนญุาตอายตุัง้แต่ 20 ปี ขึน้ไป ยงัใช้กฎหมายเดิม
คือเกิน 50 mg%  ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูจากการตรวจวเิคราะห์ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ประสบอบุตัิเหตทุางจราจร 
ในพืน้ที่จังหวดันครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทยัธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี  ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ.2561 รวม 358 ตวัอยา่ง พบวา่อบุตัิเหตสุว่นใหญ่เกิดจากการขบัขี่รถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 82.7 ซึง่ผู้ขบัขี่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 82.7 เพศหญิง ร้อยละ 17.3  เมื่อแยกช่วงอายุพบว่าผู้ ขบัขี่ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี และมีระดบัแอลกอฮอล์เกิน 20 
mg% จ านวน  20 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.6  อายตุัง้แต ่20 ปีขึน้ไปและมีระดบัแอลกอฮอล์เกิน 50 mg% จ านวน 146 ราย 
หรือร้อยละ 51.6 ช่วงเวลาเกิดอุบตัิเหตุมากที่สดุทัง้เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ คือช่วงเวลา 12.0124.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 27.9 และ 34.9 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการดื่มสุราและมีปริมาณ
แอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายของผู้ขบัขี่ยานพาหนะ ดงันัน้เพื่อป้องกนัความสญูเสียชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดแล้ว การรณรงค์เมาไมข่บัยงัคงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ค าส าคัญ : กฎหมายใหม,่ แอลกอฮอล์, อบุตัิเหต,ุ เทศกาล 

 

Abstract 
Additional issuance for drinking drivers law for persons under the age of 20 if the blood alcohol 

content exceeds 20 mg% is considered drunk. Including drivers who do not have a driver's license or a driver 
who receives a temporary driver's license if the blood alcohol content exceeds 20mg% it is considered drunk. 
For others, the original law is 50 mg%. The researcher collected data from blood alcohol level analysis of 
traffic accidents. In Nakhon Sawan, Kamphaeng Phet, Phichit, Uthai Thani, Chainat and Sing Buri provinces 
during the New Year and Songkran Festival, 2018, a total of 358 samples, we found that most accidents were 
caused by motorcyclists (82.7 percent) which the drivers were 82.7 percent of male, 17.3 percent of female. It 
was found that 20 riders who were under 20 years old and had alcohol levels exceeding 20 mg%, accounted 
for 26.6 percent, aged 20 years old and over, with a level of alcohol exceeding 50 mg%, 146 cases, 
representing 51.6 percent of the time The most accidents in both the New Year and Songkran festivals are 
from 12.01-24.00, representing 27.9 percent and 34.9 percent, respectively. It can be seen that the accident 
caused by having alcohol content in The body of the person driving the vehicle Therefore to prevent loss of 
life and property In addition to strictly enforcing laws The drunk driving campaign is still very necessary. 
Keywords: new law, alcohol, accident, festival 
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Abstract 
Additional issuance for drinking drivers law for persons under the age of 20 if the blood alcohol 

content exceeds 20 mg% is considered drunk. Including drivers who do not have a driver's license or a driver 
who receives a temporary driver's license if the blood alcohol content exceeds 20mg% it is considered drunk. 
For others, the original law is 50 mg%. The researcher collected data from blood alcohol level analysis of 
traffic accidents. In Nakhon Sawan, Kamphaeng Phet, Phichit, Uthai Thani, Chainat and Sing Buri provinces 
during the New Year and Songkran Festival, 2018, a total of 358 samples, we found that most accidents were 
caused by motorcyclists (82.7 percent) which the drivers were 82.7 percent of male, 17.3 percent of female. It 
was found that 20 riders who were under 20 years old and had alcohol levels exceeding 20 mg%, accounted 
for 26.6 percent, aged 20 years old and over, with a level of alcohol exceeding 50 mg%, 146 cases, 
representing 51.6 percent of the time The most accidents in both the New Year and Songkran festivals are 
from 12.01-24.00, representing 27.9 percent and 34.9 percent, respectively. It can be seen that the accident 
caused by having alcohol content in The body of the person driving the vehicle Therefore to prevent loss of 
life and property In addition to strictly enforcing laws The drunk driving campaign is still very necessary. 
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ประเมินความเสี่ยงการตรวจพบสีห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางตกแต่งใบหน้า 
Risk assessment of prohibited color detection in makeup products 

ศิริรักษ์ จริยภิญโญ* กมลลกัษณ์ อินทรัศมี จ ำเริญ ดวงงำมยิง่ และชนม์ปภสั ปรัชญำนนท์ 
Sirirak Jariyaphinyo*, Kamonluck Intharatsamee, Jumrern Duangngamying and Chonpapas Prachayanonta 

ส ำนกัเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances 

บทคดัย่อ 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้ำ  เช่น ผลิตภัณฑ์เขียนขอบตำ เขียนคิว้ อำยแชโดว์ บลัชออน และลิปสติก เป็น

ผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงที่นิยมอยำ่งมำกเพื่อเพิ่มควำมสวยงำม ซึง่ผลติภณัฑ์ดงักลำ่วมีสเีป็นสว่นผสมส ำคญั ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสขุเร่ือง ก ำหนดวตัถุท่ีห้ำมใช้เป็นสว่นผสมในกำรผลิตเคร่ืองส ำอำง ได้มีกำรระบุรำยกำรสีห้ำมใช้เป็น
ส่วนผสมในเคร่ืองส ำอำง เช่น CI 12075, CI 15585 และ CI45170 ซึ่งมีผลวิจัยระบุว่ำเป็นสำรก่อมะเร็งในสตัว์ทดลอง 
และ CI 13065  ซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองบนผิวหนังที่สมัผัส เพื่อเฝ้ำระวงัผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำ จึงท ำกำร
วิเครำะห์สห้ีำมใช้ 4 ส ีคือ CI 12075, CI 13065, CI 15585 และ CI 45170 ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงตกแตง่ใบหน้ำด้วย
วิธี โครมำโตกรำฟีแบบแผ่นบำง โดยสุม่เก็บตวัอย่ำงจ ำนวน 50 ตวัอย่ำง ที่วำงจ ำหน่ำยทัว่ไปในท้องตลำดเขตกรุงเทพฯ 
และนนทบุรี ผลกำรวิเครำะห์ตรวจพบสีห้ำมใช้ในเคร่ืองส ำอำง 21 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 42) โดยพบสีห้ำมใช้ CI 15585 
จ ำนวน 6 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 12)  CI 45170 จ ำนวน 13 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 26)  และพบผลติภณัฑ์ที่มีทัง้ CI 15585 และ CI 
45170 จ ำนวน 2 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 4) ซึง่แสดงให้เห็นวำ่ ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงตกแตง่ใบหน้ำยงัมีกำรใช้สห้ีำมใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิต ดังนัน้เพื่อควำมปลอดภัยจึงมีควำมจ ำเป็นต้องเตือนให้ประชำชนระมัดระวังในกำรเลือกซือ้
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำง โดยเลอืกที่มีฉลำกแสดงรำยละเอียดครบถ้วนอำ่นได้ชดัเจน     
ค ำส ำคญั: เคร่ืองส ำอำง สีห้ำมใช้ โครมำโตกรำฟีแบบแผ่นบำง 

Abstract 
Make-up cosmetic products as eyeliner, eyebrow, eye shadow, blush-on and lipstick are popular to 

use for beautiful appearance. A lot of products are available in the market. Colorant is an important ingredient 
that give color of these make-up products. According to the notification of the Ministry of Public Health about 
of prohibited ingredients in cosmetics production. The research of results shown that CI 12075, CI 15585 and 
CI 45170 have carcinogenic activity in animals and CI 13065 may cause skin irritant. To study the use of 4 
prohibited colors, CI 12075, CI 13065, CI 15585 and CI 45170 in make-up cosmetic, the 50 samples of 
eyebrow, eye shadow, blush-on and lipstick were collected from the markets in Bangkok and Nonthaburi 
districts and analyzed by thin layer chromatography method (TLC). Prohibited colorants were detected in 21 
sample (42%). CI 15585 was detected in 6 samples (12%). CI 45170 was detected in 13 samples (26%). Both 
CI 15585 and CI 45170 were detected in 2 samples (4%). These results revealed that the prohibited colorants 
are still used in cosmetic production. Therefore, it is necessary to encourage people to choose the safe use 
cosmetic products. A product label usually have certain all information and clearly legible  
Keywords: cosmetic, prohibited color, thin layer chromatography (TLC) 
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บทคดัย่อ 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้ำ  เช่น ผลิตภัณฑ์เขียนขอบตำ เขียนคิว้ อำยแชโดว์ บลัชออน และลิปสติก เป็น

ผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงที่นิยมอยำ่งมำกเพื่อเพิ่มควำมสวยงำม ซึง่ผลติภณัฑ์ดงักลำ่วมีสเีป็นสว่นผสมส ำคญั ตำมประกำศ
กระทรวงสำธำรณสขุเร่ือง ก ำหนดวตัถุท่ีห้ำมใช้เป็นสว่นผสมในกำรผลิตเคร่ืองส ำอำง ได้มีกำรระบุรำยกำรสีห้ำมใช้เป็น
ส่วนผสมในเคร่ืองส ำอำง เช่น CI 12075, CI 15585 และ CI45170 ซึ่งมีผลวิจัยระบุว่ำเป็นสำรก่อมะเร็งในสตัว์ทดลอง 
และ CI 13065  ซึ่งอำจท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองบนผิวหนังที่สมัผัส เพื่อเฝ้ำระวงัผลิตภณัฑ์ตกแต่งใบหน้ำ จึงท ำกำร
วิเครำะห์สห้ีำมใช้ 4 ส ีคือ CI 12075, CI 13065, CI 15585 และ CI 45170 ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงตกแตง่ใบหน้ำด้วย
วิธี โครมำโตกรำฟีแบบแผ่นบำง โดยสุม่เก็บตวัอย่ำงจ ำนวน 50 ตวัอย่ำง ที่วำงจ ำหน่ำยทัว่ไปในท้องตลำดเขตกรุงเทพฯ 
และนนทบุรี ผลกำรวิเครำะห์ตรวจพบสีห้ำมใช้ในเคร่ืองส ำอำง 21 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 42) โดยพบสีห้ำมใช้ CI 15585 
จ ำนวน 6 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 12)  CI 45170 จ ำนวน 13 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 26)  และพบผลติภณัฑ์ที่มีทัง้ CI 15585 และ CI 
45170 จ ำนวน 2 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 4) ซึง่แสดงให้เห็นวำ่ ในผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำงตกแตง่ใบหน้ำยงัมีกำรใช้สห้ีำมใช้เป็น
ส่วนผสมในกำรผลิต ดังนัน้เพื่อควำมปลอดภัยจึงมีควำมจ ำเป็นต้องเตือนให้ประชำชนระมัดระวังในกำรเลือกซือ้
ผลติภณัฑ์เคร่ืองส ำอำง โดยเลอืกที่มีฉลำกแสดงรำยละเอียดครบถ้วนอำ่นได้ชดัเจน     
ค ำส ำคญั: เคร่ืองส ำอำง สีห้ำมใช้ โครมำโตกรำฟีแบบแผ่นบำง 

Abstract 
Make-up cosmetic products as eyeliner, eyebrow, eye shadow, blush-on and lipstick are popular to 

use for beautiful appearance. A lot of products are available in the market. Colorant is an important ingredient 
that give color of these make-up products. According to the notification of the Ministry of Public Health about 
of prohibited ingredients in cosmetics production. The research of results shown that CI 12075, CI 15585 and 
CI 45170 have carcinogenic activity in animals and CI 13065 may cause skin irritant. To study the use of 4 
prohibited colors, CI 12075, CI 13065, CI 15585 and CI 45170 in make-up cosmetic, the 50 samples of 
eyebrow, eye shadow, blush-on and lipstick were collected from the markets in Bangkok and Nonthaburi 
districts and analyzed by thin layer chromatography method (TLC). Prohibited colorants were detected in 21 
sample (42%). CI 15585 was detected in 6 samples (12%). CI 45170 was detected in 13 samples (26%). Both 
CI 15585 and CI 45170 were detected in 2 samples (4%). These results revealed that the prohibited colorants 
are still used in cosmetic production. Therefore, it is necessary to encourage people to choose the safe use 
cosmetic products. A product label usually have certain all information and clearly legible  
Keywords: cosmetic, prohibited color, thin layer chromatography (TLC) 
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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารไดฟลูเบนซูรอนในผลติภณัฑ์ก าจัดแมลงโดยวิธี HPLC 
Method development for determination of diflubenzuron in insecticide product using HPLC 

ละเวง นิลมณี 
Laweng Nilmanee 

ส ำนกัเคร่ืองส ำอำงและวตัถอุนัตรำย กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
กำรศึกษำนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันำวิธีวิเครำะห์ปริมำณสำรไดฟลเูบนซูรอนในผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลงสตูรเม็ด

ให้สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน้โดยดดัแปลงจำกวิธี CIPAC Handbook โดยใช้ HPLC 
แบบ reversed phase ใช้คอลัมน์  XTerra C18, 5 ไมโครเมตร, 4.6 x 250 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส 
สำรละลำยตัวพำ acetonitrile : water : dioxane ในอัตรำส่วน 45 : 45 : 10 โดยปริมำตร อัตรำกำรไหล 1 มิลลิลิตรต่อ
นำที เคร่ืองตรวจวดัชนิดยูวีที่ควำมยำวคลื่น 254 นำโนเมตร ปริมำตรท่ีฉีด 15 ไมโครลติร ให้พีคที่เวลำประมำณ 12 นำที 
พบว่ำ ควำมเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงควำมเข้มข้น 0.01 ถึง 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เทำ่กบั 0.9997 ควำมเที่ยงจำกกำรท ำซ ำ้ในครำวเดียวกนั มีคำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำนสมัพทัธ์เท่ำกบั ร้อยละ 1.58 กำรท ำซ ำ้
ตำ่งเวลำและเปลีย่นนกัวิเครำะห์ พบวำ่ ไม่มีควำมแตกต่ำง (p-value > 0.05) กำรทดสอบควำมแม่น มีค่ำ recovery อยู่
ในช่วงร้อยละ 96.7-100.0 วิธีนีม้ีควำมเฉพำะเจำะจงคือไมม่กีำรรบกวนจำกสำรอื่นท่ีอยูใ่นตวัอยำ่ง ขีดจ ำกดัของกำรตรวจ
พบเชิงคณุภำพ และขีดจ ำกดัของกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เท่ำกบั ร้อยละ 0.04 และ 1.0 โดยน ำ้หนกั ตำมล ำดบั จำกผล
กำรตรวจสอบควำมถกูต้องของวิธีวิเครำะห์ปริมำณสำรไดฟลเูบนซูรอนในผลติภณัฑ์ก ำจดัแมลงสตูรเม็ดให้ผลที่เหมำะสม
ในกำรน ำมำใช้ในห้องปฏิบตัิกำร 
ค าส าคัญ : ไดฟลเูบนซรูอน ผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลง HPLC 

Abstract 
 The aim of this study was to develop the method for analysis of diflubenzuron content in insecticide 
tablets to reduce the analysis time and increase the efficacy.  The method following CIPAC Handbook was 
modified.  The reverse phased HPLC method was performed using XTerra C18, 5 µm, 4.6 x 250 mm column 
at 40c.  Mobile phase consisted of acetonitrile: water: dioxane (45 : 45 : 10 by volume) and flow rate was set 
at 1 mL/min.  Detection was conducted on UV at the wavelength of 254 nm.  Volume of injection was 15 µL.  
The retention time of diflubenzuron was 12 min approximately.  The linearity of diflubenzuron was in the range 
of 0.01-0.10 mg/mL with a correlation coefficient (r) of 0.9997.  The precision shown as relative standard 
deviation was 1.58%. There was no significant difference in the results (p-value > 0.05) from between days 
and inter-personnel (3 analysts) analysis.  The accuracy was in the range of 96.7–100.0% recovery.  The 
specificity was declared by no interference peak due to sample matrix.  The limit of detection (LOD) and limit 
of quantitation (LOQ) were 0.04 and 1.0 %w/w, respectively.  The validated results indicated that this method 
for diflubenzon content determination is suitable to put in service.     
Keywords: diflubenzuron, insecticide product, HPLC 
E-mail: laweng.n@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัย่อ 
กำรศึกษำนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันำวิธีวิเครำะห์ปริมำณสำรไดฟลเูบนซูรอนในผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลงสตูรเม็ด

ให้สำมำรถตรวจวิเครำะห์ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน้โดยดดัแปลงจำกวิธี CIPAC Handbook โดยใช้ HPLC 
แบบ reversed phase ใช้คอลัมน์  XTerra C18, 5 ไมโครเมตร, 4.6 x 250 มิลลิเมตร ที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส 
สำรละลำยตัวพำ acetonitrile : water : dioxane ในอัตรำส่วน 45 : 45 : 10 โดยปริมำตร อัตรำกำรไหล 1 มิลลิลิตรต่อ
นำที เคร่ืองตรวจวดัชนิดยูวีที่ควำมยำวคลื่น 254 นำโนเมตร ปริมำตรท่ีฉีด 15 ไมโครลติร ให้พีคที่เวลำประมำณ 12 นำที 
พบว่ำ ควำมเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงควำมเข้มข้น 0.01 ถึง 0.10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) 
เทำ่กบั 0.9997 ควำมเที่ยงจำกกำรท ำซ ำ้ในครำวเดียวกนั มีคำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำนสมัพทัธ์เท่ำกบั ร้อยละ 1.58 กำรท ำซ ำ้
ตำ่งเวลำและเปลีย่นนกัวิเครำะห์ พบวำ่ ไม่มีควำมแตกต่ำง (p-value > 0.05) กำรทดสอบควำมแม่น มีค่ำ recovery อยู่
ในช่วงร้อยละ 96.7-100.0 วิธีนีม้ีควำมเฉพำะเจำะจงคือไมม่กีำรรบกวนจำกสำรอื่นท่ีอยูใ่นตวัอยำ่ง ขีดจ ำกดัของกำรตรวจ
พบเชิงคณุภำพ และขีดจ ำกดัของกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ เท่ำกบั ร้อยละ 0.04 และ 1.0 โดยน ำ้หนกั ตำมล ำดบั จำกผล
กำรตรวจสอบควำมถกูต้องของวิธีวิเครำะห์ปริมำณสำรไดฟลเูบนซูรอนในผลติภณัฑ์ก ำจดัแมลงสตูรเม็ดให้ผลที่เหมำะสม
ในกำรน ำมำใช้ในห้องปฏิบตัิกำร 
ค าส าคัญ : ไดฟลเูบนซรูอน ผลิตภณัฑ์ก ำจดัแมลง HPLC 

Abstract 
 The aim of this study was to develop the method for analysis of diflubenzuron content in insecticide 
tablets to reduce the analysis time and increase the efficacy.  The method following CIPAC Handbook was 
modified.  The reverse phased HPLC method was performed using XTerra C18, 5 µm, 4.6 x 250 mm column 
at 40c.  Mobile phase consisted of acetonitrile: water: dioxane (45 : 45 : 10 by volume) and flow rate was set 
at 1 mL/min.  Detection was conducted on UV at the wavelength of 254 nm.  Volume of injection was 15 µL.  
The retention time of diflubenzuron was 12 min approximately.  The linearity of diflubenzuron was in the range 
of 0.01-0.10 mg/mL with a correlation coefficient (r) of 0.9997.  The precision shown as relative standard 
deviation was 1.58%. There was no significant difference in the results (p-value > 0.05) from between days 
and inter-personnel (3 analysts) analysis.  The accuracy was in the range of 96.7–100.0% recovery.  The 
specificity was declared by no interference peak due to sample matrix.  The limit of detection (LOD) and limit 
of quantitation (LOQ) were 0.04 and 1.0 %w/w, respectively.  The validated results indicated that this method 
for diflubenzon content determination is suitable to put in service.     
Keywords: diflubenzuron, insecticide product, HPLC 
E-mail: laweng.n@dmsc.mail.go.th 
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การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลกัษณ์และหาปริมาณสารเมเพอร์ฟลูทรินในผลติภณัฑ์ก าจดัแมลง 
Method development for Identification and quantitation of meperfluthrin in insecticide product 

หฤทยั แสงจรัสวชิยั* วงเดือน นาคนิยม เมนะกา วิวน และละเวง นิลมณี 
Haruthai Sangjarusvichai*, Wongduan Nakniyom, Menaka Vivon and Laweng Nilmanee 

ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถอุนัตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
       เมเพอร์ฟลทูรินจดัเป็นสารกลุม่ไพรีทรอยด์สงัเคราะห์ขึน้ใหมซ่ึง่ออกฤทธ์ิไลแ่ละก าจดัยงุได้ด ี ปัจจบุนัมีการ

ลกัลอบน าเข้าและจ าหนา่ยยาจดุกนัยงุที่มเีมเพอร์ฟลทูรินจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และยงัไมม่วีิธีวเิคราะห์จึง
น ามาสูก่ารพฒันาวิธีการตรวจเอกลกัษณ์เมเพอร์ฟลทูรินในผลติภณัฑ์ยาจดุกนัยงุด้วยเทคนิค GC-MS โดยใช้คอลมัน์ DB-
5ms โปรแกรมอณุหภมูิเร่ิมจาก 200 OC (7 นาที) แล้วเพิ่มอณุหภมูิด้วยอตัรา 120 OC/min จนถงึ 280 OC (3 นาที) เวลา
การถกูชะออกประมาณ 9 นาที ผลการทดสอบพบ m/z ที่ 91, 163(100), 165 และ 176 ขีดจ ากดัของการตรวจพบ เทา่กบั 
0.001 %w/w และยงัได้พฒันาวิธีการวเิคราะห์ปริมาณเมเพอร์ฟลทูรินด้วยเทคนคิ GC-FID โดยใช้คอลมัน์ HP-5 ที่
อณุหภมูิ 220 OC เวลาการถกูชะออกประมาณ 6.3 นาท ีผลการทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์พบวา่ มีความเป็น
เส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.05 - 0.8 mg/mL ให้คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 1.000 ร้อยละการกลบัคืนอยู่
ในช่วง 90.32– 95.75 ความเที่ยงจากการวิเคราะห์ซ า้ในวนัเดียวกนัมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ร้อยละ 0.13 และไมม่ี
ความแตกตา่งของผลการวเิคราะห์ซ า้ระหวา่งวนัและระหวา่งนกัวเิคราะห์ (p-value > 0.05) ขีดจ ากดัของการตรวจพบเชิง
คณุภาพและขีดจ ากดัของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทา่กบั 0.001 และ 0.005 %w/w ตามล าดบั สรุปได้วา่วิธีการตรวจ
เอกลกัษณ์และวิเคราะห์ปริมาณเมเพอร์ฟลทูรินที่พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในการน ามาใช้ในห้องปฏิบตัิการตอ่ไป 
ค าส าคัญ : เมเพอร์ฟลทูริน ยาจดุกนัยงุ ผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลง 

Abstract 
 Meperfluthrin is a new synthetic pyrethroids possessed the good mosquito repellent and knockdown 
effect.  Nowaday, smuggled mosquito coil containing meperfluthrin from the People’s Republic of China were 
detected and there is no analytical method for meperfluthrin.  It leads to the development of identification 
method for meperfluthrin in mosquito coil using GC-MS.  The DB-5ms column was used. The temperature 
program was started at 200 OC (7 min), then increased with the ramp rate of 70 OC/min to 280 OC (3 min). The 
retention time of meperfluthrin was about 9 min and the mass fragment were obtained m/z at 91, 163(100), 
165 and 176.  The limit of detection of meperfluthrin was 0.001 %w/w. The quantitative analysis method of 
meperfluthrin was also developed using GC-FID. The HP-5 column was used. Oven temperature was 220 OC. 
The retention time was about 6.3 min. The method validation was showed the linearity in the range of 0.05 – 
0.8 mg/mL with correlation coefficient (r) of 1.0000.  The percentage of recovery was in the range of 90.32-
95.75.  The relative standard deviation indicating repeatability was 0.13%. There was no significant difference 
between different days and inter-analysts analysis (p-value  0.05). The limit of detection (LOD) and limit of 
quantitation (LOQ) were 0.001 and 0.005 %w/w, respectively. In conclusion, the developed methods for 
identification and quantitation of meperfluthrin in mosquito coil are suitable to put into service. 
Keywords: meperfluthrin, mosquito coil, insecticide product 
*Corresponding author 
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P2-67 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลกัษณ์และหาปริมาณสารเมเพอร์ฟลูทรินในผลติภณัฑ์ก าจดัแมลง 
Method development for Identification and quantitation of meperfluthrin in insecticide product 
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บทคดัย่อ 
       เมเพอร์ฟลทูรินจดัเป็นสารกลุม่ไพรีทรอยด์สงัเคราะห์ขึน้ใหมซ่ึง่ออกฤทธ์ิไลแ่ละก าจดัยงุได้ด ี ปัจจบุนัมีการ

ลกัลอบน าเข้าและจ าหนา่ยยาจดุกนัยงุที่มเีมเพอร์ฟลทูรินจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และยงัไมม่วีิธีวเิคราะห์จึง
น ามาสูก่ารพฒันาวิธีการตรวจเอกลกัษณ์เมเพอร์ฟลทูรินในผลติภณัฑ์ยาจดุกนัยงุด้วยเทคนิค GC-MS โดยใช้คอลมัน์ DB-
5ms โปรแกรมอณุหภมูิเร่ิมจาก 200 OC (7 นาที) แล้วเพิ่มอณุหภมูิด้วยอตัรา 120 OC/min จนถงึ 280 OC (3 นาที) เวลา
การถกูชะออกประมาณ 9 นาที ผลการทดสอบพบ m/z ที่ 91, 163(100), 165 และ 176 ขีดจ ากดัของการตรวจพบ เทา่กบั 
0.001 %w/w และยงัได้พฒันาวิธีการวเิคราะห์ปริมาณเมเพอร์ฟลทูรินด้วยเทคนคิ GC-FID โดยใช้คอลมัน์ HP-5 ที่
อณุหภมูิ 220 OC เวลาการถกูชะออกประมาณ 6.3 นาท ีผลการทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์พบวา่ มีความเป็น
เส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 0.05 - 0.8 mg/mL ให้คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 1.000 ร้อยละการกลบัคืนอยู่
ในช่วง 90.32– 95.75 ความเที่ยงจากการวิเคราะห์ซ า้ในวนัเดียวกนัมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ร้อยละ 0.13 และไมม่ี
ความแตกตา่งของผลการวเิคราะห์ซ า้ระหวา่งวนัและระหวา่งนกัวเิคราะห์ (p-value > 0.05) ขีดจ ากดัของการตรวจพบเชิง
คณุภาพและขีดจ ากดัของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทา่กบั 0.001 และ 0.005 %w/w ตามล าดบั สรุปได้วา่วิธีการตรวจ
เอกลกัษณ์และวิเคราะห์ปริมาณเมเพอร์ฟลทูรินที่พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมในการน ามาใช้ในห้องปฏิบตัิการตอ่ไป 
ค าส าคัญ : เมเพอร์ฟลทูริน ยาจดุกนัยงุ ผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลง 

Abstract 
 Meperfluthrin is a new synthetic pyrethroids possessed the good mosquito repellent and knockdown 
effect.  Nowaday, smuggled mosquito coil containing meperfluthrin from the People’s Republic of China were 
detected and there is no analytical method for meperfluthrin.  It leads to the development of identification 
method for meperfluthrin in mosquito coil using GC-MS.  The DB-5ms column was used. The temperature 
program was started at 200 OC (7 min), then increased with the ramp rate of 70 OC/min to 280 OC (3 min). The 
retention time of meperfluthrin was about 9 min and the mass fragment were obtained m/z at 91, 163(100), 
165 and 176.  The limit of detection of meperfluthrin was 0.001 %w/w. The quantitative analysis method of 
meperfluthrin was also developed using GC-FID. The HP-5 column was used. Oven temperature was 220 OC. 
The retention time was about 6.3 min. The method validation was showed the linearity in the range of 0.05 – 
0.8 mg/mL with correlation coefficient (r) of 1.0000.  The percentage of recovery was in the range of 90.32-
95.75.  The relative standard deviation indicating repeatability was 0.13%. There was no significant difference 
between different days and inter-analysts analysis (p-value  0.05). The limit of detection (LOD) and limit of 
quantitation (LOQ) were 0.001 and 0.005 %w/w, respectively. In conclusion, the developed methods for 
identification and quantitation of meperfluthrin in mosquito coil are suitable to put into service. 
Keywords: meperfluthrin, mosquito coil, insecticide product 
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การพัฒนาและตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรงยาฉีดฟิลกราสทิมโดยการวิเคราะห์ด้วยเซลล์ 
Method Development and Validation for Potency Assay of Filgrastim Injection using Cell-based Assay 

อิงอร ประสารชยัมนตรี* ญานิกา รัตนสวุรรณ ภิญญาภทัร ธญัญ์สนิ และบญุฑริกา บญุญาภิวฒัน์ 
Ing-orn Prasanchaimontri*, Yanika Rattanasuwan, Pinyapat Tansin, and Boontarika Boonyapiwat 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรีุ 
Bureau of Drug and Narcotic, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Nonthaburi 

บทคดัย่อ 
 ฟิลกราสทิมเป็นรีคอมบิแนนท์ของแกรนไูลไซต์-โคโลนี สติมเูลติงแฟคเตอร์ (G-CSF) ใช้ในการป้องกนัและรักษา
ภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า เนื่องจากยงัไม่มีวิธีวิเคราะห์ทางชีวภาพส าหรับหาความแรงของยาฉีดฟิลกราสทิมระบุในเภสชั
ต ารับใด การศกึษานีจ้ึงได้พฒันาและตรวจสอบความถกูต้องของวิธีตรวจความแรง โดยใช้เซลล์มะเร็งเม็ดเลอืดขาวจากหนู
ชนิดไมอีลอยด์ NSF-60 ดดัแปลงเพื่อให้ตอบสนองตอ่ G-CSF ของมนษุย์ แล้วทดสอบเซลล์ด้วยสารละลาย           ฟิลกรา
สทิมทีเ่จือจางให้มีความเข้มข้นลดลงทกุสองเทา่ เมื่อครบ 44 ชัว่โมงวดัการเพิ่มจ านวนเซลล์โดยการหา ATP และค านวณ
ความแรงสมัพทัธ์โดยใช้โปรแกรม parallel-line assay ผลการศึกษาพบว่าวิธีมีความจ าเพาะ กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปริมาณฟิลกราสทิมและจ านวนเซลล์เป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของฟิลกราสทิมที่ 0.78 ถึง 25.00 IU/mL มีค่า
สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจมากกวา่ 0.99 คา่การถดถอย ความไม่ขนานและความไม่เป็นเชิงเส้นพบว่าผ่านด้วยระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% วิธีมีคา่เฉลีย่การกลบัคืนและ(คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์) ที่ความแรง 70, 100 และ 130% เทา่กบั 110.3 
(5.8), 119.1 (3.7) และ 102.2 (5.4)% ตามล าดบั ความเที่ยงมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์เมื่อตรวจโดยนกัวเิคราะห์คน
เดียวและตา่งคนเทา่กบั 5.3 และ 10.4% ตามล าดบั ซึง่ผลผา่นเกณฑ์ที่ก าหนดทกุรายการ สรุปได้วา่วิธีที่ศกึษานีเ้ป็นวิธีทีม่ี
ความจ าเพาะ แมน่ย าและถกูต้อง เหมาะสมส าหรับใช้หาความแรงของยาฉีดฟิลกราสทิมได้ 
ค าส าคัญ: ฟิลกราสทิม ความแรง การทดสอบทางชีวภาพ การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ 

Abstract 
Filgrastim, a recombinant form of human granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) , is used for 

the prevention and treatment of neutropenia. However, the bioassay method for determination of the potency 
in filgrastim products is not available in any pharmacopeia.  The objective of this study was to develop and 
validate the cell-based method for potency assay of filgrastim products. The mouse myeloid leukemia cell line 
NSF-60 used in this study was adapted to respond to human G-CSF. Cells were treated with a series of two-
fold filgrastim dilutions.  After 44 hours, the cell proliferation was determined using ATP assay.  The relative 
potency of filgrastim was calculated by parallel-line assay program. The developed method was proved to be 
specific.  The dose-response curves between filgrastim and number of cells showed linearity over the 
filgrastim concentration range of 0.78 to 25.00 IU/mL with coefficient of determination greater than 0.99. The 
term of regression, non-parallelism, and non-linearity passed with a 95% confidence level. The mean recovery 
and relative standard deviation (RSD)  at potency levels 70, 100, 130%  were 110.3( 5.8) , 119.1(3.7) , and 
102. 2( 5. 4) %  respectively.  The RSD of repeatability and inter-analyst precision were 5. 3 and 10. 4% , 
respectively. The result of all parameters met the acceptance criteria. Conclusion, this method was specific, 
precise, accurate and suitable for determination of potency of the filgrastim products. 
Keyword: Filgrastim, Potency, Bioassay, Method validation 
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Method Development and Validation for Potency Assay of Filgrastim Injection using Cell-based Assay 

อิงอร ประสารชยัมนตรี* ญานิกา รัตนสวุรรณ ภิญญาภทัร ธญัญ์สนิ และบญุฑริกา บญุญาภิวฒัน์ 
Ing-orn Prasanchaimontri*, Yanika Rattanasuwan, Pinyapat Tansin, and Boontarika Boonyapiwat 

ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบรีุ 
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บทคดัย่อ 
 ฟิลกราสทิมเป็นรีคอมบิแนนท์ของแกรนไูลไซต์-โคโลนี สติมเูลติงแฟคเตอร์ (G-CSF) ใช้ในการป้องกนัและรักษา
ภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า เนื่องจากยงัไม่มีวิธีวิเคราะห์ทางชีวภาพส าหรับหาความแรงของยาฉีดฟิลกราสทิมระบุในเภสชั
ต ารับใด การศกึษานีจ้ึงได้พฒันาและตรวจสอบความถกูต้องของวิธีตรวจความแรง โดยใช้เซลล์มะเร็งเม็ดเลอืดขาวจากหนู
ชนิดไมอีลอยด์ NSF-60 ดดัแปลงเพื่อให้ตอบสนองตอ่ G-CSF ของมนษุย์ แล้วทดสอบเซลล์ด้วยสารละลาย           ฟิลกรา
สทิมทีเ่จือจางให้มีความเข้มข้นลดลงทกุสองเทา่ เมื่อครบ 44 ชัว่โมงวดัการเพิ่มจ านวนเซลล์โดยการหา ATP และค านวณ
ความแรงสมัพทัธ์โดยใช้โปรแกรม parallel-line assay ผลการศึกษาพบว่าวิธีมีความจ าเพาะ กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปริมาณฟิลกราสทิมและจ านวนเซลล์เป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้นของฟิลกราสทิมที่ 0.78 ถึง 25.00 IU/mL มีค่า
สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจมากกวา่ 0.99 คา่การถดถอย ความไม่ขนานและความไม่เป็นเชิงเส้นพบว่าผ่านด้วยระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% วิธีมีคา่เฉลีย่การกลบัคืนและ(คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์) ที่ความแรง 70, 100 และ 130% เทา่กบั 110.3 
(5.8), 119.1 (3.7) และ 102.2 (5.4)% ตามล าดบั ความเที่ยงมีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์เมื่อตรวจโดยนกัวเิคราะห์คน
เดียวและตา่งคนเทา่กบั 5.3 และ 10.4% ตามล าดบั ซึง่ผลผา่นเกณฑ์ที่ก าหนดทกุรายการ สรุปได้วา่วิธีที่ศกึษานีเ้ป็นวิธีทีม่ี
ความจ าเพาะ แมน่ย าและถกูต้อง เหมาะสมส าหรับใช้หาความแรงของยาฉีดฟิลกราสทิมได้ 
ค าส าคัญ: ฟิลกราสทิม ความแรง การทดสอบทางชีวภาพ การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ 

Abstract 
Filgrastim, a recombinant form of human granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) , is used for 

the prevention and treatment of neutropenia. However, the bioassay method for determination of the potency 
in filgrastim products is not available in any pharmacopeia.  The objective of this study was to develop and 
validate the cell-based method for potency assay of filgrastim products. The mouse myeloid leukemia cell line 
NSF-60 used in this study was adapted to respond to human G-CSF. Cells were treated with a series of two-
fold filgrastim dilutions.  After 44 hours, the cell proliferation was determined using ATP assay.  The relative 
potency of filgrastim was calculated by parallel-line assay program. The developed method was proved to be 
specific.  The dose-response curves between filgrastim and number of cells showed linearity over the 
filgrastim concentration range of 0.78 to 25.00 IU/mL with coefficient of determination greater than 0.99. The 
term of regression, non-parallelism, and non-linearity passed with a 95% confidence level. The mean recovery 
and relative standard deviation (RSD)  at potency levels 70, 100, 130%  were 110.3( 5.8) , 119.1(3.7) , and 
102. 2( 5. 4) %  respectively.  The RSD of repeatability and inter-analyst precision were 5. 3 and 10. 4% , 
respectively. The result of all parameters met the acceptance criteria. Conclusion, this method was specific, 
precise, accurate and suitable for determination of potency of the filgrastim products. 
Keyword: Filgrastim, Potency, Bioassay, Method validation 
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การทดสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโปรตนีและโปรตีนปนเป้ือนในยาฟิลแกรสติม 
โดยโครมาโตกราฟีเหลวความดันสงูแบบผันกลับ  

Analytical Method Validation for Determination of Related Protein and Protein Content in Filgrastim  
by Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography 

สริุนทรา หลานวงศ์* และสายวรุฬ จดรูกิตตินนัท์ 
Surintra Lahnwong* and Saiwarul Jadoonkittinan 

สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ  
ยาฟิลแกรสติมใช้รักษาผู้ ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า เนื่องจากปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นในยามีผล

ต่อประสิทธิภาพของยาและอาจก่ออาการที่ไม่พึงประสงค์ ดงันัน้การตรวจปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นในยาจึงมี
ความส าคญั วตัถปุระสงค์การศึกษานีเ้พื่อทดสอบความถกูต้องของวิธีตรวจปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นท่ีอยู่ในรูป
ออกซิไดซ์และรีดิวซ์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวความดนัสงูแบบผนักลบั โดยผลการศกึษาพบวา่วิธีมีความจ าเพาะต่อ
การวิเคราะห์ยาฟิลแกรสติม มีความเป็นเส้นตรงระหวา่งพืน้ท่ีใต้พีคกบัความเข้มข้นของยาในช่วง 0.1 ถึง 0.7 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ค่าร้อยละสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ของการท าซ า้ในครัง้เดียวกนัและต่างครัง้กันเท่ากับ 0.92 และ 0.65 
ตามล าดบั มีค่าร้อยละการคืนกลบัเท่ากบั 103 สามารถตรวจวดัเชิงปริมาณได้ถึง 0.0250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมี
ขีดจ ากดัของการตรวจพบยาฟิลแกรสติมอยู่ที่ 0.0125 มิลลกิรัมต่อมิลลิลติร และวิธีมีความคงทนในการวิเคราะห์ สรุปได้
วา่วิธีที่ศึกษานีม้ีความถกูต้องเช่ือถือได้และเหมาะสมน ามาใช้ในการตรวจปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นเพื่อควบคมุ
คณุภาพของยาฟิลแกรสติม 
ค าส าคัญ : ยาฟิลแกรสติม โปรตีนปนเปือ้น โครมาโตกราฟีเหลวความดนัสงูแบบผนักลบั 

Abstract 
 Filgrastim is used for the treatment of patients with low leukopenia. The protein and related protein 
content in the drug affect to the efficacy and may cause side effects. Therefore, the analysis of them are 
important parameters. The objective is to validate the analysis of protein and related protein content in both 
oxidized and reduced forms by reversed phase liquid chromatography. The result revealed that this method 
was specific to filgrastim products. The linearity was found between peak area and drug at concentration of 
0.1  - 0 .7  mg/ml. The relative standard deviation of repeatability and intermediate precision were 0 .92  and 
0.65. The percent recovery of accuracy was 103, whereas the limit of quantitation and limit of detection were 
0.0250 and 0.0125 mg/ml. The method also showed good robustness. In conclusion, this method is precise, 
accurate, reliable and suitable to determine protein and related protein content for quality control of filgrastim 
products. 
Keywords: filgrastim, related proteins, reversed phase liquid chromatography 
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บทคดัย่อ  
ยาฟิลแกรสติมใช้รักษาผู้ ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต ่า เนื่องจากปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นในยามีผล

ต่อประสิทธิภาพของยาและอาจก่ออาการที่ไม่พึงประสงค์ ดงันัน้การตรวจปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นในยาจึงมี
ความส าคญั วตัถปุระสงค์การศึกษานีเ้พื่อทดสอบความถกูต้องของวิธีตรวจปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นท่ีอยู่ในรูป
ออกซิไดซ์และรีดิวซ์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวความดนัสงูแบบผนักลบั โดยผลการศกึษาพบวา่วิธีมีความจ าเพาะต่อ
การวิเคราะห์ยาฟิลแกรสติม มีความเป็นเส้นตรงระหวา่งพืน้ท่ีใต้พีคกบัความเข้มข้นของยาในช่วง 0.1 ถึง 0.7 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ค่าร้อยละสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ของการท าซ า้ในครัง้เดียวกนัและต่างครัง้กันเท่ากับ 0.92 และ 0.65 
ตามล าดบั มีค่าร้อยละการคืนกลบัเท่ากบั 103 สามารถตรวจวดัเชิงปริมาณได้ถึง 0.0250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมี
ขีดจ ากดัของการตรวจพบยาฟิลแกรสติมอยู่ที่ 0.0125 มิลลกิรัมต่อมิลลิลติร และวิธีมีความคงทนในการวิเคราะห์ สรุปได้
วา่วิธีที่ศึกษานีม้ีความถกูต้องเช่ือถือได้และเหมาะสมน ามาใช้ในการตรวจปริมาณโปรตีนและโปรตีนปนเปือ้นเพื่อควบคมุ
คณุภาพของยาฟิลแกรสติม 
ค าส าคัญ : ยาฟิลแกรสติม โปรตีนปนเปือ้น โครมาโตกราฟีเหลวความดนัสงูแบบผนักลบั 

Abstract 
 Filgrastim is used for the treatment of patients with low leukopenia. The protein and related protein 
content in the drug affect to the efficacy and may cause side effects. Therefore, the analysis of them are 
important parameters. The objective is to validate the analysis of protein and related protein content in both 
oxidized and reduced forms by reversed phase liquid chromatography. The result revealed that this method 
was specific to filgrastim products. The linearity was found between peak area and drug at concentration of 
0.1  - 0 .7  mg/ml. The relative standard deviation of repeatability and intermediate precision were 0 .92  and 
0.65. The percent recovery of accuracy was 103, whereas the limit of quantitation and limit of detection were 
0.0250 and 0.0125 mg/ml. The method also showed good robustness. In conclusion, this method is precise, 
accurate, reliable and suitable to determine protein and related protein content for quality control of filgrastim 
products. 
Keywords: filgrastim, related proteins, reversed phase liquid chromatography 
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การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์ High Molecular Weight Proteins ในชีวเภสชัภณัฑ์ฟิลกราสทิม 
Analytical Method Validation for Testing of Limit of High Molecular Weight Proteins in Filgrastim 
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สรญา ศรุะศรางค์* ชนิดา กานต์ประชา และ บญุฑริกา บญุญาภิวฒัน์ 
Soraya Surasarang*, Chanida Karnpracha, and Boontarika Boonyapiwat 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ 
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บทคดัย่อ 
ฟิลกราสทิมเป็นยาชีวเภสชัภณัฑ์ที่ใช้รักษาภาวะเม็ดเลอืดขาวต า่จากเคมีบ าบดัในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง ปริมาณ 

High molecular weight proteins (HMWP) ของยามีผลตอ่การสญูเสยีประสทิธิภาพในการรักษาและการกระตุ้น
ภมูิคุ้มกนั การตรวจสอบปริมาณ Limit of HMWP จึงเป็นหวัข้อทดสอบหนึง่ที่แสดงถงึคณุภาพของเภสชัภณัฑ์             
ยาฟิลกราสทิม อยา่งไรก็ตามในต ารายามาตรฐานยงัไมม่วีิธีวเิคราะห์สารดงักลา่วในเภสชัภณัฑ์ยา การศกึษานีจ้งึได้ท า
การตรวจสอบความถกูต้องของวธีิวิเคราะห์ HMWP ของยาฟิลกราสทิมด้วยเทคนคิโครมาโทกราฟฟีชนิดแยกสารตาม
ขนาดโมเลกลุในหวัข้อ ความจ าเพาะเจาะจง ปริมาณต ่าสดุของการตรวจวดัเชิงปริมาณ ความเทีย่งของชดุการวเิคราะห์ซ า้ 
ความเที่ยงของการวิเคราะห์ตา่งวนัและตา่งนกัวิเคราะห์ ผลการศกึษาพบวา่วิธีวิเคราะห์ HMWP ที่ใช้ไมถ่กูรบกวนจากสาร
อื่นในสตูรต ารับหรือในระบบวิเคราะห์ และสามารถตรวจปริมาณ HMWP ของยาฟิลกราสทิม ได้ต ่าสดุถงึ 0.3 ไมโครกรัม
ตอ่มิลลลิติร มีคา่ร้อยละสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ของการทดสอบความเทีย่งของชดุการวิเคราะห์ซ า้และความเที่ยง
ของการวิเคราะห์ตา่งวนัและตา่งนกัวิเคราะห์อยูใ่นชว่ง 0.9-6.3 และ 1.0-6.1 ตามล าดบั ซึง่คา่ดงักลา่วอยูใ่นชว่งเกณฑ์
การยอมรับทีไ่ด้จากสมการของ Horwitz สรุปได้วา่วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีชนดิแยกสารตามขนาดโมเลกลุ
นีม้ีความจ าเพาะเจาะจง สามารถวเิคราะห์ HMWP ในปริมาณต า่ได้แมน่ย าจึงเหมาะสมส าหรับใช้วิเคราะห์ปริมาณ 
HMWP ของยาฟิลกราสทิม  
ค าส าคัญ : ยาฟิลกราสทิม  high molecular weight proteins การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์  
 
      Abstract 
 Filgrastim is a biopharmaceutical drug used for treatment chemotherapy-induced neutropenia in 
cancer patients. High molecular weight proteins (HMWP) of filgrastim can lead to loss of efficacy and 
immunogenicity. Limit of HMWP is one of the test items showing quality of filgrastim products. However, a 
compendial method used for determination of these impurities in pharmaceutical products has not yet been 
available. In this study, a size-exclusion chromatographic (SE-HPLC) method was validated for determination 
of HMWP of filgrastim. Method validation conducted parameters including specificity, limit of quantitation 
(LOQ) and precision. The results showed that the analysis of HMWP of filgrastim was not interfered with by the 
excipients and other reagents in the analytical system. The method was sensitive with the lowest limit of 
quantitation of 0.3 µg/ml. In addition, the percent relative standard deviation of repeatability and intermediate 
precision was in a range of 0.9-6.3% and 1.0-6.1%, respectively. These values were within the limits 
calculated from Horwitz’s equation. Thus, the SE‐HPLC method was specific, sensitive, precise and valid for 
determination of HMWP of filgrastim in pharmaceutical products. 
Keywords: filgrastim, high molecular weight proteins, method validation 
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Analytical Method Validation for Testing of Limit of High Molecular Weight Proteins in Filgrastim 
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Soraya Surasarang*, Chanida Karnpracha, and Boontarika Boonyapiwat 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ 
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บทคดัย่อ 
ฟิลกราสทิมเป็นยาชีวเภสชัภณัฑ์ที่ใช้รักษาภาวะเม็ดเลอืดขาวต า่จากเคมีบ าบดัในผู้ ป่วยโรคมะเร็ง ปริมาณ 

High molecular weight proteins (HMWP) ของยามีผลตอ่การสญูเสยีประสทิธิภาพในการรักษาและการกระตุ้น
ภมูิคุ้มกนั การตรวจสอบปริมาณ Limit of HMWP จึงเป็นหวัข้อทดสอบหนึง่ที่แสดงถงึคณุภาพของเภสชัภณัฑ์             
ยาฟิลกราสทิม อยา่งไรก็ตามในต ารายามาตรฐานยงัไมม่วีิธีวเิคราะห์สารดงักลา่วในเภสชัภณัฑ์ยา การศกึษานีจ้งึได้ท า
การตรวจสอบความถกูต้องของวธีิวิเคราะห์ HMWP ของยาฟิลกราสทิมด้วยเทคนคิโครมาโทกราฟฟีชนิดแยกสารตาม
ขนาดโมเลกลุในหวัข้อ ความจ าเพาะเจาะจง ปริมาณต ่าสดุของการตรวจวดัเชิงปริมาณ ความเทีย่งของชดุการวเิคราะห์ซ า้ 
ความเที่ยงของการวิเคราะห์ตา่งวนัและตา่งนกัวิเคราะห์ ผลการศกึษาพบวา่วิธีวิเคราะห์ HMWP ที่ใช้ไมถ่กูรบกวนจากสาร
อื่นในสตูรต ารับหรือในระบบวิเคราะห์ และสามารถตรวจปริมาณ HMWP ของยาฟิลกราสทิม ได้ต ่าสดุถงึ 0.3 ไมโครกรัม
ตอ่มิลลลิติร มีคา่ร้อยละสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานสมัพทัธ์ของการทดสอบความเทีย่งของชดุการวิเคราะห์ซ า้และความเที่ยง
ของการวิเคราะห์ตา่งวนัและตา่งนกัวิเคราะห์อยูใ่นชว่ง 0.9-6.3 และ 1.0-6.1 ตามล าดบั ซึง่คา่ดงักลา่วอยูใ่นชว่งเกณฑ์
การยอมรับทีไ่ด้จากสมการของ Horwitz สรุปได้วา่วิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟีชนดิแยกสารตามขนาดโมเลกลุ
นีม้ีความจ าเพาะเจาะจง สามารถวเิคราะห์ HMWP ในปริมาณต า่ได้แมน่ย าจึงเหมาะสมส าหรับใช้วิเคราะห์ปริมาณ 
HMWP ของยาฟิลกราสทิม  
ค าส าคัญ : ยาฟิลกราสทิม  high molecular weight proteins การตรวจสอบความถกูต้องของวิธีวิเคราะห์  
 
      Abstract 
 Filgrastim is a biopharmaceutical drug used for treatment chemotherapy-induced neutropenia in 
cancer patients. High molecular weight proteins (HMWP) of filgrastim can lead to loss of efficacy and 
immunogenicity. Limit of HMWP is one of the test items showing quality of filgrastim products. However, a 
compendial method used for determination of these impurities in pharmaceutical products has not yet been 
available. In this study, a size-exclusion chromatographic (SE-HPLC) method was validated for determination 
of HMWP of filgrastim. Method validation conducted parameters including specificity, limit of quantitation 
(LOQ) and precision. The results showed that the analysis of HMWP of filgrastim was not interfered with by the 
excipients and other reagents in the analytical system. The method was sensitive with the lowest limit of 
quantitation of 0.3 µg/ml. In addition, the percent relative standard deviation of repeatability and intermediate 
precision was in a range of 0.9-6.3% and 1.0-6.1%, respectively. These values were within the limits 
calculated from Horwitz’s equation. Thus, the SE‐HPLC method was specific, sensitive, precise and valid for 
determination of HMWP of filgrastim in pharmaceutical products. 
Keywords: filgrastim, high molecular weight proteins, method validation 
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บทคดัย่อ 

ผลติภณัฑ์จากพลาสมาเป็นยาชีววตัถทุี่ผลติจากพลาสมาของคนและสตัว์ หากการควบคมุการผลติไมเ่หมาะสม
อาจท า ให้ เกิ ดการปน เปื้ อน เชื อ้ โรค ได้  เพื่ อ ใ ห้มั่น ใจ ในคุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ ว่ามี คุณ ภาพสม ่ า เสมอ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงก าหนดการควบคุมก ากบั เรียกว่า การรับรองรุ่นการผลิต โดยตรวจรับรองผลิตภณัฑ์จาก
พลาสมาแต่ละรุ่นก่อนการจ าหน่าย ตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลก คือ การพิจารณาเอกสารสรุปข้อมลูการผลิต
และตรวจสอบคณุภาพของตวัอยา่งผลติภณัฑ์แตล่ะรุ่น ผลการรับรองรุ่นการผลติของผลติภณัฑ์จากพลาสมาที่จ าหนา่ยใน
ประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 รวม 6 ชนิด ได้แก่ human albumin, normal human immunoglobulin, 
specific immunoglobulin, coagulation factor, antiserum และผลิตภัณฑ์พลาสมาชนิดอื่นๆ จ านวน 2 ,830 รุ่น พบ
ตวัอยา่งที่ไมผ่า่นการรับรองรุ่นการผลติ จ านวน 6 รุ่น คือ human albumin 3 รุ่น และ antiserum  3 รุ่น ดงันัน้กระบวนการ
รับรองรุ่นการผลติจึงเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับหนว่ยงานภาครัฐเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ประชาชนได้รับผลติภณัฑ์ที่
มีคณุภาพและปลอดภยั 
ค าส าคัญ: รับรองรุ่นการผลิต ยาชีววตัถ ุผลิตภณัฑ์จากพลาสมา 
 

Abstract 
 Plasma-derived products are biologics produced from human or animal plasma, the contamination in 
manufacturing process may be found if the production control is inappropriate. Therefore, Department of 
Medical Sciences implemented process to release those products before launching to the market, according 
to requirements of World Health Organization. We performed summary production protocol review and did 
testing the quality of 6 types of plasma-derived products in Thailand during 2007-2017, including human 
albumin, normal human immunoglobulin, specific immunoglobulin, coagulation factor, antisera and other 
types of plasma products. It was found that 3 lots of human albumin and 3 lots of antisera out of 2,830 lots of 
products were failed. So the lot release process is an effective tool for public regulatory agency ensuring that 
people receive quality and safe products. 
Keywords: Lot release, Biologics, Plasma-derived products 
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บทคดัย่อ 

ผลติภณัฑ์จากพลาสมาเป็นยาชีววตัถทุี่ผลติจากพลาสมาของคนและสตัว์ หากการควบคมุการผลติไมเ่หมาะสม
อาจท า ให้ เกิ ดการปน เปื้ อน เชื อ้ โรค ได้  เพื่ อ ใ ห้มั่น ใจ ในคุณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์ ว่ามี คุณ ภาพสม ่ า เสมอ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงก าหนดการควบคุมก ากบั เรียกว่า การรับรองรุ่นการผลิต โดยตรวจรับรองผลิตภณัฑ์จาก
พลาสมาแต่ละรุ่นก่อนการจ าหน่าย ตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลก คือ การพิจารณาเอกสารสรุปข้อมลูการผลิต
และตรวจสอบคณุภาพของตวัอยา่งผลติภณัฑ์แตล่ะรุ่น ผลการรับรองรุ่นการผลติของผลติภณัฑ์จากพลาสมาที่จ าหนา่ยใน
ประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 รวม 6 ชนิด ได้แก่ human albumin, normal human immunoglobulin, 
specific immunoglobulin, coagulation factor, antiserum และผลิตภัณฑ์พลาสมาชนิดอื่นๆ จ านวน 2 ,830 รุ่น พบ
ตวัอยา่งที่ไมผ่า่นการรับรองรุ่นการผลติ จ านวน 6 รุ่น คือ human albumin 3 รุ่น และ antiserum  3 รุ่น ดงันัน้กระบวนการ
รับรองรุ่นการผลติจึงเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพส าหรับหนว่ยงานภาครัฐเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ประชาชนได้รับผลติภณัฑ์ที่
มีคณุภาพและปลอดภยั 
ค าส าคัญ: รับรองรุ่นการผลิต ยาชีววตัถ ุผลิตภณัฑ์จากพลาสมา 
 

Abstract 
 Plasma-derived products are biologics produced from human or animal plasma, the contamination in 
manufacturing process may be found if the production control is inappropriate. Therefore, Department of 
Medical Sciences implemented process to release those products before launching to the market, according 
to requirements of World Health Organization. We performed summary production protocol review and did 
testing the quality of 6 types of plasma-derived products in Thailand during 2007-2017, including human 
albumin, normal human immunoglobulin, specific immunoglobulin, coagulation factor, antisera and other 
types of plasma products. It was found that 3 lots of human albumin and 3 lots of antisera out of 2,830 lots of 
products were failed. So the lot release process is an effective tool for public regulatory agency ensuring that 
people receive quality and safe products. 
Keywords: Lot release, Biologics, Plasma-derived products 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ ในปีงบประมาณ 2561 
Quality control of the MRI for the fiscal years 2018 

อภิชนนัท์ คงธนะ* และ อริณญา  พงศธรพิศทุธ์ิ 
Apichanan Kongtana*, Arinya Pongsathornpisuth 

ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Radiation and Medical Devices,Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
  การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอเป็นการตรวจสอบคณุภาพของภาพถ่ายจากเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ
โดยใช้หุ่นจ าลองตามมาตรฐานสากล  American College of Radiology (ACR) และตรวจสอบความปลอดภัยของ
ห้องเอ็มอาร์ไอ โดยการวดัสนามแม่เหล็กที่ต าแหน่งบริเวณควบคุม(Control access Area) ได้แก่ บริเวณเคร่ืองควบคุม 
กระจกมองผู้ ป่วย และประตหู้องเอ็มอาร์ไอ (ปิด) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอประจ าปี โดยใช้
วิธีการตรวจสอบตามข้อก าหนดการควบคุมคุณภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี2558 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 ส านกัรังสแีละเคร่ืองมือแพทย์ ได้ท าการตรวจสอบคณุภาพ และความปลอดภยัของเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ 
ที่ติดตัง้ ณ สถานพยาบาล ในประเทศไทย จ านวน 51 เคร่ือง พบวา่ เคร่ืองเอ็มอาร์ไอ ท่ีผ่านข้อก าหนดจ านวน 46 เคร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 90.20  และไม่ผ่านตามข้อก าหนดจ านวน 5 เคร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 9.80 ซึ่งรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด ได้แก่  Geometric accuracy, High-contrast spatial resolution, Slice thickness accuracy  และ Control 
access area คิดเป็น ร้อยละ 1.96 , 1.96 , 1.96  และ 3.92 ตามล าดบั ดังนัน้คุณภาพของเคร่ืองเอ็มอาร์ไอและความ
ปลอดภยัของห้องเอ็มอาร์ไอ ในประเทศไทยสว่นใหญ่จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตามข้อก าหนดการควบคุมคณุภาพ
เคร่ืองเอ็มอาร์ไอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ค าส าคัญ : เอ็มอาร์ไอ การตรวจสอบคณุภาพ ACR 

Abstract 
Quality control in MRI includes image quality test. In this report, the phantom test for the American 

College of Radiology (ACR) MRI accreditation is used as the essential part of the MRI QA protocols. And 
safety testing for MRI room at Control Access Area example control, window viewer and door (close). The 
utility of MRI annual testing by use quality control requirement of MRI, Department of Medical Sciences: 2015. 
In the fiscal years 2018, Bureau of Radiation and Medical Devices, we tested 51 MRI scanners. Which were 
used at hospitals in Thailand The results showed that 46 scanners (90.20%)   were in accordance with the 
standards and 5 MRI scanners (9.80%) were not in accordance with the standards. The percentage of MRI 
which were outside the acceptable Geometric accuracy, High-contrast spatial resolution, Slice thickness 
accuracy and  Control access Area were 1.03, 0.72, 0.59 and 0.53 respectively. Therefore, the quality of the 
MRI shall be improved in order to get good.  
Keywords:  MRI, quality control, ACR  
*Corresponding author 
E-mail: apichanan.k@dmsc.mail.go.th 

P2-72 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ ในปีงบประมาณ 2561 
Quality control of the MRI for the fiscal years 2018 

อภิชนนัท์ คงธนะ* และ อริณญา  พงศธรพิศทุธ์ิ 
Apichanan Kongtana*, Arinya Pongsathornpisuth 

ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Bureau of Radiation and Medical Devices,Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
  การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอเป็นการตรวจสอบคณุภาพของภาพถ่ายจากเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ
โดยใช้หุ่นจ าลองตามมาตรฐานสากล  American College of Radiology (ACR) และตรวจสอบความปลอดภัยของ
ห้องเอ็มอาร์ไอ โดยการวดัสนามแม่เหล็กที่ต าแหน่งบริเวณควบคุม(Control access Area) ได้แก่ บริเวณเคร่ืองควบคุม 
กระจกมองผู้ ป่วย และประตหู้องเอ็มอาร์ไอ (ปิด) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอประจ าปี โดยใช้
วิธีการตรวจสอบตามข้อก าหนดการควบคุมคุณภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี2558 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 ส านกัรังสแีละเคร่ืองมือแพทย์ ได้ท าการตรวจสอบคณุภาพ และความปลอดภยัของเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ 
ที่ติดตัง้ ณ สถานพยาบาล ในประเทศไทย จ านวน 51 เคร่ือง พบวา่ เคร่ืองเอ็มอาร์ไอ ท่ีผ่านข้อก าหนดจ านวน 46 เคร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 90.20  และไม่ผ่านตามข้อก าหนดจ านวน 5 เคร่ือง คิดเป็น ร้อยละ 9.80 ซึ่งรายการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด ได้แก่  Geometric accuracy, High-contrast spatial resolution, Slice thickness accuracy  และ Control 
access area คิดเป็น ร้อยละ 1.96 , 1.96 , 1.96  และ 3.92 ตามล าดบั ดังนัน้คุณภาพของเคร่ืองเอ็มอาร์ไอและความ
ปลอดภยัของห้องเอ็มอาร์ไอ ในประเทศไทยสว่นใหญ่จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตามข้อก าหนดการควบคุมคณุภาพ
เคร่ืองเอ็มอาร์ไอ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ค าส าคัญ : เอ็มอาร์ไอ การตรวจสอบคณุภาพ ACR 

Abstract 
Quality control in MRI includes image quality test. In this report, the phantom test for the American 

College of Radiology (ACR) MRI accreditation is used as the essential part of the MRI QA protocols. And 
safety testing for MRI room at Control Access Area example control, window viewer and door (close). The 
utility of MRI annual testing by use quality control requirement of MRI, Department of Medical Sciences: 2015. 
In the fiscal years 2018, Bureau of Radiation and Medical Devices, we tested 51 MRI scanners. Which were 
used at hospitals in Thailand The results showed that 46 scanners (90.20%)   were in accordance with the 
standards and 5 MRI scanners (9.80%) were not in accordance with the standards. The percentage of MRI 
which were outside the acceptable Geometric accuracy, High-contrast spatial resolution, Slice thickness 
accuracy and  Control access Area were 1.03, 0.72, 0.59 and 0.53 respectively. Therefore, the quality of the 
MRI shall be improved in order to get good.  
Keywords:  MRI, quality control, ACR  
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การทดสอบการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนังของผลิตภณัฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลอง ระหว่างปี 2554-2561 
Skin Irritation and Skin Sensitization Testing in Animals - of Health Products During 2011 to 2018  
ก่ิงกาญ ตอบงาม* วิภารัตน์ หมายติดกลาง มาสเกียรติ บญุยฤทธ์ิ ทิฆมัพร แย้มสอาด และวิรัตน์ สเุมธีวฒันกลุ 

Kingkarn Tobngam* Viparut Maitidklang Maskiet Boonyareth Thicomporn Yamsaard and Virat Sumeteewatanakul 
กลุม่สตัว์ทดลอง สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ นนทบรีุ 11000 

Laboratory Animal Center, National Institute of Health, Department of Medical Science, Ministry of Public Health. Tiwanon Road. Nonthaburi 11000. 
 บทคดัย่อ 

การทดสอบการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนงัของผลติภณัฑ์สขุภาพในสตัว์ทดลอง เป็นสว่นหนึง่ของการ
ประเมินความเข้ากนัได้ทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมลูรับรองความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ในการขึน้ทะเบียน จ าหนา่ย และ
ประกอบการวินิจฉยัข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยเป็นตวัอยา่งจากผู้ประกอบการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และหนว่ยงานอื่นของรัฐ การทดสอบใช้วิธีตามมาตรฐาน ISO 10993-10: Biological Evaluation of Medical Devices - 
Part 10: Test for Irritation and Skin Sensitization การทดสอบการระคายเคืองใช้กระตา่ยพนัธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ ส าหรับ
การทดสอบการแพ้ใช้หนตูะเภาพนัธุ์ดนักิน้-ฮาร์ทเลย์่ จากข้อมลูปี 2554 ถึง 2561 พบวา่มีการทดสอบการระคายเคืองของ
ผลติภณัฑ์สขุภาพจ านวน 340 ตวัอยา่ง เป็นเคร่ืองส าอาง 177 ตวัอยา่ง อปุกรณ์ทางการแพทย์ 111 ตวัอยา่ง วตัถอุนัตราย 
52 ตวัอยา่ง โดยเป็นตวัอยา่งจากผู้ผลติ 252 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งร้องเรียนและคดี 74 ตวัอยา่ง และตวัอยา่งงานวิจยั 9 
ตวัอยา่ง สว่นการทดสอบการแพ้มีจ านวน 159 ตวัอยา่ง เป็นเคร่ืองส าอาง 10 ตวัอยา่ง อปุกรณ์ทางการแพทย์ 137 
ตวัอยา่ง และวตัถอุนัตราย 10 ตวัอยา่ง โดยทัง้หมดเป็นตวัอยา่งจากผู้ผลติ ข้อมลูเหลา่นีท้ าให้ทราบถึงชนิดและจ านวน
ของผลติภณัฑ์ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองที่ผิวหนงั ซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ผลติในการปรับปรุงผลติภณัฑ์
สขุภาพให้มีความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคมากยิง่ขึน้ 

ค าส าคัญ : การระคายเคือง การแพ้ เคร่ืองส าอาง อปุกรณ์การแพทย์ วตัถอุนัตราย 
Abstract 

 Skin irritation and skin sensitization testing in animals are parts of biocompatibility evaluation of 
health products, used as a guarantee of product safety for product registration, and customers’ complaints. 
The tested products were from private manufacturers, Thai FDA, and other governmental organizations. The 
methods used in the tests were based on the ISO 10993-10: Biological Evaluation of Medical Devices - Part 
10: Test for Irritation and Skin Sensitization guideline. The New Zealand White rabbits and Dunkin-Harley 
guinea pigs were used for irritation and sensitization testing, respectively. The data collected from the year 
2011 to 2018 showed that the total numbers of irritation-tested samples are 340 (177 of cosmetics, 111 of 
medical devices, and 52 of hazardous materials) in which 252 from 340 were from private manufacturers, 74 
were from lawsuits and customer complaints, and 9 were from research projects. Besides, the sensitization 
tested samples are 159 (10 of cosmetics, 137 of medical devices, and 10 of hazardous materials), and all 
were from private manufacturers. These informations indicate the types and number of products that are 
potential for triggering skin irritation and sensitization, which are beneficial for the manufacturers in order to 
improve their health products more safe for the customers.   
Keywords: Skin Irritation, Skin Sensitization, Cosmetics, Medical Devices, Hazardous Substances 
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 บทคดัย่อ 

การทดสอบการระคายเคืองและการแพ้ทางผิวหนงัของผลติภณัฑ์สขุภาพในสตัว์ทดลอง เป็นสว่นหนึง่ของการ
ประเมินความเข้ากนัได้ทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมลูรับรองความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ในการขึน้ทะเบียน จ าหนา่ย และ
ประกอบการวินิจฉยัข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยเป็นตวัอยา่งจากผู้ประกอบการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และหนว่ยงานอื่นของรัฐ การทดสอบใช้วิธีตามมาตรฐาน ISO 10993-10: Biological Evaluation of Medical Devices - 
Part 10: Test for Irritation and Skin Sensitization การทดสอบการระคายเคืองใช้กระตา่ยพนัธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ ส าหรับ
การทดสอบการแพ้ใช้หนตูะเภาพนัธุ์ดนักิน้-ฮาร์ทเลย์่ จากข้อมลูปี 2554 ถึง 2561 พบวา่มีการทดสอบการระคายเคืองของ
ผลติภณัฑ์สขุภาพจ านวน 340 ตวัอยา่ง เป็นเคร่ืองส าอาง 177 ตวัอยา่ง อปุกรณ์ทางการแพทย์ 111 ตวัอยา่ง วตัถอุนัตราย 
52 ตวัอยา่ง โดยเป็นตวัอยา่งจากผู้ผลติ 252 ตวัอยา่ง ตวัอยา่งร้องเรียนและคดี 74 ตวัอยา่ง และตวัอยา่งงานวิจยั 9 
ตวัอยา่ง สว่นการทดสอบการแพ้มีจ านวน 159 ตวัอยา่ง เป็นเคร่ืองส าอาง 10 ตวัอยา่ง อปุกรณ์ทางการแพทย์ 137 
ตวัอยา่ง และวตัถอุนัตราย 10 ตวัอยา่ง โดยทัง้หมดเป็นตวัอยา่งจากผู้ผลติ ข้อมลูเหลา่นีท้ าให้ทราบถึงชนิดและจ านวน
ของผลติภณัฑ์ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้และระคายเคืองที่ผิวหนงั ซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ผลติในการปรับปรุงผลติภณัฑ์
สขุภาพให้มีความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคมากยิง่ขึน้ 

ค าส าคัญ : การระคายเคือง การแพ้ เคร่ืองส าอาง อปุกรณ์การแพทย์ วตัถอุนัตราย 
Abstract 

 Skin irritation and skin sensitization testing in animals are parts of biocompatibility evaluation of 
health products, used as a guarantee of product safety for product registration, and customers’ complaints. 
The tested products were from private manufacturers, Thai FDA, and other governmental organizations. The 
methods used in the tests were based on the ISO 10993-10: Biological Evaluation of Medical Devices - Part 
10: Test for Irritation and Skin Sensitization guideline. The New Zealand White rabbits and Dunkin-Harley 
guinea pigs were used for irritation and sensitization testing, respectively. The data collected from the year 
2011 to 2018 showed that the total numbers of irritation-tested samples are 340 (177 of cosmetics, 111 of 
medical devices, and 52 of hazardous materials) in which 252 from 340 were from private manufacturers, 74 
were from lawsuits and customer complaints, and 9 were from research projects. Besides, the sensitization 
tested samples are 159 (10 of cosmetics, 137 of medical devices, and 10 of hazardous materials), and all 
were from private manufacturers. These informations indicate the types and number of products that are 
potential for triggering skin irritation and sensitization, which are beneficial for the manufacturers in order to 
improve their health products more safe for the customers.   
Keywords: Skin Irritation, Skin Sensitization, Cosmetics, Medical Devices, Hazardous Substances 
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The studying for drifting values of breath analyzer  
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บทคดัย่อ 
 การสอบเทียบเคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ในเลอืดโดยวิธีเป่าลมหายใจ โดยวิธีเทยีบกบัสารมาตรฐานชนิดแห้ง 
มาตรฐานก าหนดต้องมคีวามผิดพลาดไมเ่กิน ±  4 mg/100 ml และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน ± 1.3 mg/100 ml 
ขัน้ตอนด าเนินการ คือ หากคา่ทีอ่า่นได้เกิน ±  2 mg/100 ml จะท าการปรับคา่ที่เคร่ืองวดัถงึแม้จะไมเ่กินคา่มาตรฐานก็
ตาม เพื่อป้องกนัการเลือ่นคา่ในช่วง 6 เดือน หลงัการรับรองเคร่ืองไปแล้ว ซึง่การรับรองเคร่ืองมอีายรุอบละ 6 เดือน แต่
ต้นทนุของสารมาตรฐานคอ่นข้างสงู เพื่อลดต้นทนุและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน จึงท าการศกึษาการเลือ่นคา่ระหวา่งชว่งไม่
เกิน 6 เดือนและ > 6 เดือน ขึน้ไป วา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่ โดยศกึษาวงรอบของการสอบเทียบของเคร่ืองวดั จาก
ผู้ รับบริการทัง้ภาครัฐและเอกชน  ระหวา่งปี 2558-2561 จ านวน 85 เคร่ือง 3 ยี่ห้อ มีชว่งชดุข้อมลู 149 ชดุ ผลการศกึษา
ทัง้ 2 ช่วง พบวา่มีความผดิพลาดเกินมาตรฐาน ร้อยละ 15.00 และ 18.60   คา่เฉลีย่ 2.55 และ 2.33 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.16 และ 2.18 ตามล าดบั เมื่อใช้สถิติ Z-test วิเคราะห์หาความแตกตา่งระหวา่ง 2 กลุม่ พบวา่ คา่ Z < Z 
วิกฤติ (0.424<1.96) แปลผลได้วา่ การเลือ่นคา่ระหวา่งช่วง < 6 เดือน กบั ชว่ง > 6 เดือน ขึน้ไป ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ค าส าคัญ: เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ในเลอืดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
 

Abstract 
 Calibration breath analyzer is adjusting by dry standard gas method. If error of device reading 
value does not exceed +4 mg/100 ml and standard deviation is not more than +1.3 mg/100 ml. The process 
of calibration of the error value before calibration exceeds + 2 mg / 100 ml, it should be adjusted.  Although 
the error value does not exceed the standard in order to prevent value drift after 6 months, it should be 
adjusted from certification that wastes standard gas. Which the certificate is valid for 6 months. However, it 
seems this method price quite high. To reduce operating cost by studied error value which dividing data into 
2 groups < 6  months and > 6 months from both government and private clients during 2015 – 2018,  85 
breath analyzers, 3 brands, with 149 data ranges. The results shows that the error values exceed the 
standard 15.00 % and 18.60 %, means  2.55 and 2.33, standard deviations 2.16. and 2.18, respectively. Z-
test was used to differentiate between 2 groups and found that Z < critical Z (0.424 < 1.96). This could be 
shown that drifting values between the <  6 months and  > 6 months were not significantly different at the level  
0.05. 
Keyword: breath analyzer 
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บทคดัย่อ 
 การสอบเทียบเคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ในเลอืดโดยวิธีเป่าลมหายใจ โดยวิธีเทยีบกบัสารมาตรฐานชนิดแห้ง 
มาตรฐานก าหนดต้องมคีวามผิดพลาดไมเ่กิน ±  4 mg/100 ml และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเ่กิน ± 1.3 mg/100 ml 
ขัน้ตอนด าเนินการ คือ หากคา่ทีอ่า่นได้เกิน ±  2 mg/100 ml จะท าการปรับคา่ที่เคร่ืองวดัถงึแม้จะไมเ่กินคา่มาตรฐานก็
ตาม เพื่อป้องกนัการเลือ่นคา่ในช่วง 6 เดือน หลงัการรับรองเคร่ืองไปแล้ว ซึง่การรับรองเคร่ืองมอีายรุอบละ 6 เดือน แต่
ต้นทนุของสารมาตรฐานคอ่นข้างสงู เพื่อลดต้นทนุและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน จึงท าการศกึษาการเลือ่นคา่ระหวา่งชว่งไม่
เกิน 6 เดือนและ > 6 เดือน ขึน้ไป วา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่ โดยศกึษาวงรอบของการสอบเทียบของเคร่ืองวดั จาก
ผู้ รับบริการทัง้ภาครัฐและเอกชน  ระหวา่งปี 2558-2561 จ านวน 85 เคร่ือง 3 ยี่ห้อ มีชว่งชดุข้อมลู 149 ชดุ ผลการศกึษา
ทัง้ 2 ช่วง พบวา่มีความผดิพลาดเกินมาตรฐาน ร้อยละ 15.00 และ 18.60   คา่เฉลีย่ 2.55 และ 2.33 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.16 และ 2.18 ตามล าดบั เมื่อใช้สถิติ Z-test วิเคราะห์หาความแตกตา่งระหวา่ง 2 กลุม่ พบวา่ คา่ Z < Z 
วิกฤติ (0.424<1.96) แปลผลได้วา่ การเลือ่นคา่ระหวา่งช่วง < 6 เดือน กบั ชว่ง > 6 เดือน ขึน้ไป ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

ค าส าคัญ: เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์ในเลอืดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
 

Abstract 
 Calibration breath analyzer is adjusting by dry standard gas method. If error of device reading 
value does not exceed +4 mg/100 ml and standard deviation is not more than +1.3 mg/100 ml. The process 
of calibration of the error value before calibration exceeds + 2 mg / 100 ml, it should be adjusted.  Although 
the error value does not exceed the standard in order to prevent value drift after 6 months, it should be 
adjusted from certification that wastes standard gas. Which the certificate is valid for 6 months. However, it 
seems this method price quite high. To reduce operating cost by studied error value which dividing data into 
2 groups < 6  months and > 6 months from both government and private clients during 2015 – 2018,  85 
breath analyzers, 3 brands, with 149 data ranges. The results shows that the error values exceed the 
standard 15.00 % and 18.60 %, means  2.55 and 2.33, standard deviations 2.16. and 2.18, respectively. Z-
test was used to differentiate between 2 groups and found that Z < critical Z (0.424 < 1.96). This could be 
shown that drifting values between the <  6 months and  > 6 months were not significantly different at the level  
0.05. 
Keyword: breath analyzer 
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บทคดัย่อ 
งานวิจยันีน้ าเสนอผลการศึกษารูปแบบคลื่นของแหลง่จ่ายไฟหลอดเอกซเรย์ของเคร่ืองเอกซเรย์ฟัน ระหว่างรูปแบบ

คร่ึงคลืน่และรูปแบบคลืน่ความถ่ีสงู ที่มีผลตอ่มาตรฐานด้านความเที่ยงตรงและความแมน่ย าของคา่กิโลโวลต์ เวลาในการฉาย
รังสี และปริมาณรังสี พบวา่รูปแบบคร่ึงคลืน่ไม่ผา่นมาตรฐานมากกว่ารูปแบบแบบคลืน่ความถ่ีสงู โดยรูปแบบคร่ึงคลืน่ไม่ผา่น
มาตรฐานด้านความเที่ยงตรงเวลา ค่าความเที่ยงตรงและค่าความแม่นย าของค่ากิโลโวลต์ สว่นรูปแบบคลื่นความถ่ีสงูนัน้มี
เพียงค่าความเท่ียงตรงของค่ากิโลโวลต์เท่านัน้ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ารูปแบบแหล่งจ่ายไฟแบบคลื่นความถ่ีสงูมี
คณุสมบตัิที่ดีกวา่รูปแบบคร่ึงคลืน่ ผลการเปรียบเทียบปริมาณรังส ีพบว่ารูปแบบคลืน่ความถ่ีสงูมปีริมาณรังสสีงูกวา่ ซึง่บง่บอก
ถึงปริมาณความหนาแนน่ของล ารังสตีอ่พืน้ท่ีมคีา่สงู ซึง่จะสง่ผลตอ่รูปภาพบนตวัรับภาพรังสทีี่ชดัเจนขึน้ การศกึษานีเ้ป็นข้อมลู
ที่ส าคญัในการจดัหาเคร่ืองเอกซเรย์ฟันเพื่อน ามาใช้งานตอ่ไป 
ค าส าคัญ: เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน, รูปแบบแหลง่จา่ยไฟแบบคลื่นความถ่ีสงู, ปริมาณรังสี, และรูปแบบแหลง่จา่ยไฟแบบคร่ึงคลื่น 
 

Abstract 
This research presented the effect of radiation waveforms between single phase half wave and high 

frequency generators for x-ray tube units of intraoral dental x-ray units, in which the accuracy and precision of x-
ray tube voltage value, timer accuracy, and radiation dose were investigated for quality standard of diagnostic x-
ray. The results showed that the single phase half wave generators have a number of parameters that do not meet 
the quality standard more than the high frequency generator. The single phase half wave generator showed timer 
accuracy, accuracy and precision of x-ray tube voltage, whereas the high frequency generator showed only the 
precision of x-ray tube voltage that does not pass the quality standard. These results indicated that the high 
frequency generator has higher quality than the single phase half wave generator. For the radiation dose, the 
result showed that the high frequency generator has higher radiation dose than that of the single phase half wave 
generator, which high radiation dose represents high radiant density that can obviously on x-ray image quality of 
image receptors. This study would be suitable for selection of the intraoral dental x-ray equipment. 
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บทคดัย่อ 
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รังสี และปริมาณรังสี พบวา่รูปแบบคร่ึงคลืน่ไม่ผา่นมาตรฐานมากกว่ารูปแบบแบบคลืน่ความถ่ีสงู โดยรูปแบบคร่ึงคลืน่ไม่ผา่น
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precision of x-ray tube voltage that does not pass the quality standard. These results indicated that the high 
frequency generator has higher quality than the single phase half wave generator. For the radiation dose, the 
result showed that the high frequency generator has higher radiation dose than that of the single phase half wave 
generator, which high radiation dose represents high radiant density that can obviously on x-ray image quality of 
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บทคดัย่อ 
การใช้ยาต้านจลุชีพอยา่งไมส่มเหตสุมผลในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ อาจเป็นสาเหตขุองการเกิดเชือ้ดือ้ยา และสง่ผล

ตอ่การรักษาโรคติดเชือ้ในคน เพื่อเฝ้าระวงัการดือ้ยาต้านจุลชีพจากการบริโภคสตัว์น า้ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2561 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เก็บตวัอย่างสตัว์น า้ 5 ชนิด (กุ้ งก้ามกราม กุ้งขาว ปลากะพง ปลานิล และปลาดกุ) จากแหลง่
เพาะเลีย้ง และตลาดสดใน 34 จงัหวดั 5 ภาค (ภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงเหนือ) รวม 150 ตวัอยา่ง 
ตรวจหาการปนเปื้อนแบคที เรีย 6 ชนิด (E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. pneumoniae, Salmonella spp. และ  
S. aureus) และทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี Disk diffusion ผล พบแบคทีเรียปนเปือ้นในสตัว์น า้ 100 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 66.7) โดยกุ้ งก้ามกรามพบเชือ้มากที่สดุ (ร้อยละ 100) รองลงมา คือปลาดกุ (ร้อยละ 83.3) E. faecalis 
และ Salmonella spp. เป็นเชือ้สว่นใหญ่ที่พบ (ร้อยละ 38.7 และ 27.3 ตามล าดบั) แต่อตัราการดือ้ยาพบสงูสดุใน E. coli 
และ K. pneumoniae E. coli ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.7) ดือ้ยา tetracycline และ ampicillin ส่วน K. pneumoniae ดือ้ยา 
azithromycin (ร้อยละ 37.9) และ Salmonella spp. ดือ้ยา ampicillin (ร้อยละ 15.9) ขณะที่ E. faecalis และ S. aureus 
ดือ้ยา tetracycline (ร้อยละ 25.9 และ 15.4 ตามล าดบั) ผู้บริโภคควรหลกีเลี่ยงการรับประทานสตัว์น า้ที่ปรุงไม่สกุดี เพื่อลด
โอกาสการได้รับเชือ้แบคทีเรียดือ้ยาต้านจลุชีพ 
ค าส าคัญ : เชือ้แบคทีเรียดือ้ยาต้านจชุีพ สตัว์น า้  

Abstract 
Inappropriate usage of antimicrobial agents in aquaculture may introduce antimicrobial resistant bacteria and 

have an impact on the infectious diseases treatment in human. For antimicrobial resistance surveillance, total of 150 
samples of 5 kinds of aquatic food animals (giant freshwater prawn, white shrimp, sea bass, Nile tilapia and cat fish) 
from aquacultures and fresh markets in 34 provinces among 5 regions (northern, central, eastern, and northeastern)  
were collected by Department of Medical Sciences during February-March 2017. Six types of bacterial contaminations 
(E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. pneumoniae, Salmonella spp. and S. aureus) were investigated. The bacterial 
isolates were further tested for antimicrobial susceptibility by Disk diffusion method. The results showed that 100 
samples (66.7%) were bacterial contaminated of which giant fresh prawn showed highest contamination rate (100%), 
followed by cat fish (83.3%) and E. faecalis and Salmonella spp. were mostly found (38.7% and 27.3%, respectively). 
The highest resistant rate was found in E. coli and K. pneumoniae; most E. coli (5 1 .7%) resist to tetracycline and 
ampicillin, K. pneumoniae resist to azithromycin (37.9%) and Salmonella spp. resist to ampicillin (15.9%). E. faecalis 
and S. aureus were mostly resistant to tetracycline (25.9% and 15.4%, respectively). To reduce the chance to expose 
antimicrobial resistant bacteria, consumers should avoid to take improperly-cooked aquatic food animals. 
Keywords: antimicrobial resistant bacteria, aquatic food animals 
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บทคดัย่อ 
การใช้ยาต้านจลุชีพอยา่งไมส่มเหตสุมผลในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ อาจเป็นสาเหตขุองการเกิดเชือ้ดือ้ยา และสง่ผล

ตอ่การรักษาโรคติดเชือ้ในคน เพื่อเฝ้าระวงัการดือ้ยาต้านจุลชีพจากการบริโภคสตัว์น า้ ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2561 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เก็บตวัอย่างสตัว์น า้ 5 ชนิด (กุ้ งก้ามกราม กุ้งขาว ปลากะพง ปลานิล และปลาดกุ) จากแหลง่
เพาะเลีย้ง และตลาดสดใน 34 จงัหวดั 5 ภาค (ภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงเหนือ) รวม 150 ตวัอยา่ง 
ตรวจหาการปนเปื้อนแบคที เรีย 6 ชนิด (E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. pneumoniae, Salmonella spp. และ  
S. aureus) และทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาต้านจุลชีพด้วยวิธี Disk diffusion ผล พบแบคทีเรียปนเปือ้นในสตัว์น า้ 100 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 66.7) โดยกุ้ งก้ามกรามพบเชือ้มากที่สดุ (ร้อยละ 100) รองลงมา คือปลาดกุ (ร้อยละ 83.3) E. faecalis 
และ Salmonella spp. เป็นเชือ้สว่นใหญ่ที่พบ (ร้อยละ 38.7 และ 27.3 ตามล าดบั) แต่อตัราการดือ้ยาพบสงูสดุใน E. coli 
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from aquacultures and fresh markets in 34 provinces among 5 regions (northern, central, eastern, and northeastern)  
were collected by Department of Medical Sciences during February-March 2017. Six types of bacterial contaminations 
(E. coli, E. faecalis, E. faecium, K. pneumoniae, Salmonella spp. and S. aureus) were investigated. The bacterial 
isolates were further tested for antimicrobial susceptibility by Disk diffusion method. The results showed that 100 
samples (66.7%) were bacterial contaminated of which giant fresh prawn showed highest contamination rate (100%), 
followed by cat fish (83.3%) and E. faecalis and Salmonella spp. were mostly found (38.7% and 27.3%, respectively). 
The highest resistant rate was found in E. coli and K. pneumoniae; most E. coli (5 1 .7%) resist to tetracycline and 
ampicillin, K. pneumoniae resist to azithromycin (37.9%) and Salmonella spp. resist to ampicillin (15.9%). E. faecalis 
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บทคดัย่อ 
              น า้พุร้อน เป็นแหล่งที่น า้ไหลขึน้มาจากใต้ดิน และมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 40-100 oC ในประเทศไทยยังไม่มี
มาตรฐานน า้พุร้อน  ปี พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ท า
โครงการศึกษาคุณภาพน า้พุร้อนไทยเพื่อประเมินศักยภาพและโอกาสการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยเก็บตวัอย่างจากแหล่งท่องเที่ยว 9 จังหวดั จ านวน 14 แหล่ง ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก 
แม่ฮ่องสอน  ราชบุรี นครราชสีมา  ล าปาง สรุาษฎร์ธานี และยะลา วิเคราะห์กลุ่มแร่ธาตแุละโลหะ (Ca, Na, Mg, K, Fe, 
Pb, Cd, Cr, Ba, Cu, Mn, Ni, Ag, Sb, Se, As, Hg) กลุ่มไอออน (Cl, F, SO4, NO3)  pH, Total Dissolved Solids และ
เชือ้จุลินทรีย์ (Coliforms, E. coli, S. aureus และ Salmonella spp. รวม 27 รายการ ผลการศึกษาพบสารหนู 0.08 
มิลลิกรัมต่อลิตร 2 แหลง่ ตะกัว่ 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร 1 แหลง่ ปรอท 0.004 มิลลิกรัมต่อลิตร 1 แหลง่ ฟลอูอไรด์ 1.7-16 
มิลลกิรัมตอ่ลติร 9 แหลง่  พบเชือ้ Coliforms 3 แหลง่ E.coli 2 แหลง่ และ Salmonella spp.1 แหลง่ ซึง่เกินเกณฑ์ประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 199 (พ.ศ.2543) เร่ืองน า้แร่ธรรมชาติ มีเพียง  3 แหลง่ ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานก าหนด การน า
น า้พรุ้อนมาอาบและท าเป็นน า้แร่ส าหรับดื่มต้องค านงึถึงคณุสมบตัิของแร่ธาตแุละการปนเปือ้น ทางการแพทย์การแช่น า้ที่
มีอณุหภมูิ 42°C ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต คลายความตงึเครียด การดื่มน า้แร่จะกระตุ้นระบบการเผาผลาญอาหารใน
ร่างกาย  ผลการศึกษานีส้ามารถใช้ก าหนดชนิดและคุณภาพแหล่งน า้พุร้อนได้อย่าง เหมาะสม และพัฒนาให้เกิด
อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพตอ่ไป  
ค าส าคัญ: น า้พรุ้อน แร่ธาต ุสขุภาพ ปลอดภยั 

Abstract 
              Hot Springs are the points at which water flows from the underground having a temperature between 
40-100 oC. There is no standard for Hot Springs standards in Thailand now. In 2018, Department of Medical 
Sciences by Bureau of Quality and Safety of Food (BQSF) conducted the study on Quality of Thai Hot Springs 
to evaluate the potential and development opportunities as a health tourism destination in accordance with 
government policy. Samples were collected from tourist attraction in Chiang Mai, Kanchanaburi, Tak, 
Meehongson, Ratchaburi, Nakhon Ratchasima, Lampang, Surat Thani and Yala (9 provinces, 14 sources) 
and were subjected to analyze mineral and metal group (Ca, Na, Mg, K, Fe, Pb, Cd, Cr, Ba, Cu, Mn, Ni, Ag, 
Sb, Se, As, Hg) Ion group (Cl, F, SO4, NO3)  pH, Total Dissolved Solids and microbial group (Coliforms, E. coli, 
S. aureus and Salmonella spp.); total 27 parameters. The results found As 0.08 mg/L (2 sources), Pb 0.06 
mg/L (1 source), Hg 0.004 mg/L (1 source), F 1.7-16 mg/L (9 sources), Coliform (3 sources), E. coli (2 source) 
and Salmonella spp. (1 source) which exceeded the criteria of the Notification of the Ministry of Public Health 
No.199 BE.2000 (Mineral Water). There were only 3 sources that complied with the criteria. Hot Springs can 
be used for bathing and drinking as mineral water, but the characteristics of mineral contained and 
contamination must be taken into consideration. Medically, soaking in hot springs over 42°C help increase 
blood circulation and reduce stress, Drinking mineral water may help boost metabolism in the body. Related 
agencies can use the results from this study to classify and determine the quality criteria of hot springs 
properly resulting in promoting health tourism. 
Keywords: hot springs, mineral, health, safety 
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บทคดัย่อ 
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อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพตอ่ไป  
ค าส าคัญ: น า้พรุ้อน แร่ธาต ุสขุภาพ ปลอดภยั 

Abstract 
              Hot Springs are the points at which water flows from the underground having a temperature between 
40-100 oC. There is no standard for Hot Springs standards in Thailand now. In 2018, Department of Medical 
Sciences by Bureau of Quality and Safety of Food (BQSF) conducted the study on Quality of Thai Hot Springs 
to evaluate the potential and development opportunities as a health tourism destination in accordance with 
government policy. Samples were collected from tourist attraction in Chiang Mai, Kanchanaburi, Tak, 
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การวเิคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ การทดสอบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการหนว่ยบริการปฐมภมูิ 
 ในการตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืด เขตสขุภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ 2560 – 2561 

Analysis for quality of proficiency testing in the blood sugar analysis. 
In 10th Public Health Region fiscal years from 2017 to 2018 

 

ขวญัใจ วงัคะฮาต นงนชุ พริง้เพราะ เกศณี ศรีวรรณและนพมาศ กล้าหาญ 
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กลุม่งานพยาธิวิทยาคลินิก ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อบุลราชธานี 
Clinical Pathology, Regional Medical Sciences Center 10th Ubon Ratchathani 

 
บทคัดย่อ 

การตรวจหาระดบัน า้ตาลในเลือดด้วยเคร่ืองตรวจอย่างง่ายในหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นการตรวจเบือ้งต้น เพ่ือ
ค้นหากลุม่เสี่ยงหรือผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ  เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ
สขุภาพ และยงัใช้ในการติดตาม ดูแล เฝ้าระวงั ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที 10 อุบลราชธานี จึงได้ด าเนินการประกัน
คณุภาพ โดยการทดสอบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการหน่วยบริการปฐมภมูิ ในการตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืด พืน้ที่
เขตสขุภาพท่ี 10 (อบุลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อ านาจเจริญ และมกุดาหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จ านวน 4 
รอบครัง้ โดยจดักลุม่ผลการประเมินออกเป็น 5 กลุม่ คือ A (ผา่นทัง้ 4 ครัง้), B (ผา่น 3 ครัง้), C (ผา่น 2 ครัง้), D (ผา่น 1 ครัง้) 
และ F (ไมผ่่านทัง้ 4 ครัง้) พบวา่ มีหน่วยบริการปฐมภมูิ เข้าร่วมโครงการครบทัง้ 4 ครัง้ จ านวน 514 แห่ง จากจ านวนทัง้สิน้ 
868 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 59.22 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุม่ พบวา่มีจ านวน 176, 187, 117, 28 และ 6 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 34.24, 36.38, 22.76, 5.45 และ 1.17 ตามล าดบั ดงันัน้ จากผลการประเมินคณุภาพของการตรวจวิเคราะห์ระดบัน า้ตาล
ในเลอืดของหนว่ยบริการปฐมภมูิ ในเขตสขุภาพท่ี 10 ในภาพรวมมีความนา่เช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่หนว่ยบริการ
ในกลุ่ม F เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดสูงสุด สมควรต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ศนูย์ฯ และโรงพยาบาลควรมีเวทีแลกเปลี่ยนและตรวจเยี่ยมพืน้ท่ี ค้นหาสาเหตแุท้จริง เพ่ือให้ผลการตรวจมีความ
ถกูต้องแมน่ย า ท าให้ผู้ รับบริการได้รับการดแูลรักษาอยา่งมีคณุภาพ  

 
ค าส าคญั :การทดสอบความช านาญ, หน่วยบริการปฐมภมิู,น า้ตาลในเลือดจากปลายนิว้ด้วยเคร่ืองตรวจอยา่งงา่ย 
 

Abstract 
 Detection of blood sugar level in primary care units is a screening test for risk groups or Diabetic 
patient. The Regional Medical Sciences Center 10th Ubon Ratchathani had provided external quality samples  
for  blood glucose testing to the primary care unit In 10th Public Health Region. In FY 2017 – 2018. The samples  
were sent  two times a year. The results of the assessment into 5 groups: A (4 times pass), B (3 times pass), C 
(2 time pass), D (1 time pass) and F(Did not pass all 4 times). There were 514 out of 868, representing 59.22 %. 
It  was found that groups A, B, C ,D and F 176 ( 34.24%),187 (36.38%), 117 (22.76%), 28 (5.45 %) and 6 
(1.17%)respectively. The center 10th and the hospital find the real cause of group F to ensure the accuracy of 
the test results enabling service recipients to continue to receive quality care. The study showed that Results of 
blood glucose analysis of primary care units In In 10th Public Health Region is reliable. 
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Abstract 
 Detection of blood sugar level in primary care units is a screening test for risk groups or Diabetic 
patient. The Regional Medical Sciences Center 10th Ubon Ratchathani had provided external quality samples  
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บทคัดย่อ 

การตรวจหาระดบัน า้ตาลในเลือดด้วยเคร่ืองตรวจอย่างง่ายในหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นการตรวจเบือ้งต้น เพ่ือ
ค้นหากลุม่เสี่ยงหรือผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ  เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ
สขุภาพ และยงัใช้ในการติดตาม ดูแล เฝ้าระวงั ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที 10 อุบลราชธานี จึงได้ด าเนินการประกัน
คณุภาพ โดยการทดสอบความช านาญระหวา่งห้องปฏิบตัิการหน่วยบริการปฐมภมูิ ในการตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืด พืน้ที่
เขตสขุภาพท่ี 10 (อบุลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อ านาจเจริญ และมกุดาหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 จ านวน 4 
รอบครัง้ โดยจดักลุม่ผลการประเมินออกเป็น 5 กลุม่ คือ A (ผา่นทัง้ 4 ครัง้), B (ผา่น 3 ครัง้), C (ผา่น 2 ครัง้), D (ผา่น 1 ครัง้) 
และ F (ไมผ่่านทัง้ 4 ครัง้) พบวา่ มีหน่วยบริการปฐมภมูิ เข้าร่วมโครงการครบทัง้ 4 ครัง้ จ านวน 514 แห่ง จากจ านวนทัง้สิน้ 
868 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 59.22 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุม่ พบวา่มีจ านวน 176, 187, 117, 28 และ 6 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 34.24, 36.38, 22.76, 5.45 และ 1.17 ตามล าดบั ดงันัน้ จากผลการประเมินคณุภาพของการตรวจวิเคราะห์ระดบัน า้ตาล
ในเลอืดของหนว่ยบริการปฐมภมูิ ในเขตสขุภาพท่ี 10 ในภาพรวมมีความนา่เช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่หนว่ยบริการ
ในกลุ่ม F เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดสูงสุด สมควรต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ศนูย์ฯ และโรงพยาบาลควรมีเวทีแลกเปลี่ยนและตรวจเยี่ยมพืน้ท่ี ค้นหาสาเหตแุท้จริง เพ่ือให้ผลการตรวจมีความ
ถกูต้องแมน่ย า ท าให้ผู้ รับบริการได้รับการดแูลรักษาอยา่งมีคณุภาพ  
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were sent  two times a year. The results of the assessment into 5 groups: A (4 times pass), B (3 times pass), C 
(2 time pass), D (1 time pass) and F(Did not pass all 4 times). There were 514 out of 868, representing 59.22 %. 
It  was found that groups A, B, C ,D and F 176 ( 34.24%),187 (36.38%), 117 (22.76%), 28 (5.45 %) and 6 
(1.17%)respectively. The center 10th and the hospital find the real cause of group F to ensure the accuracy of 
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และ F (ไมผ่่านทัง้ 4 ครัง้) พบวา่ มีหน่วยบริการปฐมภมูิ เข้าร่วมโครงการครบทัง้ 4 ครัง้ จ านวน 514 แห่ง จากจ านวนทัง้สิน้ 
868 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 59.22 ผลการประเมินจ าแนกตามกลุม่ พบวา่มีจ านวน 176, 187, 117, 28 และ 6 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 34.24, 36.38, 22.76, 5.45 และ 1.17 ตามล าดบั ดงันัน้ จากผลการประเมินคณุภาพของการตรวจวิเคราะห์ระดบัน า้ตาล
ในเลอืดของหนว่ยบริการปฐมภมูิ ในเขตสขุภาพท่ี 10 ในภาพรวมมีความนา่เช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่หนว่ยบริการ
ในกลุ่ม F เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดสูงสุด สมควรต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ศนูย์ฯ และโรงพยาบาลควรมีเวทีแลกเปลี่ยนและตรวจเยี่ยมพืน้ที่ ค้นหาสาเหตแุท้จริง เพื่อให้ผลการตรวจมีความ
ถกูต้องแมน่ย า ท าให้ผู้ รับบริการได้รับการดแูลรักษาอยา่งมีคณุภาพ  

 
ค าส าคญั :การทดสอบความช านาญ, หน่วยบริการปฐมภมิู,น า้ตาลในเลือดจากปลายนิว้ด้วยเคร่ืองตรวจอยา่งงา่ย 
 

Abstract 
 Detection of blood sugar level in primary care units is a screening test for risk groups or Diabetic 
patient. The Regional Medical Sciences Center 10th Ubon Ratchathani had provided external quality samples  
for  blood glucose testing to the primary care unit In 10th Public Health Region. In FY 2017 – 2018. The samples  
were sent  two times a year. The results of the assessment into 5 groups: A (4 times pass), B (3 times pass), C 
(2 time pass), D (1 time pass) and F(Did not pass all 4 times). There were 514 out of 868, representing 59.22 %. 
It  was found that groups A, B, C ,D and F 176 ( 34.24%),187 (36.38%), 117 (22.76%), 28 (5.45 %) and 6 
(1.17%)respectively. The center 10th and the hospital find the real cause of group F to ensure the accuracy of 
the test results enabling service recipients to continue to receive quality care. The study showed that Results of 
blood glucose analysis of primary care units In In 10th Public Health Region is reliable. 

การประเมินความเส่ียงและรูปแบบการดือ้ยาของเชือ้ Salmonella spp.  
ที่แยกได้จากเนือ้หมูและไก่ ในจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 
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บทคดัย่อ 
เชือ้ Salmonella spp. เป็นเชือ้ที่ เป็นปัญหำสำธำรณสุขท่ีส ำคัญของประเทศไทยและของโลก และพบว่ำเชื อ้ 

Salmonella spp. มีแนวโน้มดือ้ตอ่ยำปฏิชีวนะมำกขึน้ ครัง้นีเ้ป็นกำรศึกษำควำมเสีย่งจำกเชือ้ Salmonella spp. และรูปแบบ
กำรดือ้ยำปฏิชีวนะของเชือ้ Salmonella spp. ที่แยกได้จำกเนือ้หมแูละเนือ้ไก่ที่จ ำหน่ำยในจงัหวดัภเูก็ต พงังำ และกระบี่ ที่พบ
เชือ้ปนเปือ้นจ ำนวน 85 ตวัอยำ่ง จำกทัง้หมด 133 ตวัอยำ่ง โดยจ ำแนกได้ 114 ไอโซเลต 21 ซีโรวำร์ จำกนัน้ประเมินควำมเสีย่ง
แบบ semi-quantitative risk assessment และทดสอบควำมไวตอ่ยำปฏิชีวนะ 11 ชนิด คือ Trimethoprimsulfamethoxazole 
(25g) Chloramphenicol (30g) Norfloxacin (10g) Tetracycline (30g) Ciprofloxacin (5g) Ceftriaxone (30g) 
Doxycycline (30g) Ampiciilin (10g) Amoxycillin (10g) Gentamicin (10g) และ  Streptomycin (10g) ด้วยวิ ธี 
Disc diffusion ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงพบวำ่เนือ้หมแูละเนือ้ไก่มีควำมเสีย่งจำกเชือ้ในระดบัควำมรุนแรงสงู และพบเชือ้ดือ้
ต่อยำปฏิชีวนะ จ ำนวน 85 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 74.56 โดยเชือ้ดื อ้ต่อยำ Ampiciilin, Amoxycillin, Tetracycline, 
Doxycycline, Streptomycin, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Norfloxacin, 
Gentamicin และ Ceftriaxone ร้อยละ 62.3, 62.3, 59.6, 47.4, 32.5, 22.8, 17.5, 10.5, 9.6, 9.6 และ 3.5 ตำมล ำดับ และ
พบว่ำเชือ้ดือ้ต่อยำปฏิชีวนะมำกกว่ำ 2 ชนิด ร้อยละ 67.5 ผลกำรศึกษำครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่ำเนือ้หมูและไก่มีควำมเสี่ยงจำกเชือ้ 
Salmonella spp. และเชือ้ดือ้ตอ่ยำปฏิชีวนะหลำยชนิด ดงันัน้ผู้บริโภคควรปรุงให้สกุก่อนกำรบริโภค และควรมีกำรควบคมุกำร
ใช้ยำปฏิชีวนะทัง้ในสถำนพยำบำลและในฟำร์ม 
ค าส าคัญ  ดือ้ยำปฏิชีวนะ  Salmonella spp. ประเมินควำมเสี่ยง, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ 

Abstract 
Salmonella spp. is an important cause of Thailand and the world public health problem which trends resistant to 

antibiotics. The risk assessment and drugs resistance pattern of Salmonella spp. were studied from 114 Salmonella spp. 
isolates, 21 serovars which derived from 85 contaminated pork and chicken meat samples marketed in Phuket, Phang Nga 
and Krabi provinces. Semi-quantitative risk assessment was then investigated. Antimicrobial susceptibility was performed 
with 11 antimicrobial agents including Trimethoprim-sulfamethoxazole (25g), Chloramphenicol (30g), Norfloxacin 
(10g), Tetracycline (30g), Ciprofloxacin (5g), Ceftriaxone (30g), Doxycycline (30g), Ampiciilin (10g), Amoxycillin 
(10g), Gentamicin (10g) and Streptomycin (10g) by using disc diffusion method. The risk assessment revealed that 
pork and chicken meat had the high risk due to high level of Salmonella spp. contamination. The results showed that 85 
Salmonella spp. isolates (74.56%) were resistant to antimicrobials including Ampiciilin (62.3%), Amoxycillin (62.3%), 
Tetracycline (59.6%), Doxycycline (47.4%), Streptomycin (32.5%), Trimethoprimsulfamethoxazole (22.8%), 
Chloramphenicol (17.5%), Ciprofloxacin (10.5%), Norfloxacin (9.6%), Gentamicin (9.6%) and Ceftriaxone (3.5%). Moreover, 
67.5% of 85 isolates were multiple antimicrobial resistant (resistance to ≥2 antibiotics). The results indicated that pork and 
chicken meat had high risk from Salmonella spp. contamination which was resistant to multiple antibiotics. Therefore, the 
consumer should cook before consuming and antibiotics usage both in hospitals and farms should be monitor properly. 
Keyword: antibacterial agents, Salmonella spp. Risk assessment, Pork, Chicken 
*Corresponding author 
E-mail: jamrat.p@dmsc.mail.go.th 
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การประเมินความเส่ียงและรูปแบบการดือ้ยาของเชือ้ Salmonella spp.  
ที่แยกได้จากเนือ้หมูและไก่ ในจังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 
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บทคดัย่อ 
เชือ้ Salmonella spp. เป็นเชือ้ที่ เป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญของประเทศไทยและของโลก และพบว่ำเชื อ้ 

Salmonella spp. มีแนวโน้มดือ้ตอ่ยำปฏิชีวนะมำกขึน้ ครัง้นีเ้ป็นกำรศึกษำควำมเสีย่งจำกเชือ้ Salmonella spp. และรูปแบบ
กำรดือ้ยำปฏิชีวนะของเชือ้ Salmonella spp. ที่แยกได้จำกเนือ้หมแูละเนือ้ไก่ที่จ ำหน่ำยในจงัหวดัภเูก็ต พงังำ และกระบี่ ที่พบ
เชือ้ปนเปือ้นจ ำนวน 85 ตวัอยำ่ง จำกทัง้หมด 133 ตวัอยำ่ง โดยจ ำแนกได้ 114 ไอโซเลต 21 ซีโรวำร์ จำกนัน้ประเมินควำมเสีย่ง
แบบ semi-quantitative risk assessment และทดสอบควำมไวตอ่ยำปฏิชีวนะ 11 ชนิด คือ Trimethoprimsulfamethoxazole 
(25g) Chloramphenicol (30g) Norfloxacin (10g) Tetracycline (30g) Ciprofloxacin (5g) Ceftriaxone (30g) 
Doxycycline (30g) Ampiciilin (10g) Amoxycillin (10g) Gentamicin (10g) และ  Streptomycin (10g) ด้วยวิ ธี 
Disc diffusion ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงพบวำ่เนือ้หมแูละเนือ้ไก่มีควำมเสีย่งจำกเชือ้ในระดบัควำมรุนแรงสงู และพบเชือ้ดือ้
ต่อยำปฏิชีวนะ จ ำนวน 85 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 74.56 โดยเชือ้ดื อ้ต่อยำ Ampiciilin, Amoxycillin, Tetracycline, 
Doxycycline, Streptomycin, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Norfloxacin, 
Gentamicin และ Ceftriaxone ร้อยละ 62.3, 62.3, 59.6, 47.4, 32.5, 22.8, 17.5, 10.5, 9.6, 9.6 และ 3.5 ตำมล ำดับ และ
พบว่ำเชือ้ดือ้ต่อยำปฏิชีวนะมำกกว่ำ 2 ชนิด ร้อยละ 67.5 ผลกำรศึกษำครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่ำเนือ้หมูและไก่มีควำมเสี่ยงจำกเชือ้ 
Salmonella spp. และเชือ้ดือ้ตอ่ยำปฏิชีวนะหลำยชนิด ดงันัน้ผู้บริโภคควรปรุงให้สกุก่อนกำรบริโภค และควรมีกำรควบคมุกำร
ใช้ยำปฏิชีวนะทัง้ในสถำนพยำบำลและในฟำร์ม 
ค าส าคัญ  ดือ้ยำปฏิชีวนะ  Salmonella spp. ประเมินควำมเสี่ยง, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ 

Abstract 
Salmonella spp. is an important cause of Thailand and the world public health problem which trends resistant to 

antibiotics. The risk assessment and drugs resistance pattern of Salmonella spp. were studied from 114 Salmonella spp. 
isolates, 21 serovars which derived from 85 contaminated pork and chicken meat samples marketed in Phuket, Phang Nga 
and Krabi provinces. Semi-quantitative risk assessment was then investigated. Antimicrobial susceptibility was performed 
with 11 antimicrobial agents including Trimethoprim-sulfamethoxazole (25g), Chloramphenicol (30g), Norfloxacin 
(10g), Tetracycline (30g), Ciprofloxacin (5g), Ceftriaxone (30g), Doxycycline (30g), Ampiciilin (10g), Amoxycillin 
(10g), Gentamicin (10g) and Streptomycin (10g) by using disc diffusion method. The risk assessment revealed that 
pork and chicken meat had the high risk due to high level of Salmonella spp. contamination. The results showed that 85 
Salmonella spp. isolates (74.56%) were resistant to antimicrobials including Ampiciilin (62.3%), Amoxycillin (62.3%), 
Tetracycline (59.6%), Doxycycline (47.4%), Streptomycin (32.5%), Trimethoprimsulfamethoxazole (22.8%), 
Chloramphenicol (17.5%), Ciprofloxacin (10.5%), Norfloxacin (9.6%), Gentamicin (9.6%) and Ceftriaxone (3.5%). Moreover, 
67.5% of 85 isolates were multiple antimicrobial resistant (resistance to ≥2 antibiotics). The results indicated that pork and 
chicken meat had high risk from Salmonella spp. contamination which was resistant to multiple antibiotics. Therefore, the 
consumer should cook before consuming and antibiotics usage both in hospitals and farms should be monitor properly. 
Keyword: antibacterial agents, Salmonella spp. Risk assessment, Pork, Chicken 
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E-mail: jamrat.p@dmsc.mail.go.th 

O3-2การประเมินความเส่ียงและรูปแบบการดือ้ยาของเชือ้ Salmonella spp.  
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บทคดัย่อ 
เชือ้ Salmonella spp. เป็นเชือ้ที่ เป็นปัญหำสำธำรณสุขที่ส ำคัญของประเทศไทยและของโลก และพบว่ำเชื อ้ 

Salmonella spp. มีแนวโน้มดือ้ตอ่ยำปฏิชีวนะมำกขึน้ ครัง้นีเ้ป็นกำรศึกษำควำมเสีย่งจำกเชือ้ Salmonella spp. และรูปแบบ
กำรดือ้ยำปฏิชีวนะของเชือ้ Salmonella spp. ที่แยกได้จำกเนือ้หมแูละเนือ้ไก่ที่จ ำหน่ำยในจงัหวดัภเูก็ต พงังำ และกระบี่ ที่พบ
เชือ้ปนเปือ้นจ ำนวน 85 ตวัอยำ่ง จำกทัง้หมด 133 ตวัอยำ่ง โดยจ ำแนกได้ 114 ไอโซเลต 21 ซีโรวำร์ จำกนัน้ประเมินควำมเสีย่ง
แบบ semi-quantitative risk assessment และทดสอบควำมไวตอ่ยำปฏิชีวนะ 11 ชนิด คือ Trimethoprimsulfamethoxazole 
(25g) Chloramphenicol (30g) Norfloxacin (10g) Tetracycline (30g) Ciprofloxacin (5g) Ceftriaxone (30g) 
Doxycycline (30g) Ampiciilin (10g) Amoxycillin (10g) Gentamicin (10g) และ  Streptomycin (10g) ด้วยวิ ธี 
Disc diffusion ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงพบวำ่เนือ้หมแูละเนือ้ไก่มีควำมเสีย่งจำกเชือ้ในระดบัควำมรุนแรงสงู และพบเชือ้ดือ้
ต่อยำปฏิชีวนะ จ ำนวน 85 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 74.56 โดยเชือ้ดื อ้ต่อยำ Ampiciilin, Amoxycillin, Tetracycline, 
Doxycycline, Streptomycin, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Norfloxacin, 
Gentamicin และ Ceftriaxone ร้อยละ 62.3, 62.3, 59.6, 47.4, 32.5, 22.8, 17.5, 10.5, 9.6, 9.6 และ 3.5 ตำมล ำดับ และ
พบว่ำเชือ้ดือ้ต่อยำปฏิชีวนะมำกกว่ำ 2 ชนิด ร้อยละ 67.5 ผลกำรศึกษำครัง้นีชี้ใ้ห้เห็นว่ำเนือ้หมูและไก่มีควำมเสี่ยงจำกเชือ้ 
Salmonella spp. และเชือ้ดือ้ตอ่ยำปฏิชีวนะหลำยชนิด ดงันัน้ผู้บริโภคควรปรุงให้สกุก่อนกำรบริโภค และควรมีกำรควบคมุกำร
ใช้ยำปฏิชีวนะทัง้ในสถำนพยำบำลและในฟำร์ม 
ค าส าคัญ  ดือ้ยำปฏิชีวนะ  Salmonella spp. ประเมินควำมเสี่ยง, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ 

Abstract 
Salmonella spp. is an important cause of Thailand and the world public health problem which trends resistant to 

antibiotics. The risk assessment and drugs resistance pattern of Salmonella spp. were studied from 114 Salmonella spp. 
isolates, 21 serovars which derived from 85 contaminated pork and chicken meat samples marketed in Phuket, Phang Nga 
and Krabi provinces. Semi-quantitative risk assessment was then investigated. Antimicrobial susceptibility was performed 
with 11 antimicrobial agents including Trimethoprim-sulfamethoxazole (25g), Chloramphenicol (30g), Norfloxacin 
(10g), Tetracycline (30g), Ciprofloxacin (5g), Ceftriaxone (30g), Doxycycline (30g), Ampiciilin (10g), Amoxycillin 
(10g), Gentamicin (10g) and Streptomycin (10g) by using disc diffusion method. The risk assessment revealed that 
pork and chicken meat had the high risk due to high level of Salmonella spp. contamination. The results showed that 85 
Salmonella spp. isolates (74.56%) were resistant to antimicrobials including Ampiciilin (62.3%), Amoxycillin (62.3%), 
Tetracycline (59.6%), Doxycycline (47.4%), Streptomycin (32.5%), Trimethoprimsulfamethoxazole (22.8%), 
Chloramphenicol (17.5%), Ciprofloxacin (10.5%), Norfloxacin (9.6%), Gentamicin (9.6%) and Ceftriaxone (3.5%). Moreover, 
67.5% of 85 isolates were multiple antimicrobial resistant (resistance to ≥2 antibiotics). The results indicated that pork and 
chicken meat had high risk from Salmonella spp. contamination which was resistant to multiple antibiotics. Therefore, the 
consumer should cook before consuming and antibiotics usage both in hospitals and farms should be monitor properly. 
Keyword: antibacterial agents, Salmonella spp. Risk assessment, Pork, Chicken 
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บทคดัย่อ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้วิเคราะห์สารเคมีก าจดัแมลงตกค้าง กลุม่ออร์กาโนฟอสฟอรัส (OPs) 

กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (OCs) และกลุม่สารสงัเคราะห์ไพรีทรอยด์ (SPs) ด้วยวิธี GC และกลุม่คาร์บาเมต (CAs) ด้วยวิธี 
HPLC ในผกัและผลไม้สดน าเข้าจาก 16 ประเทศ ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ระหว่างเดือนตลุาคม 
2557 ถึงสิงหาคม 2560 จ านวน 673 ตวัอย่าง พบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้าง 172 ตวัอย่าง (ร้อยละ 25.56) โดยน าเข้า
จากจีน (ร้อยละ 59.30) อินเดีย (ร้อยละ 33.14) ออสเตรเลีย (ร้อยละ 3.49) และประเทศอ่ืนๆ (ร้อยละ 4.07) ตรวจพบ
สงูสดุในพริกแห้ง (ร้อยละ 36.05) ส้ม (ร้อยละ 27.91) องุ่นและลกูแพร (ร้อยละ 4.07) และอื่นๆ (ร้อยละ 27.91) สารที่พบ
สูงสุด คือ chlorpyrifos (ร้อยละ 20.49) ethion (ร้อยละ 13.39) triazophos (ร้อยละ 10.93)  profenophos (ร้อยละ 
9.29)  ซึ่งอยู่ในกลุ่ม OPs และ cypermethrin (ร้อยละ 8.47) เป็นสารกลุ่ม SPs ปริมาณที่พบมีค่า <0.05-0.24, 0.07-
1.05, 0.23-2.61, <0.05-2.60 และ <0.05-1.96 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั และตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้าง
มากกว่า  1 ชนิ ดในตัวอย่าง โดยพบ 7 ชนิด ในพ ริกแห้ งน า เข้าจากอิน เดี ย  (acephate, chlorpyrifos, ethion, 
methamidophos, triazophos, phosalone และ profenophos) การศึกษานี ใ้ห้ ข้อมูลเพื่ อน ามาใช้ในการติดตาม
สถานการณ์สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างในผกัและผลไม้สดน าเข้าเพื่อน ามาใช้ในการเฝ้าระวงัและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สขุภาพ 
ค าส าคัญ: สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงตกค้าง, ผกัและผลไม้สด 

Abstract 

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi investigated the insecticide residues of imported fresh 
fruits and vegetables from 16 countries, which were imported through Laem Chabang Food and Drug 
Checkpoint, Chonburi Province during October 2015 to August 2017. Insecticide residues of 673 samples 
were analyzed by using GC techniques for organophosphorus (OPs), organochlorine (OCs) and synthetic 
pyrethroids (SPs) determination and HPLC techniques was used for determining carbamate (CAs). The 
results showed that, insecticide residues were found in 172 samples (25.56%) which imported from China 
(59.30%), India (33.14%), Australia (3.49%) and other countries (4.07%). The highest level of residues was 
found in dried chilies (36.05%), following by oranges (27.91%), grape and pear (4.07%) and other (27.91%). 
Chlorpyrifos (20.49%), ethion (13.39%), triazophos (10.93%), profenophos (9.29%) in the present of OPs and 
cypermethrin (8.47%) in the present of SPs, were found in the level of < 0.05-0.24, 0.07-1.05, 0.23-2.61, 
<0.05-2.60 and <0.05-1.96 mg/kg, respectively. In addition, dried chili imported from India was detected 7 
OPs in the same sample (acephate, chlorpyrifos, ethion, methamidophos, triazophos, phosalone and 
profenophos). The results obtained could provide the information for monitoring the situation of insecticide 
residues of imported fresh fruits and vegetables which would be advantage for consumer protection. 
Key words: Insecticides residues, fresh fruits and vegetables 
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2557 ถึงสิงหาคม 2560 จ านวน 673 ตวัอย่าง พบสารเคมีก าจดัแมลงตกค้าง 172 ตวัอย่าง (ร้อยละ 25.56) โดยน าเข้า
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สถานการณ์สารเคมีก าจัดแมลงตกค้างในผกัและผลไม้สดน าเข้าเพื่อน ามาใช้ในการเฝ้าระวงัและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สขุภาพ 
ค าส าคัญ: สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลงตกค้าง, ผกัและผลไม้สด 

Abstract 

Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi investigated the insecticide residues of imported fresh 
fruits and vegetables from 16 countries, which were imported through Laem Chabang Food and Drug 
Checkpoint, Chonburi Province during October 2015 to August 2017. Insecticide residues of 673 samples 
were analyzed by using GC techniques for organophosphorus (OPs), organochlorine (OCs) and synthetic 
pyrethroids (SPs) determination and HPLC techniques was used for determining carbamate (CAs). The 
results showed that, insecticide residues were found in 172 samples (25.56%) which imported from China 
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cypermethrin (8.47%) in the present of SPs, were found in the level of < 0.05-0.24, 0.07-1.05, 0.23-2.61, 
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บทคดัย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมทุรสงครามได้มีการเฝ้าระวงัผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั รวมทัง้สิน้ 134 ตวัอย่าง พบการปลอมปนของยา 34 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.4 
โดยตรวจพบ ไซบทูรามีน 15 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 11.2 ไบซาโคดิล 7 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 5.2 ออลสิเตท 7 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นร้อยละ 5.2 ซิลเดนาฟิล 1 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 0.8 นอกจากนีย้งัผสมยามากกวา่ 1 ชนิด 4 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 เมื่อเทียบกบัตวัอยา่งผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 5 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ.2556-2560) พบการปลอมปนเพิ่มขึน้จากที่ไมเ่คย
พบเป็นร้อยละ 18.8, 4.8, 18.2 และ 12.8 ตามล าดับ มีทัง้ขึน้ทะเบียนและไม่ขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร มีการผสมยา
หลากหลายมากขึน้ นอกเหนือจากไซบทูรามีน ยงัพบการผสมฟลอูอกซิทีนในปี 2559 และพบการผสมยามากกว่า 1 ชนิด
ในปี 2560 จากข้อมลูสถานการณ์ดงักลา่วผู้บริโภคควรตระหนกัถึงความปลอดภยัในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
รวมถึงหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องวางมาตรการท่ีเหมาะสมและให้ความรู้กบัประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร การปลอมปนยา ไซบทูรามีน ทะเบียนต ารับอาหาร 
 

Abstract 
In fiscal year 2018, regional medical sciences center 5 Samut Songkhram and provincial public 

health office were surveillance dietary supplement. There were contaminated by pharmaceutical substance 
for 34 (25.4%) out of 134 samples: 15 Samples (11.2%) were adulterated with sibutramine, 7 Samples (5.2%) 
were adulterated with bisacodyl, 7 Samples (5.2%) were adulterated with orlistat and 1 sample (0.8%) was 
adulterated with sildenafil. Moreover there were 4 samples (3.0%) used combine substances. The 
contamination increased when compared to 5 years ago from never found to 18.8, 4.8, 18.2 แ ล ะ  12.8%, 
respectively). Samples were registered and non-registered by the Food and Drug Administration of Thailand. 
Besides sibutramine, it was found that the mixture of fluoxetine in 2016 and contain two or more substances in 
2017. These data indicated the situation of drug adulteration in dietary supplements, thus the consumers 
should aware of these products and the relevant authorities must take the appropriate control and health 
literacy for further consumer’s protection. 
Keyword : dietary supplement, drug adulteration, sibutramine, food registration 
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บทคดัย่อ 

 ในปีงบประมาณ 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมทุรสงครามได้มีการเฝ้าระวงัผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ร่วมกบัส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั รวมทัง้สิน้ 134 ตวัอย่าง พบการปลอมปนของยา 34 ตวัอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.4 
โดยตรวจพบ ไซบทูรามีน 15 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 11.2 ไบซาโคดิล 7 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 5.2 ออลสิเตท 7 ตวัอยา่ง 
คิดเป็นร้อยละ 5.2 ซิลเดนาฟิล 1 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 0.8 นอกจากนีย้งัผสมยามากกวา่ 1 ชนิด 4 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 เมื่อเทียบกบัตวัอยา่งผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 5 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ.2556-2560) พบการปลอมปนเพิ่มขึน้จากที่ไมเ่คย
พบเป็นร้อยละ 18.8, 4.8, 18.2 และ 12.8 ตามล าดับ มีทัง้ขึน้ทะเบียนและไม่ขึน้ทะเบียนต ารับอาหาร มีการผสมยา
หลากหลายมากขึน้ นอกเหนือจากไซบทูรามีน ยงัพบการผสมฟลอูอกซิทีนในปี 2559 และพบการผสมยามากกว่า 1 ชนิด
ในปี 2560 จากข้อมลูสถานการณ์ดงักลา่วผู้บริโภคควรตระหนกัถึงความปลอดภยัในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
รวมถึงหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องต้องวางมาตรการท่ีเหมาะสมและให้ความรู้กบัประชาชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตอ่ไป 
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adulterated with sildenafil. Moreover there were 4 samples (3.0%) used combine substances. The 
contamination increased when compared to 5 years ago from never found to 18.8, 4.8, 18.2 แ ล ะ  12.8%, 
respectively). Samples were registered and non-registered by the Food and Drug Administration of Thailand. 
Besides sibutramine, it was found that the mixture of fluoxetine in 2016 and contain two or more substances in 
2017. These data indicated the situation of drug adulteration in dietary supplements, thus the consumers 
should aware of these products and the relevant authorities must take the appropriate control and health 
literacy for further consumer’s protection. 
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บทคดัย่อ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาวิจัยสมุนไพรท้องถ่ิน ของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ขลู่ ชะคราม เหงือกปลาหมอ            
หาแนวทางในการพฒันาแปรรูปสมุนไพรพืน้บ้าน พฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
สมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรดังกล่าวมีสารส าคัญซึ่งมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ในส่วนของศูนย์ฯด าเนิน
การศกึษาวิธีการสกดัที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อผลติเป็นเคร่ืองส าอาง  ซึ่งมีผู้ประกอบการ
พฒันาสูตรต ารับเป็นครีมบ ารุงผิว ซีร่ัม โลชั่น และอื่นๆ มีการควบคุมคุณภาพ โดยตรวจปริมาณสารฟีนอริก สารต้าน
อนุมลูอิสระ การปนเปือ้นเชือ้จุลนิทรีย์ และโลหะหนกั จากจ านวน 25 ผลิตภณัฑ์ ผลการตรวจ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุก
ตวัอย่าง และเพื่อเป็นการตอ่ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ฯได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมนุไพรของจงัหวดัสมทุรสงคราม 
ค าส าคัญ : ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง, สมนุไพรท้องถ่ิน, สมทุรสงคราม 
 

Abstract 
RMSC5 cooperate with Samut Songkhram provincial Public Health Office and Silpakorn University 

investigated the appropriate method to develop a cosmetic product from many traditional plants in Samut 
Songkhram including Khlu (Pluchea indica (L.) Less.), Cha-Kram (Suaeda maritima) and Sea holly (Acanthus 
ebracteatus) due to their antioxidant and anti-inflammatory activity. RMSC5 had a role to explore the 
appropriate extraction method, educate it to local entrepreneur for improving their formulation or produce a 
new herbal cosmetic product such as cream, serum and lotion, and control the quality of the herbal cosmetic 
product by testing the Content of phenolic compound, antioxidant activity, microbial count and heavy metal 
contamination. All of the 25 products have met the requirements. Furthermore RMSC5 signed an MOU with 
the related organization for developing and supporting the herbal cosmetic product in Samut Songkhram 
area. 
Keyword : cosmetic product, local herbal, Samut Songkhram 
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หาแนวทางในการพฒันาแปรรูปสมุนไพรพืน้บ้าน พฒันาต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
สมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรดังกล่าวมีสารส าคัญซึ่งมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ในส่วนของศูนย์ฯด าเนิน
การศกึษาวิธีการสกดัที่เหมาะสม และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อผลติเป็นเคร่ืองส าอาง  ซึ่งมีผู้ประกอบการ
พฒันาสูตรต ารับเป็นครีมบ ารุงผิว ซีร่ัม โลชั่น และอื่นๆ มีการควบคุมคุณภาพ โดยตรวจปริมาณสารฟีนอริก สารต้าน
อนุมลูอิสระ การปนเปือ้นเชือ้จุลนิทรีย์ และโลหะหนกั จากจ านวน 25 ผลิตภณัฑ์ ผลการตรวจ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุก
ตวัอย่าง และเพื่อเป็นการตอ่ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์ฯได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมนุไพรของจงัหวดัสมทุรสงคราม 
ค าส าคัญ : ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง, สมนุไพรท้องถ่ิน, สมทุรสงคราม 
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Songkhram including Khlu (Pluchea indica (L.) Less.), Cha-Kram (Suaeda maritima) and Sea holly (Acanthus 
ebracteatus) due to their antioxidant and anti-inflammatory activity. RMSC5 had a role to explore the 
appropriate extraction method, educate it to local entrepreneur for improving their formulation or produce a 
new herbal cosmetic product such as cream, serum and lotion, and control the quality of the herbal cosmetic 
product by testing the Content of phenolic compound, antioxidant activity, microbial count and heavy metal 
contamination. All of the 25 products have met the requirements. Furthermore RMSC5 signed an MOU with 
the related organization for developing and supporting the herbal cosmetic product in Samut Songkhram 
area. 
Keyword : cosmetic product, local herbal, Samut Songkhram 
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สถานการณ์การดือ้ยา Carbapenems ของเชือ้ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae 
ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวดันครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 

Carbapenem - Resistant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in Sawanpracharak 
Hospital, Nakhonsawan from 2014 - 2018 

 
นิสารัตน์ พลูอนนัต์* และนเรศ พลูอนนัต์ 
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กลุม่งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
Medical Technology department, Sawanpracharak Hospital  

 
บทคดัย่อ 

การติดเชือ้ Escherichia coli (E. coli) และ Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) สายพันธุ์ที่ดือ้ต่อยา 
carbapenem เป็นปัญหาท่ีส าคญั จึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของเชือ้ทัง้สอง ซึ่งแยกได้จากสิ่ง   
สง่ตรวจที่สง่เพาะเชือ้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จังหวดันครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 พบเชือ้ E. coli 
ทัง้หมด 10,970 สายพนัธุ์ เป็นสายพนัธุ์ที่ดือ้ต่อยา carbapenem 106 สายพนัธุ์ อตัราพบแตล่ะปีคิดเป็นร้อยละ 0.9, 1.3, 
0.8, 0.3 และ 1.4 ตามล าดบั พบเชือ้ K. pneumoniae ทัง้หมด 4,837 สายพนัธ์ุ เป็นสายพันธุ์ที่ดือ้ต่อยา carbapenem 
116 สายพนัธุ์  อตัราพบแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 1.1, 0.9, 1.3, 2.7 และ 5.7 ตามล าดบั ผลการศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าเชือ้  
E. coli และ K. pneumoniae ที่ดือ้ต่อยา carbapenem มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้ควรมีมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงั
การระบาดของเชือ้นี ้รวมทัง้มีการเลอืกใช้ยาต้านจลุชีพท่ีเหมาะสม 
ค าส าคัญ : Carbapenem, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 
 

Abstract 
Carbapenem - resistant Escherichia coli (E. coli) and Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) are 

major problems. This retrospective descriptive study was to investigate both organisms in clinical isolates 
from Sawanpracharak Hospital during 2014 - 2018. A total of 10,970 E. coli isolates, 106 strains were resistant 
to carbapenem. The rate found each year was 0.9 %, 1.3 %, 0.8 %, 0.3 % and 1.4 %, respectively. A total of 
4,837 K. pneumoniae isolates, 116 strains were resistant to carbapenem. The rate found each year was 
1.1 %, 0.9 %, 1.3 %, 2.7 % and 5.7 %, respectively. This study indicated that Carbapenem - resistant   E. coli 
and K. pneumoniae were upward trend. Therefore, it is necessary for more surveillance and control of 
antimicrobial resistance spread especially appropriate antimicrobial selection for therapy. 
Keyword :  Carbapenem, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 
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บทคดัย่อ 

การติดเชือ้ Escherichia coli (E. coli) และ Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) สายพันธุ์ที่ดือ้ต่อยา 
carbapenem เป็นปัญหาท่ีส าคญั จึงด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาของเชือ้ทัง้สอง ซึ่งแยกได้จากสิ่ง   
สง่ตรวจที่สง่เพาะเชือ้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จังหวดันครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 พบเชือ้ E. coli 
ทัง้หมด 10,970 สายพนัธุ์ เป็นสายพนัธุ์ที่ดือ้ต่อยา carbapenem 106 สายพนัธุ์ อตัราพบแตล่ะปีคิดเป็นร้อยละ 0.9, 1.3, 
0.8, 0.3 และ 1.4 ตามล าดบั พบเชือ้ K. pneumoniae ทัง้หมด 4,837 สายพนัธ์ุ เป็นสายพันธุ์ที่ดือ้ต่อยา carbapenem 
116 สายพนัธุ์  อตัราพบแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ 1.1, 0.9, 1.3, 2.7 และ 5.7 ตามล าดบั ผลการศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าเชือ้  
E. coli และ K. pneumoniae ที่ดือ้ต่อยา carbapenem มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้ควรมีมาตรการป้องกนัและเฝ้าระวงั
การระบาดของเชือ้นี ้รวมทัง้มีการเลอืกใช้ยาต้านจลุชีพท่ีเหมาะสม 
ค าส าคัญ : Carbapenem, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 
 

Abstract 
Carbapenem - resistant Escherichia coli (E. coli) and Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) are 

major problems. This retrospective descriptive study was to investigate both organisms in clinical isolates 
from Sawanpracharak Hospital during 2014 - 2018. A total of 10,970 E. coli isolates, 106 strains were resistant 
to carbapenem. The rate found each year was 0.9 %, 1.3 %, 0.8 %, 0.3 % and 1.4 %, respectively. A total of 
4,837 K. pneumoniae isolates, 116 strains were resistant to carbapenem. The rate found each year was 
1.1 %, 0.9 %, 1.3 %, 2.7 % and 5.7 %, respectively. This study indicated that Carbapenem - resistant   E. coli 
and K. pneumoniae were upward trend. Therefore, it is necessary for more surveillance and control of 
antimicrobial resistance spread especially appropriate antimicrobial selection for therapy. 
Keyword :  Carbapenem, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 
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Abstract 
Carbapenem - resistant Escherichia coli (E. coli) and Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) are 

major problems. This retrospective descriptive study was to investigate both organisms in clinical isolates 
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 ในปี 2555 ทีมงานได้รับมอบนโยบายในโครงการพฒันาตลาดกลางค้าสง่ผกัสด/ผลไม้สดเพื่อผู้บริโภคปลอดภยั 
แบบสมคัรใจ โดยมีการเตรียมความพร้อมของตลาดกลางค้าสง่ขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบให้มีความรู้ในเร่ืองการจดัตัง้
ห้องปฏิบตัิการและการขอรับรองระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างจากยาฆา่แมลงในผกัสด/ผลไม้สด ตามข้อก าหนดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทีมงานได้ช่วยเหลือตัง้แต่การออกแบบห้องทดสอบ จัดท าคู่มือคุณภาพ แผนปฏิบตัิงาน 
สอนวิธีการสุม่ตวัอยา่ง การทดสอบ การควบคมุคณุภาพ การสอบเทียบเคร่ืองมือ การทดสอบความช านาญ และการตรวจ
ประเมินคณุภาพภายใน ตลาดเมืองใหม่ชลบรีุเข้าร่วมจนได้รับการรับรองเป็นแห่งแรก  ปีต่อ ๆ มาได้ขยายโครงการสูก่ลุม่
ห้างค้าสง่ขนาดใหญ่ บริษัท แมคโคร จ ากดัได้สง่กลุม่ซพัพลายเออร์เข้าร่วม และได้รับการรับรองอีก 3 แห่ง จนถึงปี 2559 
ได้สร้างเครือข่ายรวม 39 แห่ง ในเขตภาคตะวนัออก 8 จงัหวดัและปทมุธานี  และในปี 2561 ตลาดสดระยองสตาร์ ได้รับ
การรับรองอีก 1 แหง่ และตลาดอดุมสขุ ปราจีนบรีุ ก าลงัด าเนินการ คาดว่าจะขอรับการรับรองต่อไป   จากการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่า ทีมงานต้องให้ความส าคญั ในเร่ืองการลงพืน้ที่เยี่ยมติดตาม คอยช่วยเหลือแก้ปัญหาเป็นประจ า และ
ส าคญัที่สดุ ต้องมีการตรวจประเมินคณุภาพภายในห้องปฏิบตัิการนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อคงระบบ
คณุภาพ และรักษาเครือขา่ยห้องปฏิบตัิการนัน้ๆ ไว้ได้ 
ค าส าคัญ: พฒันาเครือข่ายตลาดค้าสง่,. จดัตัง้ห้องปฏิบตัิการตรวจสอบสารตกค้าง  

 
Abstract 

 
 

In 2012,  our team has received a policy to develop a voluntary of Central Market Wholesale of In 2012, 
our team has received a policy to develop a voluntary of Central Market Wholesale of fresh vegetables/fresh 
fruits to protect the consumer. These markets have prepared how to establish laboratory and apply for the 
certification of the pesticide residues detection system from the Department of Medical Sciences. The team 
regarded to laboratory design, quality manual, year plan, sampling & testing, quality control, calibrate & 
maintenance, proficiency testing, internal audit etc. Taradmai-Chonburi Market was first certified. The next year 
explanding to the mega store groups. Makro Company has sent its three suppliers to join this project. All have 
been certlfied. Until 2016, the team has expanded to 39 networks in the Eastern region and Patum Thani 
Province. In present year 2018, Rayong Star Market has received a certificate and Udomsuk Market in 
Prajeanburi progress to be completed in the next year. In the past, this operation must be focused to assist in 
solving problems and the most importantly, our team must be an internal audit at least once a year to maintain 
the quality system and able to maintain our network. 
Keyword: Development of Wholesell Market, establishment of pesticide residues laboratory  
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ห้างค้าสง่ขนาดใหญ่ บริษัท แมคโคร จ ากดัได้สง่กลุม่ซพัพลายเออร์เข้าร่วม และได้รับการรับรองอีก 3 แห่ง จนถึงปี 2559 
ได้สร้างเครือข่ายรวม 39 แห่ง ในเขตภาคตะวนัออก 8 จงัหวดัและปทมุธานี  และในปี 2561 ตลาดสดระยองสตาร์ ได้รับ
การรับรองอีก 1 แหง่ และตลาดอดุมสขุ ปราจีนบรีุ ก าลงัด าเนินการ คาดว่าจะขอรับการรับรองต่อไป   จากการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่า ทีมงานต้องให้ความส าคญั ในเร่ืองการลงพืน้ที่เยี่ยมติดตาม คอยช่วยเหลือแก้ปัญหาเป็นประจ า และ
ส าคญัที่สดุ ต้องมีการตรวจประเมินคณุภาพภายในห้องปฏิบตัิการนัน้ๆ อย่างต่อเนื่องอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อคงระบบ
คณุภาพ และรักษาเครือขา่ยห้องปฏิบตัิการนัน้ๆ ไว้ได้ 
ค าส าคัญ: พฒันาเครือข่ายตลาดค้าสง่,. จดัตัง้ห้องปฏิบตัิการตรวจสอบสารตกค้าง  

 
Abstract 

 
 

In 2012,  our team has received a policy to develop a voluntary of Central Market Wholesale of In 2012, 
our team has received a policy to develop a voluntary of Central Market Wholesale of fresh vegetables/fresh 
fruits to protect the consumer. These markets have prepared how to establish laboratory and apply for the 
certification of the pesticide residues detection system from the Department of Medical Sciences. The team 
regarded to laboratory design, quality manual, year plan, sampling & testing, quality control, calibrate & 
maintenance, proficiency testing, internal audit etc. Taradmai-Chonburi Market was first certified. The next year 
explanding to the mega store groups. Makro Company has sent its three suppliers to join this project. All have 
been certlfied. Until 2016, the team has expanded to 39 networks in the Eastern region and Patum Thani 
Province. In present year 2018, Rayong Star Market has received a certificate and Udomsuk Market in 
Prajeanburi progress to be completed in the next year. In the past, this operation must be focused to assist in 
solving problems and the most importantly, our team must be an internal audit at least once a year to maintain 
the quality system and able to maintain our network. 
Keyword: Development of Wholesell Market, establishment of pesticide residues laboratory  
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การประเมนิความสามารถห้องปฏิบัติการภายใต้แผนทดสอบความช านาญการตรวจเอชไอวีซีโรโลยแีห่งชาติ  
ของสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2561 

Performance of Laboratories Participating in National EQAs HIV Serology in NIH Service Area, during 2014-2018 
เพทาย อุน่ผล และคณะ 

Petai Unpol, et al. 
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ
ตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการ การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบตัิการท่ีเข้าร่วมระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 โดยจดัสง่ตวัอย่างทดสอบครัง้ละ 8 ตวัอย่าง ปีละ 3 ครัง้ 
ให้กับสมาชิกจ านวน 287 - 341 แห่ง ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุ รี ปทุมธานี  สมุทรปราการ อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บรีุ  ลพบุรี  สระบุรี และธนาคารเลือดทัว่ประเทศ จากการประเมินผลพบว่า มีอตัราการตอบผลกลบั
ของสมาชิกอยูใ่นช่วงร้อยละ 91.77 – 95.29 โดยมีอตัราการใช้ชุดตรวจชนิดรวดเร็วสงูสดุ ร้อยละ 59.02 รองลงมาคือ ชุดตรวจ
ที่ใช้เคร่ืองมืออตัโนมตัิแบบปิด และชดุตรวจอยา่งง่ายที่ใช้หลกัการ Agglutination ร้อยละ 26.32 และ 13.95 ตามล าดบั อตัรา
ความถกูต้องของผลการทดสอบแต่ละปี มากกว่าร้อยละ 92.38 และพบห้องปฏิบตัิการรายงานผลผิดพลาด จ านวน 68 แห่ง 
ซึ่งในจ านวนนีม้ีห้องปฏิบตัิการท่ีรายงานผลผิดพลาดซ า้ จ านวน 10 แห่ง เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดแบ่งตาม
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน พบว่าเกิดในขัน้ตอนก่อนการทดสอบสงูสดุ ร้อยละ 45.57 รองลงมาคือ ขัน้ตอนระหว่างการทดสอบ 
และหลงัการทดสอบ ร้อยละ 32.91 และ 21.52 ตามล าดบั ผู้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญได้แนะน าให้ผู้ปฏิบตัิงานเพิ่ม
ความระมดัระวงัขัน้ตอนก่อนการทดสอบ และมีระบบการตรวจสอบตวัอย่างก่อนการทดสอบ รวมถึงการทวนสอบหาสาเหตุ
ของความผิดพลาด เพื่อให้ห้องปฏิบตัิการด าเนินการแก้ไข และป้องกนัการผิดพลาดซ า้เดิม  
ค าส าคัญ: แผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแหง่ชาติ, ความสามารถห้องปฏิบตัิการ 

Abstract 
National Institute of Health has conducted proficiency test (PT) for HIV serology testing with the purpose to 

enhance the quality of HIV serology laboratories. This study aims to evaluate performance of laboratories 
participating in this PT scheme during 2014 – 2018. Eight items of PT sample were shipped to 287 – 341 
participants in Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani, Samuthprakarn, Aung-thong, Pranakornsri Ayutthaya, Singburi, 
Lopburi, Saraburi provinces and to all blood screening laboratories over the country three times a year. Of those 
who participated, 91.77 – 95.29% submitted results on time; 59.02% of participants used rapid test, 26.32% used 
machine-based assay, while 13.95% used simple assay with agglutination principle. More than 92.38% of reported 
results were concordant with the reference results. Moreover, 68 laboratories reported aberrant results, 10 of which 
repeatedly reported them. In fact, the pre-analytical step of testing process was particularly responsible to 
discrepant results (45.57%) followed by the analytical (32.91%) and the post-analytical step (21.52%). Altogether, 
the PT provider recommends participants to crucially concern the pre-analytical step, especially checking the code 
of each sample before performing the tests. Where laboratories repeatedly have reporting aberrant results, the PT 
provider has provided them with possible reasons and suggested corrective and preventive actions.  
Keywords: National EQAs HIV Serology, Laboratory performance 
*Corresponding author E-mail: petai.u@dmsc.mail.go.th 
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National Institute of Health, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการ
ตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการ การศึกษานีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความสามารถห้องปฏิบตัิการท่ีเข้าร่วมระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 โดยจดัสง่ตวัอย่างทดสอบครัง้ละ 8 ตวัอย่าง ปีละ 3 ครัง้ 
ให้กับสมาชิกจ านวน 287 - 341 แห่ง ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุ รี ปทุมธานี  สมุทรปราการ อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา สิงห์บรีุ  ลพบุรี  สระบุรี และธนาคารเลือดทัว่ประเทศ จากการประเมินผลพบว่า มีอตัราการตอบผลกลบั
ของสมาชิกอยูใ่นช่วงร้อยละ 91.77 – 95.29 โดยมีอตัราการใช้ชุดตรวจชนิดรวดเร็วสงูสดุ ร้อยละ 59.02 รองลงมาคือ ชุดตรวจ
ที่ใช้เคร่ืองมืออตัโนมตัิแบบปิด และชดุตรวจอยา่งง่ายที่ใช้หลกัการ Agglutination ร้อยละ 26.32 และ 13.95 ตามล าดบั อตัรา
ความถกูต้องของผลการทดสอบแต่ละปี มากกว่าร้อยละ 92.38 และพบห้องปฏิบตัิการรายงานผลผิดพลาด จ านวน 68 แห่ง 
ซึ่งในจ านวนนีม้ีห้องปฏิบตัิการท่ีรายงานผลผิดพลาดซ า้ จ านวน 10 แห่ง เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดแบ่งตาม
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน พบว่าเกิดในขัน้ตอนก่อนการทดสอบสงูสดุ ร้อยละ 45.57 รองลงมาคือ ขัน้ตอนระหว่างการทดสอบ 
และหลงัการทดสอบ ร้อยละ 32.91 และ 21.52 ตามล าดบั ผู้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญได้แนะน าให้ผู้ปฏิบตัิงานเพิ่ม
ความระมดัระวงัขัน้ตอนก่อนการทดสอบ และมีระบบการตรวจสอบตวัอย่างก่อนการทดสอบ รวมถึงการทวนสอบหาสาเหตุ
ของความผิดพลาด เพื่อให้ห้องปฏิบตัิการด าเนินการแก้ไข และป้องกนัการผิดพลาดซ า้เดิม  
ค าส าคัญ: แผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแหง่ชาติ, ความสามารถห้องปฏิบตัิการ 

Abstract 
National Institute of Health has conducted proficiency test (PT) for HIV serology testing with the purpose to 

enhance the quality of HIV serology laboratories. This study aims to evaluate performance of laboratories 
participating in this PT scheme during 2014 – 2018. Eight items of PT sample were shipped to 287 – 341 
participants in Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani, Samuthprakarn, Aung-thong, Pranakornsri Ayutthaya, Singburi, 
Lopburi, Saraburi provinces and to all blood screening laboratories over the country three times a year. Of those 
who participated, 91.77 – 95.29% submitted results on time; 59.02% of participants used rapid test, 26.32% used 
machine-based assay, while 13.95% used simple assay with agglutination principle. More than 92.38% of reported 
results were concordant with the reference results. Moreover, 68 laboratories reported aberrant results, 10 of which 
repeatedly reported them. In fact, the pre-analytical step of testing process was particularly responsible to 
discrepant results (45.57%) followed by the analytical (32.91%) and the post-analytical step (21.52%). Altogether, 
the PT provider recommends participants to crucially concern the pre-analytical step, especially checking the code 
of each sample before performing the tests. Where laboratories repeatedly have reporting aberrant results, the PT 
provider has provided them with possible reasons and suggested corrective and preventive actions.  
Keywords: National EQAs HIV Serology, Laboratory performance 
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สารเคมีก าจดัแมลงตกค้างในพริกสดที่จ าหน่ายในตลาดสด เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2561 

Insecticide residues in fresh chillies sold in the market in Health Region 6, 2018 
 

วราพร ชลอ าไพ* จิระเดช นาสขุ และ ขนิษฐา พทุธสขุา 
Varaporn Cholumpai* Chiradet Nasuk and Khanittha Phutthasukha 

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

บทคดัย่อ 
พริกเป็นเคร่ืองเทศที่คนไทยนิยมบริโภค การปลกูพริกมกัใช้สารเคมีก าจดัแมลงเพื่อลดการสญูเสียของผลผลติ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้ศกึษาชนิดและปริมาณสารเคมีก าจดัแมลง 4 กลุม่ 60 
ชนิด ในพริกสดที่จ าหน่ายในตลาดสด เขตสขุภาพที่ 6 โดยตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจดัแมลงกลุม่ organophosphorus, 
organochlorines และ synthetic pyrethroids ด้วยเคร่ือง GC และ carbamates ด้วยเคร่ือง HPLC พริกสด 160 ตวัอยา่ง 
ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลง 124 ตวัอย่าง (ร้อยละ 77.50) จ าแนกเป็นพริกขีห้น ูพริกจินดาเขียว และพริกจินดาแดง 47, 
41 และ 72 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจัดแมลง ร้อยละ 63.83, 70.73 และ 90.28 ตามล าดบั ตรวจพบสารเคมีก าจัด
แมลง 13 ชนิด 316 รายการ ได้แก่  cypermethrin, chlorpyrifos, profenofos, l-cyhalothrin, carbaryl, carbofuran, 
triazophos, ethion, methomyl, acephate, aldicarb, oxamyl และ methiocarb ร้อยละ 27.22, 25.00, 10.76, 6.96, 
6.65, 6.33, 6.33, 4.75, 2.22, 1.27, 0.95, 0.95 และ 0.63 ตามล าดบั ในพริกสดตวัอย่างเดียวกนัพบสารเคมีก าจดัแมลง 
1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 8 ชนิด ร้อยละ 29.84, 28.23, 16.13, 13.71, 8.87, 2.42 และ 0.81 ตามล าดับ พบสารเคมีก าจัด
แมลงที่มีค่าเกิน maximum residue limit (MRL) และค่า default limit ร้อยละ 9.18 และพบสารเคมีจัดแมลงที่มีพิษ
ร้ายแรงที่กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวงั 2 ชนิด ได้แก่ carbofuran และ methomyl ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่ง ผู้บริโภคควรล้าง
พริกสดก่อนน ามาปรุงอาหารหรือรับประทาน 
ค าส าคัญ : สารเคมีก าจดัแมลง, พริกสด, เขตสขุภาพที่ 6 

Abstract 
Chillies are spice that Thais like to eat. Chilli growers often use insecticides to reduce yield losses. In 

2018, fresh chillies sold in the market in Health Region 6 were analysed for the presence of 4 groups of 
insecticide residues. Organophosphorus, organochlorines and synthetic pyrethroids were analysed by GC 
and carbamates were analysed by HPLC at the Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi. Insecticide 
residues were found in 124 (77.50%) of the 160 samples. In 47 Bird Chillies, 41 Chinda green Chillies and 72 
Chinda red Chillies samples, insecticide residues were found to be 63.83, 70.73 and 90.28 %, respectively. 
Thirteen types of insecticides with 316 items were found. They were cypermethrin, chlorpyrifos, profenofos, l-
cyhalothrin,  carbaryl, carbofuran, triazophos, ethion, methomyl, acephate, aldicarb, oxamyl and methiocarb 
(27.22, 25.00, 10.76, 6.96, 6.65, 6.33, 6.33, 4.75, 2.22, 1.27, 0.95, 0.95 and 0.63 %, respectively).  In the same 
sample, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 types of insecticides were found to be 29.84, 28.23, 16.13, 13.71, 8.87, 2.42 and 
0.81 %, respectively. Insecticides were found in excess of maximum residue limit (MRL) and default limit of 
9.18 % . Two types of toxic insecticide watch listed by the Department of Agriculture, carbofuran and 
methomyl, were found. To reduce the risk, consumers should wash fresh chilli before cooking or eating. 
Keywords : Insecticide, fresh chillies, Health Region 6 
*Corresponding author 
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วราพร ชลอ าไพ* จิระเดช นาสขุ และ ขนิษฐา พทุธสขุา 
Varaporn Cholumpai* Chiradet Nasuk and Khanittha Phutthasukha 

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

บทคดัย่อ 
พริกเป็นเคร่ืองเทศที่คนไทยนิยมบริโภค การปลกูพริกมกัใช้สารเคมีก าจดัแมลงเพื่อลดการสญูเสียของผลผลติ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้ศกึษาชนิดและปริมาณสารเคมีก าจดัแมลง 4 กลุม่ 60 
ชนิด ในพริกสดท่ีจ าหน่ายในตลาดสด เขตสขุภาพที่ 6 โดยตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจดัแมลงกลุม่ organophosphorus, 
organochlorines และ synthetic pyrethroids ด้วยเคร่ือง GC และ carbamates ด้วยเคร่ือง HPLC พริกสด 160 ตวัอยา่ง 
ตรวจพบสารเคมีก าจดัแมลง 124 ตวัอย่าง (ร้อยละ 77.50) จ าแนกเป็นพริกขีห้น ูพริกจินดาเขียว และพริกจินดาแดง 47, 
41 และ 72 ตวัอย่าง ตรวจพบสารเคมีก าจัดแมลง ร้อยละ 63.83, 70.73 และ 90.28 ตามล าดบั ตรวจพบสารเคมีก าจัด
แมลง 13 ชนิด 316 รายการ ได้แก่  cypermethrin, chlorpyrifos, profenofos, l-cyhalothrin, carbaryl, carbofuran, 
triazophos, ethion, methomyl, acephate, aldicarb, oxamyl และ methiocarb ร้อยละ 27.22, 25.00, 10.76, 6.96, 
6.65, 6.33, 6.33, 4.75, 2.22, 1.27, 0.95, 0.95 และ 0.63 ตามล าดบั ในพริกสดตวัอย่างเดียวกนัพบสารเคมีก าจดัแมลง 
1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 8 ชนิด ร้อยละ 29.84, 28.23, 16.13, 13.71, 8.87, 2.42 และ 0.81 ตามล าดับ พบสารเคมีก าจัด
แมลงที่มีค่าเกิน maximum residue limit (MRL) และค่า default limit ร้อยละ 9.18 และพบสารเคมีจัดแมลงที่มีพิษ
ร้ายแรงที่กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวงั 2 ชนิด ได้แก่ carbofuran และ methomyl ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่ง ผู้บริโภคควรล้าง
พริกสดก่อนน ามาปรุงอาหารหรือรับประทาน 
ค าส าคัญ : สารเคมีก าจดัแมลง, พริกสด, เขตสขุภาพที่ 6 

Abstract 
Chillies are spice that Thais like to eat. Chilli growers often use insecticides to reduce yield losses. In 

2018, fresh chillies sold in the market in Health Region 6 were analysed for the presence of 4 groups of 
insecticide residues. Organophosphorus, organochlorines and synthetic pyrethroids were analysed by GC 
and carbamates were analysed by HPLC at the Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi. Insecticide 
residues were found in 124 (77.50%) of the 160 samples. In 47 Bird Chillies, 41 Chinda green Chillies and 72 
Chinda red Chillies samples, insecticide residues were found to be 63.83, 70.73 and 90.28 %, respectively. 
Thirteen types of insecticides with 316 items were found. They were cypermethrin, chlorpyrifos, profenofos, l-
cyhalothrin,  carbaryl, carbofuran, triazophos, ethion, methomyl, acephate, aldicarb, oxamyl and methiocarb 
(27.22, 25.00, 10.76, 6.96, 6.65, 6.33, 6.33, 4.75, 2.22, 1.27, 0.95, 0.95 and 0.63 %, respectively).  In the same 
sample, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 types of insecticides were found to be 29.84, 28.23, 16.13, 13.71, 8.87, 2.42 and 
0.81 %, respectively. Insecticides were found in excess of maximum residue limit (MRL) and default limit of 
9.18 % . Two types of toxic insecticide watch listed by the Department of Agriculture, carbofuran and 
methomyl, were found. To reduce the risk, consumers should wash fresh chilli before cooking or eating. 
Keywords : Insecticide, fresh chillies, Health Region 6 
*Corresponding author 
E-mail : varaporn.c@dmsc.mail.go.th 
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เมาแล้วขับในช่วงวนัหยุดปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2561 

Drunk-driving during the New Year and Songkran Festival in Health Region 6, 2018 
 

วชัรชยั รุจิโรจน์กลุ* วราพร ชลอ าไพ และ ศภิุสรา สขุเกษม 
Watcharachai Rujirojkul* Varaporn Cholumpai and Supisara Sukkasem 

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

บทคดัย่อ 
วนัหยดุยาวช่วงปีใหมแ่ละช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจ านวนมากมกัเดินทางกลบัภมูิล าเนาหรือเดินทางไป

ทอ่งเที่ยวตา่งจงัหวดั สง่ผลให้การจราจรคบัคัง่และมีความเสีย่งในการเกิดอบุตัิเหตสุงู โดยสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตสุว่น
ใหญ่มาจากการเมาแล้วขบั  ทัง้นี ้ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้ท าการตรวจวิเคราะห์ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 
ด้วยวิธี GC-Headspace ของผู้ขบัขี่ที่ประสบอุบตัิเหตุจราจรทางบกในเขตสขุภาพที่ 6 ซึ่งส่งมาจากสถานพยาบาลและ
สถานีต ารวจ ตามโครงการเฝ้าระวงั 7 วนัอนัตรายช่วงปีใหม ่(28 ธนัวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561) จ านวน 155 ตวัอยา่ง 
และช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11 - 17 เมษายน 2561) จ านวน 180 ตวัอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบแอลกอฮอล์ในเลอืด
ของผู้ขบัขี่ท่ีประสบอบุตัิเหตชุ่วงวนัหยดุปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 67.10 และ 55.56 ตามล าดบั โดยเมื่อจ าแนก
ตามระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด  ช่วงเวลาที่เกิดเหต ุและประเภทของยานพาหนะที่ประสบอบุตัิเหต ุพบวา่ ระดบัแอลกอฮอล์
ในเลอืดสว่นมากอยูใ่นชว่ง 150 - 250 mg% และช่วงเวลาที่เกิดเหตสุว่นใหญ่อยูร่ะหวา่ง 15.00 น. จนถึง 03.00 น. ของวนั
ใหม่ ส าหรับยานพาหนะที่พบว่าประสบอบุตัิเหตมุากที่สดุคือรถจกัรยานยนต์  ดงันัน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอบุตัิเหตจุราจรทางบก และรณรงค์ไมด่ื่มแอลกอฮอล์ในขณะขบัขี่อยา่งจริงจงั 
ค าส าคัญ : แอลกอฮอล์, เลือด, อบุตัิเหต,ุ ปีใหม,่ สงกรานต์ 

Abstract 
During the New Year period and Songkran Festival, lots of people often go back to their hometown or 

travel to up-country. The consequence is traffic jam and high risk of accidents, that the important cause were  
drunk-driving. During the seven dangerous days surveillance program of 2 periods, the New Year period 
(December 28, 2017 to January 3, 2018) and the Songkran Festival (April 11-17, 2018), blood samples of 
motorists who suffer road traffic accidents in Health Region 6 sent from hospitals and police stations were 
analyzed by Gas chromatography-Headspace to determine blood alcohol concentration (BAC) at the 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi. Blood alcohol were found 67.10% (in 155 samples) and 
55.56% (in 180 samples), respectively. When classified by, BACs ranged, time ranged of the accident and the 
type of vehicles suffer accidents. We found that most BACs are in the range of 150 - 250 mg%. Most of the 
time of the accident is between 15:00 until 03:00 hours of the next day and most accidents involves 
motorcycles. Therefore, The relevant authorities are making a serious effort at reducing the number of road 
traffic accidents and campaign not to drive while intoxicated. 
Keywords : alcohol, blood, accident, New Year, Songkarn 
*Corresponding author 
E-mail : watcharachai.r@dmsc.mail.go.th 
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บทคดัย่อ 
วนัหยดุยาวช่วงปีใหมแ่ละช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจ านวนมากมกัเดินทางกลบัภมูิล าเนาหรือเดินทางไป

ทอ่งเที่ยวตา่งจงัหวดั สง่ผลให้การจราจรคบัคัง่และมีความเสีย่งในการเกิดอบุตัิเหตสุงู โดยสาเหตขุองการเกิดอบุตัิเหตสุว่น
ใหญ่มาจากการเมาแล้วขบั  ทัง้นี ้ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ ได้ท าการตรวจวิเคราะห์ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 
ด้วยวิธี GC-Headspace ของผู้ขบัขี่ที่ประสบอุบตัิเหตุจราจรทางบกในเขตสขุภาพที่ 6 ซึ่งส่งมาจากสถานพยาบาลและ
สถานีต ารวจ ตามโครงการเฝ้าระวงั 7 วนัอนัตรายช่วงปีใหม ่(28 ธนัวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561) จ านวน 155 ตวัอยา่ง 
และช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11 - 17 เมษายน 2561) จ านวน 180 ตวัอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบแอลกอฮอล์ในเลอืด
ของผู้ขบัขี่ท่ีประสบอบุตัิเหตชุ่วงวนัหยดุปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 67.10 และ 55.56 ตามล าดบั โดยเมื่อจ าแนก
ตามระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด  ช่วงเวลาที่เกิดเหต ุและประเภทของยานพาหนะที่ประสบอบุตัิเหต ุพบวา่ ระดบัแอลกอฮอล์
ในเลอืดสว่นมากอยูใ่นชว่ง 150 - 250 mg% และช่วงเวลาที่เกิดเหตสุว่นใหญ่อยูร่ะหวา่ง 15.00 น. จนถึง 03.00 น. ของวนั
ใหม่ ส าหรับยานพาหนะที่พบว่าประสบอบุตัิเหตมุากที่สดุคือรถจกัรยานยนต์  ดงันัน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจึงควรบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอบุตัิเหตจุราจรทางบก และรณรงค์ไมด่ื่มแอลกอฮอล์ในขณะขบัขี่อยา่งจริงจงั 
ค าส าคัญ : แอลกอฮอล์, เลือด, อบุตัิเหต,ุ ปีใหม,่ สงกรานต์ 

Abstract 
During the New Year period and Songkran Festival, lots of people often go back to their hometown or 

travel to up-country. The consequence is traffic jam and high risk of accidents, that the important cause were  
drunk-driving. During the seven dangerous days surveillance program of 2 periods, the New Year period 
(December 28, 2017 to January 3, 2018) and the Songkran Festival (April 11-17, 2018), blood samples of 
motorists who suffer road traffic accidents in Health Region 6 sent from hospitals and police stations were 
analyzed by Gas chromatography-Headspace to determine blood alcohol concentration (BAC) at the 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi. Blood alcohol were found 67.10% (in 155 samples) and 
55.56% (in 180 samples), respectively. When classified by, BACs ranged, time ranged of the accident and the 
type of vehicles suffer accidents. We found that most BACs are in the range of 150 - 250 mg%. Most of the 
time of the accident is between 15:00 until 03:00 hours of the next day and most accidents involves 
motorcycles. Therefore, The relevant authorities are making a serious effort at reducing the number of road 
traffic accidents and campaign not to drive while intoxicated. 
Keywords : alcohol, blood, accident, New Year, Songkarn 
*Corresponding author 
E-mail : watcharachai.r@dmsc.mail.go.th 
 



206
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”

น ำคุณภำพสู่ควำมยั่งยนืด้วยวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนในเขตพืน้ที่สุขภำพที่ 2 
Providing quality for the durability by Community of Medical Science in Public Health Service Region 2  

วิทิตา ไปบน* จฬุญาณี แก้วบวัรมย์ และป่ินฑนา ดวงสมบตั ิ
Witita Paibon*, Junyanee Kaewbuarom and Pintana Duangsombat  
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

 ปีงบประมาณ 2558-2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพร ในเขตพืน้ท่ีสขุภาพที่ 2 จ านวน 100 ผลติภณัฑ์ จากผู้ประกอบการจ านวน 
25 ราย ได้รับการพฒันาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้แก่ การให้ค าแนะน าปรึกษา การอบรมให้
ความรู้ การสร้างมลูค่าเพิ่ม การควบคมุคุณภาพ การสนบัสนนุและสง่เสริมการตลาด พบว่ามีถึง 73 ผลิตภณัฑ์ (ร้อยละ 
73.0) ที่มีคณุภาพมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ยิ่งไปกว่านัน้ พบอตัราเฉลีย่ของจ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพฒันาในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เป็นล าดบั โดยคณุภาพของผลิตภณัฑ์น าไปสูค่วามเช่ือมัน่ ทัง้ของผู้ประกอบการ
และผู้ บริโภค ดังจะเห็นจากรางวัลแห่งความส าเร็จที่ต้นแบบผู้ประกอบการได้รับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การพัฒนา
โรงงานผลิตสูม่าตรฐานหลกัเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) รวมทัง้แหลง่จ าหน่ายสินค้า 
ทัง้ในและตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้ ก่อให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจและการด าเนินธุรกิจอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 
ค ำส ำคัญ: วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพร คณุภาพ 

Abstract  

 In 2015-2018, 100 of Herbal cosmetic products from 25 entrepreneurs in public health service  region 
2 were promoted the development of their producibility efficiency by Regional Medical Sciences Center 2 using 
Community of Medical Science procedure. In this procedure counseling, knowledge training, creating more 
value quality control of products and marketing promotion were used. From the development, 73 (73.0 %) 
products were met the standard requirement according to the announcement of the Ministry of Public Health. 
Moreover, the average rate of products that have been developed trend to be increasing year by year. So that, 
entrepreneurs and consumers can be ensured in the quality of these products. Therefore, quality of the product 
is one of the factors which can be lead excellence awards for the promoted entrepreneurs. In addition, the 
increasing of their yearly income as well as their developing for the Good Manufacturing Practice (GMP) 
standards and their source of domestic and international market were expanded. These indicated that 
promoted entrepreneurial business will be strong and sustainable. 
Keywords: Community of Medical Science, Herbal cosmetic products, Quality  
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 ปีงบประมาณ 2558-2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบการผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพร ในเขตพืน้ท่ีสขุภาพที่ 2 จ านวน 100 ผลติภณัฑ์ จากผู้ประกอบการจ านวน 
25 ราย ได้รับการพฒันาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้แก่ การให้ค าแนะน าปรึกษา การอบรมให้
ความรู้ การสร้างมลูค่าเพิ่ม การควบคมุคุณภาพ การสนบัสนนุและสง่เสริมการตลาด พบว่ามีถึง 73 ผลิตภณัฑ์ (ร้อยละ 
73.0) ที่มีคณุภาพมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ยิ่งไปกว่านัน้ พบอตัราเฉลีย่ของจ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้รับ
การพฒันาในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เป็นล าดบั โดยคณุภาพของผลิตภณัฑ์น าไปสูค่วามเช่ือมัน่ ทัง้ของผู้ประกอบการ
และผู้ บริโภค ดังจะเห็นจากรางวัลแห่งความส าเร็จที่ต้นแบบผู้ประกอบการได้รับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การพัฒนา
โรงงานผลิตสูม่าตรฐานหลกัเกณฑ์ที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) รวมทัง้แหลง่จ าหน่ายสินค้า 
ทัง้ในและตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้ ก่อให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจและการด าเนินธุรกิจอยา่งเข้มแข็งและยัง่ยืน 
ค ำส ำคัญ: วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมนุไพร คณุภาพ 

Abstract  

 In 2015-2018, 100 of Herbal cosmetic products from 25 entrepreneurs in public health service  region 
2 were promoted the development of their producibility efficiency by Regional Medical Sciences Center 2 using 
Community of Medical Science procedure. In this procedure counseling, knowledge training, creating more 
value quality control of products and marketing promotion were used. From the development, 73 (73.0 %) 
products were met the standard requirement according to the announcement of the Ministry of Public Health. 
Moreover, the average rate of products that have been developed trend to be increasing year by year. So that, 
entrepreneurs and consumers can be ensured in the quality of these products. Therefore, quality of the product 
is one of the factors which can be lead excellence awards for the promoted entrepreneurs. In addition, the 
increasing of their yearly income as well as their developing for the Good Manufacturing Practice (GMP) 
standards and their source of domestic and international market were expanded. These indicated that 
promoted entrepreneurial business will be strong and sustainable. 
Keywords: Community of Medical Science, Herbal cosmetic products, Quality  
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บทคดัย่อ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเฝ้าระวงัคุณภาพน า้มนัประกอบอาหาร เพื่อ
จ าหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 283 พ.ศ.2547 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น า้มนั 172 ตวัอย่าง 
สุม่จากแหล่งผลิตอาหาร 96 แห่ง ใน 12 จังหวดั ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ชยัภูมิ 
สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสมีา ขอนแก่น หนองคายและนครพนม เป็นน า้มนัปาล์ม 161 ตวัอย่าง น า้มนัหม ู8 ตวัอย่าง เนย
ขาว 3 ตวัอย่าง แบ่งเป็นน า้มนัก่อนทอด 51 ตวัอย่าง น า้มนัหลงัทอด 121 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์ที่ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ด้วยเทคนิคคอลมัน์โครมาโตกราฟี  ผลการศึกษา 172 ตัวอย่าง พบว่ามีสารโพลาร์เกิน
มาตรฐาน (เกินร้อยละ 25 ของน า้หนกั) จ านวน 2 ตวัอย่าง (ร้อยละ 1.16) จากแหลง่ผลิต 2 แห่ง (ร้อยละ 2.08) โดยน า้มนั
ก่อนทอดและหลงัทอดมีสารโพลาร์ 3-15 และ 3-27 กรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารโพลาร์ใน
น า้มันก่อนและหลงัทอดพบว่าน า้มันหลังทอดอาหารทัง้ประเภทแป้งและเนือ้สตัว์มีปริมาณสารโพลาร์เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) การศกึษานีแ้สดงให้เห็นวา่สารโพลาร์เกิดขึน้ในน า้มนัวตัถดุิบก่อนทอดและปริมาณสารโพลาร์
เพิ่มขึน้หลงัจากน า้มนัถกูน าไปใช้ทอดอาหารซึง่น า้มนัที่ใช้ประกอบอาหารเพื่อจ าหนา่ยร้อยละ 98.84 จากแหลง่ผลติอาหาร 
ร้อยละ 97.91 ใน 12 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นน า้มนัทอดอาหารทีม่ีคณุภาพตามมาฐาน  
ค าส าคญั: สารโพลาร์, น า้มนัประกอบอาหาร, คอลมัน์โครมาโทกราฟี 
 

Abstract 
Department of Medical Sciences collaborated with Food and Drug Administration, Thailand monitor the quality of 
cooking oil according to the Notification of the Ministry of Public Health No.283, B.E. 2547. Fiscal year of 2017, 172 
random sampling from 96 fry food venders in 12 provinces: Ubon Ratchathani, Sisaket, Amnat Charoen, Yasothon, 
Mukdahan, Chaiyaphum, Surin, Buriram, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Nong Khai, and Nakhon Phanom. The 
samples were palm oil (161 samples), lard (8 samples) and shortening (3 samples), respectively and were divided 
into 2 groups of pre-frying oil (51 samples) and frying oil (121 samples). Total polar compounds (TPCs) were analyzed 
by Column Chromatography at Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani and the results showed that 
TPCs of 172 cooking oil samples from 2 venders (2.08%) exceed the standard (TPCs >25 g/100g) 2 samples (1.16%). 
TPCs of pre-frying oil and frying oils were 3-14, 3-27g/100 g, respectively. The level of TPCs in frying oil of meat and 
starchy foods were elevated and the statistically significant at p<0.01. This study demonstrated that TPCs occur in 
pre-frying oil and TPCs increase after frying, which 98.84% of cooking oil from 97.91% venders in 12 provinces in 
northeast of Thailand meets the standard. 
Key words: total polar compound, frying oil, column chromatography 
E-mail: atinuch.n@dmsc.moph.gp.th 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาเฝ้าระวงัคุณภาพน า้มนัประกอบอาหาร เพื่อ
จ าหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 283 พ.ศ.2547 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 น า้มนั 172 ตวัอย่าง 
สุม่จากแหล่งผลิตอาหาร 96 แห่ง ใน 12 จังหวดั ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ชยัภูมิ 
สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสมีา ขอนแก่น หนองคายและนครพนม เป็นน า้มนัปาล์ม 161 ตวัอย่าง น า้มนัหม ู8 ตวัอย่าง เนย
ขาว 3 ตวัอย่าง แบ่งเป็นน า้มนัก่อนทอด 51 ตวัอย่าง น า้มนัหลงัทอด 121 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์ที่ศนูย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ด้วยเทคนิคคอลมัน์โครมาโตกราฟี  ผลการศึกษา 172 ตัวอย่าง พบว่ามีสารโพลาร์เกิน
มาตรฐาน (เกินร้อยละ 25 ของน า้หนกั) จ านวน 2 ตวัอย่าง (ร้อยละ 1.16) จากแหลง่ผลิต 2 แห่ง (ร้อยละ 2.08) โดยน า้มนั
ก่อนทอดและหลงัทอดมีสารโพลาร์ 3-15 และ 3-27 กรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารโพลาร์ใน
น า้มันก่อนและหลงัทอดพบว่าน า้มันหลังทอดอาหารทัง้ประเภทแป้งและเนือ้สตัว์มีปริมาณสารโพลาร์เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p<0.01) การศกึษานีแ้สดงให้เห็นวา่สารโพลาร์เกิดขึน้ในน า้มนัวตัถดุิบก่อนทอดและปริมาณสารโพลาร์
เพิ่มขึน้หลงัจากน า้มนัถกูน าไปใช้ทอดอาหารซึง่น า้มนัที่ใช้ประกอบอาหารเพื่อจ าหนา่ยร้อยละ 98.84 จากแหลง่ผลติอาหาร 
ร้อยละ 97.91 ใน 12 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นน า้มนัทอดอาหารทีม่ีคณุภาพตามมาฐาน  
ค าส าคญั: สารโพลาร์, น า้มนัประกอบอาหาร, คอลมัน์โครมาโทกราฟี 
 

Abstract 
Department of Medical Sciences collaborated with Food and Drug Administration, Thailand monitor the quality of 
cooking oil according to the Notification of the Ministry of Public Health No.283, B.E. 2547. Fiscal year of 2017, 172 
random sampling from 96 fry food venders in 12 provinces: Ubon Ratchathani, Sisaket, Amnat Charoen, Yasothon, 
Mukdahan, Chaiyaphum, Surin, Buriram, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Nong Khai, and Nakhon Phanom. The 
samples were palm oil (161 samples), lard (8 samples) and shortening (3 samples), respectively and were divided 
into 2 groups of pre-frying oil (51 samples) and frying oil (121 samples). Total polar compounds (TPCs) were analyzed 
by Column Chromatography at Regional Medical Sciences Center 10 Ubon Ratchathani and the results showed that 
TPCs of 172 cooking oil samples from 2 venders (2.08%) exceed the standard (TPCs >25 g/100g) 2 samples (1.16%). 
TPCs of pre-frying oil and frying oils were 3-14, 3-27g/100 g, respectively. The level of TPCs in frying oil of meat and 
starchy foods were elevated and the statistically significant at p<0.01. This study demonstrated that TPCs occur in 
pre-frying oil and TPCs increase after frying, which 98.84% of cooking oil from 97.91% venders in 12 provinces in 
northeast of Thailand meets the standard. 
Key words: total polar compound, frying oil, column chromatography 
E-mail: atinuch.n@dmsc.moph.gp.th 
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รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลติภณัฑ์ OTOP/SME ประเภทเคร่ืองส าอาง 
ผสมสมุนไพร ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

The Model of Cosmetics Entrepreneurs Development and OTOP/SME Herbal Cosmetic Products Quality 
 in Lower Southern Provinces 

อภิชาต ตนัธนวฒัน์ * เพียงพธู จนัทร และสายใจ ปริยะวาท ี
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Abstract 
 

 Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla helped develop Cosmetics Entrepreneurs and 
OTOP/SME herbal cosmetic products in southern provinces of Thailand (Songkhla, Patani, Yala and 
Narathiwat province) during the fiscal year 2018. The objective was to develop knowledge’s Cosmetics 
Entrepreneurs and herbal Cosmetic products quality (2 enterpreneurs/ 8 products). The activities composed 
of 1) coordination and selecting Entrepreneurs and herbal cosmetic products. 2) analysis herbal cosmetic 
products quality. 3) development of knowledge’s Cosmetic Entepreneurs such as training program. and 4) 
motivating to practice by offering certificates. As the results of the project, 2 entrepreneurs (Thepthai Product 
Co.,Ltd. Songkhla. and Thaigoatproduct Co.,Ltd. Narathiwat.) were educated in some crucial topics, such as 
manufacturing sanitation and ASEAN Good Manufacturing Practices (GMP). 3 categories of potential 
products consisted of 6 samples (toothpastes, lotion and liquid soap) met the TCPS requirements. These 
methods can be used to develop Entrepreneurs  and OTOP/SME herbal cosmetic products in other areas. 

 

Keywords: Herbal Cosmetics, quality , OTOP/SME 
*Corresponding author 
E-mail : apichart.t@dmsc.mail.go.th 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ด าเนินโครงการพฒันาผู้ประกอบการและพฒันาคณุภาพผลติ 
ภณัฑ์ OTOP / SME ประเภทเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัสงขลา ปัตตาน ี
ยะลา นราธิวาส ในปีงบประมาณ 2561 มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ และพฒันาผลติภณัฑ์
เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร OTOP/SME ให้มีคณุภาพ (พฒันาผู้ประกอบการ 2 แหง่/ 8 ผลติภณัฑ์) โดยรูปแบบของ
การพฒันาประกอบด้วย 1) การประสานงาน คดัเลอืกผู้ประกอบการและผลติภณัฑ์ 2) การด าเนนิการตรวจวเิคราะห์
คณุภาพผลติภณัฑ์ 3) ให้องค์ความรู้ในการผลติที่ดี และแก้ไขปัญหาการผลิต 4) การสง่เสริมการพฒันาและสร้าง
แรงจงูใจโดยมอบเกียรติบตัร ผลจากการด าเนินงานท าให้สามารถพฒันาผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ในการดแูล
สถานท่ีผลติ และแนวทางวิธีที่ดใีนการผลติเคร่ืองส าอาง (GMP) จ านวน 2 แหง่ ได้แก่บริษัทเทพไทย โปรดคัท์ จ ากดั 
ในจงัหวดัสงขลา และบริษัทไทยโกสท์ โปรดกัส์ จ ากดั ในจงัหวดันราธิวาส และสามารถพฒันาผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ให้มีคณุภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน (มผช.) จ านวน 6 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ ยาสฟัีน 4 
ผลติภณัฑ์ โลชัน่ 1 ผลติภณัฑ์ และสบูเ่หลว 1 ผลติภณัฑ์ ซึง่รูปแบบการด าเนินงานสามารถน าไปใช้ในการพฒันา
ผู้ประกอบการและพฒันาผลติภณัฑ์ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีอื่นๆ ในปีตอ่ๆ ไปได้  
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การส ารวจปริมาณสีสังเคราะห์ในอาหาร ในพืน้ที่จังหวดักระบี่ พังงา และภเูก็ต 
The survey of Synthetic colors in food Krabi Phang-Nga and Phuket   

สจิุตร สาขะจร*และ รัตติยา เกตแุก้ว 
Sujit Sakhajorn* and Rattiya Kadkaew 

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

บทคดัยอ่ 
 สสีงัเคราะห์ที่เติมในอาหารเพื่อให้อาหารมีสีที่น่ารับประทาน ปกปิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และการกระจายตวัมีความ
สม ่าเสมอกว่าสีจากธรรมชาติ แต่มีอนัตรายตามมาคือ สีไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้  ท าให้น า้ย่อยออกมาไม่
สะดวก อาหารย่อยยาก และขดัขวางการดดูซมึอาหาร ท าให้ท้องเดิน น า้หนกัลด อ่อนเพลีย มีอาการของตบัและไตอกัเสบ ซึ่ง
จะเป็นอาจสาเหตขุองโรคมะเร็ง ดงันัน้ ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต จึงเก็บตวัอย่างจากร้านค้าและผู้ผลิตสินค้า
ซึง่เป็นแหลง่กระจายสนิค้าที่ส าคญัในจงัหวดักระบี่ พงังา และภเูก็ต เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสสีงัเคราะห์ในอาหาร จ านวน 
40 ตวัอย่าง แบ่งเป็น ไส้กรอก 19 ตวัอย่าง แหนม 8 ตวัอย่าง ไส้กรอกอีสาน 7 ตวัอย่าง กุนเชียง 3 ตวัอย่าง แฮม 2 ตวัอย่าง 
และเนือ้ไก่บดท าแฮมเบอร์เกอร์ 1 ตวัอย่าง ตามล าดบั เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 389 (พ.ศ. 2561) เร่ือง 
วตัถเุจือปนอาหาร  ก าหนดอาหารประเภทดงักลา่วต้องมีปริมาณสีสงัเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด ผลตรวจวิเคราะห์พบ
ตวัอยา่งที่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ คือ ไส้กรอก 5 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 26.3) และไส้กรอกอีสาน 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 14.3) สว่น แหนม 
กนุเชียง แฮม และเนือ้ไก่ท าแฮมเบอร์เกอร์ ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100.0  ดงันัน้เพื่อความปลอดภยั และหลีกเลีย่งอาหารที่
ปนเปือ้นของผู้บริโภค หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลต้องเข้มงวดกบัผู้ผลติ  ผู้บริโภคต้องเลอืกกินอาหารที่สีไมผิ่ดธรรมชาติ 
ค าส าคญั :  สีสงัเคราะห์, อาหาร 

Abstract 
 Synthetic colors added in food make the food color pleasant. Conceal unwanted things and the distribution 
of uniformity over the color of nature. But there is a danger. Paint to the stomach and intestines. The digestive enzymes 
are difficult to digest and inhibit food absorption leading to diarrhea, weight loss, fatigue, liver and kidney 
inflammation. Finally, they cause cancer. Therefore, the Regional  Medical Sciences Center 11/1 Phuket collected 
samples from shops and manufacturers, which are major distribution centers in Krabi, Phang Nga and Phuket.  Total 
40 samples were 19 sausages, 8 sour pork, 7 Thai sausages, 3 Chinese sausages, 2 hams and 1 hamburger. The 
food category must not be found in synthetic colors followed the standard Notification of Ministry of Public Health 
(No.389) B.E. 2561 (2018) Re: Food Additives (No.5). The results show that there were 5 samples of sausage (26.3 
%) and 1 sample of Thai sausages (14.3 %) that miss the standard. For sour pork,  Chinese sausages, Hams and 
Hamburger founded that they were pass 100.0 % of the standard. So, for safety and avoid contaminated food to 
consumers. Regulatory agencies must be rigorous with manufacturers. Consumers must choose to eat foods that 
colors are not unnatural. 
Keywords:  Synthetic colors, Food 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต  
Regional Medical Sciences Center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 

บทคดัยอ่ 
 สสีงัเคราะห์ที่เติมในอาหารเพื่อให้อาหารมีสีที่น่ารับประทาน ปกปิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และการกระจายตวัมีความ
สม ่าเสมอกว่าสีจากธรรมชาติ แต่มีอนัตรายตามมาคือ สีไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและล าไส้  ท าให้น า้ย่อยออกมาไม่
สะดวก อาหารย่อยยาก และขดัขวางการดดูซมึอาหาร ท าให้ท้องเดิน น า้หนกัลด อ่อนเพลีย มีอาการของตบัและไตอกัเสบ ซึ่ง
จะเป็นอาจสาเหตขุองโรคมะเร็ง ดงันัน้ ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต จึงเก็บตวัอย่างจากร้านค้าและผู้ผลิตสินค้า
ซึง่เป็นแหลง่กระจายสนิค้าที่ส าคญัในจงัหวดักระบี่ พงังา และภเูก็ต เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสสีงัเคราะห์ในอาหาร จ านวน 
40 ตวัอย่าง แบ่งเป็น ไส้กรอก 19 ตวัอย่าง แหนม 8 ตวัอย่าง ไส้กรอกอีสาน 7 ตวัอย่าง กุนเชียง 3 ตวัอย่าง แฮม 2 ตวัอย่าง 
และเนือ้ไก่บดท าแฮมเบอร์เกอร์ 1 ตวัอย่าง ตามล าดบั เกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 389 (พ.ศ. 2561) เร่ือง 
วตัถเุจือปนอาหาร  ก าหนดอาหารประเภทดงักลา่วต้องมีปริมาณสีสงัเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด ผลตรวจวิเคราะห์พบ
ตวัอยา่งที่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ คือ ไส้กรอก 5 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 26.3) และไส้กรอกอีสาน 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 14.3) สว่น แหนม 
กนุเชียง แฮม และเนือ้ไก่ท าแฮมเบอร์เกอร์ ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100.0  ดงันัน้เพื่อความปลอดภยั และหลีกเลีย่งอาหารที่
ปนเปือ้นของผู้บริโภค หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลต้องเข้มงวดกบัผู้ผลติ  ผู้บริโภคต้องเลอืกกินอาหารที่สีไมผิ่ดธรรมชาติ 
ค าส าคญั :  สีสงัเคราะห์, อาหาร 

Abstract 
 Synthetic colors added in food make the food color pleasant. Conceal unwanted things and the distribution 
of uniformity over the color of nature. But there is a danger. Paint to the stomach and intestines. The digestive enzymes 
are difficult to digest and inhibit food absorption leading to diarrhea, weight loss, fatigue, liver and kidney 
inflammation. Finally, they cause cancer. Therefore, the Regional  Medical Sciences Center 11/1 Phuket collected 
samples from shops and manufacturers, which are major distribution centers in Krabi, Phang Nga and Phuket.  Total 
40 samples were 19 sausages, 8 sour pork, 7 Thai sausages, 3 Chinese sausages, 2 hams and 1 hamburger. The 
food category must not be found in synthetic colors followed the standard Notification of Ministry of Public Health 
(No.389) B.E. 2561 (2018) Re: Food Additives (No.5). The results show that there were 5 samples of sausage (26.3 
%) and 1 sample of Thai sausages (14.3 %) that miss the standard. For sour pork,  Chinese sausages, Hams and 
Hamburger founded that they were pass 100.0 % of the standard. So, for safety and avoid contaminated food to 
consumers. Regulatory agencies must be rigorous with manufacturers. Consumers must choose to eat foods that 
colors are not unnatural. 
Keywords:  Synthetic colors, Food 
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คุณภาพน า้ดื่มประชารัฐในจังหวดัสมุทรสงคราม 
Quality of Pracharath drinking water in Samuthsongkram  

ฝ่ายอาหาร* 
Food section 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 5 Samuth songkhram, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัย่อ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม ได้ท าการส ารวจข้อมลูน า้ดื่มประชา
รัฐในจงัหวดัสมทุรสงครามจ านวน  26 แหง่ จากจ านวน 155 แหง่ แตล่ะแหง่เก็บตวัอยา่งน า้ดื่ม แล้วท าการตรวจวเิคราะห์
ทัง้หมด 20 รายการ แบง่เป็นทางจลุชีววิทยา 5 รายการ และทางเคมี-ฟิสกิส์ 15 รายการ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่น า้ดื่มผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 13 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 50)  และไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน 13 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 50) โดยไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานทางชีววิทยา 5 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 38.46) ได้แก ่MPN Coliforms  E.coli และ MPN Coliforms ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานทางเคม-ีฟิสกิส์ 5 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 38.46) ได้แก ่ความกระด้างทัง้หมด ความเป็นกรด-ดา่ง และปริมาณสารทัง้หมด และไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานทาง
จลุชีววิทยาและเคม-ีฟิสกิส์ 3 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 23.08) ได้แก่ E.coli  MPN Coliforms ความกระด้างทัง้หมด คลอไรด์  
และปริมาณสารทัง้หมด จากข้อมลูที่ได้ ได้ท าการแจ้งหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพ
น า้ดื่มประชารัฐเพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: น า้ดื่มประชารัฐ น า้ดื่มประชารัฐจงัหวดัสมทุรสงคราม 

Abstract 
In fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 5 Samuth Songkhram have investigated the 

quality of Pracharath drinking water in Samuth Songkhram. There were 155 Pracharath drinking water 
producers in Samuth Songkhram.  Of these 26 places that were inspected by collected the sample of drinking 
water. Sample were analyzed according to the Notification of Ministry of Public Health Re: Drinking water in 
sealed container in 20 tests. Divided into 5 microbiological tests and 15 chemical-physics tests. The result 
found that 13 drinking water samples passed all criteria (50%) while 13 samples (50%) failed 
physicochemical and/or microbiological criteria. 5 samples (38.46%) failed to meet microbiological criteria 
because the contamination of MPN Coliforms, E.coli and MPN Coliforms. 5 samples failed physicochemical 
criteria of total hardness, acid-base and total solid. And 3 samples failed physicochemical and 
microbiological criteria because the contamination of E.coli, MPN Coliforms and total hardness, chloride and 
total solid were not met. Finally the test results were informed to the relevant authorities. To work together to 
improve Pracharat drinking water quality for consumer safety. 
Keyword : Pracharath drinking  water, Pracharat drinking water in Samuth Songkhram 
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Quality of Pracharath drinking water in Samuthsongkram  

ฝ่ายอาหาร* 
Food section 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 5 Samuth songkhram, Department of Medical Sciences 

 
บทคดัย่อ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม ได้ท าการส ารวจข้อมลูน า้ดื่มประชา
รัฐในจงัหวดัสมทุรสงครามจ านวน  26 แหง่ จากจ านวน 155 แหง่ แตล่ะแหง่เก็บตวัอยา่งน า้ดื่ม แล้วท าการตรวจวเิคราะห์
ทัง้หมด 20 รายการ แบง่เป็นทางจลุชีววิทยา 5 รายการ และทางเคมี-ฟิสกิส์ 15 รายการ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท ผลการตรวจวิเคราะห์พบวา่น า้ดื่มผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 13 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 50)  และไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน 13 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 50) โดยไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานทางชีววิทยา 5 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 38.46) ได้แก ่MPN Coliforms  E.coli และ MPN Coliforms ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานทางเคม-ีฟิสกิส์ 5 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 38.46) ได้แก ่ความกระด้างทัง้หมด ความเป็นกรด-ดา่ง และปริมาณสารทัง้หมด และไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานทาง
จลุชีววิทยาและเคม-ีฟิสกิส์ 3 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 23.08) ได้แก่ E.coli  MPN Coliforms ความกระด้างทัง้หมด คลอไรด์  
และปริมาณสารทัง้หมด จากข้อมลูที่ได้ ได้ท าการแจ้งหนว่ยงานที่เก่ียวข้องเพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพ
น า้ดื่มประชารัฐเพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: น า้ดื่มประชารัฐ น า้ดื่มประชารัฐจงัหวดัสมทุรสงคราม 

Abstract 
In fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 5 Samuth Songkhram have investigated the 

quality of Pracharath drinking water in Samuth Songkhram. There were 155 Pracharath drinking water 
producers in Samuth Songkhram.  Of these 26 places that were inspected by collected the sample of drinking 
water. Sample were analyzed according to the Notification of Ministry of Public Health Re: Drinking water in 
sealed container in 20 tests. Divided into 5 microbiological tests and 15 chemical-physics tests. The result 
found that 13 drinking water samples passed all criteria (50%) while 13 samples (50%) failed 
physicochemical and/or microbiological criteria. 5 samples (38.46%) failed to meet microbiological criteria 
because the contamination of MPN Coliforms, E.coli and MPN Coliforms. 5 samples failed physicochemical 
criteria of total hardness, acid-base and total solid. And 3 samples failed physicochemical and 
microbiological criteria because the contamination of E.coli, MPN Coliforms and total hardness, chloride and 
total solid were not met. Finally the test results were informed to the relevant authorities. To work together to 
improve Pracharat drinking water quality for consumer safety. 
Keyword : Pracharath drinking  water, Pracharat drinking water in Samuth Songkhram 
*Corresponding author 
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การทดสอบหาปริมาณ กรดเบนโซอกิ กรดซอร์บกิ สีสังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์  
Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูปประเภทเนือ้หมัก  ในเขตจังหวดัตรัง   

Determination of Benzoic acid, Sorbic acid, synthetic color, nitrate,  nitrite, Staphylococcus aureus and 
Salmonella spp.   In fermented meat in Trang Province 

อลสิรา  เรืองข า   เสาวนย์ี  เก้าเอีย้น   และ  นนทรัตน์  พรทรัพย์มณี 
 Alisara Ruangkhum, Saowanee  Kaoeian and Nontarat  Pronsabmanee 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang,  Department of Medical Sciences. Ministry of Public Health 

บทคดัยอ่ 
         ในปีงบประมาณ  2561  ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  เก็บเนือ้สตัว์แปรรูปประเภทเนือ้หมักในเขตพืน้ที่
จงัหวดัตรัง  รวมจ านวน 30 ตวัอย่าง ได้แก่ กุนเชียง 6 ตวัอย่าง ไส้กรอก  6 ตวัอย่าง  แหนม 6 ตวัอย่าง  ไส้กรอกอีสาน 6 
ตวัอย่าง และ แฮม 6 ตัวอย่าง เพ่ือทดสอบหาปริมาณ กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก  สีสงัเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ 
Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. พบว่า ผลการทดสอบ  พบกรดเบนโซอิก จ านวน 2 ตวัอย่าง  (คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 )  ในตวัอย่างกุนเชียง และไส้กรอกอีสาน ปริมาณ 67.6 และ 227.4 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั พบมีการ
ใช้สเีออริโธรซิน 2 ตวัอย่าง  (คิดเป็นร้อยละ 6.67 )  ในตวัอย่างไส้กรอก ในปริมาณ 2.4 และ 7.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ
การใช้สตีาร์ตราซีน 1 ตวัอยา่ง (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ) ในตวัอยา่งไส้กรอกปริมาณ 2.2 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม พบสารประกอบ
ไนเตรต 1 ตวัอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ) ในตวัอย่างกุนเชียง ปริมาณ 1,085 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบสารประกอบไน
ไตร์ต 6 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 20 )  ในตัวอย่างไส้กรอก 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 54.1 และ 40.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตวัอย่างแฮม 3 ตวัอยา่ง ปริมาณ 17.3, 38.0 และ 28.2 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม และ ไส้กรอกอีสาน 1 ตวัอย่าง 23.6 มิลลกิรัม
ตอ่กิโลกรัม และไม่พบการปนเปือ้นของเชือ้ Staphylococcus aureus   และ Salmonella spp  ในการเลือกซือ้ผลติภณัฑ์
ดงักลา่ว ควรเลอืกผลติภณัฑ์ที่มี เคร่ืองหมาย อย. และควรปรุงให้สกุด้วยความร้อนก่อนรับประทาน  
ค าส าคญั :  ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูป ,  วตัถกุนัเสีย  , เชือ้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค 

Abstract 
 In the fiscal year 2018, The Regional  Medical Science Center at 12/1 Trang has conducted a 
quality of  fermented meat in Trang.  There  were 69  tested samples including  6 Chinese sausages, 6 
sausages, 6 sour porks, 6 Thai East sausages and 6 hams. All samples were analyzed  for  benzoic acid, 
sorbic acid, synthetic color,  nitrate,  nitrite,  Staphylococcus aureus and Salmonella spp. The  results  show   
two samples (6.67%) were found benzoic acid  in the samples of Chinese  sausage  and  Thai East sausage   
were 67.6 and 227.4  mg/kg respectively.  In  synthetic  color analyzed  ; Two Sausages  (6.67%)  were  found  
erythrosine  for  2.4 and 7.8 mg / kg. and  one  Sausage   (3.33%)   were  found Tartrazine for   2 .2  mg/kg . 
One  Sausage   (3.33%)   was  found  nitrate   for  1,085 mg / kg. And  six samples (20%) were found nitrite  ; 
two sausages for 54.1 and 40.2 mg / kg ; three hams for  1 7 .3 , 3 8 .0  and 2 8 .2  mg/kg  and one Thai East 
sausage    for  23.6 mg/kg . No contamination was found  for Staphylococcus aureus and Salmonella spp.  
Keywords  :  fermented meat, Preservative, Pathogenic bacteria 
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P3-3 การทดสอบหาปริมาณ กรดเบนโซอกิ กรดซอร์บกิ สีสังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์  
Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูปประเภทเนือ้หมัก  ในเขตจังหวดัตรัง   

Determination of Benzoic acid, Sorbic acid, synthetic color, nitrate,  nitrite, Staphylococcus aureus and 
Salmonella spp.   In fermented meat in Trang Province 

อลสิรา  เรืองข า   เสาวนย์ี  เก้าเอีย้น   และ  นนทรัตน์  พรทรัพย์มณี 
 Alisara Ruangkhum, Saowanee  Kaoeian and Nontarat  Pronsabmanee 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang,  Department of Medical Sciences. Ministry of Public Health 

บทคดัยอ่ 
         ในปีงบประมาณ  2561  ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  เก็บเนือ้สตัว์แปรรูปประเภทเนือ้หมักในเขตพืน้ที่
จงัหวดัตรัง  รวมจ านวน 30 ตวัอย่าง ได้แก่ กุนเชียง 6 ตวัอย่าง ไส้กรอก  6 ตวัอย่าง  แหนม 6 ตวัอย่าง  ไส้กรอกอีสาน 6 
ตวัอย่าง และ แฮม 6 ตัวอย่าง เพ่ือทดสอบหาปริมาณ กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก  สีสงัเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ 
Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. พบว่า ผลการทดสอบ  พบกรดเบนโซอิก จ านวน 2 ตวัอย่าง  (คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 )  ในตวัอย่างกุนเชียง และไส้กรอกอีสาน ปริมาณ 67.6 และ 227.4 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั พบมีการ
ใช้สเีออริโธรซิน 2 ตวัอย่าง  (คิดเป็นร้อยละ 6.67 )  ในตวัอย่างไส้กรอก ในปริมาณ 2.4 และ 7.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ
การใช้สตีาร์ตราซีน 1 ตวัอยา่ง (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ) ในตวัอยา่งไส้กรอกปริมาณ 2.2 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม พบสารประกอบ
ไนเตรต 1 ตวัอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 3.33 ) ในตวัอย่างกุนเชียง ปริมาณ 1,085 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบสารประกอบไน
ไตร์ต 6 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 20 )  ในตัวอย่างไส้กรอก 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 54.1 และ 40.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตวัอย่างแฮม 3 ตวัอยา่ง ปริมาณ 17.3, 38.0 และ 28.2 มิลลกิรัมตอ่กิโลกรัม และ ไส้กรอกอีสาน 1 ตวัอย่าง 23.6 มิลลกิรัม
ตอ่กิโลกรัม และไม่พบการปนเปือ้นของเชือ้ Staphylococcus aureus   และ Salmonella spp  ในการเลือกซือ้ผลติภณัฑ์
ดงักลา่ว ควรเลอืกผลติภณัฑ์ที่มี เคร่ืองหมาย อย. และควรปรุงให้สกุด้วยความร้อนก่อนรับประทาน  
ค าส าคญั :  ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูป ,  วตัถกุนัเสีย  , เชือ้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค 

Abstract 
 In the fiscal year 2018, The Regional  Medical Science Center at 12/1 Trang has conducted a 
quality of  fermented meat in Trang.  There  were 69  tested samples including  6 Chinese sausages, 6 
sausages, 6 sour porks, 6 Thai East sausages and 6 hams. All samples were analyzed  for  benzoic acid, 
sorbic acid, synthetic color,  nitrate,  nitrite,  Staphylococcus aureus and Salmonella spp. The  results  show   
two samples (6.67%) were found benzoic acid  in the samples of Chinese  sausage  and  Thai East sausage   
were 67.6 and 227.4  mg/kg respectively.  In  synthetic  color analyzed  ; Two Sausages  (6.67%)  were  found  
erythrosine  for  2.4 and 7.8 mg / kg. and  one  Sausage   (3.33%)   were  found Tartrazine for   2 .2  mg/kg . 
One  Sausage   (3.33%)   was  found  nitrate   for  1,085 mg / kg. And  six samples (20%) were found nitrite  ; 
two sausages for 54.1 and 40.2 mg / kg ; three hams for  1 7 .3 , 3 8 .0  and 2 8 .2  mg/kg  and one Thai East 
sausage    for  23.6 mg/kg . No contamination was found  for Staphylococcus aureus and Salmonella spp.  
Keywords  :  fermented meat, Preservative, Pathogenic bacteria 
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สาขาเครอืข่ายฐานคดิวทิยาศาสตร์การแพทย์

โครงการคุณภาพและความปลอดภยัของน า้ดื่มประชารัฐในพืน้ที่เขตจังหวัดตรัง 
Quality and Safety of Pracharath Drinking Water in Trang Province 

นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, เสาวนีย์ เก้าเอีย้น, อลสิรา เรืองข า, ก่ิงแก้ว  แซต่ัน้* และสนุทรี  ทองสม 
Nontarat  Pronsabmanee, Saowanee  Kaoeian, Alisara Ruangkhum, Kingkaew  Saetun* and Suntaree Thongsom 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang,  Department of Medical Sciences. Ministry of Public Health 

บทคดัย่อ 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดท าโครงการคุณภาพและความปลอดภัยน า้ดื่ม
ประชารัฐในเขตพืน้ท่ีจังหวัดตรัง  ปีงบประมาณ 2561  เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน า้ดื่มประชารัฐ  โดยด าเนินงาน
ร่วมกับส านกักองทุนหมู่บ้าน  องค์การปกครองท้องถ่ิน  และส านกังานสาธารณสุขจังหวดัตรัง  ลงพืน้ที่ส ารวจข้อมูลการผลิต  
แหล่งน า้ดิบ รูปแบบการผลิต สุขาภิบาล สถานท่ีผลิต ระบบกรอง จุดให้บริการ  และเก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพทาง
ห้องปฏิบตัิการตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2524) เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จ านวน 
32  ตัวอย่าง จากแหลง่ผลิต 32  แห่ง  รูปแบบการผลิตเป็นน า้ตู้หยอดเหรียญ 6 แห่ง  อาคารผลิตแบบมีหวัก๊อกยื่นออกมานอก
อาคารมีช่องหยอดเหรียญ 25 แห่ง และสถานที่ผลิตน า้ดื่มบรรจุขวด  1 แห่ง  กรณีไม่ได้มาตรฐาน จะมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน า้และเก็บตวัอย่างวิเคราะห์ซ า้  ผลการด าเนินงานพบว่า มีเพียง 1 แห่ง (3.13%) ไม่ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากพบ Coliforms เกินมาตรฐาน  และพบ E. coli  โดยมีรูปแบบการผลิตเป็นอาคารผลิตแบบมีหวัก๊อกย่ืนออกมานอกอาคาร
มีช่องหยอดเหรียญ และเป็นระบบ Ultra filtration เมื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ดูแลรับผิดชอบการผลิตและหน่วยงานในพืน้ท่ี 
พบว่าอาจเกิดจากไม่ได้ด าเนินการท าความสะอาดไส้กรอง  ถังเก็บน า้  หวัจ่ายน า้ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และได้คืนข้อมูล
ให้กบัหน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องทราบสถานการณ์คณุภาพความปลอดภยัน า้ดื่มประชารัฐ เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงคณุภาพน า้ดื่ม
ให้ได้มาตรฐานตอ่ไป 
ค าส าคัญ  :  น า้ดื่มประชารัฐ /  มาตรฐาน  

Abstract 
       Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences co-operated with agencies in 
Trang area surveyed production process of Pracharath drinking water (water source, filtration systems, sanitary of 
production process etc.). Total of 32 samples from 32 production sites with automatic drinking water vending machines 
6 sites, the building which has drinking water tap outside with an automatic coin compartment 25 sites, and drinking 
water factory 1 site were analyzed base on the Notification of the Ministry of Public Health No.61 (B.E.1981). In case, the 
samples are not quality, there will have staff transfer knowledge about improvement process, maintenance of filtration 
system, water tank, water dispenser, environment of the production area and then repeat analysis. The results found that 
only 1 sample (3.13%) did not conform to the requirement for Coliforms and E. coli. These problems may be caused by 
cleaning the filter, water tank and water dispenser are not carried out for an unsuitable period. The result of this study 
can be used as information for the relevant agencies to improve the quality of Pracharath drinking water. 
Keywords  :  Pracharath drinking water/ standard       
* Corresponding  author  E-mail  :  Fdtrang@hotmail.com 

P3-4 โครงการคุณภาพและความปลอดภยัของน า้ดื่มประชารัฐในพืน้ที่เขตจังหวัดตรัง 
Quality and Safety of Pracharath Drinking Water in Trang Province 

นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี, เสาวนีย์ เก้าเอีย้น, อลสิรา เรืองข า, ก่ิงแก้ว  แซต่ัน้* และสนุทรี  ทองสม 
Nontarat  Pronsabmanee, Saowanee  Kaoeian, Alisara Ruangkhum, Kingkaew  Saetun* and Suntaree Thongsom 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสขุ 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang,  Department of Medical Sciences. Ministry of Public Health 

บทคดัย่อ 
        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดท าโครงการคุณภาพและความปลอดภัยน า้ดื่ม
ประชารัฐในเขตพืน้ท่ีจังหวัดตรัง  ปีงบประมาณ 2561  เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน า้ดื่มประชารัฐ  โดยด าเนินงาน
ร่วมกับส านกักองทุนหมู่บ้าน  องค์การปกครองท้องถ่ิน  และส านกังานสาธารณสุขจังหวดัตรัง  ลงพืน้ที่ส ารวจข้อมูลการผลิต  
แหล่งน า้ดิบ รูปแบบการผลิต สุขาภิบาล สถานท่ีผลิต ระบบกรอง จุดให้บริการ  และเก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพทาง
ห้องปฏิบตัิการตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2524) เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จ านวน 
32  ตัวอย่าง จากแหลง่ผลิต 32  แห่ง  รูปแบบการผลิตเป็นน า้ตู้หยอดเหรียญ 6 แห่ง  อาคารผลิตแบบมีหวัก๊อกยื่นออกมานอก
อาคารมีช่องหยอดเหรียญ 25 แห่ง และสถานที่ผลิตน า้ดื่มบรรจุขวด  1 แห่ง  กรณีไม่ได้มาตรฐาน จะมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน า้และเก็บตวัอย่างวิเคราะห์ซ า้  ผลการด าเนินงานพบว่า มีเพียง 1 แห่ง (3.13%) ไม่ได้มาตรฐาน 
เนื่องจากพบ Coliforms เกินมาตรฐาน  และพบ E. coli  โดยมีรูปแบบการผลิตเป็นอาคารผลิตแบบมีหวัก๊อกย่ืนออกมานอกอาคาร
มีช่องหยอดเหรียญ และเป็นระบบ Ultra filtration เมื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้ดูแลรับผิดชอบการผลิตและหน่วยงานในพืน้ท่ี 
พบว่าอาจเกิดจากไม่ได้ด าเนินการท าความสะอาดไส้กรอง  ถังเก็บน า้  หวัจ่ายน า้ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และได้คืนข้อมูล
ให้กบัหน่วยงานและผู้ เก่ียวข้องทราบสถานการณ์คณุภาพความปลอดภยัน า้ดื่มประชารัฐ เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงคณุภาพน า้ดื่ม
ให้ได้มาตรฐานตอ่ไป 
ค าส าคัญ  :  น า้ดื่มประชารัฐ /  มาตรฐาน  

Abstract 
       Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang, Department of Medical Sciences co-operated with agencies in 
Trang area surveyed production process of Pracharath drinking water (water source, filtration systems, sanitary of 
production process etc.). Total of 32 samples from 32 production sites with automatic drinking water vending machines 
6 sites, the building which has drinking water tap outside with an automatic coin compartment 25 sites, and drinking 
water factory 1 site were analyzed base on the Notification of the Ministry of Public Health No.61 (B.E.1981). In case, the 
samples are not quality, there will have staff transfer knowledge about improvement process, maintenance of filtration 
system, water tank, water dispenser, environment of the production area and then repeat analysis. The results found that 
only 1 sample (3.13%) did not conform to the requirement for Coliforms and E. coli. These problems may be caused by 
cleaning the filter, water tank and water dispenser are not carried out for an unsuitable period. The result of this study 
can be used as information for the relevant agencies to improve the quality of Pracharath drinking water. 
Keywords  :  Pracharath drinking water/ standard       
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ปริมาณกรดเบนโชอิกและกรดซอร์บิกในผลติภณัฑ์อาหารประเภทเส้นท่ีทําจากแป้ง ระหวา่ง พ.ศ. 2556-2561 
Benzoic Acid and Sorbic Acid in Rice noodles, 2013 - 2018 

สมพร เอมโอษฐ์* และพชัราภรณ์ เกียรตินิติประวตั ิ
Somporn Aimoad*  and Patchabhon Kianitiprawat 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อบุลราชธานี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubonratchathani, Department of Medical Sciences 

 

บทคดัยอ่ 
ผลิตภณัฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทําจากแป้งเป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภค โดยอาหารดงักลา่วมีความชืน้สงูจึง

มกัพบการใช้วตัถกุนัเสยีในการผลติเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษาอาหาร  วตัถกุนัเสยีที่ใช้อยา่งแพร่หลายคือกรดเบนโซอิกและ
กรดซอร์บิกเนื่องจากมีความเป็นพิษตํ่าและมีประสิทธิภาพสงูช่วยลดหรือยบัยัง้การเจริญเติบโตของจุลนิทรีย์ การศึกษานี ้
นําเสนอผลการสํารวจปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทําจากแป้ง  ได้แก่ 
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่  ก๋วยจับ๊เส้นเล็ก ก๋วยจับ๊เส้นใหญ่  บะหมี่เหลือง แผ่นเก๊ียว วุ้นเส้น
สด และ เส้นขนมจีน จากสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัและผู้ผลติ จํานวน 276 ตวัอยา่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2561 ตรวจ
วิเคราะห์ทีศ่นูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อบุลราชธานี ด้วยเทคนิค High performance liquid chromatography  ผล
การศึกษาพบว่ากรดซอร์บิกไม่เกินมาตรฐานทุกตวัอย่าง  แต่พบกรดเบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน (1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) จํานวน 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.58 โดยพบปริมาณสูงสุดถึง 6,034 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวอย่าง
ก๋วยจับ๊เส้นเล็กกึ่งสําเร็จรูป จากข้อมลูดงักลา่วผู้ วิจยัเห็นควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในตวัอยา่งก๋วยจับ๊เส้นเล็กกึ่งสําเร็จรูป
เนื่องจากในปัจจบุนัได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

คําสาํคญั: กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก, ผลติภณัฑ์อาหารประเภทเส้นท่ีทําจากแป้ง 
 

Abstract 
 Rice noodles are popular consumption in Thailand. Most of rice noodles have high moisture 
content, so food vender  often add preservatives in production to extend the shelf life of food. The most widely 
used preservatives are benzoic acid and sorbic acid because of low toxicity and high efficiency for anti-
microbial agents. During 2013 – 2018,  benzoic acid and sorbic acid content in rice noodles were studied and 
276 samples of big flat noodles, small noodles, vermicelli noodles,  vietnamese noodles,  skin noodles,  egg 
Noodles, wonton skin, glass noodles and rice noodles, were sampling by provincial health offices and food 
venders. Samples were analyzed by high performance liquid chromatography at Regional Medical Science 
center 10 Ubon Ratchatani. The results showed that sorbic acid not exceed standard in all samples but 
benzoic acid was found at levels higher the permissible of 1, 000 mg/kg in 43 samples ( 15.58%) . The 
maximum content of benzoic acid was found in instant vietnamese noodles at 6,034 mg/kg. Further study 
should be done on instant vietnamese noodles because they are now popular consumption.  
Keywords: benzoic acid, sorbic acid, rice noodles 
*Corresponding author 
E-mail: somporn.a@dmsc.mail.go.th 

P3-5 ปริมาณกรดเบนโชอิกและกรดซอร์บิกในผลติภณัฑ์อาหารประเภทเส้นท่ีทําจากแป้ง ระหวา่ง พ.ศ. 2556-2561 
Benzoic Acid and Sorbic Acid in Rice noodles, 2013 - 2018 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อบุลราชธานี, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 10 Ubonratchathani, Department of Medical Sciences 

 

บทคดัยอ่ 
ผลิตภณัฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทําจากแป้งเป็นอาหารท่ีคนไทยนิยมบริโภค โดยอาหารดงักลา่วมีความชืน้สงูจึง

มกัพบการใช้วตัถกุนัเสยีในการผลติเพื่อยืดอายกุารเก็บรักษาอาหาร  วตัถกุนัเสยีที่ใช้อยา่งแพร่หลายคือกรดเบนโซอิกและ
กรดซอร์บิกเนื่องจากมีความเป็นพิษตํ่าและมีประสิทธิภาพสงูช่วยลดหรือยบัยัง้การเจริญเติบโตของจุลนิทรีย์ การศึกษานี ้
นําเสนอผลการสํารวจปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทําจากแป้ง  ได้แก่ 
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่  ก๋วยจับ๊เส้นเล็ก ก๋วยจับ๊เส้นใหญ่  บะหมี่เหลือง แผ่นเก๊ียว วุ้นเส้น
สด และ เส้นขนมจีน จากสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัและผู้ผลติ จํานวน 276 ตวัอยา่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2561 ตรวจ
วิเคราะห์ทีศ่นูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อบุลราชธานี ด้วยเทคนิค High performance liquid chromatography  ผล
การศึกษาพบว่ากรดซอร์บิกไม่เกินมาตรฐานทุกตวัอย่าง  แต่พบกรดเบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน (1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) จํานวน 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.58 โดยพบปริมาณสูงสุดถึง 6,034 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตัวอย่าง
ก๋วยจับ๊เส้นเล็กกึ่งสําเร็จรูป จากข้อมลูดงักลา่วผู้ วิจยัเห็นควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในตวัอยา่งก๋วยจับ๊เส้นเล็กกึ่งสําเร็จรูป
เนื่องจากในปัจจบุนัได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

คําสาํคญั: กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก, ผลติภณัฑ์อาหารประเภทเส้นท่ีทําจากแป้ง 
 

Abstract 
 Rice noodles are popular consumption in Thailand. Most of rice noodles have high moisture 
content, so food vender  often add preservatives in production to extend the shelf life of food. The most widely 
used preservatives are benzoic acid and sorbic acid because of low toxicity and high efficiency for anti-
microbial agents. During 2013 – 2018,  benzoic acid and sorbic acid content in rice noodles were studied and 
276 samples of big flat noodles, small noodles, vermicelli noodles,  vietnamese noodles,  skin noodles,  egg 
Noodles, wonton skin, glass noodles and rice noodles, were sampling by provincial health offices and food 
venders. Samples were analyzed by high performance liquid chromatography at Regional Medical Science 
center 10 Ubon Ratchatani. The results showed that sorbic acid not exceed standard in all samples but 
benzoic acid was found at levels higher the permissible of 1, 000 mg/kg in 43 samples ( 15.58%) . The 
maximum content of benzoic acid was found in instant vietnamese noodles at 6,034 mg/kg. Further study 
should be done on instant vietnamese noodles because they are now popular consumption.  
Keywords: benzoic acid, sorbic acid, rice noodles 
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การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บกิในอาหารประเภทเส้น 
Determination of Benzoic acid and Sorbic acid in rice noodle products 

จนัทร์ทิพย์ อนนัตกลู, ธันยาภรณ์ วงษ์ศรี และเสาวนีย์ เวียงนิล* 
Janthip Anantakul, Tunyaporn Wongsri and Saowanee Wiangnil* 

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

บทคดัย่อ 

ปัจจบุนัคนไทยนิยมทานอาหารประเภทเส้นตา่งๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผดัซีอิ๊ว ผดัไทย ขนมจีน เป็นต้น เนื่องจากหาทาน
ได้ง่าย และมีความหลากหลาย ทางผู้ผลติจึงมีการใสว่ตัถกุนัเสยีเพื่อให้อาหารสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไมเ่กิดการเนา่เสยี 
วตัถกุนัเสียที่นิยมใช้กนั ได้แก่ กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ซึ่งถ้าร่างกายได้รับกรดเบนโซอิกในปริมาณสงู จะท าให้เกิด
อาการปวดท้องและท้องเสยี สว่นกรดซอร์บิกมีความเป็นพิษน้อยกวา่ ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  6 ชลบรีุ จึงได้ท าการ
รวบรวมผลวิเคราะห์การตรวจหาปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในอาหารประเภทเส้น ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2559-
2561 จ านวน 56 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในตัวอย่าง แต่ไม่เกินที่มาตรฐานก าหนด 
จ านวน 44  ตวัอย่าง (ร้อยละ 78.57) มีตัวอย่างไม่เข้ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับที่ 389 (พ.ศ.
2561) จ านวน 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 1.79) และมีตวัอยา่งที่ไมม่ีการใสท่ัง้กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จ านวน 11 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 19.64) ดงันัน้เพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความรู้แกผู่้ผลติในการใช้วตัถกุนัเสยีให้
เหมาะสมเพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: อาหารประเภทเส้น, กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก 

Abstract 

 Currently, most of Thai people prefer eating various menus of rice noodles such as noodle soup, 
fried noodle with soy sauce, Phad Thai, etc.  In order to prolong the rice noodle products shelf life, benzoic 
acid and sorbic acid are commonly used as preservatives.  Large amount of benzoic acid consuming causes 
abdominal pain and diarrhea, while sorbic acid has less toxicity.  Regional Medical Sciences Center 6, 
Chonburi has compiled the results of benzoic acid and sorbic acid determination in 56 samples of rice noodle 
products during the fiscal years 2016-2018.  The results showed that 44 samples (78.57%) contained both 
benzoic acid and sorbic acid but still conformed the notification of Ministry of Public Health No. 389 (BE 
2561).  11 samples (19.64%) contained no benzoic acid and sorbic acid.  However, 1 sample (1.79%) was 
found exceeding the standard limit.  Therefore, the relevant enforcement agencies should educate the 
entrepreneurs to use preservatives in appropriate process for consumer safety. 
Keywords: nooldes product, benzoic acid, sorbic acid 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health 

บทคดัย่อ 

ปัจจบุนัคนไทยนิยมทานอาหารประเภทเส้นตา่งๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผดัซีอิ๊ว ผดัไทย ขนมจีน เป็นต้น เนื่องจากหาทาน
ได้ง่าย และมีความหลากหลาย ทางผู้ผลติจึงมีการใสว่ตัถกุนัเสยีเพื่อให้อาหารสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไมเ่กิดการเนา่เสยี 
วตัถกุนัเสียที่นิยมใช้กนั ได้แก่ กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ซึ่งถ้าร่างกายได้รับกรดเบนโซอิกในปริมาณสงู จะท าให้เกิด
อาการปวดท้องและท้องเสยี สว่นกรดซอร์บิกมีความเป็นพิษน้อยกวา่ ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  6 ชลบรีุ จึงได้ท าการ
รวบรวมผลวิเคราะห์การตรวจหาปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในอาหารประเภทเส้น ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2559-
2561 จ านวน 56 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในตัวอย่าง แต่ไม่เกินที่มาตรฐานก าหนด 
จ านวน 44  ตวัอย่าง (ร้อยละ 78.57) มีตัวอย่างไม่เข้ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบับที่ 389 (พ.ศ.
2561) จ านวน 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 1.79) และมีตวัอยา่งที่ไมม่ีการใสท่ัง้กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จ านวน 11 ตวัอยา่ง 
(ร้อยละ 19.64) ดงันัน้เพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความรู้แกผู่้ผลติในการใช้วตัถกุนัเสยีให้
เหมาะสมเพื่อความปลอดภยัของผู้บริโภค 
ค าส าคัญ: อาหารประเภทเส้น, กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก 

Abstract 

 Currently, most of Thai people prefer eating various menus of rice noodles such as noodle soup, 
fried noodle with soy sauce, Phad Thai, etc.  In order to prolong the rice noodle products shelf life, benzoic 
acid and sorbic acid are commonly used as preservatives.  Large amount of benzoic acid consuming causes 
abdominal pain and diarrhea, while sorbic acid has less toxicity.  Regional Medical Sciences Center 6, 
Chonburi has compiled the results of benzoic acid and sorbic acid determination in 56 samples of rice noodle 
products during the fiscal years 2016-2018.  The results showed that 44 samples (78.57%) contained both 
benzoic acid and sorbic acid but still conformed the notification of Ministry of Public Health No. 389 (BE 
2561).  11 samples (19.64%) contained no benzoic acid and sorbic acid.  However, 1 sample (1.79%) was 
found exceeding the standard limit.  Therefore, the relevant enforcement agencies should educate the 
entrepreneurs to use preservatives in appropriate process for consumer safety. 
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คุณภาพผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์แปรรูปที่วางจ าหน่ายในพืน้ที่อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2561 
Quality of processed meat products in Chiang rai province in 2018 

พรรคพล  ชะพลพรรค  พัชรา อภวิัน* ชยัวฒัน์ อินเรือง องัสนา ค าเงิน และสภุาภรณ์ วิทยนนัทน์ 
Pakphon Chaphonpak   ,Patchara  Apiwan,  Chaiwat Inruang Angsana Khomngoen and Supaporn Vittayanun 

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

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป โดยเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์แปรรูปได้แก่ แหนม ไส้กรอกอีสาน แฮม  กุนเชียง  และไส้กรอก จากห้างเมกะสโตร์และตลาดสด        
ในอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงราย จ านวน 30 ตวัอย่าง ตรวจหาปริมาณวตัถุกันเสียชนิด(กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก  
ไนเตรต ไนไตรท์) สีสังเคราะห์และเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคชนิด Staphylococcus aureus และSalmonella spp. ผลการ
ส ารวจพบไส้กรอกไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 3.3) เนื่องจากตรวจพบกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกเกิน
เกณฑ์ก าหนด (ปริมาณที่พบ 2,037  และ 2,175 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ) และไส้กรอกอีสาน แฮม กุนเชียง  
ไส้กรอก ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 20 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 66.7) เนื่องจากตรวจพบไนเตรต (ปริมาณที่ตรวจพบระหวา่ง 
13.6-63.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ไม่พบเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคชนิดStaphylococcus aureus และSalmonella spp. และ 
ไม่พบการใช้สีสงัเคราะห์ในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูป ข้อมลูที่ได้จากการศึกษาครัง้นีศู้นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย ได้สือ่สารให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวงัคณุภาพผลติภณัฑ์ตอ่ไป 
ค าส าคัญ:ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูป,วตัถเุจือปน,ความปลอดภยั,จงัหวดัเชียงราย 

Abstract 
          Processed meat products was collected by Regional Medical Science Center 1/1 Chiang Rai in 2018. 
Thirty samples of processed meat products (nham, saikroklsan, ham, Chinese sausage and sausage)  from 
mega stores and fresh markets in Chiang Rai were analysed for preservative (benzoic acid, sorbic acid, nitrate 
and nitrites), synthetic colors and pathogenic microbial contamination (Staphylococcus aureus and Salmonella 
spp.) The result showed that a sample of sausage (3.3%) contaminated both benzoic acid and sorbic acid. The 
range of them found was 2,037 and 2,175 mg/kg respectively. Twenty sample ( saikroklsan, ham, Chinese 
sausage and sausage) (66.7%) found nitrate in the range of 13.6-63.1 mg/kg. All sample found not pathogenic 
bacteria,synthetic color. This survey results has been communicated to public for consumer protection.  
Keyword:Processed  meat products/ Food Additives/Safety/ Chiang Rai Province 
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Pakphon Chaphonpak   ,Patchara  Apiwan,  Chaiwat Inruang Angsana Khomngoen and Supaporn Vittayanun 

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

บทคัดย่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เนือ้สัตว์แปรรูป โดยเก็บตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์เนือ้สตัว์แปรรูปได้แก่ แหนม ไส้กรอกอีสาน แฮม  กุนเชียง  และไส้กรอก จากห้างเมกะสโตร์และตลาดสด        
ในอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงราย จ านวน 30 ตวัอย่าง ตรวจหาปริมาณวตัถุกันเสียชนิด(กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก  
ไนเตรต ไนไตรท์) สีสังเคราะห์และเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคชนิด Staphylococcus aureus และSalmonella spp. ผลการ
ส ารวจพบไส้กรอกไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ตวัอย่าง (ร้อยละ 3.3) เนื่องจากตรวจพบกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกเกิน
เกณฑ์ก าหนด (ปริมาณที่พบ 2,037  และ 2,175 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ) และไส้กรอกอีสาน แฮม กุนเชียง  
ไส้กรอก ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 20 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 66.7) เนื่องจากตรวจพบไนเตรต (ปริมาณที่ตรวจพบระหวา่ง 
13.6-63.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ไม่พบเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคชนิดStaphylococcus aureus และSalmonella spp. และ 
ไม่พบการใช้สีสงัเคราะห์ในผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูป ข้อมลูที่ได้จากการศึกษาครัง้นีศู้นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย ได้สือ่สารให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวงัคณุภาพผลติภณัฑ์ตอ่ไป 
ค าส าคัญ:ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์แปรรูป,วตัถเุจือปน,ความปลอดภยั,จงัหวดัเชียงราย 

Abstract 
          Processed meat products was collected by Regional Medical Science Center 1/1 Chiang Rai in 2018. 
Thirty samples of processed meat products (nham, saikroklsan, ham, Chinese sausage and sausage)  from 
mega stores and fresh markets in Chiang Rai were analysed for preservative (benzoic acid, sorbic acid, nitrate 
and nitrites), synthetic colors and pathogenic microbial contamination (Staphylococcus aureus and Salmonella 
spp.) The result showed that a sample of sausage (3.3%) contaminated both benzoic acid and sorbic acid. The 
range of them found was 2,037 and 2,175 mg/kg respectively. Twenty sample ( saikroklsan, ham, Chinese 
sausage and sausage) (66.7%) found nitrate in the range of 13.6-63.1 mg/kg. All sample found not pathogenic 
bacteria,synthetic color. This survey results has been communicated to public for consumer protection.  
Keyword:Processed  meat products/ Food Additives/Safety/ Chiang Rai Province 
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E-mail: patchara.a@dmsc.mail.go.th 
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สาขาเครอืข่ายฐานคดิวทิยาศาสตร์การแพทย์

คุณภาพน า้ทิง้ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 3 
Quality of Sewage Water in Health Area 3 

ราเมศ กรณีย์ โชติกา อุน่ใจ* อนสุรณ์ ดิษฐสวรรค์ ทิพยาภรณ์ วินจิสร ศิริพร ป้อมใย และสริดา ปงเมืองมลู 
Rames Koranee,  Chotika  Aunchai*, Anusorn Ditsawan, Thippayaporn Vinissorn, Siriporn Pomyai and Sirada Pongmuangmul 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3นครสวรรค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้พฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการตรวจ
วิเคราะห์คณุภาพน า้ทิง้ ตามมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง บีโอดี สาร
แขวนลอย สารท่ีละลายได้ทัง้หมด ตะกอนหนกั ซลัไฟด์ น า้มนัและไขมนั ทีเคเอ็น คลอรีนตกค้าง แบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
และฟีคอลโคลฟิอร์มเพื่อสนบัสนนุนโยบายกรีนแอนด์คลนีฮอสพิตอล งานอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 3 และ
ได้รับตวัอยา่งสง่ตรวจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวน 23 แหง่ รวม 62 ตวัอย่าง จ าแนกเป็นน า้ทิง้ก่อนบ าบดัและ
หลังบ าบัดจ านวน 20 และ 42 ตัวอย่าง พบผิดมาตรฐาน 20 ตัวอย่าง(ร้อยละ 100) และ 36 ตัวอย่าง (ร้อยละ 85.7) 
ตามล าดบั สาเหตสุ าคญัที่ท าให้น า้ทิง้กอ่นบ าบดัผิดมาตรฐานได้แก่ บีโอดี สารแขวนลอย และทีเคเอ็น ร้อยละ 80.0, 65.0, 
50.0 ตามล าดบั และน า้ทิง้หลงับ าบดัผิดมาตรฐานได้แก่ สารท่ีละลายได้ทัง้หมด น า้มนัและไขมนั และคลอรีนตกค้าง ร้อย
ละ 42.9, 31.0 และ 28.6 ตามล าดบั โดยที่ตวัอยา่งน า้ทิง้บางตวัอยา่งผิดมาตรฐานหลายรายการร่วมกนั ชีใ้ห้เห็นวา่ระบบ
บ าบดัน า้ทิง้สว่นใหญ่ยงัไม่สามารถบ าบดัน า้ทิง้ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ ซึ่งข้อมลูดงักลา่วได้ถกูน าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขและพฒันาระบบบ าบดัน า้ทิง้เพื่อให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบมีความปลอดภยั 
จากสารเคมีและเชือ้โรคตกค้าง  
ค าส าคัญ กรีนแอนด์คลีนฮอสพิตอลคณุภาพน า้ทิง้ สิ่งแวดล้อมเขตสขุภาพที ่3 

Abstract 

 In fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan has developed the laboratory 
capacity to be able to analyze the sewage water quality in accordance with the law for controlling the sewerage from 
some types of buildings and sizes according to the Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act, 
B.E. 2535; 11 parameters include pH, BOD, suspended solids, total dissolved solids, settleable solids, sulfide, fat oil 
and grease, TKN, residual chlorine, coliform bacteria and fecal coliform bacteria. to support the Green and Clean 
Hospital policy and environmental health work in the Health Area 3. In total 62 samples ware received from 23 
hospitals both government and private agencies, classified as pre-treatment sewage water and after treatment 20 and 
42 samples. The results found 20 and 36 samples were not comply with the standard (100 and 85.7 % respectively). 
The major causes of pre-treatment were BOD, Suspended Solids and TKN (80.0, 65.0, 50.0 % respectively), after 
treatment, the causes were total dissolved solids, fat oil and grease and residual chlorine (42.9, 31.0 and 28.6% 
respectively). Some samples found many parameters not conform the standard. Pointed out that most sewage water 
systems are still unable to treat water to meet the standards. The information has been used to solve and develop 
sewage water treatment systems for the public and the environment in the surrounding communities to be safe not 
harmful from chemicals and pathogens residual. 
Keywords: Environment, GREEN & CLAEN Hospital, Health Area 3, Quality, Sewage Water 
*Corresponding author 
Email : chotika.s@dmsc.mail.go.th 

P3-8 คุณภาพน า้ทิง้ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 3 
Quality of Sewage Water in Health Area 3 

ราเมศ กรณีย์ โชติกา อุน่ใจ* อนสุรณ์ ดิษฐสวรรค์ ทิพยาภรณ์ วินจิสร ศิริพร ป้อมใย และสริดา ปงเมืองมลู 
Rames Koranee,  Chotika  Aunchai*, Anusorn Ditsawan, Thippayaporn Vinissorn, Siriporn Pomyai and Sirada Pongmuangmul 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3นครสวรรค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้พฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการตรวจ
วิเคราะห์คณุภาพน า้ทิง้ ตามมาตรฐานควบคมุการระบายน า้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง บีโอดี สาร
แขวนลอย สารท่ีละลายได้ทัง้หมด ตะกอนหนกั ซลัไฟด์ น า้มนัและไขมนั ทีเคเอ็น คลอรีนตกค้าง แบคทีเรียโคลิฟอร์ม 
และฟีคอลโคลฟิอร์มเพื่อสนบัสนนุนโยบายกรีนแอนด์คลนีฮอสพิตอล งานอนามยัสิง่แวดล้อมในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 3 และ
ได้รับตวัอยา่งสง่ตรวจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ านวน 23 แหง่ รวม 62 ตวัอย่าง จ าแนกเป็นน า้ทิง้ก่อนบ าบดัและ
หลังบ าบัดจ านวน 20 และ 42 ตัวอย่าง พบผิดมาตรฐาน 20 ตัวอย่าง(ร้อยละ 100) และ 36 ตัวอย่าง (ร้อยละ 85.7) 
ตามล าดบั สาเหตสุ าคญัที่ท าให้น า้ทิง้กอ่นบ าบดัผิดมาตรฐานได้แก่ บีโอดี สารแขวนลอย และทีเคเอ็น ร้อยละ 80.0, 65.0, 
50.0 ตามล าดบั และน า้ทิง้หลงับ าบดัผิดมาตรฐานได้แก่ สารท่ีละลายได้ทัง้หมด น า้มนัและไขมนั และคลอรีนตกค้าง ร้อย
ละ 42.9, 31.0 และ 28.6 ตามล าดบั โดยที่ตวัอยา่งน า้ทิง้บางตวัอยา่งผิดมาตรฐานหลายรายการร่วมกนั ชีใ้ห้เห็นวา่ระบบ
บ าบดัน า้ทิง้สว่นใหญ่ยงัไม่สามารถบ าบดัน า้ทิง้ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดได้ ซึ่งข้อมลูดงักลา่วได้ถกูน าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขและพฒันาระบบบ าบดัน า้ทิง้เพื่อให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบมีความปลอดภยั 
จากสารเคมีและเชือ้โรคตกค้าง  
ค าส าคัญ กรีนแอนด์คลีนฮอสพิตอลคณุภาพน า้ทิง้ สิ่งแวดล้อมเขตสขุภาพที ่3 

Abstract 

 In fiscal year 2018, Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan has developed the laboratory 
capacity to be able to analyze the sewage water quality in accordance with the law for controlling the sewerage from 
some types of buildings and sizes according to the Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act, 
B.E. 2535; 11 parameters include pH, BOD, suspended solids, total dissolved solids, settleable solids, sulfide, fat oil 
and grease, TKN, residual chlorine, coliform bacteria and fecal coliform bacteria. to support the Green and Clean 
Hospital policy and environmental health work in the Health Area 3. In total 62 samples ware received from 23 
hospitals both government and private agencies, classified as pre-treatment sewage water and after treatment 20 and 
42 samples. The results found 20 and 36 samples were not comply with the standard (100 and 85.7 % respectively). 
The major causes of pre-treatment were BOD, Suspended Solids and TKN (80.0, 65.0, 50.0 % respectively), after 
treatment, the causes were total dissolved solids, fat oil and grease and residual chlorine (42.9, 31.0 and 28.6% 
respectively). Some samples found many parameters not conform the standard. Pointed out that most sewage water 
systems are still unable to treat water to meet the standards. The information has been used to solve and develop 
sewage water treatment systems for the public and the environment in the surrounding communities to be safe not 
harmful from chemicals and pathogens residual. 
Keywords: Environment, GREEN & CLAEN Hospital, Health Area 3, Quality, Sewage Water 
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Email : chotika.s@dmsc.mail.go.th 



220
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”

การประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจไมโครฟิลาเรียจากหลอดฮีมาโตคริตโดยตรงภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
Evaluation of direct microscopic examination from the hematocrit tube for microfilaria diagnosis.  

นเรศ พูลอนันต์* และนิสารัตน์ พูลอนันต์ 
Nares Poonanan* and Nisarat Poonanan 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
Medical Technology department, Sawanpracharak Hospital 

บทคดัย่อ 

การอพยพของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสูป่ระเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อ
มากมาย โดยเฉพาะโรคเท้าช้างซึ่งเกิดจากเชือ้หนอนพยาธิที่ส าคญัคือ Wuchereria bancrofti และ Brugia malayi  ตวั
เต็มวยัเพศเมียจะออกลกูเป็นไมโครฟิลาเรียจ านวนมาก และมียงุเป็นพาหะน าโรค ผู้ติดเชือ้สว่นใหญ่มกัไมแ่สดงอาการ จึง
เป็นการยากที่จะค้นหาผู้ติดเชือ้ การศึกษานีมี้วตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพวิธีการตรวจจากหลอดฮีมาโตคริต
โดยตรงภายใต้กล้องจลุทรรศน์เปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐานท่ีใช้ในห้องปฏิบตัิการ เพื่อใช้วินิจฉยัเชือ้ไมโครฟิลาเรียในเลอืด 
จากแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า จ านวน 31,541 ตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่าทัง้สองวิธีให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ( P-value =1.00) ซึ่งให้ค่าความไว ความจ าเพาะ การท านายผลบวก การท านาย
ผลลบ และประสิทธิภาพสงูถึงร้อยละ 100 ดงันัน้การวินจัฉยัเชือ้ไมโครฟิลาเรียในเลือดด้วยวิธีนีส้ามารถให้ผลการตรวจ
วินิจฉยัที่ถกูต้องและยงัเป็นวิธีที่ง่าย สามารถท าได้ในห้องปฏิบตัิการทัว่ ๆ ไป 
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Abstract 

 The number of immigrant laborers from neighboring countries into Thailand is increasing each year 
and this may increase the incidence of the disease for Thai people. The filariasis is often spread by immigrant 
laborers. Filariasis in Thailand is caused by Wuchereria bancrofti and Brugia malayi, which Mosquitoes are 
both carriers. The adult worms release early larval forms known as microfilariae into the host’s blood circulation. 
Almost infected people do not show symptoms. It is difficult to find an infected person. The study aimed to 
evaluate this method compared with a standard method for microfilaria diagnosis, in 31,541 blood samples of 
Myanmar immigrant laborers. The result showed two methods of detecting microfilaria are no significantly 
different (P-value =1.00). The sensitivity, specificity, positive predictive, negative predictive and efficiency value 
were 100 %. It was concluded that this method for microfilaria diagnosis is accurate, simple for microfilaria 
diagnosis and is recommended to use in general laboratory. 
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both carriers. The adult worms release early larval forms known as microfilariae into the host’s blood circulation. 
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บทคดัย่อ 

การระบาดเชือ้เอชไอวียงัคงเป็นปัญหาทัว่โลก  ประเทศไทยก าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเอดส์ การ
ป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีจากแมสู่ล่กูเป็นหนึง่ในเป้าหมายหลกัที่ได้ด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง อตัราการติดเชือ้เอชไอวีจากแม่
สูล่กูประเทศไทยปี ๒๕๕๙  ร้อยละ ๑.๙ การตรวจการติดเชือ้เอชไอวี ๑ ในเด็กอายุน้อยกว่า ๑๘  เดือนเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อ
ช่วยให้เด็กเข้าสูโ่ปรแกรมการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ดงันัน้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ท าการศึกษาอตัรา
การติดเชือ้เอชไอวี ๑ ในเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชือ้ ด้วยวิธีพีซีอาร์เพื่อประเมินสถานการณ์การติดเชือ้ ทัง้หมด ๑,๘๒๓ 
ตวัอย่าง ระหว่างปี ๒๕๕๐–๒๕๖๑ จ านวน ๑๐๐, ๑๐๔, ๙๙, ๑๒๖, ๑๕๐, ๒๘๐, ๑๒๒, ๑๙๗, ๑๕๘, ๑๕๔, ๑๓๙ และ 
๑๙๔ ตวัอยา่ง  ผลบวกจ านวน ๖, ๔, ๒, ๐, ๐, ๒, ๒, ๕, ๑, ๑, ๖ และ ๐ ตวัอยา่ง จาก ๒๒ ราย   อตัราการติดเชือ้ร้อยละ ๖, 
๓.๘, ๒, ๐,๐, ๐.๗, ๑.๖, ๒.๕, ๐.๖, ๐.๖, ๔.๓ และ ๐ ตามล าดบั ๑๐ ตวัอย่างมีประวตัิการได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ทัง้แม่
และลกู   ๒  ตวัอยา่งได้รับยาเฉพาะแม ่ ๒ ตวัอยา่งได้รับยาเฉพาะลกู  ๙ ตวัอยา่งไมไ่ด้รับยาต้านทัง้คู ่ และอีก ๖ ตวัอยา่งไม่
มีประวตัิทัง้คู ่ ตวัอย่างที่ให้ผลลบประมาณร้อยละ ๗๐ มีประวตัิการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ ผลการศึกษาท าให้ทราบอตัรา
การติดเชือ้จากแม่สู่ลกูในเขตสขุภาพที่ ๒ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศและผู้ ป่วยมีโอกาสในการ
เข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์เพิ่มขึน้ 
ค าส าคัญ เอชไอวีจากแมสู่ล่กู, พีซีอาร์, ยาต้านไวรัส 

Abstract 
HIV epidemic has been a problem of global public health. AIDS execution strategy of Thailand.The 

prevention of perinatal HIV transmission from mother to child was performed continuously. In 2016 , the rate of 
perinatal HIV transmission in Thailand was 1. 9%. The HIV-1 detection in infants that age less than 18 months is 
required to early diagnose to access to treatment program. Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok 
determined HIV samples by using PCR and collected data during fiscal year 2007-2018 to assess the HIV 
situation. Total of one thousand eight hundred and twenty three blood samples were collected during 2007-2018, 
there were 100,104,99,126,150,280,122,197,158,154,139 and 194, respectively.  The positive results showed as 
6,4,2,0,0,2,2,5,1,1,6 and 0,respectively(22 cases). The infection rates was 6,3.8,2,0,0,0.7,1.6,2.5,0.6,0.6,4.3 and 
0  percent, respectively. In positive group, 10  were received anti-retrovirus drugs in both mother and them, 2 
mothers were received anti-retrovirus drugs, 2 childs were received anti-retrovirus drugs, 9 were not administered 
both mother and them and there was no data exists for 6 samples. In negative group, approximately 70% of them 
accessed to anti-retrovirus drugs and received drugs. This study revealed that the HIV vertical rate in Health Area 
2 is likely to be declined compared to the whole country and showed the patients have more opportunities to 
access to ARVs. 
Keywords: Mother  to child HIV transmission , Polymerase Chain Reaction(PCR) , Antiretroviral (ARV) drugs 
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HIV epidemic has been a problem of global public health. AIDS execution strategy of Thailand.The 

prevention of perinatal HIV transmission from mother to child was performed continuously. In 2016 , the rate of 
perinatal HIV transmission in Thailand was 1. 9%. The HIV-1 detection in infants that age less than 18 months is 
required to early diagnose to access to treatment program. Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok 
determined HIV samples by using PCR and collected data during fiscal year 2007-2018 to assess the HIV 
situation. Total of one thousand eight hundred and twenty three blood samples were collected during 2007-2018, 
there were 100,104,99,126,150,280,122,197,158,154,139 and 194, respectively.  The positive results showed as 
6,4,2,0,0,2,2,5,1,1,6 and 0,respectively(22 cases). The infection rates was 6,3.8,2,0,0,0.7,1.6,2.5,0.6,0.6,4.3 and 
0  percent, respectively. In positive group, 10  were received anti-retrovirus drugs in both mother and them, 2 
mothers were received anti-retrovirus drugs, 2 childs were received anti-retrovirus drugs, 9 were not administered 
both mother and them and there was no data exists for 6 samples. In negative group, approximately 70% of them 
accessed to anti-retrovirus drugs and received drugs. This study revealed that the HIV vertical rate in Health Area 
2 is likely to be declined compared to the whole country and showed the patients have more opportunities to 
access to ARVs. 
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เข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์เพิ่มขึน้ 
ค าส าคัญ เอชไอวีจากแมสู่ล่กู, พีซีอาร์, ยาต้านไวรัส 

Abstract 
HIV epidemic has been a problem of global public health. AIDS execution strategy of Thailand.The 

prevention of perinatal HIV transmission from mother to child was performed continuously. In 2016 , the rate of 
perinatal HIV transmission in Thailand was 1. 9%. The HIV-1 detection in infants that age less than 18 months is 
required to early diagnose to access to treatment program. Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok 
determined HIV samples by using PCR and collected data during fiscal year 2007-2018 to assess the HIV 
situation. Total of one thousand eight hundred and twenty three blood samples were collected during 2007-2018, 
there were 100,104,99,126,150,280,122,197,158,154,139 and 194, respectively.  The positive results showed as 
6,4,2,0,0,2,2,5,1,1,6 and 0,respectively(22 cases). The infection rates was 6,3.8,2,0,0,0.7,1.6,2.5,0.6,0.6,4.3 and 
0  percent, respectively. In positive group, 10  were received anti-retrovirus drugs in both mother and them, 2 
mothers were received anti-retrovirus drugs, 2 childs were received anti-retrovirus drugs, 9 were not administered 
both mother and them and there was no data exists for 6 samples. In negative group, approximately 70% of them 
accessed to anti-retrovirus drugs and received drugs. This study revealed that the HIV vertical rate in Health Area 
2 is likely to be declined compared to the whole country and showed the patients have more opportunities to 
access to ARVs. 
Keywords: Mother  to child HIV transmission , Polymerase Chain Reaction(PCR) , Antiretroviral (ARV) drugs 
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บทคดัย่อ 

โรคมาลาเรียถือเป็นโรคประจ าถ่ินในอ าเภอศรีสาคร ซึ่งแต่ละปีมีผู้ ป่วยด้วยโรคมาลาเรียมีเป็นจ านวนมาก ทาง
ผู้วิจยัได้มีการส ารวจข้อมลูการระบาดของโรคมาลาเรียในพืน้ท่ีอ าเภอศรีสาคร โดยแบง่ตาม เดือน เพศ อาย ุหมูบ้่าน ชนิด
ของเชือ้ที่พบ ซึง่ผลการศึกษาพบวา่ เชือ้มาลาเรียในอ าเภอศรีสาครสามารถพบได้ทกุเดือนโดยเดือนท่ีเร่ิมพบเชือ้มาลาเรีย
จ านวนมากคือ ตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม เพศชายพบการติดเชือ้มาลาเรียมากกว่าเพศหญิง โดยในปี พ.ศ. 
2559 และ 2560 พบเชือ้มาลาเรียคิดเป็นร้อยละ 62.1 และ 62.6 ตามล าดบั ช่วงอายทุี่พบเชือ้มาลาเรียมากที่สดุ ในปี พ.ศ. 
2559 คือ อาย ุ0-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.4 ในปี พ.ศ.2560 คือ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 ชนิดของเชือ้ที่พบ ตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2551-2558 พบเชือ้ Plasmodium falciparum มากกว่า Plasmodium vivax ส่วนในปี พ.ศ.2559-2560 พบเชือ้ 
Plasmodium vivax มากกวา่ Plasmodium falciparum ในปี พ.ศ.2559 ต าบลกาหลงพบผู้ติดเชือ้มาลาเรียมากที่สดุ คิด
เป็นร้อยละ 36.6 ในปี พ.ศ. 2560 ต าบลศรีสาครพบผู้ติดเชือ้มาลาเรียมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 46.1 โดยหมูบ้่านท่ีพบเชือ้
มาลาเรียจะกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่แน่นอน จากข้อมลูดงักล่าวทางหน่วยงานได้สง่ต่อข้อมลูไปยงัหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการวางแผนการควบคมุโรคตามสถิติการระบาด การเตรียมทรัพยากรด้านยา 
เวชภณัฑ์ เจ้าหน้าที่ตามแหลง่ระบาดของโรคที่ส าคญั เพื่อการควบคมุก าจดัโรคมาลาเรียให้หมดจากพืน้ท่ีอ าเภอศรีสาคร
ตอ่ไป 
ค าส าคัญ: มาลาเรีย 

Abstract 
Malaria is considered a local disease in Sri Sakhon district. Each year, there are many malaria patients. 

The researcher has conducted a survey of malaria outbreaks in Sri Sakhon district. Dividing by month, gender, 
age, village, type of infection found. The study found that many malaria infections are from May to December. 
Males have more malaria infections than females. In 2016 and 2017, 62.1% and 62.6% of malaria were found, 
respectively. The most common age in 2016 and 2017 ranging from 0-10 years (24.4%) and 11-20 years 
(24.1%), respectively. Type of infection found from the year 2008-2015 is Plasmodium falciparum, but 
Plasmodium vivax was the most found in 2016 - 2017. In 2016. Kalong sub-district was found the highest malaria 
infected (36.6%), whereas Srisakorn sub-district was found the highest malaria infected in 2017 (46.1%). 
Malaria was found and spread in various villages. As mention before, the institute has forwarded these data to 
the relevant authorities for using to prepare the disease control plan, pharmaceutical resources, medical 
supplies, and staff to control and eliminate the malaria in Sri Sakorn District 
Keyword: Malaria 
E-mail: sanafeeya_25chuda@hotmail.com 
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Abstract 
Malaria is considered a local disease in Sri Sakhon district. Each year, there are many malaria patients. 

The researcher has conducted a survey of malaria outbreaks in Sri Sakhon district. Dividing by month, gender, 
age, village, type of infection found. The study found that many malaria infections are from May to December. 
Males have more malaria infections than females. In 2016 and 2017, 62.1% and 62.6% of malaria were found, 
respectively. The most common age in 2016 and 2017 ranging from 0-10 years (24.4%) and 11-20 years 
(24.1%), respectively. Type of infection found from the year 2008-2015 is Plasmodium falciparum, but 
Plasmodium vivax was the most found in 2016 - 2017. In 2016. Kalong sub-district was found the highest malaria 
infected (36.6%), whereas Srisakorn sub-district was found the highest malaria infected in 2017 (46.1%). 
Malaria was found and spread in various villages. As mention before, the institute has forwarded these data to 
the relevant authorities for using to prepare the disease control plan, pharmaceutical resources, medical 
supplies, and staff to control and eliminate the malaria in Sri Sakorn District 
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อุบัตกิารณ์ของการตรวจพบHLA-B alleleที่เสี่ยงต่อการเกดิผ่ืนแพ้ยารุนแรง ในจังหวดัพิษณุโลก 
Incidence of HLA-B Allele at risk for Severe Cutaneous Adverse Drug Reaction, Phitsanulok 
พรทิพย์ ลภันะกลุ , วิลาวลัย์ กนัธะสอน , กรรณิการ์ สมุาลย์กนัต์ และณฐัพชัร์ รัตนเดชานาคินทร์ 

Porntip Luppanakul,  Wilawan Kuntasorn, Kannika Sumankan andNatthaphat Ratanadachanakin  
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก 

Regional of Medical Science Center 2 Phitsanulok 
บทคดัย่อ 

                     ปัจจุบนัการตรวจ HLA-B allele มีความส าคญัต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อการใช้ยาโดยเฉพาะการ
เกิดอาการไมพ่ึงประสงค์รุนแรงทางระบบผิวหนงัที่เรียกวา่ Severe Cutaneous Adverse Reaction (SCAR) ซึ่งรวมกลุม่
อาการ Steven Johnsons Syndrome /toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN) นัน้   ในปี พ.ศ.2559 โรงพยาบาลพทุธ
ชินราช พิษณโุลก ร่วมกบัศนูย์พนัธุศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ด าเนินโครงการร่วมวิจยัเพ่ือประเมิน
อบุตัิการณ์การแพ้ยาและการวิจัยเพื่อน าเภสชัพนัธุศาสตร์มาใช้ในระบบสาธารณสขุ   ได้แก่ยา allopurinol, carbama-
zepineและabacavir ซึ่งเก่ียวข้องกับยีน HLA-B*58:01allele,HLA-B*15:02 allele และ HLA-B*57:01allele ตามล าดบั 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณโุลก  จึงได้เข้าร่วมโครงการตัง้แต่เดือน 
มกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2561 พบผู้ ป่วยสง่ตรวจ   HLA-B*58:01 allele 978 ราย ตรวจพบ 112 ราย (ร้อยละ 11.5) 
HLA-B*15:02 allele 60 ราย ตรวจพบ 10 ราย (ร้อยละ 16.6) และ HLA-B*57:01 allele 332 ราย ตรวจพบ 11 ราย (ร้อย
ละ3.3)  รวม1,370 ราย ตรวจพบ 133 ราย (ร้อยละ 9.7) อตัราสว่นเพศชาย:หญิง = 7:3  แสดงให้เห็นวา่การตรวจ HLA-B 
allele ก่อนเร่ิมใช้ยา มีความส าคญัต่อสขุภาพ และคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย เพื่อให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สดุ  
เนื่องมาจากความรุนแรงของโรคอาจจะก่อให้เกิดการเสยีชีวิตและรายจ่ายจากการรักษาที่เพิ่มขึน้  
ค าส าคัญ : HLA-B allele  ผ่ืนแพ้ยารุนแรง   
 

Abstract 
           Now, HLA-B allele is important for the adverse drug reactions, particularly acute skin related adverse 
events, called Severe Cutaneous Adverse Reactions (SCAR), including Steven Johnsons Syndrome /toxic 
epidermal necrolysis (SJS / TEN). In 2016, Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok  together with Medical 
Genetics Center, Department of Medical Sciences. The research project to evaluate the incidence of adverse 
drug reaction for use in the public health system, including allopurinol, carbamazepine and abacavir which 
involved the HLA-B* 58:01 allele,HLA-B *15:02 allele and HLA-B*57:01 allele, respectively. In order to achieve 
operational efficiency Regional Medical Science Center 2, Phitsanulok, participated in the project from 
January 2017 to December 2018. The patients were  HLA-B * 58: 01 allele 978 cases, 112 cases (11.5%), 
HLA-B * 15: 02 allele, 60 cases, 10 cases (16.6%) and HLA-B * 57: 01 allele 332 cases 11 cases (3.3%) were 
found, including 1,370 cases, 133 cases (9.7%) The ratio of male: female = 7: 3 shows that the HLA-B allele 
prior to initiation of therapy. It is important for health and quality of life of patients.  So that patients receive the 
most appropriate treatment due to the severity of this may cause death and additional treatment costs. 
Keyword : HLA-B allele , Severe Cutaneous Adverse Reaction, Steven Johnsons Syndrome 
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เกิดอาการไมพ่ึงประสงค์รุนแรงทางระบบผิวหนงัท่ีเรียกวา่ Severe Cutaneous Adverse Reaction (SCAR) ซึ่งรวมกลุม่
อาการ Steven Johnsons Syndrome /toxic epidermal necrolysis (SJS/TEN) นัน้   ในปี พ.ศ.2559 โรงพยาบาลพทุธ
ชินราช พิษณโุลก ร่วมกบัศนูย์พนัธุศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ด าเนินโครงการร่วมวิจยัเพ่ือประเมิน
อบุตัิการณ์การแพ้ยาและการวิจัยเพื่อน าเภสชัพนัธุศาสตร์มาใช้ในระบบสาธารณสขุ   ได้แก่ยา allopurinol, carbama-
zepineและabacavir ซึ่งเก่ียวข้องกับยีน HLA-B*58:01allele,HLA-B*15:02 allele และ HLA-B*57:01allele ตามล าดบั 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณโุลก  จึงได้เข้าร่วมโครงการตัง้แต่เดือน 
มกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2561 พบผู้ ป่วยสง่ตรวจ   HLA-B*58:01 allele 978 ราย ตรวจพบ 112 ราย (ร้อยละ 11.5) 
HLA-B*15:02 allele 60 ราย ตรวจพบ 10 ราย (ร้อยละ 16.6) และ HLA-B*57:01 allele 332 ราย ตรวจพบ 11 ราย (ร้อย
ละ3.3)  รวม1,370 ราย ตรวจพบ 133 ราย (ร้อยละ 9.7) อตัราสว่นเพศชาย:หญิง = 7:3  แสดงให้เห็นวา่การตรวจ HLA-B 
allele ก่อนเร่ิมใช้ยา มีความส าคญัต่อสขุภาพ และคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วย เพื่อให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สดุ  
เนื่องมาจากความรุนแรงของโรคอาจจะก่อให้เกิดการเสยีชีวิตและรายจ่ายจากการรักษาที่เพิ่มขึน้  
ค าส าคัญ : HLA-B allele  ผ่ืนแพ้ยารุนแรง   
 

Abstract 
           Now, HLA-B allele is important for the adverse drug reactions, particularly acute skin related adverse 
events, called Severe Cutaneous Adverse Reactions (SCAR), including Steven Johnsons Syndrome /toxic 
epidermal necrolysis (SJS / TEN). In 2016, Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok  together with Medical 
Genetics Center, Department of Medical Sciences. The research project to evaluate the incidence of adverse 
drug reaction for use in the public health system, including allopurinol, carbamazepine and abacavir which 
involved the HLA-B* 58:01 allele,HLA-B *15:02 allele and HLA-B*57:01 allele, respectively. In order to achieve 
operational efficiency Regional Medical Science Center 2, Phitsanulok, participated in the project from 
January 2017 to December 2018. The patients were  HLA-B * 58: 01 allele 978 cases, 112 cases (11.5%), 
HLA-B * 15: 02 allele, 60 cases, 10 cases (16.6%) and HLA-B * 57: 01 allele 332 cases 11 cases (3.3%) were 
found, including 1,370 cases, 133 cases (9.7%) The ratio of male: female = 7: 3 shows that the HLA-B allele 
prior to initiation of therapy. It is important for health and quality of life of patients.  So that patients receive the 
most appropriate treatment due to the severity of this may cause death and additional treatment costs. 
Keyword : HLA-B allele , Severe Cutaneous Adverse Reaction, Steven Johnsons Syndrome 
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บทคดัย่อ 

 
 การตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย  เพื่อให้ได้ผลที่
น่าเช่ือถือ ชีว้ัดความสามารถและความสม ่าเสมอของคุณภาพห้องปฏิบัติการ ต้องมีการทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการ ซึ่ง เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิ เคราะห์โดยองค์กรภายนอก ตามมาตรฐาน 
ISO15189:2012 โดยในปีพ.ศ. 2561 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ด าเนินโครงการทดสอบความช านาญ
การตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินตามระบบมาตรฐาน ISO 17043:2010 มีสมาชิกห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
โครงการทัง้หมดจ านวน 15 แห่ง โดยมีการประเมิน 2 ครัง้ต่อปี การประเมินผลการทดสอบความช านาญของสมาชิก
ห้องปฏิบัติการใช้สถิติ z-score ตามมาตรฐาน ISO13528:2015 ผลการประเมินของสมาชิกห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม
โครงการฯ  พบวา่มีความนา่เช่ือถือ ร้อยละ 88.3 ต้องเฝ้าระวงัร้อยละ 1.7 และต้องปรังปรุงร้อยละ 10.1 การประเมินคูเ่สีย่ง
ที่ทารกในครรภ์มีโอกาสเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง ถกูต้องร้อยละ 83.4 ความพงึพอใจของสมาชิกตอ่โครงการทดสอบ
ความช านาญฯ  ร้อยละ 83.1การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการโดยองค์ภายนอกเป็นการสร้างความมัน่ใจและ
เป็นการเพิ่มศกัยภาพของห้องปฏิบตัิการ ซึง่เป็นการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ผู้ รับบริการได้ประโยชน์สงูสดุ 
ค าส าคญั :การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการ/ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน/ ธาลสัซีเมีย 
 

Abstract 
 

 Hemoglobin typing is diagnosis testing for thalassemia. Proficiency testing in medical laboratory is 
believable and capability of quality laboratory process require external quality assurance follow ISO15189:2012. 
In 2018, Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok setting the proficiency program for hemoglobin typing 
according to ISO17043:2010, 15 participants, twice a year. Estimation of proficiency program by z-score follows 
ISO13528:2015. Evaluation results of laboratory members 88.3% were acceptable level, 1.7% warning signal 
level and 10.1% were unacceptable level. The risk assessment of couple have pregnancy the fetus were severe 
thalassemia 83.4%, and 83.1% were satisfaction of member in this program. The proficiency program by 
external organization was ensured confidence, to increase the potential of laboratory, continue quality 
improvement.In order to maximize the benefits of customer. 
Keyword : Proficiency testing/ Hemoglobin Typing/ Thalassemia 
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บทคดัย่อ 

การเลือกใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นปัจจัยส าคญัของการควบคมุคณุภาพผลการ
วิเคราะห์ การศกึษามีวตัถปุระสงค์ที่จะน าแนวคิด Six sigma มาใช้ในงานโลหิตวิทยา เพื่อการวางแผนควบคมุคณุภาพอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยประเมินคณุภาพวิธีการวิเคราะห์ 4 ประเภท ได้แก่ การนบัจ านวนเม็ดเลือดแดง (RBC) การนบัจ านวนเม็ด
เลือดขาว (WBC) การนับจ านวนเกล็ดเลือด (PLT) และการตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบิน (HGB) ด้วยเคร่ืองนับเม็ดเลือด 
Coulter Hmx ใช้สารควบคุมคุณภาพ 3 ระดับ (ค่าต ่า, ค่าปกติ และค่าสูง) ส าหรับ Prothrombin time (PT) และ Partial 
thromboplastin time (PTT) วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Sysmex CA 600 โดยใช้สารควบคมุคณุภาพ 2 ระดบั  คือ ปกติ และผิดปกติ 
เมื่อพิจารณาจากค่า Sigma พบว่าคณุภาพการวิเคราะห์ RBC, PLT และ HBG อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Sigma>6) WBC เกณฑ์ดี
เยี่ยม (Sigma >5) อยา่งไรก็ตาม คณุภาพการวิเคราะห์ WBC ระดบัคา่ต ่ามี Sigma <4 จึงต้องมีกระบวนการควบคมุคณุภาพท่ี
เข้มงวดกว่าการทดสอบอื่น  ผลการประเมินคณุภาพการวิเคราะห์  PT และ PTT จากค่า Sigma พบว่าการทดสอบ PT ระดบั
ปกติและผิดปกติมีเกณฑ์นา่พอใจ (Sigma>4) ขณะที่ PTT ระดบัปกติอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ และผิดปกติอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จาก
งานวิจัยสามารถน าค่า Sigma และ OPSpecs chart มาพิจารณาเลือกใช้กฎการควบคุมคุณภาพ การก าหนดจ านวนสาร
ควบคมุคณุภาพ และรอบระยะเวลาของการทดสอบคณุภาพได้อยา่งเหมาะสม  
ค าส าคัญ :การวางแผนควบคมุคณุภาพ,Sigma metric, ผลการปฏิบตัิของวิธีวิเคราะห์, การทดสอบทางโลหิตวิทยา 

Abstract 

The use of optimized QC procedure has proven its values for controlling analytical quality. The aim of study 
was to apply Six sigma concept for more efficient quality control planning in Hematology Laboratory. Sigma metric 
of testings was determined and the analytical performance was evaluated.Control materials for four parameters 
including RBC, WBC,PLT and HBG at three levels (low, normal, high) were determined by autoanalyzer, Coulter 
Hmx. Control materials (two levels; normal and abnormal) of PT and PTT were determined by autoanalyzer, Sysmex 
CA 600. When considered from Sigma values,analytical performance of normal and high levels control for RBC, PLT 
and HBG were excellent (Sigma>6),and those of WBC were also very good (Sigma >5).But at low level control the 
performance for WBC had Sigma <4, thus its quality control procedure must be more stringent than the others. 
Performance of PT and PTT were also evaluated.From their Sigma values, the performance of PT at normal and 
abnormal levels was satisfactory (Sigma>4) while PTT had excellent performance at normal level and very good at 
abnormal level. Sigma values and OPSpecs chart were taken for consideration to select the control rule, number of 
control measurement and analytical run.  
Key words: Quality Control Planning, Sigma metric, Analytical Performance, Hematological testings 
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Coulter Hmx ใช้สารควบคุมคุณภาพ 3 ระดับ (ค่าต ่า, ค่าปกติ และค่าสูง) ส าหรับ Prothrombin time (PT) และ Partial 
thromboplastin time (PTT) วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Sysmex CA 600 โดยใช้สารควบคมุคณุภาพ 2 ระดบั  คือ ปกติ และผิดปกติ 
เมื่อพิจารณาจากค่า Sigma พบว่าคณุภาพการวิเคราะห์ RBC, PLT และ HBG อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ (Sigma>6) WBC เกณฑ์ดี
เยี่ยม (Sigma >5) อยา่งไรก็ตาม คณุภาพการวิเคราะห์ WBC ระดบัคา่ต ่ามี Sigma <4 จึงต้องมีกระบวนการควบคมุคณุภาพท่ี
เข้มงวดกว่าการทดสอบอื่น  ผลการประเมินคณุภาพการวิเคราะห์  PT และ PTT จากค่า Sigma พบว่าการทดสอบ PT ระดบั
ปกติและผิดปกติมีเกณฑ์นา่พอใจ (Sigma>4) ขณะที่ PTT ระดบัปกติอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ และผิดปกติอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จาก
งานวิจัยสามารถน าค่า Sigma และ OPSpecs chart มาพิจารณาเลือกใช้กฎการควบคุมคุณภาพ การก าหนดจ านวนสาร
ควบคมุคณุภาพ และรอบระยะเวลาของการทดสอบคณุภาพได้อยา่งเหมาะสม  
ค าส าคัญ :การวางแผนควบคมุคณุภาพ,Sigma metric, ผลการปฏิบตัิของวิธีวิเคราะห์, การทดสอบทางโลหิตวิทยา 

Abstract 

The use of optimized QC procedure has proven its values for controlling analytical quality. The aim of study 
was to apply Six sigma concept for more efficient quality control planning in Hematology Laboratory. Sigma metric 
of testings was determined and the analytical performance was evaluated.Control materials for four parameters 
including RBC, WBC,PLT and HBG at three levels (low, normal, high) were determined by autoanalyzer, Coulter 
Hmx. Control materials (two levels; normal and abnormal) of PT and PTT were determined by autoanalyzer, Sysmex 
CA 600. When considered from Sigma values,analytical performance of normal and high levels control for RBC, PLT 
and HBG were excellent (Sigma>6),and those of WBC were also very good (Sigma >5).But at low level control the 
performance for WBC had Sigma <4, thus its quality control procedure must be more stringent than the others. 
Performance of PT and PTT were also evaluated.From their Sigma values, the performance of PT at normal and 
abnormal levels was satisfactory (Sigma>4) while PTT had excellent performance at normal level and very good at 
abnormal level. Sigma values and OPSpecs chart were taken for consideration to select the control rule, number of 
control measurement and analytical run.  
Key words: Quality Control Planning, Sigma metric, Analytical Performance, Hematological testings 
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การพัฒนาระบบจัดการความเส่ียงห้องปฏิบัตกิารชีวภาพ ของโรงพยาบาลในจังหวัด เชียงราย ,พะเยา ,แพร่ และน่าน 
Risk management system improvement of hospitals in Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan Provinces. 
ศศิกานต์ นามวงค์¹, วิลาวลัย์ กนัทะสอน², ธนิดา ยืนยงั¹, อญัชิษฐา เรืองวฒุิ¹, อภิษฎา สวุรรณ¹ และ อมัรา โยวงั¹ 

Sasikarn Namwong¹, Wilawan Guntason², Thanida Yeonyung¹, Anchitha Raungwut¹, Apisada Suwan¹ and Amara Yowang¹ 
¹ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย, ²ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่2 พิษณโุลก 

¹Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai, ²Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok 

บทคดัย่อ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ด าเนินการพฒันาระบบจัดการ
ความเสี่ยงตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสงักัด
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุในพืน้ที่รับผิดชอบ ได้แก่จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และนา่น  มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้
ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์มีระบบจดัการความเสี่ยงด้านชีวภาพ โดยอบรมให้ความรู้ระบบการจดัการความเสี่ยงด้าน
ชีวภาพ นิเทศงานเฉพาะกิจหลงัจากอบรมตามแบบประเมินความปลอดภยัทางห้องปฏิบตัิการ ผลการด าเนินงานตัง้แต่ปี 
พ.ศ.2558-2561 มีโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมอบรมการจดัการความเสีย่งด้านชีวภาพ จ านวน 46 แหง่ (ร้อยละ 95.8) ได้รับการ
นิเทศงานของห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรมจ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 19.6) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทัง้ 9 
แห่ง แต่ยงัมีการจดัท าแผนจัดการความเสี่ยงไม่สม ่าเสมอ ดงันัน้จึงยงัคงต้องติดตามให้ห้องปฏิบติัการประเมินตนเอง 
จดัท าแผนจดัการความเสีย่ง และนิเทศเฉพาะกิจเพื่อกระตุ้นให้ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องเพื่อความปลอดภยัของเจ้าหน้าที่
และสิง่แวดล้อม 
 ค าส าคญั : การจดัการความเสี่ยงด้านชีวภาพ, ความปลอดภยั, มาตรฐาน 

Abstract 
 During 2015-2017, Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai implemented the risk 
management system according to the guidelines of the Department of Medical Sciences for medical 
laboratories. The program  was focused on government hospital biological laboratories in Chiang Rai, Phayao, 
Phrae and Nan Provinces. The objective is improving the risk management system for target medical laboratory. 
The 3 activities are providing  biological risk management systems training course,  monitoring and on-site 
assessment after training. 46 laboratories (95.8%) were complete training course and 9 of them (19.6%) were 
monitored. The result shown All of laboratories meet the guidelines. The Rmsc 1/1 Chiang Rai should provided 
safety programe in biological laboratories continuously. 
Keywords: biorisk management, safety, standard 
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นิเทศงานของห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ที่เข้าร่วมอบรมจ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 19.6) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทัง้ 9 
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Abstract 
 During 2015-2017, Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai implemented the risk 
management system according to the guidelines of the Department of Medical Sciences for medical 
laboratories. The program  was focused on government hospital biological laboratories in Chiang Rai, Phayao, 
Phrae and Nan Provinces. The objective is improving the risk management system for target medical laboratory. 
The 3 activities are providing  biological risk management systems training course,  monitoring and on-site 
assessment after training. 46 laboratories (95.8%) were complete training course and 9 of them (19.6%) were 
monitored. The result shown All of laboratories meet the guidelines. The Rmsc 1/1 Chiang Rai should provided 
safety programe in biological laboratories continuously. 
Keywords: biorisk management, safety, standard 
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การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  
เขตจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

Knowledge Transfer to Village Health Volunteers (VHV) Community Medical Sciences in  
Chiangrai Phayao and Nan provinces in fiscal year 2018  
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บทคดัย่อ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้แก่ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเพื่อน าไป

สนบัสนนุการดแูลสขุภาพชุมชน โดยวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาองค์ความรู้ของอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการ
เฝ้าระวงั ตรวจทดสอบ และสื่อสาร ผลิตภณัฑ์สขุภาพที่ไม่ปลอดภยัให้แก่ชุมชน โดยด าเนินการพฒันาศกัยภาพ อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน จ านวน 367 คน จากหนว่ยบริการปฐมภมูิในเขตจงัหวดัเชียงราย พะเยา และนา่น จ านวน 
35 แหง่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการพฒันาเป็นแบบประเมินความรู้ก่อน-หลงัการอบรม (Google form) ซึง่สามารถน ามาพฒันา
รูปแบบการอบรมที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัชุดทดสอบอย่างง่าย อนัตรายของสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางและเสตียรอยด์ในยา
แผนโบราณ การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย และการใช้ฐานข้อมูลหน้าต่างแจ้งเตือนภัยสุขภาพ น ามา
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  มีผลการประเมินความรู้ก่อนการอบรมเฉลี่ย 
8.03 คะแนน (S.D. = 7.01) และมีผลการประเมินความรู้หลงัการอบรมเฉลี่ย 11.51 คะแนน (S.D. = 3.03) เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 43 และเมื่อใช้สถิติการทดสอบที แบบกลุ่มไม่อิสระ (paired – sample t-test dependent) ในการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนอบรมและหลงัอบรมพบว่าความรู้ของอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนแตกต่าง
อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึง่อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ดแูลสขุภาพของประชาชนให้มีสงัคมสขุภาวะที่ดีได้ 
ค าส าคัญ ; การถ่ายทอดองค์ความรู้ / อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  

Abstract 
Knowledge Transfer to Village Health Volunteers (VHV) for Community Medical Sciences for support 

health care in community. The aim of study is knowledge development of Village Health Volunteers for 
Community Medical Sciences to investigate testing and communicate the unsafe health products to 
community. The 367 VHV community medical sciences from 35 primary care unit in Chiangrai Phayao and 
Nan provinces were developed capacity. The study tool were Pre-test and Post-test (Google form) which 
lead to development training pattern that had test kit, harmful substance in cosmetics, misused steroid in 
traditional medicines, unsafe health products management and single window database. Analysis data by 
descriptive statistic found that VHV community medical sciences before training had average score 8.03 
(S.D. = 7.01) and after training had average score 11.51 (S.D. = 3.03) that increase 43%. Data analysis by 
paired – sample t-test dependent for test difference between before and after training of VHV community 
medical sciences that had result were statistically significant different (p-value < 0.05).  VHV community 
medical sciences able to applied knowledge to the health care for community well-being. 
Keywords; Knowledge Transfer / VHV Community Medical 
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8.03 คะแนน (S.D. = 7.01) และมีผลการประเมินความรู้หลงัการอบรมเฉลี่ย 11.51 คะแนน (S.D. = 3.03) เพิ่มขึน้ร้อย
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แตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนอบรมและหลงัอบรมพบว่าความรู้ของอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนแตกต่าง
อย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึง่อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ดแูลสขุภาพของประชาชนให้มีสงัคมสขุภาวะที่ดีได้ 
ค าส าคัญ ; การถ่ายทอดองค์ความรู้ / อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  

Abstract 
Knowledge Transfer to Village Health Volunteers (VHV) for Community Medical Sciences for support 

health care in community. The aim of study is knowledge development of Village Health Volunteers for 
Community Medical Sciences to investigate testing and communicate the unsafe health products to 
community. The 367 VHV community medical sciences from 35 primary care unit in Chiangrai Phayao and 
Nan provinces were developed capacity. The study tool were Pre-test and Post-test (Google form) which 
lead to development training pattern that had test kit, harmful substance in cosmetics, misused steroid in 
traditional medicines, unsafe health products management and single window database. Analysis data by 
descriptive statistic found that VHV community medical sciences before training had average score 8.03 
(S.D. = 7.01) and after training had average score 11.51 (S.D. = 3.03) that increase 43%. Data analysis by 
paired – sample t-test dependent for test difference between before and after training of VHV community 
medical sciences that had result were statistically significant different (p-value < 0.05).  VHV community 
medical sciences able to applied knowledge to the health care for community well-being. 
Keywords; Knowledge Transfer / VHV Community Medical 
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บทคดัย่อ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการตรวจพิสจูน์ของกลางยาคดี ในการ

คุ้มครองผู้บริโภค และควบคมุคุณภาพมาตรฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัฐานทางคดี จากสถานีต ารวจในเขตพืน้ท่ี
ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต การตรวจพิสูจน์ใช้วิธี
มาตรฐานตามต ารายา หรือวิธีที่ได้จากการสบืค้นจากแหลง่ข้อมลูที่นา่เช่ือถือ  พบวา่ในช่วงปี  พ.ศ. 2559, 2560 และ 2561 
มีจ านวนตวัอย่างของกลางยาคดี 509, 793 และ 606 ตวัอย่าง ตามล าดบั โดยจงัหวดัที่มีการสง่ของกลางยาคดีมากที่สดุ คือ 
สรุาษฎร์ธานี (ร้อยละ 41.5) รองลงมา คือ นครศรีธรรมราช (ร้อยละ 24.8) กระบ่ี (ร้อยละ 15.1) ภเูก็ต (ร้อยละ 9.6) ชมุพร 
(ร้อยละ 5.1) พงังา (ร้อยละ 2.6) ระนอง (ร้อยละ 1.3) ตามล าดบั ชนิดของกลางยาคดีประเภทยาแผนปัจจุบนั ท่ีตรวจพบ
มากที่สดุ คือ ยาแก้ไอที่มีสว่นผสมยาแก้แพ้ (ร้อยละ 76.5) เนื่องจากถกูใช้เป็นองค์ประกอบในการผลิตสี่คณูร้อย นอกจากนี ้
มกัปรากฏยาปลอมในวตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท และยารักษาอาการหยอ่นสมรรถภาพทางเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.8 
และ 1.9 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเลขทะเบียนยา ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง และประสานความร่วมมือกับ
หนว่ยงานที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อควบคมุและจดัการปัญหาในพืน้ที่ตอ่ไป 
ค าส าคัญ: ของกลางยาคดี, ยาแผนปัจจบุนั, ยาปลอม 

Abstract 
 Identification of drug seized materials is one of the major responsibilities of the Regional Medical 
Sciences Centers 11 Surat thani in consumer protection and in control of quality and standard in accordance 
with law. The samples collected by the police in the upper south part of Thailand including Chumphon, 
Ranong, Surat thani, Nakhorn Si Thammarat, Krabi, Phang Nga, and Phuket provinces have identified 509, 
793 and 606 samples from 2016-2018, respectively. The modern medicines were analyzed with the analytical 
method from pharmacopoeias or reliable journals. The most province samples sent in Surat thani (41.5%), Nakhorn 
Si Thammarat (24.8%), Krabi (15.1%), Phuket (9.6%), Chumphon (5.1%), Phang Nga (2.6%), and Ranong (1.3%) 
respectively. The cough and cold preparation was found to be the biggest (76.5%) that may be misapplied and in 
particular produced the Kratom cocktail (4×100). Moreover, the drugs for the treatment of hypnotic drug (16.8%) 
and erectile dysfunction (1.9%) were counterfeit drugs, respectively and then their samples did not register 
number. The Illicit drug seized materials that need surveillance and working in cooperation with the relevant 
authorities to resolving the problems in this area. 
Keywords: drug seized material, modern medicine, counterfeit drugs 
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 Identification of drug seized materials is one of the major responsibilities of the Regional Medical 
Sciences Centers 11 Surat thani in consumer protection and in control of quality and standard in accordance 
with law. The samples collected by the police in the upper south part of Thailand including Chumphon, 
Ranong, Surat thani, Nakhorn Si Thammarat, Krabi, Phang Nga, and Phuket provinces have identified 509, 
793 and 606 samples from 2016-2018, respectively. The modern medicines were analyzed with the analytical 
method from pharmacopoeias or reliable journals. The most province samples sent in Surat thani (41.5%), Nakhorn 
Si Thammarat (24.8%), Krabi (15.1%), Phuket (9.6%), Chumphon (5.1%), Phang Nga (2.6%), and Ranong (1.3%) 
respectively. The cough and cold preparation was found to be the biggest (76.5%) that may be misapplied and in 
particular produced the Kratom cocktail (4×100). Moreover, the drugs for the treatment of hypnotic drug (16.8%) 
and erectile dysfunction (1.9%) were counterfeit drugs, respectively and then their samples did not register 
number. The Illicit drug seized materials that need surveillance and working in cooperation with the relevant 
authorities to resolving the problems in this area. 
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บทคดัย่อ 
ธุรกิจขายยาบ้าออนไลน์ คือ การลกัลอบจ าหน่ายยาบ้าผ่านโซเชียลมีเดีย มีการโฆษณาผ่านเฟสบุ๊ค หรือ ไลน์ 

คล้ายการท าธุรกิจขายตรง ท าให้ผู้ เสพเข้าถงึยาเสพติดได้ง่ายขึน้ จึงสง่ผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาบ้าในเขตภาคเหนือ
ตอนลา่ง ปี 2561 กลุม่งานพิษวิทยา ได้ด าเนินโครงการสนบัสนนุแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน า
ข้อมูลไปใช้ในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัเหตกุารณ์ โดยตรวจพิสจูน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ
ด้วยเคร่ืองมือ  Headspace - Gas Chromatography / Mass spectrometer (HS-GC/MS)  จ านวน 6 ,024 ตัวอย่าง  
พบว่ายาบ้ายงัคงเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 86.5  รองลงมาคือกญัชา คิดเป็นร้อยละ 1.8 
และยงัพบว่ามีการใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น ยาอี มอร์ฟีน ยาเค  กระท่อมและมีการใช้ยาเสพติดร่วมกันมากกว่าหนึ่ง
ชนิด จังหวดัที่ส่งตัวอย่างปัสสาวะมาตรวจพิสูจน์มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ พิษณุโลก สโุขทัยและเพชรบูรณ์  คิดเป็น    
ร้อยละ 61.8, 16.9 และ 10.1 ตามล าดบั จากผลการตรวจพิสจูน์สอดคล้องกบัข้อมลูการจบักุมในพืน้ที่เก่ียวกบัธุรกิจขาย
ยาบ้าออนไลน์มีเครือข่ายอยู่ในจงัหวดัพิษณโุลกและขยายไปยงัจงัหวดัใกล้เคียง จึงสง่ผลให้เกิดการแพร่ระบาดของยาบ้า
ในเขตภาคเหนือตอนลา่งเพิ่มจากปีที่ผา่นมาเป็นเทา่ตวั 
ค าส าคัญ : ขายยาบ้าออนไลน์, ภาคเหนือตอนลา่ง, HS - GC/MS 

Abstract 
               Online methamphetamine business is a smuggling of methamphetamine through social media. Advertising via 
Facebook or line application similar to direct sales. It makes for approach in narcotic. This cause of narcotic outbreak in the 
lower northern region. In 2018 The Toxicology section analyzed narcotic in urine 6,024 samples by Headspace - Gas 
Chromatography / Mass spectrometer (HS-GC/MS). This information from operated project provided to the relevant agencies for 
narcotic prevention and suppression. The result shown that methamphetamine was still the most prevalent narcotic and 
marijuana had  86.5 % and 1.8 %, respectively . It has also been found that the addicts used other narcotic such as ecstasy, 
morphine, ketamine, Kratom and more than one types. Phitsanulok province sent urine samples is the most of region secondary 
Sukhothai and Phetchabun had 61.8%, 16.9% and 10.1%, respectively. According to the results was consistent with the arrest 
information in this area that the online methamphetamine business have networked in Phitsanulok Province and has expanded 
its network to nearby provinces. As a result, the spread of methamphetamine in the lower northern region has doubled since last 
year. 
Keyword : Online methamphetamine business, the lower north region, HS-GC/MS 
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Abstract 
               Online methamphetamine business is a smuggling of methamphetamine through social media. Advertising via 
Facebook or line application similar to direct sales. It makes for approach in narcotic. This cause of narcotic outbreak in the 
lower northern region. In 2018 The Toxicology section analyzed narcotic in urine 6,024 samples by Headspace - Gas 
Chromatography / Mass spectrometer (HS-GC/MS). This information from operated project provided to the relevant agencies for 
narcotic prevention and suppression. The result shown that methamphetamine was still the most prevalent narcotic and 
marijuana had  86.5 % and 1.8 %, respectively . It has also been found that the addicts used other narcotic such as ecstasy, 
morphine, ketamine, Kratom and more than one types. Phitsanulok province sent urine samples is the most of region secondary 
Sukhothai and Phetchabun had 61.8%, 16.9% and 10.1%, respectively. According to the results was consistent with the arrest 
information in this area that the online methamphetamine business have networked in Phitsanulok Province and has expanded 
its network to nearby provinces. As a result, the spread of methamphetamine in the lower northern region has doubled since last 
year. 
Keyword : Online methamphetamine business, the lower north region, HS-GC/MS 
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บทคดัย่อ 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจพิสจูน์ของกลางยาเสพติด วตัถท่ีุออกฤทธ์ิต่อ

จิตและประสาท และยาคดีเพื่อใช้เป็นหลกัฐานทางคดี โดยด าเนินการตรวจวิเคราะห์ของกลางยาคดีกลุม่ยาแก้แพ้ แก้ไอจาก
สถานีต ารวจในพืน้ท่ีรับผิดชอบ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ระหวา่งปีงบประมาณ 
2559- 2561จ านวนทัง้สิน้ 4,553 ตวัอย่าง ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Color test และ Thin layer chromatography ผล
การศึกษาพบว่าจงัหวดัท่ีมีของกลางกลุ่มนีส้งูสดุ คือสงขลา  2 ,406 ตวัอย่าง รองลงมา คือ นราธิวาส 885 ตวัอย่าง ยะลา 
661 ตวัอย่างและ ปัตตานี 601 ตวัอย่าง ชนิดของยาที่ตรวจพบมากที่สดุ คือ Chlorpheniramine จ านวน 3,274 ตวัอย่าง 
Diphenhydramine 901 ตวัอย่าง Chlorpheniramine ผสม Diphenhydramine 144 ตวัอย่าง ตรวจไม่พบยาแผนปัจจุบนั 
216 ตวัอย่าง และอ่ืนๆ 18 ตวัอย่าง จากแนวโน้มการตรวจพบของกลางกลุม่ยาแก้แพ้ แก้ไอในพืน้ท่ี 4 จงัหวดัชายแดนใต้
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี รวมทัง้ความหลากหลายของลักษณะตวัอย่างที่ตรวจพบซึ่งมีการแปรเปลี่ยนรูปแบบมากขึน้ ล้วน
บง่ชีว้า่ของกลางกลุม่นีย้งัเป็นปัญหาส าคญัที่ควรให้ความส าคญั ดงันัน้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้ความสนใจและเฝ้าระวงั
สถานการณ์การใช้ยาในทางที่ผิดอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อป้องกนัมิให้ปัญหาการแพร่ระบาดลกุลามจนยากแก่การแก้ไข 
ค าส าคัญ : ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ การใช้ยาในทางที่ผิด จงัหวดัชายแดนใต้ 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla,  is the laboratory for analyzing seized narcotic drugs, 

psychotropic substances and other medicines sent from the police stations in 4 border southern provinces 
(Songkhla, Pattani, Yala and Narathiwat) area.  4,553 samples of anti-histamine drugs abuse seized from 2016 to 
2018 were identified by using color test, and thin layer chromatography techniques. The results showed that the 
province with the highest number of anti-histamine drugs abuse was Songkhla (2,406 samples), followed by 
Narathiwat (885 samples), Yala (661 samples), and Pattani (601 samples).  The drugs which most commonly 
detected were Chlorpheniramine (3,274 samples), Diphenhydramine (901 samples), both Chlorpheniramine and 
Diphenhydramine (144 samples), Non-drug detected (216 samples) and not identified samples (18 samples). 
From the trend of anti-histamine drugs abuse in 4 border southern provinces were continuously detected every 
year with more variation of formulations. The information obtained indicates that anti-histamine drugs abuse is still 
an important problem. Therefore, the relevant law enforcement sectors should pay attention to continuously 
monitor the situation of drug abuse, in order to prevent the epidemic problem in the future.   
ค าส าคัญ : Anti-histamine Drugs, Abuse, South of Thailand  
*Corresponding author  
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บทคดัย่อ 
“อีริมิน” มีสารส าคญัเป็น ไนเมตาซีแพม ของกลางสงสยัวตัถุออกฤทธ์ิในพืน้ท่ี 4 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ช่วง

เดือนตุลาคม 2560-พฤศจิกายน 2561เป็นยาอีริมิน ร้อยละ 52.33 ผลการตรวจเอกลกัษณ์พบเป็นอีทิโซแลม ร้อยละ 
60.00ไนเมตาซีแพม ร้อยละ 22.22 ไนเมตาซีแพมผสมไนตราซีแพม ร้อยละ 11.11 คลอซาปีน ร้อยละ 4.44 และ ไนตราซี
แพม ร้อยละ 2.22 จึงท าการพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์อีทิโซแลมในยาอีริมิน โดยใช้เทคนิค TLC และ UV-Visible 
spectrophotometry เฟสเคลือ่นท่ี ได้แก่ ระบบ TE(Ethyl acetate: Methanol: Ammonium hydroxide = 85: 10: 5) และ 
ระบบTD (Chloroform: Acetone = 80: 20) ดกูารดดูกลนืแสง UV ที่ความยาวคลืน่ 254 และ 366 นาโนเมตร และสเปรย์
ด้วย Ferric chloride solution และ Acidified iodoplatinate solutionพบว่า วิธีมีความจ าเพาะเจาะจงกับสารมาตรฐาน 
11 ชนิด ได้แก่  Etizolam, Nimetazepam,Phenazepam, Chlordiazepoxide,Clonazepam, Alprazolam, Diazepam, 
Flunitrazepam, Midazolam, LorazepamและTriazolamปริมาณต ่าสดุที่ตรวจพบได้ของเทคนิค TLCคือ 0.2 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร และเทคนิค UV-Visible spectrophotometry ในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 450 นาโนเมตร ในสภาวะกรด คือ 
0.6 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในสภาวะด่างและเอทานอลคือ 1.2 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร วิธีการตรวจเอกลกัษณ์ที่ได้สามารถ
น ามาใช้ในห้องปฏิบตัิการ และใช้เป็นแนวทางในการตรวจเอกลกัษณ์ยาชนิดอื่นๆ ในกลุม่เบนโซไดอาซีปินส์ 
ค าส าคัญ : อีริมิน  อีทิโซแลม วตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท ตรวจเอกลกัษณ์ 
 

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

provinces in Thailand.It was 52.33% of all seized psychotic samples during September 2017 -November 
2018. Identity tests of Erimin were foundetizolam (60.00%), nimetazepam (22.22%), nimetazepam mixed with 
nitrazepam (11.11%), clozapine (4.44%) and nitrazepam (2.22%). Therefore, the identification method for 
etizolam in Erimin was developed using TLCandUV-Visible spectrophotometry. The mobile phase was the TE 
system(Ethyl acetate: Methanol: Ammonium hydroxide = 85: 10: 5) andthe TD system (Chloroform: Acetone = 
80: 20). The spot of etizolam was detected by visualization in UV chamber at the wavelength of 254 and 366 
nm and by spraying with ferric chloride solution following with acidified iodoplatinate solution. The developed 
method was specific to 11 benzodiazepines, including Etizolam, Nimetazepam,Phenazepam, 
Chlordiazepoxide,Clonazepam, Alprazolam, Diazepam, Flunitrazepam, Midazolam, Lorazepam, 
andTriazolam. LOD of TLC was 0.2 mg/mL in the TE and TD system. LOD of UV-Vis spectrophotometry in the 
wavelength range of 200 to 450 nm was 0.6 µg/mL in 0.1 N HCl and 1.2 µg/mL in 0.1 N NaOH and ethanol. 
This method can be used for identification of etizolam in laboratories and used as a guide for identification of 
other benzodiazepines. 
Keywords:Erimin, Etizolam, Psychotropic substance,Identification 
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P3-21สถานการณ์ของสารเสพติดกลุม่ Opiates ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปี 2557-2561 

The situation of Opiates in Southern Border Provinces during 2014-2018 
รัตนาภรณ์  กิจจารักษ์*, รักชนก  ดวงเพชร และจตรุพร เชือ้ชว่ยช ู
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดยงัคงเป็นปัญหาส าคญั และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ จากข้อมลูการตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะของผู้ เสพในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้ตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะชนิดมอร์ฟีนและเฮโรอีนระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 ในปี 2557 ปัสสาวะ 1,944 ตวัอย่าง ตรวจพบมอร์ฟีน 48 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 2.42), ปี 2558 ปัสสาวะ 1,040 ตวัอย่าง ตรวจพบ 93 ตวัอย่าง (ร้อยละ 9.03), ปี 2559 ปัสสาวะ 636 
ตวัอย่าง ตรวจพบ 40 ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.89), ปี 2560 ปัสสาวะ 868 ตรวจพบ 110 ตวัอย่าง (ร้อยละ12.67) และ ในปี 
2561 ปัสสาวะ 1,700 ตวัอย่าง ตรวจพบ 175 ตวัอย่าง (ร้อยละ 10.29) ทัง้นีย้งัตรวจพบมอร์ฟีนร่วมกบัเมทแอมเฟตามีน
คิดเป็นร้อยละ 10.42, 45.74, 52.50, 83.36 และ 88.57 ตามล าดบั ตรวจพบในผู้ เสพเพศชายทัง้หมด (ไมพ่บผู้ เสพในเพศ
หญิง) พบมากในช่วงอาย ุ21-30 ปี พืน้ที่ที่พบมากที่สดุคืออ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ร้อยละ 85.40 และในปี 2561 เร่ิม
พบในอ าเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี (ร้อยละ 6.29) จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่สารเสพติดกลุม่ Opiates มีการแพร่
ระบาดเพิ่มมากขึน้ ซึง่ข้อมลูนีอ้าจเป็นประโยชน์ตอ่หนว่ยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง สามารถน าข้อมลูไปใช้ส าหรับการเฝ้า
ระวงั ป้องกนัและปราบปรามการแพร่ระบาดของเฮโรอีนและมอร์ฟีนในเขตพืน้ท่ีดงักลา่วตอ่ไป 
ค ำส ำคัญ : มอร์ฟีน เฮโรอีน  เมทแอมเฟตามีน  Opiates  

Abstract 
The epidemic of opiates is still the main problem, and becomes the increasing trend. Regional 

Medical Sciences Center 12 Songkhla examined morphine and heroin from drug users who were in the 
southern boarder provinces by Urine Tests during 2014-2018. In 2014, 1,944 urine samples were tested, 
morphine was found in 48 samples (2.42%), In 2015, 1,040 urine samples found in 93 samples (9.03%), In 
2016, 636 urine samples found in 40 samples (6.89%), In 2017, 868 urine samples found in 110 samples 
(12.67%), and In 2018, 1,700 urine samples found in 175 samples (10.29%). Morphine mixed with 
methamphetamine were inspected for 10.42%, 45.74%, 52.50%, 83.36%, and 88.57%, respectively. All of the 
drug users referred to male whose ages were in 21– 30 years old. (not found in female drug users), the hot 
spot was occurred at Amphoe Jana, Songkhla Province (85.40%) and in 2018, 6.29% was accounted for 
Amphoe Sai Buri, Pattani Province. The data displayed Opiates were more spread, the report may be 
advantages for relating institutes and organizations by using data to monitor, protect, and control the 
epidemic of. Heroine and morphine in the above areas. 
Keywords: Morphine Heroin Methamphetamine Opiates 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของห้องปฏิบัตกิารชันสูตรโรงพยาบาล 
ในเขตจังหวดัตรัง พทัลุงและสตูล  

The effectiveness of Urine Drug testing of Hospital Laboratories in Trang, Phatthalung and Satun provinces 
ธรรมวฒุิ ชมูาก*  จินตนา กรดเตม็ และศรินยา ฤทธิเนียม 
Thammawut Chumak*  Jintana Krodtem and Sarinya Rittinium 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

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

บทคดัย่อ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง  ได้ท าโครงการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาลในเขต 
จงัหวดัตรัง พทัลงุและสตลู เพื่อประเมินประสทิธิผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของห้องปฏิบตัิการ
ชนัสตูรโรงพยาบาลตัง้แต่ปีงบประมาณ 2557 โดยใช้แบบประเมินระบบคณุภาพ และมาตรฐานทางห้องปฏิบตัิการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะส าหรับโรงพยาบาล และตรวจเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ   ส าหรับการด าเนินงานในปี พ.ศ.2557 
จ านวน 17 แห่ง  ผลประเมินพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัดีเป็นที่น่าพอใจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบตัิการชนัสตูรที่ได้รับการตรวจมี 23 แห่ง ผลประเมินอยู่ในระดบัดี 
18 แห่ง ระดบัดีมาก 4 แห่ง และห้องปฏิบตัิการชันสตูรที่ผลประเมินยงัต้องปรับปรุงอีก 1 แห่ง  ผลการปรับปรุงตัง้แต่ปี 
2557 ถึงปี 2561 มีการพฒันาสว่นท่ีขาด ได้แก่ ปรับปรุงคูม่ือทดสอบให้เป็นปัจจุบนั การตรวจครอบคลมุชนิดสารเสพติดที่
ทดสอบ  การใช้วตัถคุวบคมุคณุภาพ (IQC) ทดสอบคณุภาพชดุทดสอบ สว่นห้องปฏิบตัิการชนัสตูรที่ยงัต้องปรับปรุงแก้ไข 
เช่น ควรจัดท าเอกสารที่ระบุวิธีปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการตัวอย่าง การน าวตัถุควบคุมคุณภาพตรวจคุณภาพชุด
ทดสอบรวมทัง้การค้นหาสาเหตกุารควบคมุคณุภาพที่ไม่เป็นไปตามก าหนดและการป้องกนัการเกิดซ า้ ซึง่จะได้สนบัสนนุ
ช่วยเหลอืในสว่นท่ีต้องปรับปรุงอยา่งใกล้ชิดตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผลการด าเนินงานด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาล เขตจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูล 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 12/1 Trang conducted the project to inspect the effectiveness of 

urine drug testing of hospital laboratories in Trang, Phatthalung and Satun provinces by using questionnaires 
and on site visiting.  In 2014, 17 laboratories were evaluated.  The results revealed that they were in good and 
satisfactory level, and those of them were assessed as very good level in 2 0 1 5 .  For the year 2 0 1 8 , 2 3 
laboratories were evaluated. 18 laboratories found were in good level, 4 laboratories were in very good level, 
where as 1 laboratory was  unsatisfactory. The results of this study suggested that some laboratories had to 
update the test manuals, increase the capability of drug testing as well as to use internal quality control (IQC) 
sample for testing the quality of the test kit.  However, the standard of operation procedures (SOP), sample 
management, IQC sample for quality control, root cause analysis and preventive actions should be 
implemented in the hospital laboratories to improve the effectiveness of urine drug testing.   
Keyword: effectiveness of urine drug testing, hospital laboratories, Trang, Phatthalung and Satun provinces   
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บทคดัย่อ 
               อุบัติเหตุทางถนนสาเหตุหลักมาจากเมาแล้วขับ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ มีการสญัจร
เดินทางกลบัภมูิล าเนาและมีการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเฉลมิฉลอง จึงท าให้เกิดอบุตัิเหตจุากการเมาแล้วขบัมากกวา่ช่วงเวลา
ปกติ ในปี 2561 กลุม่งานพิษวิทยา ได้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อให้ผู้ เสียหายน าผลการตรวจไปใช้ในการ
ด าเนินคดีและมีข้อมลูให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการหามาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา โดยตรวจหาปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดด้วยเคร่ือง Gas chromatography – Flame Ionization Detector (GC-FID) จ านวน 754 ตัวอย่าง 
เป็นตวัอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์และช่วงเวลาปกติ (สะสมทัง้ปี) จ านวน 83, 168 และ 503 ตวัอย่าง ตามล าดบั 
ผลการศึกษาพบว่าจ านวนตวัอยา่งที่สง่มาช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ 33.4 ของช่วงเวลา
ปกติ ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลอืดเฉลีย่ของช่วงเวลาปกติ เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต์ เทา่กบั 94, 113 และ 107 มิลลกิรัม
เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณสงูกวา่กฎหมายก าหนด คิดเป็นร้อยละ 27.8, 59.3 และ 59.9 ตามล าดบั จงัหวดัที่สง่ตวัอยา่งมา
ตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์มากที่สดุคือ ตาก พิษณโุลกและอตุรดิตถ์ จากการศกึษาพบวา่ช่วงเทศกาลค่าเฉลี่ย
ของแอลกอฮอล์ในเลือดสงูกวา่ช่วงเวลาปกติซึง่สอดคล้องกบัความถ่ีของการเกิดอบุตัิเหต ุจากข้อมลูการตรวจแอลกอฮอล์
ในเลอืดทัง้ประเทศท าให้มีการแก้ไขกฎหมายให้เข้มงวดมากขึน้เพื่อลดการสญูเสยีที่จะเกิดขึน้ 
ค าส าคัญ: แอลกอฮอล์ในเลือด,เมาแล้วขบั , GC-FID 
 

Abstract 
              Road accidents are mainly caused by drunk driving. Especially during the New Year and Songkran 
festival. There traveled back to their domicile and drinking alcohol to celebrate. Therefore causing accidents 
from drunk driving more than normal period. In 2018, the toxicology section analyzed alcohol in blood by gas 
chromatography - Flame Ionization Detector (GC-FID) was 754 samples. Injured person can used result to the 
legal proceedings and provide information to relevant agencies to looked for preventive measures to solved 
problems. Samples of the New Year, Songkran festival and the normal period (accumulated all year) had 83, 
168 and 503 samples respectively.The results shown that the number of samples sent during the New Year 
and Songkran Festival had 16.5 % and 33.4 % of the normal period. Average blood alcohol concentration of 
the normal period, New Year and Songkran festival had 94, 113 and 107 mg % and concentration was higher 
than the law had 27.8%, 59.3% and 59.9% respectively. Province that sent samples is the most were Tak, 
Phitsanulok and Uttaradit. From the study, found that during the festival, the average blood alcohol 
concentration was higher than the normal period, which was consistent with the frequency of accidents.     
The law has been revised to be more stringent from data of analyzed blood alcohol of nationwide, cause of in 
order to reduce the loss that will occur. 
Keywords : Blood alcohol, Drunk driving, GC-FID 
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บทคดัย่อ 

อุบัติเหตุจราจรทางถนน เป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย ซึ่งพบว่าการเมาสุราเป็นสาเหตุส าคัญ  ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้ท าการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ ขับขี่ รถที่ประสบ
อบุตัิเหตทุางจราจร และรวบรวมข้อมลูจากการน าสง่เลอืดจากสถานพยาบาลและสถานีต ารวจในเขตพืน้ท่ีภาคใต้ ระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561  รวมจ านวน 748 ราย พบมีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายก าหนดคือ มากกว่า 50 mg% 
จ านวน 323 คน ( ร้อยละ 43.18) ส่วนใหญ่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 95.36 และ 4.02 ตามล าดบั)พบ
ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดตัง้แต่ 51 ถึง 428 mg/%  ช่วงที่พบระดบัแอลกอฮอล์มากที่สดุคือ 151 ถึง 200  mg% (ร้อยละ 
26.93) ช่วงอายทุี่ประสบอบุตัิเหตมุากที่สดุคือ  46 ถึง 60 ปี (ร้อยละ 30.65) ช่วงเวลาที่เกิดอบุตัิเหตมุากที่สดุคือ  20.00 
ถึง 23.59 น.(ร้อยละ 23.22) ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง(ร้อยละ 14.55) เมื่อวิเคราะห์การเกิด
อุบัติเหตุทัง้ปี พบว่าในเดือนมกราคมและเมษายนของทุกปีมีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 26.31 และ  26.00 
ตามล าดบั  จะเห็นได้ว่าทัง้ 2 เดือนมีวนัหยดุยาวตามเทศกาล ดงันัน้การรณรงค์ลดการขบัขี่เมื่อดื่มสรุาและการบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวนัหยดุยาวจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง 
ค าส าคัญ: ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด,อบุตัิเหตทุางจราจร 

Abstract 

Road traffic accident is major problem in Thailand, which the main cause is drunkenness.  Regional 
Medical Sciences Center 11 Surat thani analyzed 748 blood alcohol samples collected form drivers who 
suffered from road traffic accidents which sent from hospitals and police stations in Southern of Thailand, 
during the fiscal years 2016-2018.  The results showed that 323 samples (43.18%) had blood alcohol level 
between 51 to 428 mg% which exceeded the legal level at 50 mg%.  Male drivers were found more number 
than the female one (95.36% and 4.02 %, respectively).  Most of drunk drivers had blood alcohol level 
between 151 to 200 mg% (26.93%).  The age between 46 and 60 years was the most frequently found 
(30.65%) and the most traffic accident cases (23.22%) were found at the time between 8.00 and 12.00 pm.  
The most of occupations reported was company employee (14.55%).  Moreover, the most accident cases 
occurred in January and April of 26.31% and 26.00%, respectively, were also reported.  As we have known, 
January and April are the months for vacation and festival, he drunk driving campaign and law enforcement 
should be strictly proposed. 
Key words:  blood alcohol level, traffic accidents. 
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ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม ่
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บทคดัย่อ 
 ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหมไ่ด้จดัท าโปรแกรมการทดสอบความช านาญของการตรวจแอลกอฮอล์
ในเลอืดซึง่มีสมาชิกเข้าร่วมโปรแกรมจากหนว่ยงานตา่งๆภายในประเทศไทย โดยสมาชิกสามารถน าผลการทดสอบที่ได้ไป
ใช้ประกอบในการขอการรับรองตามข้อก าหนดของ ISO/IEC 17025 ผลการทดสอบของแตล่ะห้องปฏิบตัิการท่ีเข้าร่วม
สามารถประเมินโดยใช้คา่ Robust Z-score งานวิจยันีจ้ึงท าการศกึษาแนวโน้มของคา่ดงักลา่ว เพื่อใช้พิจารณาความ
สม ่าเสมอของคณุภาพการทดสอบรวมถงึปัญหาที่เกิดขึน้ของแตล่ะห้องปฏิบตัิการ โดยแนวโน้มของคา่ Robust Z-score 
พิจารณาจากทัง้ผลในการทดสอบครัง้เดยีวกนั และ ผลโดยรวม 3 ปี(2558-2560) ซึง่การศกึษานีแ้สดงให้เห็นภาพรวมการ
พฒันาการทดสอบความช านาญของห้องปฏิบตัิการรวมถึงต้นเหตแุละวิธีการแก้ไขปัญหาของห้องปฏิบตัิการท่ีผลของคา่ 
Robust Z-score ไมเ่ป็นที่นา่พอใจ ซึง่สาเหตหุลกัของความผิดพลาดของผลการทดสอบมาจากผู้ปฏิบตัิงานและ
กระบวนการเตรียมสารมาตรฐานที่น ามาใช้ในการทดสอบ ซึง่แนวทางการแก้ไขความผิดพลาดของผู้ปฏิบตัิงานสามารถ
แก้ไขได้โดยเพิ่มขัน้ตอนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด อีกทัง้สารมาตรฐานและอปุกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบตัิงานต้องผา่นการรับรองและมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอยา่งสม า่เสมอ 
ค าส าคัญ : การทดสอบความช านาญของการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด 

Abstract 
 Regional medical science center 1 Chiang Mai provides blood alcohol proficiency testing 
program.Testing results from participants were used as interlaboratory comparison for laboratory competence 
determining. Since, it is one of accreditation criteria in ISO/IEC 17025. Robust Z-score can be used to evaluate 
the testing results of all participants. This work studied the trend of this value for determining the testing quality 
and also for solving the problem occurred from the laboratories which had the outlier results. The trend of 
Robust Z-score was considered both same batch and between batch during 3 years. From this study, the 
overview of testing development will be obtained and the cause and problem resolving for the unacceptable 
results will also be clarified. The human error and the standard preparation process were possible major source 
of error. Auditing work process could be carried out by adding further steps followed the requirements. 
Standards and apparatuses used for analyze must be certified and calibrated frequently. 
Keyword :Blood alcohol proficiency testing 
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บทคดัย่อ 
ธาลสัซีเมียเป็นโรคถ่ายทอดทางพนัธุกรรมซึ่งมีอุบตัิการณ์สงูในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 

พิษณุโลก ด าเนินการตรวจโรคธาลสัซีเมีย  เพื่อค้นหาและประเมินความเสี่ยงหญิงตัง้ครรภ์และสามีต่อการมีบุตรเป็น
โรคธาลสัซีเมีย โดยตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน และตรวจแอลฟ่าธาลสัซีเมีย1 จากตวัอย่างเลือดในเขต
สขุภาพท่ี 2 ระหวา่งเดือนตลุาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561  จ านวน 434 ราย ผิดปกติ 233 ราย (ร้อยละ 53.7 ) เป็นพาหะ
ฮีโมโกลบินอี 165 ราย พาหะเบต้าธาลสัซีเมีย 26 ราย และฮีโมโกลบินเอช 14 ราย โฮโมซัยกัสฮีโมโกลบินอี 12 ราย 
และเบต้าธาลสัซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.0, 6.0, 3.2, 2.8 และ 2.3 ตามล าดบั ตวัอย่างตรวจแอล
ฟ่าธาลสัซีเมีย1 (ชนิด SEA และชนิด THAI) จ านวน 584 ราย ผิดปกติ 75 ราย (ร้อยละ 12.8) ซึ่งเป็นชนิด SEA ทัง้หมด 
หญิงตัง้ครรภ์และสามีทีต่รวจหาคู่เสี่ยงต่อการมีบตุรเป็นโรคธาลสัซีเมีย 236 คู ่พบคูเ่สีย่งโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง 15 คู่ 
(ร้อยละ 6.4) เป็นเบต้าธาลสัซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี 10 คู่ (ร้อยละ 4.3) และฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพส์ฟิทลัลสิ 5 คู่ (ร้อยละ 
2.1)  ข้อมูลดงักล่าวเป็นประโยชน์เพื่อทราบความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์มีโอกาสเป็นโรคธาลสัซีเมียชนิดรุนแรง รวมถึง
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปใช้วางแผน และป้องกนัโรคธาลสัซีเมียให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ไป 
ค าส าคญั : ธาลสัซีเมีย/ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน/แอลฟ่าธาลสัซีเมีย1 

Abstract 
Thalassemia is a high incidence hereditary disease in Thailand. The Objective of this study were to 

determine the rate of couple at risk of having fetus with severe thalassemia and the rate of hemoglobinopathies.  
A total of 434 blood samples were collected from Regional Health 2 between October 2017 and September 
2018. The test for hemoglobin(Hb) typing and alpha-thalassemia1 were performed by Regional Medical 
Sciences Center 2, Phitsanulok. The results showed that 233 samples ( 53 .7%) were abnormal. Most of them 
were the carrier of HbE (38.0%) and Beta-thalassemia (6.0%). Moreover, HbH, Homozygous HbE and Beta-
thalassemia/HbE were found in 3.2%, 2.8% and 2.3%, respectively. Out of 584 samples which were tested for 
alpha-thalassemia 75 were positive (12.8%). All of them have the defect  at SEA deletion. From 236 tested 
couples, 15 were at risk of having fetus with sever thalassemia, 6.4%. Ten couples (4.3%) were at risk of Beta-
thalassemia/HbE and 5 (2.1%) hemoglobin Bart’s hydrop fetalis. Beside of using the results for control of 
newborn baby with severe thalassemia, it might be helpful to the public health officer and other relevant 
organizations for preventing and monitoring this disease within the region in order to tackle the problem 
efficiently. 
Keyword : Thalassemia/Hb Typing /Alpha thalassemia 1 
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เปรียบเทียบปริมาณรังสีผู้ป่วยจากการถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปาก  
เคร่ืองเอกซเรย์ฟันระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กับกระแสตรง (DC) และระบบฟิล์มกับคอมพิวเตอร์ 

Comparison of patient entrance doses from intraoral radiography among alternating current (AC) and direct 
current (DC) dental x-ray machines and film and computed dental radiograph systems 
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บทคดัย่อ 

การถ่ายภาพรังสีฟันในช่องปากผู้ ป่วย ควรใช้ปริมาณรังสีน้อยทีส่ดุ แต่เกิดประโยชน์สงูสดุ  เพื่อลดความเสีย่งจากการ
เป็นมะเร็ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ได้ศึกษาปริมาณรังสีผู้ ป่วยจากโรงพยาบาลและคลินิกฟัน ในจังหวดั
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สโุขทยั และตาก จ านวน 80 เคร่ือง ระหว่าง พ.ศ. 2560-2561 โดยใช้เคร่ืองวดัรังสีชนิดโซลิด 
สเตท วดัปริมาณรังสีผู้ ป่วยผู้ ใหญ่ จากการถ่ายภาพรังสีฟันกรามบน พบปริมาณรังสี มีค่าควอไทล์ที่ 3 ของกลุ่มเท่ากับ 3.6  
mGy และปริมาณรังสีผู้ ป่วยจากเคร่ืองเอกซเรย์ฟันระบบไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) กับกระแสตรง (DC) เท่ากับ 5.3 และ 2.5  
mGy ตามล าดบั สว่นระบบล้างฟิล์ม กบั คอมพิวเตอร์ มีปริมาณรังสเีท่ากบั 5.1 และ 2.0 mGy ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบ
พบวา่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p <0.05)  โดยพบวา่เคร่ืองเอกซเรย์ระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ปริมาณรังสลีดลง 52.8%  
และระบบสร้างภาพด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีปริมาณรังสีลดลง 60.8 % ผลการศึกษาครัง้นี ้ใช้เป็นข้อมูลส าหรับเลือก
เคร่ืองเอกซเรย์ฟันระบบไฟฟ้ากระแสตรง(DC) และระบบสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อลดปริมาณรังสีที่ผู้ ป่วยได้รับให้น้อย
ทีส่ดุ 
ค าส าคัญ: ปริมาณรังสีผู้ ป่วย, เคร่ืองเอกซเรย์ฟันระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั, ระบบ ฟิล์มกบัคอมพิวเตอร์ 

Abstract 
Intraoral dental radiographic examinations should use the least amount of radiation but maximize benefits 

to reduce the risk of cancer.  Patient entrance doses ( PED) were studied by the Regional Medical Sciences 
Center 2, Phitsanulok among 80 units from hospitals and dental clinics in Phitsanulok, Petchaboon, Uttaradit, 
Sukhothai and Tak provinces during 2017 - 2018.  PED in adult patients from upper molar were measured by solid 
state detector. The third quartile of the group was 3.6 mGy. The patient doses from the AC and the DC x-ray 
machines were 5.3  and 2.5  mGy, respectively, while those of the film system and the computed dental 
radiography system were 5.1 and 2 . 0  mGy respectively.   From the results obtained, there were significant 
differences (p <0.05).  The results showed that radiation doses of the DC x-ray machine, decreased by 52.8 % 
and those of computed dental radiography system decreased by 60.8%. The results from this study indicate that 
the electric DC dental x-ray machine and the computed dental radiography system is appropriate examination 
method to reduce the patient entrance doses. 
Keywords: patient entrance doses, AC, DC dental x-ray machines, film, computed dental radiograph 
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วศิมน จฑูะภกัด*ี, ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ และสมุาล ีฤทธ์ิอดุม 

WasimonJutapakdee*, Pintana Duangsombat and Sumalee Rithiudum 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ าเภอเมือง พิษณโุลก  

Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences, AmphoeMueang, Phitsanulok 

บทคดัย่อ 

การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบตัิการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวา่ง 
ห้องปฏิบัติการซึ่ง เป็นข้อก าหนดส าคัญในการขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2010 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การการแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการด้านการหาปริมาณยาฉีดเมโทร
นิดาโซลโดยวิธีโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงตามวิธีมาตรฐาน USP 40 เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบตัิการ มีสมาชิกจากห้องปฏิบตัิการยาจากสว่นราชการและเอกชน เข้าร่วมแผน จ านวน 26 แหง่ โดยใช้คา่ z-scores 
(z) ในการประเมินผลพบว่าห้องปฏิบตัิการสมาชิก 25 แห่ง (ร้อยละ 96)  ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นที่น่าพอใจ (lzl ≤2.0) 
และมี 1 แห่ง รายงานผลการวิเคราะห์อยู่นอกช่วงการยอมรับ (lzl ≥3.0)  ซึ่งสมาชิกควรพิจารณาถึงสาเหตุความผิดพลาด
และท าการแก้ไข  ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันาและรักษามาตรฐานคณุภาพ  ห้องปฏิบตัิการควรเข้าร่วมทดสอบความช านาญ
อยา่งสม ่าเสมอ 

ค าส าคัญ:  แผนทดสอบความช านาญ  โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู 

Abstract 

 Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a requirement of ISO/IEC 17025:2010 to demonstrate 
competency and validate of laboratory. In 2018, the Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok provided a 
proficiency testing program of Metronidazole Injection by HPLC technique based on the 40th revision of the United 
States Pharmacopeia (USP 40) and the results were evaluated by z-scores (z). Twenty-six participants from 
government and private pharmaceutical laboratories were registered.  There were 25 of 26 laboratories (96%) 
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. 

Key words: Proficiency test, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC)   
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ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู 

Proficiency testing program: Assay of Metronidazole Injection by HPLC Technique 
วศิมน จฑูะภกัด*ี, ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ และสมุาล ีฤทธ์ิอดุม 

WasimonJutapakdee*, Pintana Duangsombat and Sumalee Rithiudum 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ าเภอเมือง พิษณโุลก  

Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences, AmphoeMueang, Phitsanulok 

บทคดัย่อ 

การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบตัิการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวา่ง 
ห้องปฏิบัติการซึ่ง เป็นข้อก าหนดส าคัญในการขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2010 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การการแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการด้านการหาปริมาณยาฉีดเมโทร
นิดาโซลโดยวิธีโครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงตามวิธีมาตรฐาน USP 40 เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์
ห้องปฏิบตัิการ มีสมาชิกจากห้องปฏิบตัิการยาจากสว่นราชการและเอกชน เข้าร่วมแผน จ านวน 26 แหง่ โดยใช้คา่ z-scores 
(z) ในการประเมินผลพบว่าห้องปฏิบตัิการสมาชิก 25 แห่ง (ร้อยละ 96)  ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นที่น่าพอใจ (lzl ≤2.0) 
และมี 1 แห่ง รายงานผลการวิเคราะห์อยู่นอกช่วงการยอมรับ (lzl ≥3.0)  ซึ่งสมาชิกควรพิจารณาถึงสาเหตุความผิดพลาด
และท าการแก้ไข  ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันาและรักษามาตรฐานคณุภาพ  ห้องปฏิบตัิการควรเข้าร่วมทดสอบความช านาญ
อยา่งสม ่าเสมอ 

ค าส าคัญ:  แผนทดสอบความช านาญ  โครมาโตกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสงู 

Abstract 

 Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a requirement of ISO/IEC 17025:2010 to demonstrate 
competency and validate of laboratory. In 2018, the Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok provided a 
proficiency testing program of Metronidazole Injection by HPLC technique based on the 40th revision of the United 
States Pharmacopeia (USP 40) and the results were evaluated by z-scores (z). Twenty-six participants from 
government and private pharmaceutical laboratories were registered.  There were 25 of 26 laboratories (96%) 
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. 

Key words: Proficiency test, High Performance Liquid Chromatographic (HPLC)   
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แผนการทดสอบความช านาญ: การหาปริมาณยาเมเฟนามิคแอซิดด้วยเทคนิคไทเทรชนั 
Proficiency testing program: Assay of Mefenamic acid Capsules by Titration Technique 

วศิมน จฑูะภกัด*ี, ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ และสมุาล ีฤทธ์ิอดุม 
WasimonJutapakdee*, Pintana Duangsombat and Sumalee Rithiudum 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ าเภอเมือง พิษณโุลก  
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บทคดัย่อ 

การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบตัิการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวา่ง 
ห้องปฏิบตัิการซึง่ เป็นข้อก าหนดส าคญัในการขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2010 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศนูย์วิทยา- 
ศาสตร์การการแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการยา การหาปริมาณเมเฟนามิคแอซิด 
แคปซูล โดยวิธีไทเทรชนัตามวิธีมาตรฐาน BP 2017 เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบตัิการ มีสมาชิกจากห้องปฏิบตัิการ
ยาจากสว่นราชการและเอกชน เข้าร่วมแผน จ านวน 21 แห่ง โดยใช้ค่า z-scores (z) ในการประเมินผลพบวา่ห้องปฏิบตัิการ
สมาชิก 20 แหง่ (ร้อยละ 95) ผา่นเกณฑ์การประเมินเป็นท่ีนา่พอใจ (lzl ≤2.0) และมี 1 แหง่ รายงานผลในช่วงการวิเคราะห์ที่
ให้ผลนา่สงสยั (2.0<lzl<3.0)  ซึง่สมาชิกควรพิจารณาถึงสาเหตุความผิดพลาดและท าการแก้ไข  ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันา
และรักษามาตรฐานคณุภาพ  ห้องปฏิบตัิการควรเข้าร่วมทดสอบความช านาญอยา่งสม ่าเสมอ 

ค าส าคัญ:  แผนทดสอบความช านาญ   การไทเทรต   
Abstract 

 Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a requirement of ISO/IEC 17025:2010 to demonstrate 
competency and validate of laboratory.  In 2018, the Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok provided a 
proficiency testing program of assay of Mefenamic acid Capsules by Titration technique based on The British 
Pharmacopoeia 2017 (BP 2017) and the results were evaluated by z-scores (z). Twenty-one participants from 
government and private pharmaceutical laboratories were registered. There were 20 of 21 laboratories (95%) 
were satisfactory performance (lzl ≤2.0) and one participant reported warning signal result (2.0<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. 

Key words: Proficiency test, Titration   
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บทคดัย่อ 

การทดสอบความช านาญคือการประเมินความสามารถของห้องปฏิบตัิการโดยเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวา่ง 
ห้องปฏิบตัิการซึง่ เป็นข้อก าหนดส าคญัในการขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2010 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศนูย์วิทยา- 
ศาสตร์การการแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก ได้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบตัิการยา การหาปริมาณเมเฟนามิคแอซิด 
แคปซูล โดยวิธีไทเทรชนัตามวิธีมาตรฐาน BP 2017 เพื่อประเมินผลการวิเคราะห์ห้องปฏิบตัิการ มีสมาชิกจากห้องปฏิบตัิการ
ยาจากสว่นราชการและเอกชน เข้าร่วมแผน จ านวน 21 แห่ง โดยใช้ค่า z-scores (z) ในการประเมินผลพบวา่ห้องปฏิบตัิการ
สมาชิก 20 แหง่ (ร้อยละ 95) ผา่นเกณฑ์การประเมินเป็นท่ีนา่พอใจ (lzl ≤2.0) และมี 1 แหง่ รายงานผลในช่วงการวิเคราะห์ที่
ให้ผลนา่สงสยั (2.0<lzl<3.0)  ซึง่สมาชิกควรพิจารณาถึงสาเหตุความผิดพลาดและท าการแก้ไข  ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดการพฒันา
และรักษามาตรฐานคณุภาพ  ห้องปฏิบตัิการควรเข้าร่วมทดสอบความช านาญอยา่งสม ่าเสมอ 

ค าส าคัญ:  แผนทดสอบความช านาญ   การไทเทรต   
Abstract 

 Proficiency test by inter-laboratory comparisons is a requirement of ISO/IEC 17025:2010 to demonstrate 
competency and validate of laboratory.  In 2018, the Regional Medical Sciences Center 2, Phitsanulok provided a 
proficiency testing program of assay of Mefenamic acid Capsules by Titration technique based on The British 
Pharmacopoeia 2017 (BP 2017) and the results were evaluated by z-scores (z). Twenty-one participants from 
government and private pharmaceutical laboratories were registered. There were 20 of 21 laboratories (95%) 
were satisfactory performance (lzl ≤2.0) and one participant reported warning signal result (2.0<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. 

Key words: Proficiency test, Titration   
*Corresponding author   E-mail: wasimon.j@dmsc.mail.go.th 
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การทดสอบความช านาญการหาปริมาณยาเม็ดอะทีโนลอล โดยเทคนิคยวูีเสปกโตรโฟโตเมทรี 
Proficiency testing program: Assay of Atenolol Tablets by UV-Spectrophotometry Technique 

ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ* สมุาล ีฤทธ์ิอดุม และวศิมน จฑูะภกัด ี 
Pintana Duangsombat*,  Sumalee Rithiudom  and Wasimon Jutapakdee  

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการ เป็นกระบวนการควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก ทีบ่อก
ถึงความสามารถในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก ด าเนินแผนทดสอบความช านาญการหาปริมาณยาเม็ดอะทีโนลอล โดยเทคนิคยูวีสเปกโตรโฟโตเมทรี มี
ห้องปฏิบตัิการสมาชิกเข้าร่วมจ านวน  23 แห่ง โดยก าหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์ตามต ารายาประเทศองักฤษ (BP 2017)  
ผู้ ด าเนินแผนได้ด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ ทดสอบความเป็นเนือ้เดียวกัน  ทดสอบความคงตัว และทดสอบ
ผลกระทบจากการขนส่ง ส าหรับการประเมินผลความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิก ใช้ค่าสถิติ z-score พบว่า
ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีผลการประเมินอยู่ในช่วงยอมรับได้(| z |≤2.0) จ านวน 21 แห่ง (ร้อยละ 91.3) ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกมีผลการประเมินอยูใ่นช่วงเฝ้าระวงั(2.0 <| z |<3.0)  จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 4.3)  และมีผลการประเมินอยูใ่นช่วง
ยอมรับไม่ได้ (| z |≥3.0) จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 4.3) อย่างไรก็ตามห้องปฏิบตัิการสมาชิกควรเข้าร่วมทดสอบหลายครัง้
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องของห้องปฏิบตัิการ 
ค าส าคัญ : แผนทดสอบความช านาญ  ยวูี-สเปกโตรโฟโตเมทรี 

Abstract 

The proficiency testing (PT) is the external assessment to evaluate laboratory’s performance. In 2018, 
the PT program on assay of Atenolol Tablets by UV-Spectrophotometry Technique was established by 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok. Thirty-three participants registered and all participants 
submitted the results.  The program was based on the analysis of pharmaceutical substance, according to 
Atenolol monograph in the British Pharmacopeia (BP 2017).  The PT provider had verified the method and 
analyzed for homogeneity, stability and transportation influent of PT sample.  The results reported by 
participants were evaluated by z-score. Twenty-one participants (91.3%) were found having acceptable 
results (| z |≤2.0). One participant (4.3%) had the results with warning signal (2.0<| z |< 3.0) and one 
participant (4.3%) had unacceptable result (| z |≥3.0). However, laboratories should regularly participate in PT 
scheme for quality control and development of laboratory’s competence. 
Keywords: Proficiency testing, UV-Spectrophotometry  
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P3-30 การทดสอบความช านาญการหาปริมาณยาเม็ดอะทีโนลอล โดยเทคนิคยวูีเสปกโตรโฟโตเมทรี 
Proficiency testing program: Assay of Atenolol Tablets by UV-Spectrophotometry Technique 

ป่ินฑนา ดวงสมบตัิ* สมุาล ีฤทธ์ิอดุม และวศิมน จฑูะภกัด ี 
Pintana Duangsombat*,  Sumalee Rithiudom  and Wasimon Jutapakdee  

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณโุลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการ เป็นกระบวนการควบคมุคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก ทีบ่อก
ถึงความสามารถในการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก ด าเนินแผนทดสอบความช านาญการหาปริมาณยาเม็ดอะทีโนลอล โดยเทคนิคยูวีสเปกโตรโฟโตเมทรี มี
ห้องปฏิบตัิการสมาชิกเข้าร่วมจ านวน  23 แห่ง โดยก าหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์ตามต ารายาประเทศองักฤษ (BP 2017)  
ผู้ ด าเนินแผนได้ด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ ทดสอบความเป็นเนือ้เดียวกัน  ทดสอบความคงตัว และทดสอบ
ผลกระทบจากการขนส่ง ส าหรับการประเมินผลความสามารถของห้องปฏิบัติการสมาชิก ใช้ค่าสถิติ z-score พบว่า
ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีผลการประเมินอยู่ในช่วงยอมรับได้(| z |≤2.0) จ านวน 21 แห่ง (ร้อยละ 91.3) ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกมีผลการประเมินอยูใ่นช่วงเฝ้าระวงั(2.0 <| z |<3.0)  จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 4.3)  และมีผลการประเมินอยูใ่นช่วง
ยอมรับไม่ได้ (| z |≥3.0) จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 4.3) อย่างไรก็ตามห้องปฏิบตัิการสมาชิกควรเข้าร่วมทดสอบหลายครัง้
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อการพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องของห้องปฏิบตัิการ 
ค าส าคัญ : แผนทดสอบความช านาญ  ยวูี-สเปกโตรโฟโตเมทรี 

Abstract 

The proficiency testing (PT) is the external assessment to evaluate laboratory’s performance. In 2018, 
the PT program on assay of Atenolol Tablets by UV-Spectrophotometry Technique was established by 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok. Thirty-three participants registered and all participants 
submitted the results.  The program was based on the analysis of pharmaceutical substance, according to 
Atenolol monograph in the British Pharmacopeia (BP 2017).  The PT provider had verified the method and 
analyzed for homogeneity, stability and transportation influent of PT sample.  The results reported by 
participants were evaluated by z-score. Twenty-one participants (91.3%) were found having acceptable 
results (| z |≤2.0). One participant (4.3%) had the results with warning signal (2.0<| z |< 3.0) and one 
participant (4.3%) had unacceptable result (| z |≥3.0). However, laboratories should regularly participate in PT 
scheme for quality control and development of laboratory’s competence. 
Keywords: Proficiency testing, UV-Spectrophotometry  
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การให้บริการทดสอบความช านาญสารเสพติดในปัสสาวะ 
ของส านักยาและวตัถุเสพตดิปี 2557-2561 

Proficiency testing services for narcotics in urine of the Bureau of Drug and Narcotic, 2014-2018 
องัคณา  กริชพิทกัษ์เงิน*, อรพิณ  ทนนัขตัิ, รุ่งทิพย์  เจือตี๋, สเุมธ  เที่ยงธรรม, สรัลนนัท์  เผา่พืชพนัธุ์, 

พชัรา  คงอินทร์, อชิรญา  นาคฤทธ์ิ, พิชญา  มาลา, ภรณ์ทิพย์  ท้วมทอง 
Angkana Kritpitakngoen*, Orapin  Tanunkat, Rungtip Juati, Sumate  Thiangthum, Saralnun Phaophuetphan, 

Phatchara Kongin, Achiraya Nakkarit, Pichaya Mala, Pornthip Tuamthong. 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด 

Bureau of Drug and Narcotic 

บทคดัย่อ 
กระบวนการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะเป็นขัน้ตอนส าคัญในการคัดกรองผู้ เสพยาเสพติด เข้าสู่การ

บ าบดัรักษา เพื่อให้มัน่ใจว่าผลการทดสอบมีความถกูต้อง แม่นย า และน่าเช่ือถือ จึงจ าเป็นที่ห้องปฏิบตัิการทดสอบต้อง
เ ข้ า ร่ ว มทดสอบคว าม ช า น าญ กับหน่ ว ย ง านที่ ผ่ า นก า ร รั บ ร อ ง ต ามม าต รฐ า น  ISO/IEC 17043: 2010 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านกัยาและวตัถเุสพติด เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความช านาญสารเสพติดใน
ปัสสาวะตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั  ใน  2 แผน คือ แผนการตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ และ
แผนการตรวจเบือ้งต้นสารเสพติดในปัสสาวะ มีจ านวนสมาชิกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขึน้ตามล าดบั รวม 766 แห่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สารเป้าหมาย ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน มอร์ฟืน กัญชา ยาอี และโคเคน  ตวัอย่างทดสอบ
จ านวน 4 ตวัอย่าง ปีละ 1 รอบ สมาชิกรายงานผลการทดสอบถกูต้องมีแนวโน้มสงูขึน้ทกุปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สมาชิกรายงานผลการทดสอบในภาพรวมถูกต้องกว่า ร้อยละ 90 และ แต่อย่างไรก็ตามมี สมาชิกบางส่วนท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนของผลการทดสอบ  จึงต้องวางแผนในการพฒันาสมาชิกดงักลา่วต่อไป  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ผู้ให้บริการได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทกุขัน้ตอนการด าเนินงาน   สมาชิกมีความ
พึงพอใจและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ผู้ รับบริการของสมาชิกได้รับความเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดชองประเทศ 
ค าส าคญั :  การทดสอบความช านาญสารเสพติดในปัสสาวะ 

Abstract 
 Urine drug testing process is an important step in screening drug users. To ensure that the test results 
are precise, accurate and reliable, it is therefore necessary that the laboratory testing should participate in the 
proficiency testing program with the certified unit according to ISO / IEC 17043: 2010.  Bureau of Drugs and 
Narcotics, Department of Medical Sciences has been a unit of proficiency testing provider for narcotics in urine 
since the fiscal year 2003 until the present. The proficiency testing for narcotics in urine consists of two 
schemes, namely, scheme of screening test of narcotics in urine and confirmation testing of narcotics in urine. 
There are a number of participating laboratories in both the public and private sectors increased by 766 
respectively in the fiscal year 2018.  The prevalent narcotics, methamphetamine, morphine, marijuana, ecstasy 
and cocaine, were used as proficiency test samples four samples a year.  Because of training courses and 
supervision the participating laboratories of us every year, the participants reported the accurate results 
increasing more than 90 percent in 2018.  However, there are some members reported with the inaccurate test 
results therefore we will plan to develop such members further.  Moreover, to meet the needs of members 
effectively, we have used information technology.  Participants are satisfied with the service.  Participants’ client 
receives fairness and increase the effectiveness of prevention and suppression of drug abuse in the country 
Keyword : Proficiency Testing, Narcotics in Urine 
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P3-31 การให้บริการทดสอบความช านาญสารเสพติดในปัสสาวะ 
ของส านักยาและวตัถุเสพตดิปี 2557-2561 

Proficiency testing services for narcotics in urine of the Bureau of Drug and Narcotic, 2014-2018 
องัคณา  กริชพิทกัษ์เงิน*, อรพิณ  ทนนัขตัิ, รุ่งทิพย์  เจือตี๋, สเุมธ  เที่ยงธรรม, สรัลนนัท์  เผา่พืชพนัธุ์, 

พชัรา  คงอินทร์, อชิรญา  นาคฤทธ์ิ, พิชญา  มาลา, ภรณ์ทิพย์  ท้วมทอง 
Angkana Kritpitakngoen*, Orapin  Tanunkat, Rungtip Juati, Sumate  Thiangthum, Saralnun Phaophuetphan, 

Phatchara Kongin, Achiraya Nakkarit, Pichaya Mala, Pornthip Tuamthong. 
ส านกัยาและวตัถเุสพติด 

Bureau of Drug and Narcotic 

บทคดัย่อ 
กระบวนการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะเป็นขัน้ตอนส าคัญในการคัดกรองผู้ เสพยาเสพติด เข้าสู่การ

บ าบดัรักษา เพื่อให้มัน่ใจว่าผลการทดสอบมีความถกูต้อง แม่นย า และน่าเช่ือถือ จึงจ าเป็นที่ห้องปฏิบตัิการทดสอบต้อง
เ ข้ า ร่ ว มทดสอบคว าม ช า น าญ กับหน่ ว ย ง านที่ ผ่ า นก า ร รั บ ร อ ง ต ามม าต รฐ า น  ISO/IEC 17043: 2010 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านกัยาและวตัถเุสพติด เป็นหน่วยงานให้บริการทดสอบความช านาญสารเสพติดใน
ปัสสาวะตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั  ใน  2 แผน คือ แผนการตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ และ
แผนการตรวจเบือ้งต้นสารเสพติดในปัสสาวะ มีจ านวนสมาชิกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขึน้ตามล าดบั รวม 766 แห่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สารเป้าหมาย ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน มอร์ฟืน กัญชา ยาอี และโคเคน  ตวัอย่างทดสอบ
จ านวน 4 ตวัอย่าง ปีละ 1 รอบ สมาชิกรายงานผลการทดสอบถกูต้องมีแนวโน้มสงูขึน้ทกุปี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สมาชิกรายงานผลการทดสอบในภาพรวมถูกต้องกว่า ร้อยละ 90 และ แต่อย่างไรก็ตามมี สมาชิกบางส่วนท่ีมีความ
คลาดเคลื่อนของผลการทดสอบ  จึงต้องวางแผนในการพฒันาสมาชิกดงักลา่วต่อไป  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ผู้ให้บริการได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในทกุขัน้ตอนการด าเนินงาน   สมาชิกมีความ
พึงพอใจและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ผู้ รับบริการของสมาชิกได้รับความเป็นธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดชองประเทศ 
ค าส าคญั :  การทดสอบความช านาญสารเสพติดในปัสสาวะ 

Abstract 
 Urine drug testing process is an important step in screening drug users. To ensure that the test results 
are precise, accurate and reliable, it is therefore necessary that the laboratory testing should participate in the 
proficiency testing program with the certified unit according to ISO / IEC 17043: 2010.  Bureau of Drugs and 
Narcotics, Department of Medical Sciences has been a unit of proficiency testing provider for narcotics in urine 
since the fiscal year 2003 until the present. The proficiency testing for narcotics in urine consists of two 
schemes, namely, scheme of screening test of narcotics in urine and confirmation testing of narcotics in urine. 
There are a number of participating laboratories in both the public and private sectors increased by 766 
respectively in the fiscal year 2018.  The prevalent narcotics, methamphetamine, morphine, marijuana, ecstasy 
and cocaine, were used as proficiency test samples four samples a year.  Because of training courses and 
supervision the participating laboratories of us every year, the participants reported the accurate results 
increasing more than 90 percent in 2018.  However, there are some members reported with the inaccurate test 
results therefore we will plan to develop such members further.  Moreover, to meet the needs of members 
effectively, we have used information technology.  Participants are satisfied with the service.  Participants’ client 
receives fairness and increase the effectiveness of prevention and suppression of drug abuse in the country 
Keyword : Proficiency Testing, Narcotics in Urine 
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P3-32 คุณภาพด้านการปนเป้ือนเชือ้จุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรโอทอป/เอสเอ็มอี  
ในพืน้ที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 4 ระหว่างปี 2558-2561 

Quality of Microbial Contamination in OTOP/SME Herbal Cosmetic Products in Health Area 3 and 4 during 2011-2015  
สริดา ปงเมืองมลู*  วิสฐิศกัดิ์  วฒุิอดิเรก และณฐัพร  คล้ายคลงึ 

Sirada Pongmuangmul*, Wisitsakwu ttiadirek and Nattaporn Klykleung 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 3 Nakhonsawan, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรโอทอป/เอสเอ็มอี เป็นผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมสนบัสนนุจากรัฐบาล
เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ และส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพืน้ท่ีเขตสขุภาพที่ 3 และ 4 ได้ร่วมกนัพฒันาและเฝ้าระวงั
คณุภาพด้านการปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ความรู้เร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการ
ผลติที่ดี (GMP) เมื่อพบคณุภาพไม่ผา่นเกณฑ์จะด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกนั ผลจากการตรวจวิเคราะห์คณุภาพด้านการ
ปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรีย์ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 จ านวน 67 ตวัอย่าง พบไมผ่า่นเกณฑ์ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ พ.ศ.2553 และ 2559 เร่ือง ก าหนดลกัษณะของเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลิตน าเข้าหรือขาย จ านวน 7 ตวัอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 10.4 สาเหต ุได้แก่ จ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศ ซูโดโมแนสแอรูจิโนซา คลอสตริเดียม 
และ จ านวนแบคทีเรีย ยีสต์และราที่เจริญโดยใช้อากาศร่วมกบัคลอสตริเดียม จ านวน 4, 1, 1 และ 1 ตวัอย่าง ตามล าดบั 
นอกจากนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศนูย์ ฯ ได้เร่ิมอบรมให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาด้านการพฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์
ทัง้การออกแบบบรรจภุณัฑ์ การพฒันาสตูรต ารับ และการควบคมุคณุภาพให้ผู้ประกอบการเป้าหมาย จ านวน 2 แห่ง โดย
คาดหวงัวา่ภายในปี พ.ศ.2563 ผลติภณัฑ์จากผู้ประกอบการดงักลา่ว จะมีคณุภาพสอดคล้องตามเกณฑ์ FDA Thai Herb 
และสามารถเป็นต้นแบบให้กบัผู้ประกอบการโอทอป/เอสเอ็มอี รายอื่น ตอ่ไป 
ค าส าคัญ การปนเปือ้นเชือ้จลุินทรีย์  คณุภาพ  เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร  เศรษฐกิจชมุชน  โอทอป/เอสเอ็มอี 

Abstract  

 OTOP/SME herbal cosmetic products are the products that supported by Thai government in order to 
strengthen rural economic community that it is an important part of country development. Regional Medical 
Sciences Center 3 Nakhonsawan and Provincial Public Health Offices in Health Areas 3 and 4 had continuously 
joint monitored and developed those products since the fiscal year 2015. The program starting from provided 
Good Manufacturing Practice (GMP) knowledge and when found the products that did not pass the criteria team 
will go to solve the problem together. In fiscal year 2015-2018, the results of microbial contamination of 67 
samples showed that 7 samples (10.4%) failed to comply with the Notification of the Ministry of Public Health 
B.E.2553 and 2559, have found aerobic plate count, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium spp., aerobic plate 
count and Clostridium spp. were 4, 1, 1 and 1 samples, respectively. In addition, in the fiscal year 2018 , we 
started training to provide knowledge and was a consultant on product quality development of packaging 
design, formulation development and quality control for 2 target OTOP/SME entrepreneurs, expected that by 
the year 2020, products from such manufacturers will be qualified according to the FDA Thai Herb criteria and 
can be a model for other OTOP/SME entrepreneurs 
Keywords: Economic community, Herbal cosmetic, Microbial contamination, OTOP/SME, Quality 
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Sciences Center 3 Nakhonsawan and Provincial Public Health Offices in Health Areas 3 and 4 had continuously 
joint monitored and developed those products since the fiscal year 2015. The program starting from provided 
Good Manufacturing Practice (GMP) knowledge and when found the products that did not pass the criteria team 
will go to solve the problem together. In fiscal year 2015-2018, the results of microbial contamination of 67 
samples showed that 7 samples (10.4%) failed to comply with the Notification of the Ministry of Public Health 
B.E.2553 and 2559, have found aerobic plate count, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium spp., aerobic plate 
count and Clostridium spp. were 4, 1, 1 and 1 samples, respectively. In addition, in the fiscal year 2018 , we 
started training to provide knowledge and was a consultant on product quality development of packaging 
design, formulation development and quality control for 2 target OTOP/SME entrepreneurs, expected that by 
the year 2020, products from such manufacturers will be qualified according to the FDA Thai Herb criteria and 
can be a model for other OTOP/SME entrepreneurs 
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขต จังหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ระหว่าง
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Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาย้อนหลงัโดยศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ใน

จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู ตวัอยา่งที่สง่ตรวจวิเคราะห์ ระหวา่งปี พ.ศ. 
2558-2561 จ านวน 130 ตวัอย่าง เทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท ฉบบัที่ 356 (พ.ศ.2556) และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง มาตรฐานอาหารด้านจุลนิทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ฉบบัที่ 
356 (พ.ศ.2556) พบว่ามีเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 108 ตวัอย่าง (ร้อยละ 83.07) ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 22 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 16.92)  โดยพบเชือ้โคลฟิอร์ม 8 ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.15) พบมากที่สดุใน เคร่ืองดื่มชนิดชาชง พบ 
ยีสต์และรา 10 ตวัอย่าง(ร้อยละ 7.69) พบมากที่สดุในเคร่ืองดื่มเกล็ดหิมะ เคร่ืองดื่มชาชง และเคร่ืองดื่มแห้ง และพบเชือ้โคลิ
ฟอร์มรวมยีสต์และรา 4 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 3.07) พบมากที่สดุใน เคร่ืองดื่มเกลด็หิมะ เคร่ืองดื่มชาชง แตไ่มพ่บเชือ้จลุนิทรีย์ที่ท าให้
เกิดโรค ดงันัน้เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตและจ าหน่ายในพืน้ที่จังหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยงัคงมีปัญหา
คณุภาพด้านจลุชีววิทยา เนื่องจากสขุลกัษณะกระบวนการผลติที่ยงัไมถ่กูต้อง ดงันัน้ผู้ เก่ียวข้องควรมีการสือ่สารและแจ้งเตือนไป
ยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการควบคมุ ก ากบั เพื่อลดความเสีย่งผลกระทบตอ่สขุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ ; คณุภาพ/จลุชีววิทยา/เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท 

Abstract 
 This study is a retrospective study to study of microbiological quality of beverage in a sealed container in 
Chiang Rai, Phayao, Phrae  and Nan provinces. The researcher collected and analyzed the 130 samples since 
2015 – 2018 and conform to notification of the Ministry of Public Health (No.356) B.E. 2556 Re: Beverage in a sealed 
container and notification of the Ministry of Public Health (No.364) B.E. 2559 Re: Standards for Pathogenic 
Microorganisms in Food. The result shown that  beverage in a sealed container conformed the standard 108 
samples (83.07%). The examined data found that beverage in a sealed containers exceeded criteria 22 out of 130 
(16.92%). Coliform bacteria were found in 8 samples (6.15%) such as a beverage in the dried tea form. Yeast and 
mold were found in 10 samples (7.69%) such as a beverage in snow flake form, dried tea form and dried form. 
Coliform bacteria, yeast and mold were found in 4 samples (3.07%) such as a beverage in snow flake form, dried 
tea form but not found pathogenic bacteria. Therefore, beverage in a sealed container produced and sold in the 
areas of Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan provinces still has quality problems with microbiological due to 
hygienic production processes that are not yet valid. Therefore, the concerned person should have communication 
and notification to the relevant authorities. To continue to control and reduce the risk of health effects. 
Keywords; Quality/Microbiology/Beverage in a sealed container 
*Corresponding author 
E-mail: angsanazaa@gmail.com 

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขต จังหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 

The Study of microbiological Quality of Beverage in sealed container in Chiang Rai Payao Phare Nan Provinces 
during fiscal year. 2015-2018 

อังสนา ค าเงนิ*, อกุฤษฎ์ สกุใส, ชญัญาทิพย์ พทุธวงศ์, ชยัวฒัน์ อินเรือง 
Angsana Khomngen*, Ugrit Suksai, Chunyatip Puttawong, Chaiwat Inreung 

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

บทคดัย่อ 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาย้อนหลงัโดยศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ใน

จงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู ตวัอยา่งที่สง่ตรวจวิเคราะห์ ระหวา่งปี พ.ศ. 
2558-2561 จ านวน 130 ตวัอย่าง เทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท ฉบบัที่ 356 (พ.ศ.2556) และ ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง มาตรฐานอาหารด้านจุลนิทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ฉบบัที่ 
356 (พ.ศ.2556) พบว่ามีเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 108 ตวัอย่าง (ร้อยละ 83.07) ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 22 ตวัอยา่ง(ร้อยละ 16.92)  โดยพบเชือ้โคลฟิอร์ม 8 ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.15) พบมากที่สดุใน เคร่ืองดื่มชนิดชาชง พบ 
ยีสต์และรา 10 ตวัอย่าง(ร้อยละ 7.69) พบมากที่สดุในเคร่ืองดื่มเกล็ดหิมะ เคร่ืองดื่มชาชง และเคร่ืองดื่มแห้ง และพบเชือ้โคลิ
ฟอร์มรวมยีสต์และรา 4 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 3.07) พบมากที่สดุใน เคร่ืองดื่มเกลด็หิมะ เคร่ืองดื่มชาชง แตไ่มพ่บเชือ้จลุนิทรีย์ที่ท าให้
เกิดโรค ดงันัน้เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตและจ าหน่ายในพืน้ที่จังหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยงัคงมีปัญหา
คณุภาพด้านจลุชีววิทยา เนื่องจากสขุลกัษณะกระบวนการผลติที่ยงัไมถ่กูต้อง ดงันัน้ผู้ เก่ียวข้องควรมีการสือ่สารและแจ้งเตือนไป
ยงัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการควบคมุ ก ากบั เพื่อลดความเสีย่งผลกระทบตอ่สขุภาพตอ่ไป 
ค าส าคัญ ; คณุภาพ/จลุชีววิทยา/เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิท 

Abstract 
 This study is a retrospective study to study of microbiological quality of beverage in a sealed container in 
Chiang Rai, Phayao, Phrae  and Nan provinces. The researcher collected and analyzed the 130 samples since 
2015 – 2018 and conform to notification of the Ministry of Public Health (No.356) B.E. 2556 Re: Beverage in a sealed 
container and notification of the Ministry of Public Health (No.364) B.E. 2559 Re: Standards for Pathogenic 
Microorganisms in Food. The result shown that  beverage in a sealed container conformed the standard 108 
samples (83.07%). The examined data found that beverage in a sealed containers exceeded criteria 22 out of 130 
(16.92%). Coliform bacteria were found in 8 samples (6.15%) such as a beverage in the dried tea form. Yeast and 
mold were found in 10 samples (7.69%) such as a beverage in snow flake form, dried tea form and dried form. 
Coliform bacteria, yeast and mold were found in 4 samples (3.07%) such as a beverage in snow flake form, dried 
tea form but not found pathogenic bacteria. Therefore, beverage in a sealed container produced and sold in the 
areas of Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan provinces still has quality problems with microbiological due to 
hygienic production processes that are not yet valid. Therefore, the concerned person should have communication 
and notification to the relevant authorities. To continue to control and reduce the risk of health effects. 
Keywords; Quality/Microbiology/Beverage in a sealed container 
*Corresponding author 
E-mail: angsanazaa@gmail.com 

P3-33



245
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”

0
3

ห
อ

งท
ี่

สาขาเครอืข่ายฐานคดิวทิยาศาสตร์การแพทย์

คุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) กลุ่มอาหารและเคร่ืองดื่มในเขตสุขภาพที่ 6 
Microbiological quality of OTOP Products (Food and Beverage) in Region 6 Health Provider   

ธนิดา ไมตรีประดบัศรี* และ มลวดี ศรีหะทยั  
Tanida  Maitrepradubsri* and  Monwadee  Srihathai  

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi, Department of Medical Sciences 

บทคดัย่อ 
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับ ส านกังานสาธารณสขุจังหวดัในเขตสขุภาพท่ี 6 ได้เก็บตวัอย่าง

ผลิตภณัฑ์ชุมชน (OTOP) กลุม่อาหารและเคร่ืองดื่ม เพ่ือตรวจสอบคณุภาพทางจุลชีววิทยา โดยด าเนินการตัง้แต่เดือน
มกราคมถึงสิงหาคม 2561 จ านวน 55 ตวัอย่าง จ าแนกได้เป็น อาหาร 40 ตวัอย่าง และเคร่ืองดื่ม 15 ตวัอย่าง  ผลการ
ตรวจคณุภาพทางจุลชีววิทยา พบว่า อาหารผ่านมาตรฐาน 33 ตวัอย่าง (82.5%) ไม่ผ่านมาตรฐาน 7 ตวัอย่าง (17.5%) 
โดยพบมีการปนเปื้อนเชือ้จุลินทรีย์เกินมาตรฐาน ได้แก่ จ านวนจุลินทรีย์ 2 ตวัอย่าง (5%), จ านวนจุลินทรีย์และพบเชือ้ 
Bacillus cereus 2 ตวัอยา่ง (5%), พบทัง้เชือ้ B. cereus และ Clostridium perfringens 1 ตวัอยา่ง (2.5%), จ านวนยีสต์
และรา 1 ตวัอย่าง (2.5%) และพบเชือ้ C. perfringens 1 ตวัอย่าง (2.5%) ส าหรับเคร่ืองดื่มผ่านมาตรฐาน 11 ตวัอย่าง 
(73.3%) ไมผ่า่นมาตรฐาน 4 ตวัอยา่ง (26.7%) โดยพบมีการปนเปือ้นเชือ้จลุนิทรีย์เกินมาตรฐาน ได้แก่ จ านวนยีสต์และรา 
2 ตวัอยา่ง (13.3%) และพบเชือ้ Coliform bacteria 2 ตวัอยา่ง (13.3%) จากข้อมลูแสดงให้เห็นวา่ ผลิตภณัฑ์ชุมชนกลุม่
อาหารและเคร่ืองดื่มสว่นใหญ่มีคณุภาพได้มาตรฐาน มีเพียงบางสว่นเทา่นัน้ที่ยงัต้องได้รับการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
เพื่อท าให้ผลติภณัฑ์ชมุชน (OTOP) กลุม่อาหารและเคร่ืองดื่มมีคณุภาพมาตรฐานท่ีดีตอ่ไป 
ค าส าคัญ : คณุภาพทางจลุชีววิทยา, ผลิตภณัฑ์ชมุชน 

Abstract 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi in association with the Provincial Public Health Offices 

in Region 6th Health Provider, Total 40 samples of OTOP food products and 15 samples of OTOP beverage 
products were collected to analyze microbiological quality during January to August 2018.The results of 
quality of food products found that 33 samples (82.5%) conformed to the standard and 7 samples (17.5%) did 
not meet the standard. The disqualified products were contaminated with microorganisms exceed criteria of  
2 samples (5%) were found microbial count, microbial count and B. cereus of 2 samples (5%), B. cereus and 
C.perfringens of 1 samples (2 .5 %) , yeast and mold count of 1 samples (2 .5%)  and C. perfringens of 1 
samples (2.5%). The results of quality of beverage products found that 11 samples (73.3%) conformed to the 
standard and 4 samples (26 .7%)  did not meet the standard. The disqualified products were contaminated 
with microorganisms exceed criteria of 2 samples (13 .3%)  were found yeast and mold count and Coliform 
bacteria of 2 samples ( 1 3 . 3 %) .This study indicated that most of OTOP products met the standard 
requirement. Some of them have to be improved in food processing in order to achieve the high quality of 
OTOP products. 
Keyword : microbiological quality, OTOP products 
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บทคดัย่อ 

    ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อบุลราชธานี ได้ท าการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 350 (พ.ศ.2556)และฉบบัที่ 364 (พ.ศ.2556) ในเขตสขุภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2558-
2561 สง่ตรวจโดยส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 15 ตวัอย่าง ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ  1  ตวัอย่าง ผู้ผลิตนมโรงเรียน 70 
ตวัอยา่ง  รวมทัง้หมด  86  ตวัอยา่ง ไมไ่ด้มาตรฐาน 9 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 10.46  สาเหตทุี่ไมไ่ด้มาตรฐาน  เนื่องจากพบเชือ้ 
Escherichia coli /0.1 มิลลิลิตร 3 ตวัอย่าง เชือ้ Coliforms/มิลลิลิตร เกินมาตรฐาน 1 ตวัอย่าง พบเชือ้ Escherichia coli/0.1 
มิลลิลติร และเชือ้ Coliforms/มิลลิลติร เกินมาตรฐาน  2  ตวัอย่าง  พบเชือ้ก่อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus/0.1 
มิลลิลติร  1  ตวัอย่าง เชือ้ Bacillus cereus/มิลลลิิตร เกินมาตรฐาน  2  ตวัอยา่ง  สว่นเชือ้อื่นๆ ได้แก่ จ านวนแบคทีเรียทัง้หมด/
มิลลิลิตร ได้มาตรฐานทุกตัวอย่าง  ไม่พบเชือ้ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ทัง้เชือ้ Salmonella spp./25มิลลิลิตร และเชือ้ Listeria 
monocytogenes/25มิลลลิติร ในทกุตวัอยา่ง   โดยสรุป  คณุภาพทางจลุชีววิทยาของนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ในเขตสขุภาพ
ที่ 10  สว่นใหญ่ อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  เนื่องจากหนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นในการก ากบั 
ดแูลคณุภาพนมโรงเรียน  รวมทัง้ผู้ผลตินมโรงเรียนเองก็ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานเช่นกนั 
ค าส าคญั : คณุภาพ, จลุชีววิทยา, นมโรงเรียน, เขตสขุภาพที1่0                                                                                                                                                                                            

Abstract 
          Regional Medical Sciences Center10th, Ubonratchathani has studied on microbiological quality of pasteurized  
school milk in Regional Health 10 which was conducted under policy school milk  program in Regional Health 10 for 
four consecutive fiscal years during 2015-2018. 86 samples of  pasteurized  school milk  from Provincial Public Health 
Offices / District  Public Health Office (16 samples) and Local  pasteurized milk manufacturers (70 samples) were 
collected to examine the microbiological quality according to requirements of the Notifications  of  The Ministry of 
Public Health No.350 (B.E.2556) and No.364 (B.E.2556). The results  showed  that  86  samples were examined and  
9  samples (10.46 %) did not conform to  the Notifications. 3  samples were found Escherichia coli /0.1ml, 1 sample 
had total coliforms / ml  exceed  the requirements,  2 samples were found Escherichia coli/ 0.1 ml  and  had total 
coliforms / ml ml  exceed  the requirements, 1 sample  was found Staphylococcus aureus/ 0.1ml, 2 samples had 
Bacillus cereus /ml  exceed  the requirements. While the others tests  (total bacteria/ml, Salmonella spp./25ml and 
Listeria monocytogenes /25ml) of all samples conformed to the Notifications. In overview  this  study indicated that 
the  microbiological quality  of  pasteurized school milk  in  Regional Health 10 had  mostly conformed  to  the 
Notifications due to legitimate enforcement measures of government agencies and self continuous improving of local  
pasteurized  school milk manufacturers. 
 Keywords: quality, microbiological, school milk , regional health 10  
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Microbiological quality of  Pasteurized school milk  in Regional Health 10  during  fiscal year 2015-2018 

ลลิติ  อินทนา  วิภาวดี  รากแก่น 
Lilit  Inthana    Wiphawadi Rakkaen 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที1่0 อบุลราชธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional  Medical Sciences Center 10 th, Ubonratchathani.  Department of  Medical Sciences 

 
บทคดัย่อ 

    ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อบุลราชธานี ได้ท าการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัที่ 350 (พ.ศ.2556)และฉบบัที่ 364 (พ.ศ.2556) ในเขตสขุภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2558-
2561 สง่ตรวจโดยส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 15 ตวัอย่าง ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ  1  ตวัอย่าง ผู้ผลิตนมโรงเรียน 70 
ตวัอยา่ง  รวมทัง้หมด  86  ตวัอยา่ง ไมไ่ด้มาตรฐาน 9 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 10.46  สาเหตทุี่ไมไ่ด้มาตรฐาน  เนื่องจากพบเชือ้ 
Escherichia coli /0.1 มิลลิลิตร 3 ตวัอย่าง เชือ้ Coliforms/มิลลิลติร เกินมาตรฐาน 1 ตวัอย่าง พบเชือ้ Escherichia coli/0.1 
มิลลิลติร และเชือ้ Coliforms/มิลลิลติร เกินมาตรฐาน  2  ตวัอย่าง  พบเชือ้ก่อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus/0.1 
มิลลิลติร  1  ตวัอย่าง เชือ้ Bacillus cereus/มิลลลิิตร เกินมาตรฐาน  2  ตวัอยา่ง  สว่นเชือ้อื่นๆ ได้แก่ จ านวนแบคทีเรียทัง้หมด/
มิลลิลิตร ได้มาตรฐานทุกตัวอย่าง  ไม่พบเชือ้ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ทัง้เชือ้ Salmonella spp./25มิลลิลิตร และเชือ้ Listeria 
monocytogenes/25มิลลลิติร ในทกุตวัอยา่ง   โดยสรุป  คณุภาพทางจลุชีววิทยาของนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ในเขตสขุภาพ
ที่ 10  สว่นใหญ่ อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  เนื่องจากหนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นในการก ากบั 
ดแูลคณุภาพนมโรงเรียน  รวมทัง้ผู้ผลตินมโรงเรียนเองก็ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานเช่นกนั 
ค าส าคญั : คณุภาพ, จลุชีววิทยา, นมโรงเรียน, เขตสขุภาพที1่0                                                                                                                                                                                            

Abstract 
          Regional Medical Sciences Center10th, Ubonratchathani has studied on microbiological quality of pasteurized  
school milk in Regional Health 10 which was conducted under policy school milk  program in Regional Health 10 for 
four consecutive fiscal years during 2015-2018. 86 samples of  pasteurized  school milk  from Provincial Public Health 
Offices / District  Public Health Office (16 samples) and Local  pasteurized milk manufacturers (70 samples) were 
collected to examine the microbiological quality according to requirements of the Notifications  of  The Ministry of 
Public Health No.350 (B.E.2556) and No.364 (B.E.2556). The results  showed  that  86  samples were examined and  
9  samples (10.46 %) did not conform to  the Notifications. 3  samples were found Escherichia coli /0.1ml, 1 sample 
had total coliforms / ml  exceed  the requirements,  2 samples were found Escherichia coli/ 0.1 ml  and  had total 
coliforms / ml ml  exceed  the requirements, 1 sample  was found Staphylococcus aureus/ 0.1ml, 2 samples had 
Bacillus cereus /ml  exceed  the requirements. While the others tests  (total bacteria/ml, Salmonella spp./25ml and 
Listeria monocytogenes /25ml) of all samples conformed to the Notifications. In overview  this  study indicated that 
the  microbiological quality  of  pasteurized school milk  in  Regional Health 10 had  mostly conformed  to  the 
Notifications due to legitimate enforcement measures of government agencies and self continuous improving of local  
pasteurized  school milk manufacturers. 
 Keywords: quality, microbiological, school milk , regional health 10  
 *Corresponding  author                                                                                                                                                                                                              
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พชัรีย์  จิตตพิทกัษ์ชยั  วชิราภาเขียวรอด นวลพรรณ  ไพบลูย์ศรีนครา นชุจรี  ร่วมชาติ  ศลุพีร หยีตระกลูรัตน์ 
Patcharee  Chittaphithakchai, Wachirapa Kheowrod, Nuanpan Paiboonsrinakra,Nuchjaree Ruamchad, Suleeporn Yeetrakoonrat 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
The Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 

เขตสขุภาพท่ี 5 มีโรงงานผลตินมโรงเรียน 6 จงัหวดัได้แก่ ราชบรีุ  สพุรรณบรีุ นครปฐม ประจวบครีีขนัธ์ เพชรบรีุ 
และกาญจนบรีุ รวม 14 แหง่ จากการรวบรวมคณุภาพนมโรงเรียนที่สง่วิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 
350 พ.ศ. 2556 ที่ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม ระหวา่งปี 2556 ถงึ 2561 รวม 442 ตวัอยา่ง เป็นชนิด
พาสเจอร์ไรส์ 396 ตวัอยา่ง และยเูอชที 46 ตวัอยา่ง ผลการตรวจพบวา่ ไมไ่ด้มาตรฐาน 63 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 14.25) ใน
จ านวนนีเ้ป็นนมชนดิพาสเจอร์ไรส์ 60 ตวัอยา่ง และยเูอชที 3 ตวัอยา่ง โดยไมผ่า่นเกณฑ์ด้านโภชนาการ 40 ตวัอยา่ง ด้าน
จลุชีววิทยา 18 ตวัอยา่ง และไมผ่า่นเกณฑ์ทัง้ด้านโภชนาการและจลุชีววิทยา 5 ตวัอยา่ง ด้านโภชนาการพบวา่เนือ้นมไม่
รวมมนัเนย มนัเนยและโปรตีน ต า่กวา่มาตรฐาน ร้อยละ 9.67, 3.32 และ 2.11 ตามล าดบั  ด้านจลุชีววิทยานมพาสเจอร์
ไรส์ไมผ่า่นเกณฑ์เนื่องจากจ านวนแบคทีเรียทัง้หมด จลุนิทรีย์ที่ชีบ้ง่สขุลกัษณะการผลติที่ไม่ดี เชือ้โรคอาหารเป็นพิษชนดิ 
Salmonella species และ Bacillus cereus ร้อยละ 0.93, 3.94, 0.23 และ 1.39 ตามล าดบั ผลการประเมินความเสีย่ง
แบบ Semi-quantitative ด้านจลุชีววิทยาทีต่รวจพบเกินมาตรฐานอยูใ่นระดบัความรุนแรงต ่า จากผลการตรวจวิเคราะห์ทัง้ 
6 ปี ไมผ่า่นเกณฑ์ ร้อยละ 23.38, 27.91, 25.53, 9.68, 9.64 และ 4.04 ตามล าดบั ซึง่พบวา่นมโรงเรียนมีคณุภาพท่ีดีขึน้ 
ค าส าคัญ : นมโรงเรียน, นมพาสเจอร์ไรส์, นมยเูอชที, การประเมินความเสี่ยง 

Abstract 
 The Health Region 5 has 14 dairy factories covered area in 6 provinces: Ratchaburi, Suphan Buri, 
Nakhon Pathom, Prachuapkhirikhan, Phetchaburi and Kanchanaburi. As the inspected result of the school 
milk quality from the Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram (RMSC5) during 2013 to 
2018,According to criteria standard as the notification of Ministry of Public Health No.350 (BE.2556) the total 
442 samples which consists of 396 pasteurized and 46 UHT milk. We found that 60 pasteurized and 3 UHT 
milk were not quantified as the minimum standard (14.25%).  There were several causes of the non-
quantification issues for example 40 samples of the non-standard nutrition, 18 samples of microbiology and 5 
samples of both. Nutrition found below the standard quality as 9.67 of total solids non fat, 3.32 fat and 2.11 
protein, respectively.  In term of the microbiology inspection, if found that the pasteurized milk did not pass 
the criteria because the total bacteria and microorganisms indicated poor hygiene, also Salmonella species 
and Bacillus cereus as 0.93, 3.94, 0.23 and 1.39 percent, respectively. Regarding to the semi-quantitative 
microbiological risk assessment during 2013-2018, the results showed the number of microorganisms found 
in school milk as low severity and did not pass the minimum standard as 23.38, 27.91, 25.53, 9.68, 9.64 and 
4.04 percent, respectively. The school milk has better quality. 
Keyword : School milk, Pasteurized milk, UHT milk, risk assessment 
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บทคดัย่อ 

เขตสขุภาพท่ี 5 มีโรงงานผลตินมโรงเรียน 6 จงัหวดัได้แก่ ราชบรีุ  สพุรรณบรีุ นครปฐม ประจวบครีีขนัธ์ เพชรบรีุ 
และกาญจนบรีุ รวม 14 แหง่ จากการรวบรวมคณุภาพนมโรงเรียนที่สง่วิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัท่ี 
350 พ.ศ. 2556 ที่ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม ระหวา่งปี 2556 ถงึ 2561 รวม 442 ตวัอยา่ง เป็นชนิด
พาสเจอร์ไรส์ 396 ตวัอยา่ง และยเูอชที 46 ตวัอยา่ง ผลการตรวจพบวา่ ไมไ่ด้มาตรฐาน 63 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 14.25) ใน
จ านวนนีเ้ป็นนมชนดิพาสเจอร์ไรส์ 60 ตวัอยา่ง และยเูอชที 3 ตวัอยา่ง โดยไมผ่า่นเกณฑ์ด้านโภชนาการ 40 ตวัอยา่ง ด้าน
จลุชีววิทยา 18 ตวัอยา่ง และไมผ่า่นเกณฑ์ทัง้ด้านโภชนาการและจลุชีววิทยา 5 ตวัอยา่ง ด้านโภชนาการพบวา่เนือ้นมไม่
รวมมนัเนย มนัเนยและโปรตีน ต า่กวา่มาตรฐาน ร้อยละ 9.67, 3.32 และ 2.11 ตามล าดบั  ด้านจลุชีววิทยานมพาสเจอร์
ไรส์ไมผ่า่นเกณฑ์เนื่องจากจ านวนแบคทีเรียทัง้หมด จลุนิทรีย์ที่ชีบ้ง่สขุลกัษณะการผลติที่ไม่ดี เชือ้โรคอาหารเป็นพิษชนดิ 
Salmonella species และ Bacillus cereus ร้อยละ 0.93, 3.94, 0.23 และ 1.39 ตามล าดบั ผลการประเมินความเสีย่ง
แบบ Semi-quantitative ด้านจลุชีววิทยาทีต่รวจพบเกินมาตรฐานอยูใ่นระดบัความรุนแรงต ่า จากผลการตรวจวิเคราะห์ทัง้ 
6 ปี ไมผ่า่นเกณฑ์ ร้อยละ 23.38, 27.91, 25.53, 9.68, 9.64 และ 4.04 ตามล าดบั ซึง่พบวา่นมโรงเรียนมีคณุภาพท่ีดีขึน้ 
ค าส าคัญ : นมโรงเรียน, นมพาสเจอร์ไรส์, นมยเูอชที, การประเมินความเสี่ยง 

Abstract 
 The Health Region 5 has 14 dairy factories covered area in 6 provinces: Ratchaburi, Suphan Buri, 
Nakhon Pathom, Prachuapkhirikhan, Phetchaburi and Kanchanaburi. As the inspected result of the school 
milk quality from the Regional Medical Sciences Center 5, Samut Songkhram (RMSC5) during 2013 to 
2018,According to criteria standard as the notification of Ministry of Public Health No.350 (BE.2556) the total 
442 samples which consists of 396 pasteurized and 46 UHT milk. We found that 60 pasteurized and 3 UHT 
milk were not quantified as the minimum standard (14.25%).  There were several causes of the non-
quantification issues for example 40 samples of the non-standard nutrition, 18 samples of microbiology and 5 
samples of both. Nutrition found below the standard quality as 9.67 of total solids non fat, 3.32 fat and 2.11 
protein, respectively.  In term of the microbiology inspection, if found that the pasteurized milk did not pass 
the criteria because the total bacteria and microorganisms indicated poor hygiene, also Salmonella species 
and Bacillus cereus as 0.93, 3.94, 0.23 and 1.39 percent, respectively. Regarding to the semi-quantitative 
microbiological risk assessment during 2013-2018, the results showed the number of microorganisms found 
in school milk as low severity and did not pass the minimum standard as 23.38, 27.91, 25.53, 9.68, 9.64 and 
4.04 percent, respectively. The school milk has better quality. 
Keyword : School milk, Pasteurized milk, UHT milk, risk assessment 
E-mail : Patcharee.c@dmsc.mail.go.th 



248
“Healthy Living with Medical Sciences, Genomics Thailand 

: สุขภาพดีด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์”
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Laboratory testing service workload in Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai during 2014 - 2018 

ภทัรวดี สุกใส*, วชัรา นพคณุ, จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
Phattarawadee Suksai*, Watchara Nophakhun, Jiraporn Phetrak 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเพื่อสนบัสนุนการเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้ บริโภค  ใช้เป็นหลักฐานทางคดี สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค รวมทัง้
ตอบสนองต่อพนัธะกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรใน
อนาคต  จึงได้ท าการการศึกษาข้อมลูแนวโน้มปริมาณงานบริการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ   โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2561 วิเคราะห์ปริมาณงานในภาพรวม และจ าแนกตาม
กระบวนงานบริการทางห้องปฏิบตัิการ   โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากตวัอยา่งทัง้หมด 56,373 ตวัอย่าง จ าแนกรายปีดงันี ้
10,455 (ร้อยละ 18.55), 11,730 (ร้อยละ 20.81), 10,304 (ร้อยละ 18.28), 12,076 (ร้อยละ 21.42) และ 11,808 (ร้อยละ 
20.95) ตามล าดบั  ปริมาณตวัอย่างจ าแนกชนิดจากมากไปน้อย ดงันี ้สารเสพติด พยาธิวิทยาคลินิก อาหาร เคร่ืองมือ
แพทย์  เคร่ืองส าอาง  และยาแผนโบราณ คิดเป็นร้อยละ 47.41, 30.80, 17.33, 3.57, 0.56 และ 0.33 ตามล าดับ    
ปริมาณงานบริการทดสอบในแตล่ะปีมีแนวโน้มคงที่    อยา่งไรก็ตามงานบริการทางห้องปฏิบตัิการยงัคงต้องด าเนินการให้
ครอบคลมุความต้องการของผู้ใช้บริการ  รักษาศกัยภาพเดิมให้มีประสทิธิภาพ และพฒันาตอ่ยอดตอ่ไป  
ค าส าคัญ ; แนวโน้ม / ปริมาณงาน / บริการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ 

Abstract 
 Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai has laboratory service for food and health 
product consumer protection, legally evidence, disease control prevention, area base problem including 
respond to mission of Department of Medical Sciences. In order to provision management and resource 
planning, we corrected the trend of laboratory testing workload, situation change, resource and sample 
management from annual report of RMSC1/1 Chiangrai during 2014 – 2018.   All data and classified to each 
laboratory activities were analyzed by descriptive statistic. The 56,373 total samples classified each year were 
10,455 (18.55%), 11,730 (20.81%), 10,304 (18.28%), 12,076 (21.42%) and 11,808 (20.95%) respectively. The   
amount of sample types consisted of drug abuse in urine, clinical specimen, food, medical instrument, 
cosmetic and traditional medicine for 47.41%, 30.38%, 17.33%, 3.57%, 0.56% and 0.33% respectively. The 
amount of the samples had constant trend however laboratory services to respond customer needs and 
efficiency must be maintain and improving. 
Keywords; Trend / workload / laboratory testing 
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ภทัรวดี สุกใส*, วชัรา นพคณุ, จิราภรณ์ เพชรรักษ์ 
Phattarawadee Suksai*, Watchara Nophakhun, Jiraporn Phetrak 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเพื่อสนบัสนุนการเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้ บริโภค  ใช้เป็นหลักฐานทางคดี สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค รวมทัง้
ตอบสนองต่อพนัธะกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรใน
อนาคต  จึงได้ท าการการศึกษาข้อมลูแนวโน้มปริมาณงานบริการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ   โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2561 วิเคราะห์ปริมาณงานในภาพรวม และจ าแนกตาม
กระบวนงานบริการทางห้องปฏิบตัิการ   โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากตวัอยา่งทัง้หมด 56,373 ตวัอย่าง จ าแนกรายปีดงันี ้
10,455 (ร้อยละ 18.55), 11,730 (ร้อยละ 20.81), 10,304 (ร้อยละ 18.28), 12,076 (ร้อยละ 21.42) และ 11,808 (ร้อยละ 
20.95) ตามล าดบั  ปริมาณตวัอย่างจ าแนกชนิดจากมากไปน้อย ดงันี ้สารเสพติด พยาธิวิทยาคลินิก อาหาร เคร่ืองมือ
แพทย์  เคร่ืองส าอาง  และยาแผนโบราณ คิดเป็นร้อยละ 47.41, 30.80, 17.33, 3.57, 0.56 และ 0.33 ตามล าดับ    
ปริมาณงานบริการทดสอบในแตล่ะปีมีแนวโน้มคงที่    อยา่งไรก็ตามงานบริการทางห้องปฏิบตัิการยงัคงต้องด าเนินการให้
ครอบคลมุความต้องการของผู้ใช้บริการ  รักษาศกัยภาพเดิมให้มีประสทิธิภาพ และพฒันาตอ่ยอดตอ่ไป  
ค าส าคัญ ; แนวโน้ม / ปริมาณงาน / บริการทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ 

Abstract 
 Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiangrai has laboratory service for food and health 
product consumer protection, legally evidence, disease control prevention, area base problem including 
respond to mission of Department of Medical Sciences. In order to provision management and resource 
planning, we corrected the trend of laboratory testing workload, situation change, resource and sample 
management from annual report of RMSC1/1 Chiangrai during 2014 – 2018.   All data and classified to each 
laboratory activities were analyzed by descriptive statistic. The 56,373 total samples classified each year were 
10,455 (18.55%), 11,730 (20.81%), 10,304 (18.28%), 12,076 (21.42%) and 11,808 (20.95%) respectively. The   
amount of sample types consisted of drug abuse in urine, clinical specimen, food, medical instrument, 
cosmetic and traditional medicine for 47.41%, 30.38%, 17.33%, 3.57%, 0.56% and 0.33% respectively. The 
amount of the samples had constant trend however laboratory services to respond customer needs and 
efficiency must be maintain and improving. 
Keywords; Trend / workload / laboratory testing 
*Corresponding author 
E-mail: phattarawadee.s@dmsc.mail.go.th 
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การปรับใช้วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในชุมชนเขตอ าเภอโพธาราม 
Deployment of Com Med Sci in communities at Photharam district 

กฤชญา  อุน่ภกัดิ์*, ชณินญั ชาวกรุงเกา่, ณฐัชา รุจิวงศ์ษา, อมรรัตน์ อูไ๋ล้, วิลาสนิี เหมเนยีม, ศลุพีร หยีตระกลูรัตน์, 
องัคณา จิตต์จ านง, สคุนทิพย์ ปจุฉาการ 

Gridchaya Aunphak*, Chaninan Chaokrungkao, Nutacha Rujiwongsa, Amonrat Oulai, Wilasinee Hemnium, Suleeporn 
Yeetrakoonrat, Ungkhana Jitjumnong, Sukontip Putchakarn 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
Regional Medical Sciences Center, 5 Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 
การน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยกุต์ใช้ในงานสาธารณสขุชุมชนด้วยการพฒันา  และถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่ใช้ได้โดยชมุชนเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตชมุชนให้ด ารงอยู่ได้อยา่งมีสขุภาวะบนฐานคิดสงัคม  และเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health literacy) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม ได้
ด าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้สูชุ่มชนผ่านโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในเขตสขุภาพท่ี 5 ซึ่งอ าเภอโพธารามเป็น
กลุม่เป้าหมายที่มีศกัยภาพ มีแกนน าอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านเข้าร่วมเรียนรู้ จ านวน 81 คน จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 11 แห่ง และขยายองค์ความรู้ 1 ชุมชน  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลือก มี
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน นกัเรียน ผู้น าชมุชนเข้าร่วมเรียนรู้จ านวน 150 คน โดยผู้ เข้ารับการถ่ายทอดมีความ
พงึพอใจร้อยละ 100 และน าไปตอ่ยอดการดแูลสขุภาพในชมุชนมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ได้กบัโรคทีเ่ป็นภยัสขุภาพของ
ชมุชน เช่น ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน กระเพาะอาหารอกัเสบ และไตวาย เป็นต้น การน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยชีใ้ห้เห็นถึงอนัตรายจากการใช้ผลิตภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยัต่อ
สขุภาพ ได้แก่ สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง สารห้ามใช้ในอาหาร 
ค าส าคัญ : วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ชมุชนเขตอ าเภอโพธาราม 

Abstract 
Applying medical science knowledge to community-public health by developing and transfer the 

technology used by the community to improve the quality of community life to live happily on the social thinking 
base and sufficiency economy in order to achieve health literacy by the Medical Science Center 5, Samut 
Songkhram has conducted to educate the knowledge to the community by passing through the Sub-District 
Health Promoting Hospital in the Health Region 5, which Photharam District is  potentially a main target group. 
There are 81 Village Health Volunteers from 11 Sub-District Health Promoting Hospital and there are 1 
community leaders who are from Ban Lueak Sub-District Health Promoting Hospital. There are 150 people 
Village Health Volunteer, students, community leaders were participated. The participants were 100 percent 
satisfied, and linking the knowledge gained with the disease that is harmful, including High blood pressure, 
diabetes, gastroenteropathy and kidney failure, etc. Com Med Sci to change the behavior of people in the 
community by indicating use products that are harmful to their health, for example steroids in herbal medicines, 
toxic substances in cosmetic products and prohibited substances in food. 
Keyword : Community Medical Sciences (Com Med Sci), Photharam District 
*corresponding author 
E-mail : gridchaya.a@dmsc.mail.go.th 
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กฤชญา  อุน่ภกัดิ์*, ชณินญั ชาวกรุงเกา่, ณฐัชา รุจิวงศ์ษา, อมรรัตน์ อูไ๋ล้, วิลาสนิี เหมเนยีม, ศลุพีร หยีตระกลูรัตน์, 
องัคณา จิตต์จ านง, สคุนทิพย์ ปจุฉาการ 

Gridchaya Aunphak*, Chaninan Chaokrungkao, Nutacha Rujiwongsa, Amonrat Oulai, Wilasinee Hemnium, Suleeporn 
Yeetrakoonrat, Ungkhana Jitjumnong, Sukontip Putchakarn 

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมทุรสงคราม 
Regional Medical Sciences Center, 5 Samut Songkhram 

บทคดัย่อ 
การน าองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปประยกุต์ใช้ในงานสาธารณสขุชุมชนด้วยการพฒันา  และถ่ายทอด

เทคโนโลยีที่ใช้ได้โดยชมุชนเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตชมุชนให้ด ารงอยู่ได้อยา่งมีสขุภาวะบนฐานคิดสงัคม  และเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้เกิดความรอบรู้ด้านสขุภาพ (Health literacy) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม ได้
ด าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้สูชุ่มชนผ่านโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในเขตสขุภาพท่ี 5 ซึ่งอ าเภอโพธารามเป็น
กลุม่เป้าหมายที่มีศกัยภาพ มีแกนน าอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านเข้าร่วมเรียนรู้ จ านวน 81 คน จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 11 แห่ง และขยายองค์ความรู้ 1 ชุมชน  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเลือก มี
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน นกัเรียน ผู้น าชมุชนเข้าร่วมเรียนรู้จ านวน 150 คน โดยผู้ เข้ารับการถ่ายทอดมีความ
พงึพอใจร้อยละ 100 และน าไปตอ่ยอดการดแูลสขุภาพในชมุชนมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ได้กบัโรคทีเ่ป็นภยัสขุภาพของ
ชมุชน เช่น ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน กระเพาะอาหารอกัเสบ และไตวาย เป็นต้น การน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยชีใ้ห้เห็นถึงอนัตรายจากการใช้ผลิตภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยัต่อ
สขุภาพ ได้แก่ สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง สารห้ามใช้ในอาหาร 
ค าส าคัญ : วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน ชมุชนเขตอ าเภอโพธาราม 

Abstract 
Applying medical science knowledge to community-public health by developing and transfer the 

technology used by the community to improve the quality of community life to live happily on the social thinking 
base and sufficiency economy in order to achieve health literacy by the Medical Science Center 5, Samut 
Songkhram has conducted to educate the knowledge to the community by passing through the Sub-District 
Health Promoting Hospital in the Health Region 5, which Photharam District is  potentially a main target group. 
There are 81 Village Health Volunteers from 11 Sub-District Health Promoting Hospital and there are 1 
community leaders who are from Ban Lueak Sub-District Health Promoting Hospital. There are 150 people 
Village Health Volunteer, students, community leaders were participated. The participants were 100 percent 
satisfied, and linking the knowledge gained with the disease that is harmful, including High blood pressure, 
diabetes, gastroenteropathy and kidney failure, etc. Com Med Sci to change the behavior of people in the 
community by indicating use products that are harmful to their health, for example steroids in herbal medicines, 
toxic substances in cosmetic products and prohibited substances in food. 
Keyword : Community Medical Sciences (Com Med Sci), Photharam District 
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คุณภาพน า้แข็งทางจุลชวีวทิยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
Microbiological quality of ice in Fiscal year 2560, Regional Medical Sciences 11 SuratThani 

นิธิศา แย้มเนตร, วรีรัตน์ หิรัณยวฒุกิลุ และสภุาทินี โสบญุ 
Nithisa Yamnate, Wareerat Hirunyawuttikul and Supatinee Soboon 

ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธาน ี
Regional Medical Sciences 11 SuratThani 

บทคดัย่อ 
น า้แข็ง  เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้รับประทานและรักษาสภาพของอาหาร จึงต้องสะอาดและปลอดภยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                ศนูย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้รับตวัอย่างน า้แข็งจากผู้ประกอบการและส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 5 จงัหวดั ได้แก่ กระบี่ 9 
ตวัอย่าง  ชุมพร 14 ตวัอย่าง  นครศรีธรรมราช 1 ตวัอย่าง  ระนอง 5 ตวัอย่าง และสรุาษฎร์ธานี 59 ตวัอย่าง รวม 88 ตวัอย่าง แยกชนิดตาม
กระบวนการผลติได้ดงันี ้ น า้แข็งหลอด 40 ตวัอยา่ง  น า้แข็งซอง  6 ตวัอยา่ง และน า้ผลติน า้แข็ง 42 ตวัอยา่ง  เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูคณุภาพน า้แข็ง
ทางจุลชีววิทยา เทียบกบัประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น า้แข็ง พบว่าไมผ่่านมาตรฐาน 25 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 28.41) 
สาเหตเุนื่องจาก coilforms 24 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 27.27) และ Escherichia coli  6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 6.82) โดยทกุตวัอยา่งไมพ่บเชือ้ก่อโรคอาหารเป็น
พิษ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. เมื่อแยกตามชนิดตวัอย่าง พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานดงันี ้น า้แข็งหลอด 8 ตวัอย่าง (ร้อยละ 
20.00) น า้แข็งซอง 3 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 50.00) และน า้ผลติน า้แข็ง 14 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 33.33) แยกตามจงัหวดัพบวา่ไมผ่า่นมาตรฐานดงันี ้ ชมุพร 
2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 14.29)  สรุาษฎร์ธานี 22 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 37.29) และนครศรีธรรมราช 1 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 100.00)  สว่นจงัหวดักระบี่และระนอง
ผา่นมาตรฐานทกุตวัอย่าง  จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าน า้แข็งยงัคงพบปัญหาการปนเปือ้นเชือ้ coilforms และ E. coli  ซึ่งเป็นจุลนิทรีย์
บง่ชีส้ขุลกัษณะของการผลติที่ไมเ่หมาะสม จึงควรมีการเฝ้าระวงัและคุ้มครองผู้บริโภคโดยหนว่ยงานที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป  
ค าส าคัญ:น า้แข็ง,คณุภาพทางจลุชีววิทยา 

Abstract 
Ice must be clean and safe for consumption and preserved. In fiscal  year 2560, Regional Medical Sciences 11 Surat Thani 

received 88 samples of ice from manufacturer and  Provincial Public Health Office 5 provinces, 9 samples of Krabi, 14 samples of 
Chumphon, 1 sample of Nakhon Si Thammarat, 5 samples of Ranong and  59 samples of Surat Thani. The samples were analyzed  with 
respect to standards of ice according to The Notification of Ministry of  Public Health No.78 (B.E.1984). The  results showed  that   25 
samples(28.41%) of  ice did not comform to the requirements. That  caused  by coilforms 24 samples (27.27%) and   E. coli  6  samples 
(6.82%) and not detected S. aureus and Salmonella spp. of all samples. That  samples were sorted as 40 samples of cube  ice  which    
8 samples(20.00%) of them did not comform to the requirements. There are 6 samples of crushed  ice which 3 samples(50.00%)  of 
them did not comform to the requirements. There are 42 samples of water  for  ice production which 14 samples  (33.33%) of  them  did 
not comform to the requirements.The results showed  that   2  samples(14.29%) of  Chumphon, 22 samples(37.29%) of  Surat Thani and 
1 sample(100.00%) of Nakhon Si Thammarat did not comform to the requirements, while the results showed  that  samples of  Krabi and 
Ranong did comform to the requirements in all samples. This study indicated  that  ice was contaminated  by coliforms and   E. coli, which 
indicate hygiene of production.This study can be used further surveillance and protection consumer by Related  agencies.  
Keyword : Ice, Microbiological quality 
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บทคดัย่อ 
น า้แข็ง  เป็นผลติภณัฑ์ที่ใช้รับประทานและรักษาสภาพของอาหาร จึงต้องสะอาดและปลอดภยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                ศนูย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สรุาษฎร์ธานี ได้รับตวัอย่างน า้แข็งจากผู้ประกอบการและส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 5 จงัหวดั ได้แก่ กระบี่ 9 
ตวัอย่าง  ชุมพร 14 ตวัอย่าง  นครศรีธรรมราช 1 ตวัอย่าง  ระนอง 5 ตวัอย่าง และสรุาษฎร์ธานี 59 ตวัอย่าง รวม 88 ตวัอย่าง แยกชนิดตาม
กระบวนการผลติได้ดงันี ้ น า้แข็งหลอด 40 ตวัอยา่ง  น า้แข็งซอง  6 ตวัอยา่ง และน า้ผลติน า้แข็ง 42 ตวัอยา่ง  เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูคณุภาพน า้แข็ง
ทางจุลชีววิทยา เทียบกบัประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัที่ 78 (พ.ศ. 2527) เร่ือง น า้แข็ง พบว่าไมผ่่านมาตรฐาน 25 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 28.41) 
สาเหตเุนื่องจาก coilforms 24 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 27.27) และ Escherichia coli  6 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 6.82) โดยทกุตวัอยา่งไมพ่บเชือ้ก่อโรคอาหารเป็น
พิษ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. เมื่อแยกตามชนิดตวัอย่าง พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานดงันี ้น า้แข็งหลอด 8 ตวัอย่าง (ร้อยละ 
20.00) น า้แข็งซอง 3 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 50.00) และน า้ผลติน า้แข็ง 14 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 33.33) แยกตามจงัหวดัพบวา่ไมผ่า่นมาตรฐานดงันี ้ ชมุพร 
2 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 14.29)  สรุาษฎร์ธานี 22 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 37.29) และนครศรีธรรมราช 1 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 100.00)  สว่นจงัหวดักระบี่และระนอง
ผา่นมาตรฐานทกุตวัอย่าง  จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าน า้แข็งยงัคงพบปัญหาการปนเปือ้นเชือ้ coilforms และ E. coli  ซึ่งเป็นจุลนิทรีย์
บง่ชีส้ขุลกัษณะของการผลติที่ไมเ่หมาะสม จึงควรมีการเฝ้าระวงัและคุ้มครองผู้บริโภคโดยหนว่ยงานที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป  
ค าส าคัญ:น า้แข็ง,คณุภาพทางจลุชีววิทยา 

Abstract 
Ice must be clean and safe for consumption and preserved. In fiscal  year 2560, Regional Medical Sciences 11 Surat Thani 

received 88 samples of ice from manufacturer and  Provincial Public Health Office 5 provinces, 9 samples of Krabi, 14 samples of 
Chumphon, 1 sample of Nakhon Si Thammarat, 5 samples of Ranong and  59 samples of Surat Thani. The samples were analyzed  with 
respect to standards of ice according to The Notification of Ministry of  Public Health No.78 (B.E.1984). The  results showed  that   25 
samples(28.41%) of  ice did not comform to the requirements. That  caused  by coilforms 24 samples (27.27%) and   E. coli  6  samples 
(6.82%) and not detected S. aureus and Salmonella spp. of all samples. That  samples were sorted as 40 samples of cube  ice  which    
8 samples(20.00%) of them did not comform to the requirements. There are 6 samples of crushed  ice which 3 samples(50.00%)  of 
them did not comform to the requirements. There are 42 samples of water  for  ice production which 14 samples  (33.33%) of  them  did 
not comform to the requirements.The results showed  that   2  samples(14.29%) of  Chumphon, 22 samples(37.29%) of  Surat Thani and 
1 sample(100.00%) of Nakhon Si Thammarat did not comform to the requirements, while the results showed  that  samples of  Krabi and 
Ranong did comform to the requirements in all samples. This study indicated  that  ice was contaminated  by coliforms and   E. coli, which 
indicate hygiene of production.This study can be used further surveillance and protection consumer by Related  agencies.  
Keyword : Ice, Microbiological quality 
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สถานการณ์การปนเป้ือน Staphylococcus aureus  และ Salmonellae ในผลิตภณัฑ์เนือ้สัตว์ 
ที่จ าหน่ายในจังหวัดชลบุรี 

The Situation Contamination of Staphylococcus aureus  and Salmonellae in Processed Meat Products  
Available in Chonburi Province 

กิตติมา ไมตรีประดบัศรี, มลวดี  ศรีหะทยั , และ กลัยาณี อดุง 
Kittima Maitreepradubsri , Monwadee   Srihathai, Kallayanee Udong 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ 
Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi 

บทคดัย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี เ้พื่อศึกษาการปนเปื้อน  Staphylococcus aureus  และ Salmonellae ใน

ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ที่จ าหน่ายในจังหวดัชลบุรี โดยสุม่เก็บตวัอย่างที่ไม่ผ่านความร้อนของผลิตภณัฑ์  แหนม     กุนเชียง   
ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอก และแฮม ชนิดละ 6 ตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 30 ตวัอย่าง ในเดือนมีนาคม 2561 โดยเทียบเคียงผลการ
ตรวจกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 364 พ.ศ 2556 คือต้องไม่พบเชือ้ทัง้  2 ชนิด   ผลการตรวจ พบเชือ้ 
Staphylococcus aureus ในแหนมร้อยละ 66.7 ส่วนในไส้กรอกอีสานพบเชือ้ ร้อยละ 33.3  พบเชือ้ Salmonellae ใน
แหนมและไส้กรอกอีสาน ร้อยละ 33.3 เช่นเดียวกัน เมื่อน าข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงแบบกึ่งปริมาณ ด้วย P-I Score 
พบว่า ปริมาณเชือ้ Staphylococcus aureus ที่ตรวจพบในแหนม มีความเสี่ยงแบบ High risk ด้วยคะแนน =8  สว่นการ
ตรวจพบเชือ้ Staphylococcus aureus ในไส้กรอกอีสาน  รวมถึงการตรวจพบเชือ้ Salmonellae ทัง้ในแหนมและไส้กรอก
อีสานมีความเสีย่งแบบ Medium risk ด้วยคะแนน =6  ดงันัน้ผู้บริโภคควรพิจารณาเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ที่ปรุง
สกุ 
ค าส าคัญ : Contamination, Staphylococcus aureus, Salmonellae, Processed Meat Products  

Abstract 
 The objective of this study available  were to  investigate the  contamination of Staphylococcus 

aureus  and Salmonellae In processed  meat products available  in  Chonburi Province. By sampling the non 
cooked processed  meat products  that  include fermented pork, chinese sausage, isan sausage , sausage, 
ham. The total number of 30 samples  were collected from March 2018 (6–example type). The test result  was 
compared with the acceptance criteria of Notification of the Ministry of Public health (No. 364) B.E. 2556 
(2013) Re : Standards for Pathogenic Microorganisms in Food, which requires that must not be detected 
Salmonellae and Staphylococcus aureus. The result  were found that the contamination of Staphylococcus 
aureus  on fermented pork ( 66.7%), isan sausage (33.3%). Salmonellae  were  detected on fermented pork 
and Isan sausage (33.3% each) .The  Semi Quantitive Risk Assesment  Method  presented that detection of 
Staphylococcus aureus on fermented pork is High risk  (P-I Score=8). The  Semi Quantitive Risk Assesment  
Method  presented that  detection Salmonellae on  fermented pork and isan sausage is Medium risk ( P-I 
Score=6), so the consumer should alway consider the first consumption of cooked processed meat products. 
Keyword  Contamination, Staphylococcus aureus, Salmonellae, Processed Meat Products 
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บทคดัย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี เ้พื่อศึกษาการปนเปื้อน  Staphylococcus aureus  และ Salmonellae ใน

ผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ที่จ าหน่ายในจังหวดัชลบุรี โดยสุม่เก็บตวัอย่างที่ไม่ผ่านความร้อนของผลิตภณัฑ์  แหนม     กุนเชียง   
ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอก และแฮม ชนิดละ 6 ตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 30 ตวัอย่าง ในเดือนมีนาคม 2561 โดยเทียบเคียงผลการ
ตรวจกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 364 พ.ศ 2556 คือต้องไม่พบเชือ้ทัง้  2 ชนิด   ผลการตรวจ พบเชือ้ 
Staphylococcus aureus ในแหนมร้อยละ 66.7 ส่วนในไส้กรอกอีสานพบเชือ้ ร้อยละ 33.3  พบเชือ้ Salmonellae ใน
แหนมและไส้กรอกอีสาน ร้อยละ 33.3 เช่นเดียวกัน เมื่อน าข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงแบบกึ่งปริมาณ ด้วย P-I Score 
พบว่า ปริมาณเชือ้ Staphylococcus aureus ที่ตรวจพบในแหนม มีความเสี่ยงแบบ High risk ด้วยคะแนน =8  สว่นการ
ตรวจพบเชือ้ Staphylococcus aureus ในไส้กรอกอีสาน  รวมถึงการตรวจพบเชือ้ Salmonellae ทัง้ในแหนมและไส้กรอก
อีสานมีความเสีย่งแบบ Medium risk ด้วยคะแนน =6  ดงันัน้ผู้บริโภคควรพิจารณาเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์เนือ้สตัว์ที่ปรุง
สกุ 
ค าส าคัญ : Contamination, Staphylococcus aureus, Salmonellae, Processed Meat Products  

Abstract 
 The objective of this study available  were to  investigate the  contamination of Staphylococcus 

aureus  and Salmonellae In processed  meat products available  in  Chonburi Province. By sampling the non 
cooked processed  meat products  that  include fermented pork, chinese sausage, isan sausage , sausage, 
ham. The total number of 30 samples  were collected from March 2018 (6–example type). The test result  was 
compared with the acceptance criteria of Notification of the Ministry of Public health (No. 364) B.E. 2556 
(2013) Re : Standards for Pathogenic Microorganisms in Food, which requires that must not be detected 
Salmonellae and Staphylococcus aureus. The result  were found that the contamination of Staphylococcus 
aureus  on fermented pork ( 66.7%), isan sausage (33.3%). Salmonellae  were  detected on fermented pork 
and Isan sausage (33.3% each) .The  Semi Quantitive Risk Assesment  Method  presented that detection of 
Staphylococcus aureus on fermented pork is High risk  (P-I Score=8). The  Semi Quantitive Risk Assesment  
Method  presented that  detection Salmonellae on  fermented pork and isan sausage is Medium risk ( P-I 
Score=6), so the consumer should alway consider the first consumption of cooked processed meat products. 
Keyword  Contamination, Staphylococcus aureus, Salmonellae, Processed Meat Products 
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สถานการณ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลอืดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรในเขตสุขภาพ ที่ 7 พ.ศ.2561 
Situation of blood alcohol concentration of traffic-related accidents in the Regional Health 7 

ชลธิชา พทุธสอน และวาทิณี ดรบญุล้น* 
Chonticha Puttason and  Watinee Dornboonlon*  
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บทคดัย่อ 
อบุตัิเหตทุางจราจรเนื่องจากเมาแล้วขบัเป็นสาเหตหุลกัของการเสียชีวิตในประเทศไทย ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 

ขอนแก่น ให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วยวิธี Headspace Gas Chromatography รับผิดชอบดแูลพืน้ท่ี
เขตบริการสขุภาพท่ี 7 จ านวน 4 จงัหวดั ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีตวัอย่างของผู้ ท่ีประสบอบุตัิเหตุ
ทางจราจรท่ีน าส่งโดยสถานพยาบาลและสถานีต ารวจจากจงัหวัดในพืน้ท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 7 และพืน้ท่ีใกล้เคียง ระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม - 13 ธันวาคม 2561 จ านวน 680 ตวัอย่าง เป็นเพศชาย 617 ราย และเพศหญิง 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.74 
และ 9.26 ตามล าดับ ผลการทดสอบพบว่ามีตัวอย่างท่ีตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจ านวน 417 ราย คิดเป็นร้อยละ 
61.32  โดยเป็นเพศชาย จ านวน 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.35 และมีตัวอย่างจ านวน 376 ราย ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน
กฎหมายก าหนด (มากกว่า 50 mg% ) คิดเป็นร้อยละ 55.29  พบว่าระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดมีค่าอยู่ในช่วง 101-200 mg% 
มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 22.5 ช่วงอายุของผู้ ท่ีเมาแล้วขบัท่ีพบมากท่ีสดุคือ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.62 และผู้ ท่ีเมาส่วนมาก
เป็นผู้ขบัข่ีรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 61.18 ดังนัน้เพื่อลดการสูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควร
รณรงค์การไม่ขบัข่ีรถขณะมนึเมาและมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง  
ค าส าคัญ :  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด, อบุตัิเหตทุางจราจร, เขตบริการสขุภาพ ที่ 7 

Abstract 
In Thailand, drunk-driving has become a major cause of traffic accidents.  Regional Medical Science 

Center 7th Khon Kaen is responsible and provides the blood-alcohol analysis service in the Regional Health 7, 
including Khon Kaen, Roi-et, Mahasarakham and Kalasin provinces. A study of alcohol-related accidents was 
carried out in 680 suspected blood samples collected from the patients injured in road accidents including 
617 male (90.74%) and 63 female (9.26%) and sent by hospitals, police stations during January 1, 2018 to 
December 13, 2018.  All samples were analyzed for blood alcohol concentration (BAC) using headspace-gas 
chromatography (HS-GC).  The study revealed that 417 samples (61.32%) were determined as alcohol-related 
accidents which 390 cases (57.35%) were male.  Of all samples, 376 samples (55.29%) were recorded with the 
BAC more than 50 mg% which exceeded the legal limit.  22.5% of those had the highest alcohol level of 101-
200 mg%.  The most cases were found with the aged of 21-30 years. About 61.18% of these drunk-driving 
cases were motorbike riders.  This study indicated that drunk-driving is a major cause of road traffic accidents 
in Thailand, which cause the loss of people lives and economic. Therefore, the cooperation from multiple 
sectors such as health professionals, police, education and transportation to encourage public awareness as 
well as to enforce the laws is required to decrease alcohol-related accidents. 

Keywords:  blood alcohol concentration, traffic-related accidents, the Regional Health 7 
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Chonticha Puttason and  Watinee Dornboonlon*  

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 
Regional Medical Sciences Center 7th Khon Kaen 

บทคดัย่อ 
อบุตัิเหตทุางจราจรเนื่องจากเมาแล้วขบัเป็นสาเหตหุลกัของการเสียชีวิตในประเทศไทย ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 

ขอนแก่น ให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด ด้วยวิธี Headspace Gas Chromatography รับผิดชอบดแูลพืน้ท่ี
เขตบริการสขุภาพท่ี 7 จ านวน 4 จงัหวดั ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ มีตวัอย่างของผู้ ท่ีประสบอบุตัิเหตุ
ทางจราจรท่ีน าส่งโดยสถานพยาบาลและสถานีต ารวจจากจงัหวัดในพืน้ท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 7 และพืน้ท่ีใกล้เคียง ระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม - 13 ธันวาคม 2561 จ านวน 680 ตวัอย่าง เป็นเพศชาย 617 ราย และเพศหญิง 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.74 
และ 9.26 ตามล าดับ ผลการทดสอบพบว่ามีตัวอย่างท่ีตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจ านวน 417 ราย คิดเป็นร้อยละ 
61.32  โดยเป็นเพศชาย จ านวน 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.35 และมีตัวอย่างจ านวน 376 ราย ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน
กฎหมายก าหนด (มากกว่า 50 mg% ) คิดเป็นร้อยละ 55.29  พบว่าระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดมีค่าอยู่ในช่วง 101-200 mg% 
มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 22.5 ช่วงอายุของผู้ ท่ีเมาแล้วขบัท่ีพบมากท่ีสดุคือ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.62 และผู้ ท่ีเมาส่วนมาก
เป็นผู้ขบัข่ีรถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 61.18 ดังนัน้เพื่อลดการสูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงควร
รณรงค์การไม่ขบัข่ีรถขณะมนึเมาและมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง  
ค าส าคัญ :  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือด, อบุตัิเหตทุางจราจร, เขตบริการสขุภาพ ที่ 7 

Abstract 
In Thailand, drunk-driving has become a major cause of traffic accidents.  Regional Medical Science 

Center 7th Khon Kaen is responsible and provides the blood-alcohol analysis service in the Regional Health 7, 
including Khon Kaen, Roi-et, Mahasarakham and Kalasin provinces. A study of alcohol-related accidents was 
carried out in 680 suspected blood samples collected from the patients injured in road accidents including 
617 male (90.74%) and 63 female (9.26%) and sent by hospitals, police stations during January 1, 2018 to 
December 13, 2018.  All samples were analyzed for blood alcohol concentration (BAC) using headspace-gas 
chromatography (HS-GC).  The study revealed that 417 samples (61.32%) were determined as alcohol-related 
accidents which 390 cases (57.35%) were male.  Of all samples, 376 samples (55.29%) were recorded with the 
BAC more than 50 mg% which exceeded the legal limit.  22.5% of those had the highest alcohol level of 101-
200 mg%.  The most cases were found with the aged of 21-30 years. About 61.18% of these drunk-driving 
cases were motorbike riders.  This study indicated that drunk-driving is a major cause of road traffic accidents 
in Thailand, which cause the loss of people lives and economic. Therefore, the cooperation from multiple 
sectors such as health professionals, police, education and transportation to encourage public awareness as 
well as to enforce the laws is required to decrease alcohol-related accidents. 

Keywords:  blood alcohol concentration, traffic-related accidents, the Regional Health 7 
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สถานการณ์การปนปลอมยาแผนปัจจุบนัในผลติภณัฑ์เสริมอาหารควบคุมน า้หนักในเขตพืน้ที่สุขภาพที่ 2  
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

The Situation of drug adulteration in weight loss dietary supplement products in Public Health Service Region 2 
จฬุญาณี แก้วบวัรมย์* วิทิตา ไปบน วศิมน จฑูะภกัดี สมุาล ีฤทธ์ิอดุม ป่ินฑนา ดวงสมบตั ิ

JunyaneeKaewbuarom*, WititaPaibon, WasimonJutapakdee, SumaleeRithiudom, PintanaDuangsombat 
Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok, Department of Medical Sciences 

                                                                 บทคัดย่อ 
 ในปี 2559-2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ศึกษาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัโดยวิเคราะห์หาการปนปลอมยาแผนปัจจบุนักลุม่ยาลดความอ้วน ยาระบายและวตัถอุอกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาทท่ีมีผลตอ่การลดความอ้วนในผลติภณัฑ์จ านวน 96 ตวัอยา่งด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) 
และ UV-Spectrophotometry พบการปนปลอมของยาแผนปัจจุบัน จ านวน 50 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.1) โดยตรวจพบ 
ไซบทูรามีน จ านวน 26 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 52.0) ฟลอูอกซิทีน จ านวน 13 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 26.0) ยาระบายบิซาโคดิล จ านวน 4 
ตัวอย่าง (ร้อยละ8.0) และอื่นๆ อีก 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ14.0) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่ามีการปลอมปนยาไซบูทรามีน 
มากที่สดุ เน่ืองจากมีฤทธ์ิกดความอยากอาหาร และเป็นวตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทประเภท 1 ตามพระราชบญัญตัิวตัถทุี่
ออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท พ.ศ. 2559 จากข้อมลูที่ได้เป็นการเผยแพร่แจ้งเตือนภยัผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนกัถึงความปลอดภยั 
แตอ่ยา่งไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวงัและตรวจสอบผลติภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ : ยาปลอมปน, ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกั 
 
                                                                      Abstract  
In 2559-2561 B.E., Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok studied drug adulteration in weight loss 
dietary supplement products by 96 samples of products were analyzed for drug adulteration; weight loss, laxative 
and psychotropic substances using Thin Layer Chromatography (TLC) and UV-Spectrophotometry.  
The results showed 50 samples (52.1%) of drug adulteration. Sibutramine was found in 26 samples (52.0%), 
Fluoxetine was found in 13 samples (26.0%), Bisacodyl 4 samples (8.0%) and others 7 samples (14.0%). From 
such information, drug adulteration of Sibutramine was found more than any others. It could be because appetitive 
suppressant activity of this drug and form into groups psychotropic substances type 1 according to act 
Psychotropic substances, 2016. Therefore, the product surveillance and warning are necessary consistently to 
make the consumers concern safety. 
Keyword : drug adulteration,  weight loss dietary supplement  
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                                                                 บทคัดย่อ 
 ในปี 2559-2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ศึกษาการปนปลอมยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ 
เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัโดยวิเคราะห์หาการปนปลอมยาแผนปัจจบุนักลุม่ยาลดความอ้วน ยาระบายและวตัถอุอกฤทธ์ิต่อ
จิตและประสาทท่ีมีผลตอ่การลดความอ้วนในผลติภณัฑ์จ านวน 96 ตวัอยา่งด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) 
และ UV-Spectrophotometry พบการปนปลอมของยาแผนปัจจุบัน จ านวน 50 ตัวอย่าง (ร้อยละ 52.1) โดยตรวจพบ 
ไซบทูรามีน จ านวน 26 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 52.0) ฟลอูอกซิทีน จ านวน 13 ตวัอยา่ง (ร้อยละ 26.0) ยาระบายบิซาโคดิล จ านวน 4 
ตัวอย่าง (ร้อยละ8.0) และอื่นๆ อีก 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ14.0) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่ามีการปลอมปนยาไซบูทรามีน 
มากที่สดุ เน่ืองจากมีฤทธ์ิกดความอยากอาหาร และเป็นวตัถอุอกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทประเภท 1 ตามพระราชบญัญตัิวตัถทุี่
ออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท พ.ศ. 2559 จากข้อมลูที่ได้เป็นการเผยแพร่แจ้งเตือนภยัผู้บริโภค เพื่อให้ตระหนกัถึงความปลอดภยั 
แตอ่ยา่งไรก็ตามควรมีการเฝ้าระวงัและตรวจสอบผลติภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกัอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ : ยาปลอมปน, ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควบคมุน า้หนกั 
 
                                                                      Abstract  
In 2559-2561 B.E., Regional Medical Sciences Center 2 Phitsanulok studied drug adulteration in weight loss 
dietary supplement products by 96 samples of products were analyzed for drug adulteration; weight loss, laxative 
and psychotropic substances using Thin Layer Chromatography (TLC) and UV-Spectrophotometry.  
The results showed 50 samples (52.1%) of drug adulteration. Sibutramine was found in 26 samples (52.0%), 
Fluoxetine was found in 13 samples (26.0%), Bisacodyl 4 samples (8.0%) and others 7 samples (14.0%). From 
such information, drug adulteration of Sibutramine was found more than any others. It could be because appetitive 
suppressant activity of this drug and form into groups psychotropic substances type 1 according to act 
Psychotropic substances, 2016. Therefore, the product surveillance and warning are necessary consistently to 
make the consumers concern safety. 
Keyword : drug adulteration,  weight loss dietary supplement  
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คุณภาพด้านจุลชีววทิยาของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 

Microbiological quality of herbal cosmetic products in Chiangrai, Phayao, Phrae, and Nan Provinces 
during fiscal year 2015-2018. 

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

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

บทคดัย่อ 

พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการจดแจ้งเคร่ืองส าอางจะต้องเป็นไปตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เร่ือง ก าหนดลกัษณะของเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางมี
คณุภาพมาตรฐานและปลอดภยัต่อผู้บริโภค จึงได้ศึกษาคณุภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร ที่
จ าหน่ายในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561 จ านวน 112 ตัวอย่าง โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรพบว่าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรจ านวน 106 ตวัอย่าง (ร้อยละ 94.64) ผ่านเกณฑ์คณุภาพมาตรฐาน และผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ผสมสมุนไพรจ านวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.36) พบแบคทีเรีย ยีสต์และราทัง้หมดท่ีเจริญเติบโตโดยใช้อากาศเกินเกณฑ์
มาตรฐาน  แตไ่มพ่บจลุนิทรีย์ก่อโรค พบวา่เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรชนิดผงที่ใช้ส าหรับผิวกายมีการปนเปือ้นมากที่สดุ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของจ านวนผลิตภณัฑ์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (2,500 - 330,000 cfu ต่อกรัม) ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเคร่ืองส าอางผสม
สมุนไพรที่ผลิตในเขตจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่านสว่นใหญ่ได้มาตรฐาน ซึ่งส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถ
น าไปใช้ท าแผนการเฝ้าระวงัเร่ืองของคณุภาพทางด้านจุลชีววิทยาของผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร เพื่อท าให้ผู้บริโภค
มีความมัน่ใจในเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรที่มีมาตรฐานและความปลอดภยั 
ค าส าคัญ ; คณุภาพด้านจลุชวีวิทยา, เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร, เขตจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Abstract 

Cosmetic Act B.E. 2558 (2015) related to cosmetic enrollment must follow notification of Ministry of Public 
Health B.E. 2559 (2016) Re: Prescribed Prohibited cosmetic to be Produced, Imported or Sold for good quality of 
herbal cosmetic products and consumer safety.  The aim of study was to investigate the microbiological quality of 
herbal cosmetic products sold in Chiangrai, Phayao, Phrae and Nan Provinces during fiscal year 2015 -2018.  112 
of post marketing products were tested for microbiological quality by Regional Medical Sciences Center 1/1 
Chiangrai.  The results showed that 106 samples (94.64%) were conformed the microbiological quality criteria.  6 
samples (5.36%) were found having total aerobic bacteria yeast and mold count exceeded criteria but not found 
pathogenic microorganisms.  Accounting 60% of the failed products, the powder products for body were found 
with 2,500 - 330,000 cfu/g contamination. However, the results revealed that most of herbal cosmetic products 
sold in Chiangrai, Phayao, Phrae and Nan provinces were still in the criteria of microbiological quality.  This data 
would be advantage for Provincial Public Health Offices to perform the surveillance plan for herbal cosmetic 
products safety.  
Keywords; Quality, microbiology, herbal cosmetic products, Chiangrai, Phayao, Phrae, and Nan Provinces 
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ชญัญาทิพย์ พทุธวงศ์*, อกุฤษฎ์ สกุใส, องัสนา ค าเงิน, ชยัวฒัน์ อินเรือง 
Chunyatip Puttawong*, Ugrit Suksai,  Angsana Khomngen, Chaiwat Inreung 

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

บทคดัย่อ 

พระราชบัญญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการจดแจ้งเคร่ืองส าอางจะต้องเป็นไปตาม ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ เร่ือง ก าหนดลกัษณะของเคร่ืองส าอางที่ห้ามผลิต น าเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางมี
คณุภาพมาตรฐานและปลอดภยัต่อผู้บริโภค จึงได้ศึกษาคณุภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร ที่
จ าหน่ายในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561 จ านวน 112 ตัวอย่าง โดยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรพบว่าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรจ านวน 106 ตวัอย่าง (ร้อยละ 94.64) ผ่านเกณฑ์คณุภาพมาตรฐาน และผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
ผสมสมุนไพรจ านวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.36) พบแบคทีเรีย ยีสต์และราทัง้หมดท่ีเจริญเติบโตโดยใช้อากาศเกินเกณฑ์
มาตรฐาน  แตไ่มพ่บจลุนิทรีย์ก่อโรค พบวา่เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรชนิดผงที่ใช้ส าหรับผิวกายมีการปนเปือ้นมากที่สดุ คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของจ านวนผลิตภณัฑ์ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (2,500 - 330,000 cfu ต่อกรัม) ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเคร่ืองส าอางผสม
สมุนไพรที่ผลิตในเขตจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่านสว่นใหญ่ได้มาตรฐาน ซึ่งส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสามารถ
น าไปใช้ท าแผนการเฝ้าระวงัเร่ืองของคณุภาพทางด้านจุลชีววิทยาของผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร เพื่อท าให้ผู้บริโภค
มีความมัน่ใจในเคร่ืองส าอางผสมสมนุไพรที่มีมาตรฐานและความปลอดภยั 
ค าส าคัญ ; คณุภาพด้านจลุชวีวิทยา, เคร่ืองส าอางผสมสมนุไพร, เขตจงัหวดัเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

Abstract 

Cosmetic Act B.E. 2558 (2015) related to cosmetic enrollment must follow notification of Ministry of Public 
Health B.E. 2559 (2016) Re: Prescribed Prohibited cosmetic to be Produced, Imported or Sold for good quality of 
herbal cosmetic products and consumer safety.  The aim of study was to investigate the microbiological quality of 
herbal cosmetic products sold in Chiangrai, Phayao, Phrae and Nan Provinces during fiscal year 2015 -2018.  112 
of post marketing products were tested for microbiological quality by Regional Medical Sciences Center 1/1 
Chiangrai.  The results showed that 106 samples (94.64%) were conformed the microbiological quality criteria.  6 
samples (5.36%) were found having total aerobic bacteria yeast and mold count exceeded criteria but not found 
pathogenic microorganisms.  Accounting 60% of the failed products, the powder products for body were found 
with 2,500 - 330,000 cfu/g contamination. However, the results revealed that most of herbal cosmetic products 
sold in Chiangrai, Phayao, Phrae and Nan provinces were still in the criteria of microbiological quality.  This data 
would be advantage for Provincial Public Health Offices to perform the surveillance plan for herbal cosmetic 
products safety.  
Keywords; Quality, microbiology, herbal cosmetic products, Chiangrai, Phayao, Phrae, and Nan Provinces 
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การปลอมปนสเตยีรอยด์ในยาแผนโบราณและยาสมุนไพรในเขตพืน้ที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภเูก็ต 
ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 

 Adulteration of steroids in traditional and herbal medicine products in Krabi, Phang-nga and Phuket  
during the fiscal year 2016-2018 
สมฤดี บญุมี* และพิมลลดา ไชยรัตน์  

Somruedee Boonmee * and Pimollada Chairat 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Regional Medical Science center 11/1 Phuket, Department of Medical Sciences 

บทคัดย่อ 
ปัจจบุนัมีการน าสารสเตียรอยด์ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยปลอมปนลงในยาแผนโบราณ และยาสมนุไพร เพื่อหวงั

ผลการรักษาได้ทกุโรค แต่เมื่อได้รับยาเป็นระยะเวลานาน จะเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงขึน้ สารสเตียรอยด์ที่พบปลอมปนในยาแผน
โบราณ และยาสมุนไพร มี 2 ชนิด ได้แก่ เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) และเพรดนิโซโลน (Prednisolone) ซึ่งยาทัง้สอง
ชนิดนีจ้ัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสชักรเท่านัน้ ในช่วงปีงบประมาณ 2559-2561 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้รับตวัอย่างยาแผนโบราณและยาสมุนไพรจากส านกังานสาธารณสขุจังหวดั ศูนย์แจ้ง
เตือนภยัเครือขา่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชมุ และจากผู้บริโภค ในเขตพืน้ที่จงัหวดักระบี่ พงังา และภเูก็ต จ านวน 15 ตวัอยา่ง 
ซึ่งตวัอย่างยาทัง้หมดเป็นตวัอย่างที่ไม่มีการระบุเลขทะเบียนยา จากการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Thin Layer Chromatography 
(TLC) พบว่า มีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ทัง้หมด 10 ตัวอย่าง (66.67%) โดยพบการปลอมปนของเดกซาเมทาโซน 
(Dexamethasone) จ านวน 7 ตวัอย่าง (70.00%) เพรดนิโซโลน (Prednisolone) จ านวน 1 ตวัอย่าง (10.00%) และปลอมปนทัง้
เดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน จ านวน 2 ตัวอย่าง (20.00%) จากข้อมูลที่ได้สามารถน าไปแจ้งเตือนภัยเพื่อให้ผู้บริโภค
ตระหนกัถึงอนัตรายที่อาจได้รับจากการใช้ยาแผนโบราณและยาสมนุไพร 
ค าส าคัญ: สเตียรอยด์ ยาแผนโบราณ สมนุไพร 

Abstract 
 Recently, steroids improper uses were found. It always mixes them in traditional and herbal medicines to 
treatment in various diseases. In the long time they caused high toxicity and side effect. The 2 types of steroids which 
usually found in traditional and herbal medicines are Dexamethasone and Prednisolone. They are the medicine using 
under the supervision of doctors and pharmacist only. In the fiscal year 2016-2018, Regional Medical Science center 
11/1 Phuket has received 15 traditional and herbal medicines from Provincial Public Health Offices, Health Product 
Surveillance and Warning centers and consumers in Krabi, Phang-nga and Phuket. All of samples did have drug 
regulation number. From the analysis by using Thin Layer Chromatography (TLC) found that there were steroids 10 
samples (66.67%). 7 (70.00%) and 1 (10.00%) samples contained Dexamethasone and Prednisolone, respectively. 
Moreover, Dexamethasone and Prednisolone were found in 2 (20.00%) samples. The information from result can 
warning to the consumers for aware of danger from steroids improper used. 
Keyword:, steroids, traditional medicine, herbal 
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Abstract 
 Recently, steroids improper uses were found. It always mixes them in traditional and herbal medicines to 
treatment in various diseases. In the long time they caused high toxicity and side effect. The 2 types of steroids which 
usually found in traditional and herbal medicines are Dexamethasone and Prednisolone. They are the medicine using 
under the supervision of doctors and pharmacist only. In the fiscal year 2016-2018, Regional Medical Science center 
11/1 Phuket has received 15 traditional and herbal medicines from Provincial Public Health Offices, Health Product 
Surveillance and Warning centers and consumers in Krabi, Phang-nga and Phuket. All of samples did have drug 
regulation number. From the analysis by using Thin Layer Chromatography (TLC) found that there were steroids 10 
samples (66.67%). 7 (70.00%) and 1 (10.00%) samples contained Dexamethasone and Prednisolone, respectively. 
Moreover, Dexamethasone and Prednisolone were found in 2 (20.00%) samples. The information from result can 
warning to the consumers for aware of danger from steroids improper used. 
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สถานการณ์เคร่ืองส าอางผสมสารห้ามใช้ในพืน้ที่ 4 จังหวดัชายแดนใต้ ปี 2559-2561 
Illegal cosmetics in 4 Provinces in the South of Thailand During 2016-2018  

กนกวรรณ แก้วจันทร์* สายนั ขุนนุช และสายใจ ปริยะวาท ี
Kanogwan Kaewjan* Sayan Koonnoot and Saijai Pariyavatee 
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences 
บทคดัย่อ 

เพื่อศกึษาสถานการณ์เคร่ืองส าอางผสมสารห้ามใช้ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากการ
ทดสอบเคร่ืองส าอางกลุม่เสี่ยงโดยห้องปฏิบตัิการ ระหว่างปี 2559 – 2561 ทดสอบสารไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก 
ด้วยเทคนิค TLC/ UV-VIS spectrophotometry สารประกอบของปรอทด้วยวิธี Reinsch’s test และสารสเตียรอยด์ด้วย
เทคนิค HPLC (เร่ิมปี 2560) ผลการทดสอบ 165 ตัวอย่าง พบผสมสารห้ามใช้ 32 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.39 พบ
สารประกอบของปรอท (ร้อยละ 11.51) สารสเตียรอยด์ชนิด Clobetasol propionate (ร้อยละ 4.24), สารประกอบของ
ปรอทผสมสเตียรอยด์ ชนิด Betamethasone-17-valerate (ร้อยละ 2.42) ไฮโดรควิโนน (ร้อยละ 0.61) และกรดเรทิโนอิก 
(ร้อยละ 0.61) เฉพาะในปี 2561 ผลทดสอบ 61 ตัวอย่าง พบสารห้ามใช้ 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.03 โดยพบ
สารประกอบของปรอท 4 จาก 61 ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.56) สเตียรอยด์ชนิด clobetasol propionate จ านวน 4 จาก 58 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.90) และ สเตียรอยด์ชนิด betamethasone-17-valerate ผสมกับสารประกอบของปรอท จ านวน 3 
จาก 58 ตวัอย่าง (ร้อยละ 5.17) และไม่พบไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก  และสารสเตียรอยด์ชนิดอื่น แนวโน้มยังคงพบ
สารประกอบของปรอท และพบการผสมสารปรอทร่วมกบัสารสเตียรอยด์มากขึน้เพ่ือการเสริมฤทธ์ิ ทกุตวัอย่างที่พบสาร
ห้ามใช้มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ โดยตัวอย่างที่ไม่แสดง “เลขที่จดแจ้ง” พบสารห้ามใช้ร้อยละ 
44.44 สามารถน าไปแจ้งเตือนผู้บริโภคตอ่ไป   
ค าส าคญั: สารห้ามใช้อนัตราย เคร่ืองส าอาง สเตียรอยด์ สารประกอบของปรอท  

Abstract 
 To study prevalence of contamination of prohibited harmful substances in cosmetics in Songkhla, 
Pattani, Yala and Narathiwat province during the years 2016 – 2018. The suspected illegal cosmetic products 
were analyzed in the Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla laboratory, detection of hydroquinone 
and retinoic acid by TLC/ UV-VIS spectrophotometry techniques, mercury compounds by Reinsch’s test and 
steroids by HPLC technique (years 2017-2018). The 165 cosmetic products were analyzed and prohibited 
substances were found in 32 products (19.39%), with mercury compounds (11.51%), clobetasol propionate 
(4.24%), mercury compounds mixed with betamethasone-17-valerate (2.42%), hydroquinone (0.61%) and 
retinoic acid (0.61%). In the year 2018, 61 products were analyzed and prohibited substances were found in 
11 products (18.03%), with mercury compounds in 4 of the 61 examined products (6.56%), clobetasol 
propionate in 4 and mercury compounds mixed with betamethasone-17-valerate in 3 of the 58 examined 
products (6.90% and 5.17%), no hydroquinone, retinoic acid and other steroids were found. The trend 
continues to find mercury compounds and a mixture of mercury compounds with steroids for synergism effect 
in illegal cosmetic products. All illegal products showed at least 1 incorrect label information especially the 
products with no "Notification number”, up to 44.44 % were found prohibited substance.  
Keywords: Prohibited substance, Cosmetic, Corticosteroids, Mercury compounds  
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เพื่อศกึษาสถานการณ์เคร่ืองส าอางผสมสารห้ามใช้ในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากการ
ทดสอบเคร่ืองส าอางกลุม่เสี่ยงโดยห้องปฏิบตัิการ ระหว่างปี 2559 – 2561 ทดสอบสารไฮโดรควิโนนและกรดเรทิโนอิก 
ด้วยเทคนิค TLC/ UV-VIS spectrophotometry สารประกอบของปรอทด้วยวิธี Reinsch’s test และสารสเตียรอยด์ด้วย
เทคนิค HPLC (เร่ิมปี 2560) ผลการทดสอบ 165 ตัวอย่าง พบผสมสารห้ามใช้ 32 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 19.39 พบ
สารประกอบของปรอท (ร้อยละ 11.51) สารสเตียรอยด์ชนิด Clobetasol propionate (ร้อยละ 4.24), สารประกอบของ
ปรอทผสมสเตียรอยด์ ชนิด Betamethasone-17-valerate (ร้อยละ 2.42) ไฮโดรควิโนน (ร้อยละ 0.61) และกรดเรทิโนอิก 
(ร้อยละ 0.61) เฉพาะในปี 2561 ผลทดสอบ 61 ตวัอย่าง พบสารห้ามใช้ 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.03 โดยพบ
สารประกอบของปรอท 4 จาก 61 ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.56) สเตียรอยด์ชนิด clobetasol propionate จ านวน 4 จาก 58 
ตวัอย่าง (ร้อยละ 6.90) และ สเตียรอยด์ชนิด betamethasone-17-valerate ผสมกับสารประกอบของปรอท จ านวน 3 
จาก 58 ตวัอย่าง (ร้อยละ 5.17) และไม่พบไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิก  และสารสเตียรอยด์ชนิดอื่น แนวโน้มยังคงพบ
สารประกอบของปรอท และพบการผสมสารปรอทร่วมกบัสารสเตียรอยด์มากขึน้เพ่ือการเสริมฤทธ์ิ ทกุตวัอย่างที่พบสาร
ห้ามใช้มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องอย่างน้อย 1 รายการ โดยตัวอย่างที่ไม่แสดง “เลขที่จดแจ้ง” พบสารห้ามใช้ร้อยละ 
44.44 สามารถน าไปแจ้งเตือนผู้บริโภคตอ่ไป   
ค าส าคญั: สารห้ามใช้อนัตราย เคร่ืองส าอาง สเตียรอยด์ สารประกอบของปรอท  

Abstract 
 To study prevalence of contamination of prohibited harmful substances in cosmetics in Songkhla, 
Pattani, Yala and Narathiwat province during the years 2016 – 2018. The suspected illegal cosmetic products 
were analyzed in the Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla laboratory, detection of hydroquinone 
and retinoic acid by TLC/ UV-VIS spectrophotometry techniques, mercury compounds by Reinsch’s test and 
steroids by HPLC technique (years 2017-2018). The 165 cosmetic products were analyzed and prohibited 
substances were found in 32 products (19.39%), with mercury compounds (11.51%), clobetasol propionate 
(4.24%), mercury compounds mixed with betamethasone-17-valerate (2.42%), hydroquinone (0.61%) and 
retinoic acid (0.61%). In the year 2018, 61 products were analyzed and prohibited substances were found in 
11 products (18.03%), with mercury compounds in 4 of the 61 examined products (6.56%), clobetasol 
propionate in 4 and mercury compounds mixed with betamethasone-17-valerate in 3 of the 58 examined 
products (6.90% and 5.17%), no hydroquinone, retinoic acid and other steroids were found. The trend 
continues to find mercury compounds and a mixture of mercury compounds with steroids for synergism effect 
in illegal cosmetic products. All illegal products showed at least 1 incorrect label information especially the 
products with no "Notification number”, up to 44.44 % were found prohibited substance.  
Keywords: Prohibited substance, Cosmetic, Corticosteroids, Mercury compounds  
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 เขตพืน้ที่ จังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

Quality and safety of Fa-tha-lai-chon raw materials and capsule products in community hospital  
of Chiang Rai, Phayao and Phrae Provinces in fiscal year 2018. 
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Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai, Department of Medical sciences 
บทคดัย่อ 

คณุภาพวตัถดุิบและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ที่ผลิตจากโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัเชียงราย พะเยา และแพร่ 
ได้รับการสุม่ตรวจในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 12 ตวัอย่าง ตามข้อก าหนดThai Herbal Pharmacopoeia คือสมนุไพร
อบแห้งไมผ่า่นกระบวนการบดละเอียด 3 ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อ Foreign matter ผลผา่นเกณฑ์ทกุตวัอยา่ง(ร้อย
ละ100) วัตถุดิบสมุนไพรอบแห้งและบดละเอียด  3 ตัวอย่าง ตรวจ Identification (Chemical test and TLC), Water 
(Loss on drying), Acid-insoluble Ash, Ethanol-soluble extractive, Water-soluble extractive แ ล ะ 
Andrographolide content ผลผา่นเกณฑ์ทกุตวัอย่าง(ร้อยละ100)   ผลิตภณัฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 3 ตวัอยา่ง ตรวจ 
Identification (Chemical test and TLC), Water (Loss on drying), Microbial limit, Andrographolide content และ 
Weight Variation ผลไม่ผ่านเกณฑ์ในหวัข้อ  Weight Variation และ Microbial limit  ทัง้หมด (ร้อยละ100)  นอกจากนัน้
ได้ตรวจวิเคราะห์แคปซูลเปล่า3 ตัวอย่าง ในหัวข้อ Microbial limit ผลพบจ านวนจุลินทรีย์รวมที่ใช้อากาศ 200 cfu/g 
จ านวน 1 ตวัอยา่ง โรงพยาบาลผู้ผลติได้น าข้อมลูไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลติและควบคมุคณุภาพการผลติตอ่ไป 
ค าส าคัญ: วตัถดุิบสมนุไพรฟ้าทะลายโจร, ยาแคปซลูฟ้าทะลายโจร, Thai Herbal Pharmacopoeia  

Abstract 
The 12 raw materials and capsules of Fa-tha-lai-chon products from community hospitals in Chiang 

Rai, Phayao and Phrae provinces were analyzed according to the Thai herbal pharmacopoeia specification 
during the fiscal year 2018.  There were 3 dried un-grinding raw materials (1 0 0%)   complied with foreign 
matter specification.  3 fine grinding powder (1 0 0 %) complied with the specification of characteristic 
identification (Chemical test and TLC), water (drying loss), acid-insoluble ash, ethanol-soluble extractive, 
water-soluble extractive and andrographolide content.  However 3 samples of Fa-tha-lai-chon capsules 
(1 0 0 %) were not complied with weight variation and microbial limit specification except characteristic 
identification (Chemical test and TLC), water (drying loss) and andrographolide content.  Moreover, 3 samples 
of empty capsules were tested for microbial contamination. As a result, 1 sample found contaminated with 
total aerobic bacterial count amount 200 cfu/g. The analytical results were reported to participated hospitals to 
improve the production process and quality control. 
Keywords: Fa-tha-lai-chon raw material, Fa-tha-lai-chon capsule, Thai Herbal Pharmacopoeia 
*Corresponding author  
E-mail: somporn.s@dmsc.mail.go.th 

P3-46 คุณภาพและความปลอดภยัวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ยาแคปซลูฟ้าทะลายโจรที่ผลติในโรงพยาบาล 
 เขตพืน้ที่ จังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

Quality and safety of Fa-tha-lai-chon raw materials and capsule products in community hospital  
of Chiang Rai, Phayao and Phrae Provinces in fiscal year 2018. 

 

สมพร สินไสวผล*,  อกุฤษฎ์ สกุใส และสชิุน สนิไสวผล 
Somporn Sinsawaiphol*, Ugrit Suksai and Suchin Sinsawanphol  
ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Regional Medical Sciences Center 1/1 Chiang Rai, Department of Medical sciences 
บทคดัย่อ 

คณุภาพวตัถดุิบและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ที่ผลิตจากโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัเชียงราย พะเยา และแพร่ 
ได้รับการสุม่ตรวจในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 12 ตวัอย่าง ตามข้อก าหนดThai Herbal Pharmacopoeia คือสมนุไพร
อบแห้งไมผ่า่นกระบวนการบดละเอียด 3 ตวัอยา่ง ตรวจวิเคราะห์ในหวัข้อ Foreign matter ผลผา่นเกณฑ์ทกุตวัอยา่ง(ร้อย
ละ100) วัตถุดิบสมุนไพรอบแห้งและบดละเอียด  3 ตัวอย่าง ตรวจ Identification (Chemical test and TLC), Water 
(Loss on drying), Acid-insoluble Ash, Ethanol-soluble extractive, Water-soluble extractive แ ล ะ 
Andrographolide content ผลผา่นเกณฑ์ทกุตวัอย่าง(ร้อยละ100)   ผลิตภณัฑ์ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 3 ตวัอยา่ง ตรวจ 
Identification (Chemical test and TLC), Water (Loss on drying), Microbial limit, Andrographolide content และ 
Weight Variation ผลไม่ผ่านเกณฑ์ในหวัข้อ  Weight Variation และ Microbial limit  ทัง้หมด (ร้อยละ100)  นอกจากนัน้
ได้ตรวจวิเคราะห์แคปซูลเปล่า3 ตัวอย่าง ในหัวข้อ Microbial limit ผลพบจ านวนจุลินทรีย์รวมที่ใช้อากาศ 200 cfu/g 
จ านวน 1 ตวัอยา่ง โรงพยาบาลผู้ผลติได้น าข้อมลูไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลติและควบคมุคณุภาพการผลติตอ่ไป 
ค าส าคัญ: วตัถดุิบสมนุไพรฟ้าทะลายโจร, ยาแคปซลูฟ้าทะลายโจร, Thai Herbal Pharmacopoeia  

Abstract 
The 12 raw materials and capsules of Fa-tha-lai-chon products from community hospitals in Chiang 

Rai, Phayao and Phrae provinces were analyzed according to the Thai herbal pharmacopoeia specification 
during the fiscal year 2018.  There were 3 dried un-grinding raw materials (1 0 0%)   complied with foreign 
matter specification.  3 fine grinding powder (1 0 0 %) complied with the specification of characteristic 
identification (Chemical test and TLC), water (drying loss), acid-insoluble ash, ethanol-soluble extractive, 
water-soluble extractive and andrographolide content.  However 3 samples of Fa-tha-lai-chon capsules 
(1 0 0 %) were not complied with weight variation and microbial limit specification except characteristic 
identification (Chemical test and TLC), water (drying loss) and andrographolide content.  Moreover, 3 samples 
of empty capsules were tested for microbial contamination. As a result, 1 sample found contaminated with 
total aerobic bacterial count amount 200 cfu/g. The analytical results were reported to participated hospitals to 
improve the production process and quality control. 
Keywords: Fa-tha-lai-chon raw material, Fa-tha-lai-chon capsule, Thai Herbal Pharmacopoeia 
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ความปลอดภยัของเคร่ืองส าอางที่ใช้กับใบหน้า ในเขตบริการสุขภาพที่ 6  
Cosmetic Safety in Health Service Area 6 

ธนพร เบญจพะ*, ศรัณยพร กิจไชยา 
 Thanaporn  Benjapa, Sarunyaporn  Kitchaiya   

ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบรีุ 
Regional Medical   Center 6 Chonburi 

บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันตลาดเคร่ืองส าอางมีการแข่งขนัที่สูง ต้องการเน้นให้เห็นผลลพัธ์เร็ว โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่แสดง
สรรพคณุรักษาฝ้า กระ หรือท าให้หน้าขาว ท าให้มีการลกัลอบใสส่ารไฮโดรควโินน, กรดเรทิโนอิก และสารประกอบปรอท 
ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการความ
ปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีได้ รับ
ตวัอย่างที่น าสง่จากส านกังานสาธารณสขุจังหวดั ในเขตบริการสขุภาพที่ 6 จ านวน 37 ตวัอย่าง ตรวจพบสารประกอบ
ปรอท 8 ตวัอยา่ง (21.6%) และไฮโดรควิโนน 1 ตวัอยา่ง (2.7%) โดยตวัอย่างที่พบสารประกอบปรอทสว่นใหญ่มกัจะมีสีที่
ฉดูฉาดมากกวา่ตวัอยา่งอื่นๆ เช่น สเีขียวสะท้อนแสงและสชีมพบูานเย็น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีบทลงโทษของการ
ใสส่ารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางแล้วก็ตามแตก็่ยงัมีผู้ผลติที่ยงัลกัลอบใสส่ารอนัตรายเหลา่นีโ้ดยไมเ่กรงกลวักฎหมาย จึงควร
มีการทบทวนกฎหมายให้เข้มงวดขึน้และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่
ผู้บริโภคในการจัดารผลิตภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยั ดงันัน้ในฐานะผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้ผลิตภณัฑ์จากแหล่งผลิตที่มีความ
นา่เช่ือถือ มีฉลากระบรุายละเอียดถกูต้องครบถ้วน และไมเ่ช่ือค าโฆษณาเกินจริง 
ค าส าคัญ : สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง, ไฮโดรควิโนน, กรดเรทิโนอิก, สารประกอบปรอท 

Abstract 

 Nowadays, the cosmetic industry is highly competitive. To satisfy customers by getting quick results, 
especially for the products that claim to have the freckle removal or whitening properties, manufacturers 
intend to contaminate prohibited substances on the Ministry of Public Health prohibited lists. In the fiscal year 
of 2018, under the Cosmetic Safety Project of the FDA, RMSC 6 Chonburi had received 37 samples of 
cosmetic products from the Provincial Public Health Office in Health Service Area 6. The results found that 8 
samples (21.6%) contaminated with mercury compounds and 1 sample (2.7%) contaminated with 
hydroquinone. In addition, it has been observed that mercury positive samples seem to have much brighter 
color than other mercury negative ones (e.g., reflective green, fuchsia pink). Although there are penalties for 
intentional contamination of cosmetics products. It should consider stringent laws and augment enforcement 
as well as conduct awareness programmes to deal with unsafety products. As a customer, they should pick 
the products from reliable sources, proper labeling and do not believe in all advertisments. 
Keyword : prohibited substances, hydroquinone, retinoic acid, mercury compounds 
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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันตลาดเคร่ืองส าอางมีการแข่งขนัที่สูง ต้องการเน้นให้เห็นผลลพัธ์เร็ว โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่แสดง
สรรพคณุรักษาฝ้า กระ หรือท าให้หน้าขาว ท าให้มีการลกัลอบใสส่ารไฮโดรควโินน, กรดเรทิโนอิก และสารประกอบปรอท 
ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการความ
ปลอดภัยด้านเคร่ืองส าอางของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีได้ รับ
ตวัอย่างที่น าสง่จากส านกังานสาธารณสขุจังหวดั ในเขตบริการสขุภาพที่ 6 จ านวน 37 ตวัอย่าง ตรวจพบสารประกอบ
ปรอท 8 ตวัอยา่ง (21.6%) และไฮโดรควิโนน 1 ตวัอยา่ง (2.7%) โดยตวัอย่างที่พบสารประกอบปรอทสว่นใหญ่มกัจะมีสีที่
ฉดูฉาดมากกวา่ตวัอยา่งอื่นๆ เช่น สเีขียวสะท้อนแสงและสชีมพบูานเย็น เป็นต้น จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะมีบทลงโทษของการ
ใสส่ารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอางแล้วก็ตามแตก็่ยงัมีผู้ผลติที่ยงัลกัลอบใสส่ารอนัตรายเหลา่นีโ้ดยไมเ่กรงกลวักฎหมาย จึงควร
มีการทบทวนกฎหมายให้เข้มงวดขึน้และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่
ผู้บริโภคในการจัดารผลิตภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยั ดงันัน้ในฐานะผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้ผลิตภณัฑ์จากแหล่งผลิตที่มีความ
นา่เช่ือถือ มีฉลากระบรุายละเอียดถกูต้องครบถ้วน และไมเ่ช่ือค าโฆษณาเกินจริง 
ค าส าคัญ : สารห้ามใช้ในเคร่ืองส าอาง, ไฮโดรควิโนน, กรดเรทิโนอิก, สารประกอบปรอท 

Abstract 

 Nowadays, the cosmetic industry is highly competitive. To satisfy customers by getting quick results, 
especially for the products that claim to have the freckle removal or whitening properties, manufacturers 
intend to contaminate prohibited substances on the Ministry of Public Health prohibited lists. In the fiscal year 
of 2018, under the Cosmetic Safety Project of the FDA, RMSC 6 Chonburi had received 37 samples of 
cosmetic products from the Provincial Public Health Office in Health Service Area 6. The results found that 8 
samples (21.6%) contaminated with mercury compounds and 1 sample (2.7%) contaminated with 
hydroquinone. In addition, it has been observed that mercury positive samples seem to have much brighter 
color than other mercury negative ones (e.g., reflective green, fuchsia pink). Although there are penalties for 
intentional contamination of cosmetics products. It should consider stringent laws and augment enforcement 
as well as conduct awareness programmes to deal with unsafety products. As a customer, they should pick 
the products from reliable sources, proper labeling and do not believe in all advertisments. 
Keyword : prohibited substances, hydroquinone, retinoic acid, mercury compounds 
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O4-1 การศึกษาความถกูต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ระดับการดูดซบัของแอนติเจนวัคซนีป้องกนัไอกรนชนิดไร้เซลล์ ด้วย
วิธี Sandwich ELISA 

Method Validation for Determination of Absorption Degree in Acellular Pertussis Vaccine by Sandwich ELISA 
วิภาวี วงศ์ชนะ *รัชชานนท์ รักชีพอจัฉริยา ทรงธนนิตย์ อภิชยัศภุสารสาทร วิริยามาตย์ เจริญคณุธรรมและสภุาพร ภมูิอมร 
Wipawee Wongchana,*Ratchanon Rakcheep, Atchariya Songtananit,Apichai Supasansatorn,Wereyamarst Jaroenkunathum and 
Supaporn Phumiamorn 

สถาบนัชีววตัถ ุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ นนทบรีุ 11000 
Institute of Biological Products, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Nonthaburi 11000 

บทคดัย่อ 
ปริมาณการดดูซบัของแอนติเจนในสารเสริมฤทธ์ิของวคัซีนเป็นค่าที่มีความจ าเพาะในแต่ละชนิดวคัซีน  ซึ่งใช้ได้ใน

การพิจารณาความสม ่าเสมอในการผลิตวคัซีนและมีความส าคญัตอ่การควบคมุคณุภาพการหาระดบัการดดูซบัของแอนติเจน
ในสารเสริมฤทธ์ิของวคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ที่ผลติในประเทศไทย ท าโดยการหาปริมาณแอนติเจนอิสระและแอนติเจนทัง้หมด
ที่อยู่ในวคัซีนด้วยวิธีSandwich ELISA แล้วค านวณหาระดบัการดูดซบั พบว่าวิธีมีความจ าเพาะต่อแอนติเจนความสมัพนัธ์
ระหว่างปริมาณแอนติเจนและค่าการดดูกลืนแสงแสดงขีดจ ากดัในการหาปริมาณPertussis Toxoid (PT) และFilamentous 
Haemagglutinin Adhesin (FHA)ระหว่าง 0.59-300 ng/ml และ 0.59-600 ng/ml ตามล าดับค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) 
ของกราฟแบบซิกมอยด์และคา่สมัประสิทธ์ิการตดัสนิใจ (r2) ของความสมัพนัธ์เชิงเส้นจากการใช้สมการถดถอยมากกวา่ 0.99 
ซึ่งให้ช่วงค่าพิสยัระหวา่ง 4.69-150ng/ml และ 9.56-300ng/mlตามล าดบัความแม่นมีค่าความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ระหว่าง
ร้อยละ (-0.38)–3.33และ (-1.82)-2.41ตามล าดบัความเท่ียงมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนระหว่างร้อยละ0.60-1.78และ 
0.95-1.30ตามล าดบัความทนของวิธีมีค่าสมัประสิทธ์ิความแปรปรวนระหว่างร้อยละ0.58–6.10 และ 0.47-2.40ตามล าดบั 
จากทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นว่าใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการหาระดบัของการดดูซบัของแอนติเจนในวคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ที่ผลิต
ในประเทศไทยได้ 
ค าส าคญั: วคัซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์, Sandwich ELISA, pertussis toxoid (PT),Filamentous Haemagglutinin Adhesin (FHA) 

Abstract 
The degree of adsorption inthe adjuvant of vaccine was product-specific which could be used for 

monitoring consistency of  vaccine production and  were essential for quality control. The determination of antigen 
adsorption degree inthe adjuvant of acellular pertussis vaccines produced in Thailand  was performed by 
quantitative the amount of free antigens and total antigens in vaccine by Sandwich ELISA then degree of adsorption 
was calculated.The method showed high specificity towards the antigens.The relation between amount of antigens 
and optical density were determined.The detection limit of PertussisToxoid (PT) and Filamentous Hemagglutinin 
Adhesin (FHA) antigens were 0.59-300ng/ml and 0.59-600ng/ml, respectively. Correlation coefficient(r) of sigmoidal 
curve and the correlation for determination(r2) of linear relationship determined using linear regression equation  
were greater than 0.99. The concentration ranged from 4.69-150ng/ml and9.56-300ng/ml, respectively were used. 
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Abstract 
The degree of adsorption inthe adjuvant of vaccine was product-specific which could be used for 

monitoring consistency of  vaccine production and  were essential for quality control. The determination of antigen 
adsorption degree inthe adjuvant of acellular pertussis vaccines produced in Thailand  was performed by 
quantitative the amount of free antigens and total antigens in vaccine by Sandwich ELISA then degree of adsorption 
was calculated.The method showed high specificity towards the antigens.The relation between amount of antigens 
and optical density were determined.The detection limit of PertussisToxoid (PT) and Filamentous Hemagglutinin 
Adhesin (FHA) antigens were 0.59-300ng/ml and 0.59-600ng/ml, respectively. Correlation coefficient(r) of sigmoidal 
curve and the correlation for determination(r2) of linear relationship determined using linear regression equation  
were greater than 0.99. The concentration ranged from 4.69-150ng/ml and9.56-300ng/ml, respectively were used. 
The percentage relative error (%RE) were(-0.38)–3.33and(-1.82)-2.41, respectively. The percentage of  variance 
coefficient (%CV) were0.60–1.78 and 0.95-1.30,respectively.The robustness showed %CV at 0.58–6.10 and0.47-
2.40,respectively. Taken together, this method  was suitable for determination of adsorption degree in acellular 
pertussis vaccine which was produced in Thailand. 
Keywords: acellular pertussis vaccine, Sandwich ELISA, pertussis toxoid (PT), Filamentous Haemagglutinin Adhesin(FHA) 
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บทคัดย่อ  

การรักษาโรคมาลาเรียด้วยการใช้ยาสตูรผสมที่มีอาร์ทีมิซินินเป็นยาหลกันัน้  อาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปเนื่องจาก
เชือ้พลาสโมเดียมดือ้ยา โดยปกติอาร์ทิมิซินินจะเข้าจบัและท าลายโปรตีนของเชือ้อยา่งถาวร อยา่งไรก็ตามอาร์ทีมิซินินนัน้
ไม่มีโปรตีนเป้าหมายที่แน่นอน  ทางผู้วิจยัจึงได้พฒันายาใหมโ่ดยท าให้เป้าหมายของอาร์ทีมิซินินมุ่งไปท่ีเอนไซม์ที่ส าคญั
ในวิถีโฟเลทของเชือ้คือdihydrofolate reductase (PfDHFR)โดยการใช้สาร P218 ช่วยในการน าวิถีของอาร์ทีมิซินินให้
สามารถไปท าลายโปรตีนเป้าหมายอยา่งแมน่ย า สารลกูผสมระหวา่งอาร์ทีมิซินินและ P218 ได้ถกูออกแบบและสงัเคราะห์
ขึน้ โดย BION-004ซึ่งเป็นสารธรรมชาติกึ่งสงัเคราะห์ได้ถกูเลือกเป็นยาต้นแบบนัน้ จบักบัเอนไซม์ PfDHFRของเชือ้ดือ้ยา
ได้อยา่งจ าเพาะเจาะจง (Ki = 4.08±0.02nM) มีฤทธ์ิในการยบัยัง้การเติบโตของเชือ้ในหลอดทดลองได้ดีมาก จากเชือ้สาย
พนัธ์ดือ้ยา V1/S (IC50 = 3.5±0.2 nM) อีกทัง้สามารถยบัยัง้เชือ้ในหนไูด้อีกด้วย (ED50 = 0.16 ± 0.03mg/kg) การท างาน
ของสารใหม่นีไ้ด้ถกูยืนยนัว่า BION-004 มีประสิทธิภาพดีในการจบักบัเอนไซม์ DHFR แบบถาวร โดยใช้เทคนิคโปรตีโอ
มิกส์ ชีววิทยาเชิงโครงสร้าง และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ โดยขัน้ตอนตอ่ไปคือสารท่ีถกูเลอืกจะถกูน ามาศกึษาทางเภสชัจล
ศาสตร์, ฤทธ์ิทางเภสชัวิยา และพิษวิทยาเพ่ิมเติมตอ่ไป  
ค าส าคัญ :เภสชัเคมี, การพฒันายาใหม,่ ยาลกูผสม, ยาต้านมาลาเรีย 

Abstract 

The efficacy of artemisinin combination therapy for treating malaria is compromised by parasite 
resistance to artemisinin and partner drugs. Heme-activated artemisinin promiscuously alkylates many 
parasite proteins and irreversibly damages them by forming covalent adducts. The short pharmacological 
half-life of artemisinin means that it must be combined with longer-acting drugs that act on single drug-
targets. Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase (PfDHFR) is the validated target of antifolate drug 
P218. We hypothesize that hybrid compounds with two pharmacophores, one artemisininin-like and the other 
with antifolate-like properties can act as a “guided missile” to selectively alkylate PfDHFR and lead to its 
irreversible inactivation. A series of hybrid compounds were designed on the basis of target structure and 
then synthesized with modifications at the linker. In our initial series, a semi-synthetic BION-004 selectively 
inhibitsmutantPfDHFR enzyme activity (Ki = 4.08±0.02nM) over human DHFR. It inhibits parasite growth both 
in vitro (IC50 = 4.08±0.002nM) against plasmodium V1/S strain and infected animal model (ED50 = 0.16 ± 
0.03mg/kg). X-ray structures of the liganded complex revealed binding of our inhibitor to the PfDHFR active 
site in the anticipated manner. Proteomic analysis of the liganded complex revealed alkylation of PfDHFR 
active site residues, supporting the guided missile mechanism of inhibition. Pharmacokinetic studies, 
pharmacological and toxicity evaluation of this series will be further undertaken. 
Keywords: Medicinal Chemistry, Drug Discovery, Antimalarial, Hybrid drug, Artemisinin 
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ความเป็นไปได้ในการใช้สารกลุ่ม Isoxazolines ในการลดการระบาดของโรคมาลาเรียและไวรัสที่ติดต่อผ่านยุง 
Potential use of isoxazolines to disrupt malaria and arbovirus transmission 

ชชัพงศ์ เพ็ชรรักษ์, มลนิภา โชรัมย์, จฑุารัตน์ เพ็งอ้น,นวพร โปษยะพิสิษฐ์, รัชน ูบญุยงค์, นิติพล ศรีมงคลพิทกัษ์,  
สมุาลี ก าจรวงศ์ไพศาล, อติพร แซอ่ึง้,ณฐัพงษ์ จพูฒันกลุ* 

Chatpong Pethrak1, Molnipha shoram1, Jutharat Pengon1,Navaporn Posayapisit1, Ratchanu Bunyong1, Nitipol Srimongkolpithak1, 
Sumalee Kamchonwongpaisan1,Atiporn Saeung, Natapong Jupatanakul1,* 

1ศนูย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง่ชาติ ปทมุธานี 12120 
2ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่50200 

1National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), PathumThani 12120 
1Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, 50200 

บทคัดย่อ  

ปัจจุบนัมีการเสนอให้ใช้ Ivermectin (IVM)ในการควบคุมโรคมาลาเรียเนื่องจากพบว่า IVM มีฤทธ์ิฆ่ายุงท่ีกิน
เลือดสตัว์หรือคนที่ได้รับยา แต่IVM มีฤทธ์ิจ าเพาะต่อยงุก้นปลอ่ง จึงลดปัญหาจากโรคมาลาเรียเท่านัน้และ IVM ยงัมีค่า
คร่ึงชีวิตในพลาสมาที่สัน้ จึงต้องให้ยาทุกวนัจึงจะมีผลในการฆ่ายุง งานวิจัยชิน้นีไ้ด้ทดสอบคุณสมบตัิของสารในกลุ่ม 
Isoxazolineในการยับยัง้การติดต่อของโรคไข้ซิกาและมาลาเรีย เนื่องจากยามี ฤทธ์ิในการฆ่าแมลงท่ีกินเลือดสัตว์
เหมือนกับ IVM แต่มีเภสัชจลนศาสตร์ที่ดีกว่า จากการศึกษาโดยผสมยาในกลุ่ม Isoxazolineได้แก่ Fluralaner และ 
Sarolaner เข้ากบัเลอืดและให้ยงุกินพบว่ายาทัง้สองตวัมีฤทธ์ิในการฆา่ทัง้ยงุลาย(Aede egypti)ยงุก้นปลอ่ง(Anopheles 
dirus)และยงุลายที่ดือ้ยาฆา่แมลง ในขณะที่ IVM ฆา่ยงุลายไมไ่ด้ นอกจากฤทธ์ิในการฆา่ยงุแล้ว ยาในกลุม่นีย้งัยบัยัง้เชือ้
มาลาเรียในระยะติดต่อจากคนสูย่งุได้ ผลการทดลองในระดบัห้องปฏิบตัิการเหลา่นีเ้สนอแนะวา่ยาในกลุม่นีม้ีศกัยภาพที่
จะช่วยลดการระบาดของโรคมาลาเรียและโรคไวรัสที่ติดตอ่ผา่นยงุ แตย่งัต้องมีการศกึษาตอ่ในภาคสนามตอ่ไป 

ค าส าคัญ: ยงุลาย, ยงุก้นปลอ่ง, Ivermectin, Isoxazoline, การป้องกนัการติดตอ่ของโรคในยงุ 
Abstract 

Ivermectinhas been proposed to be used for malaria control and elimination due to its mosquitocidal 
activity. However, Ivermectin is only effective against Anopheline ,thus, only applicable for malaria control.  
Additionally, its half-life in human is short, and the drug has to be administered daily to sustain the effect. 
Here, we evaluated malaria and Ziga virus transmission disruption potential of Isoxazoline, a new class of 
ectoparasitic drug with longer half-life compared to Ivermectin. Two Isoxazolines, Fluralaner and Sarolaner 
were effective against both insecticide sensitive Aedes aegypti and Anopheles dirus, as well as to recently 
colonize insecticide resistant A.aegypti from Thailand. In addition to mosquitocidal activity, these compounds 
could inhibit exflagellation of Plasmodium falciparum. Our results demonstrated that veterinary drug 
Isoxazoline has a potential to disrupt multiple vector-borne disease transmission prompting further field trial 
investigation.   
Keywords:Aedes, Anopheles,Ivermectin, Isoxazoline, transmission blocking 
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dirus)และยงุลายที่ดือ้ยาฆา่แมลง ในขณะที่ IVM ฆา่ยงุลายไมไ่ด้ นอกจากฤทธ์ิในการฆา่ยงุแล้ว ยาในกลุม่นีย้งัยบัยัง้เชือ้
มาลาเรียในระยะติดต่อจากคนสูย่งุได้ ผลการทดลองในระดบัห้องปฏิบตัิการเหลา่นีเ้สนอแนะวา่ยาในกลุม่นีม้ีศกัยภาพที่
จะช่วยลดการระบาดของโรคมาลาเรียและโรคไวรัสที่ติดตอ่ผา่นยงุ แตย่งัต้องมีการศกึษาตอ่ในภาคสนามตอ่ไป 

ค าส าคัญ: ยงุลาย, ยงุก้นปลอ่ง, Ivermectin, Isoxazoline, การป้องกนัการติดตอ่ของโรคในยงุ 
Abstract 

Ivermectinhas been proposed to be used for malaria control and elimination due to its mosquitocidal 
activity. However, Ivermectin is only effective against Anopheline ,thus, only applicable for malaria control.  
Additionally, its half-life in human is short, and the drug has to be administered daily to sustain the effect. 
Here, we evaluated malaria and Ziga virus transmission disruption potential of Isoxazoline, a new class of 
ectoparasitic drug with longer half-life compared to Ivermectin. Two Isoxazolines, Fluralaner and Sarolaner 
were effective against both insecticide sensitive Aedes aegypti and Anopheles dirus, as well as to recently 
colonize insecticide resistant A.aegypti from Thailand. In addition to mosquitocidal activity, these compounds 
could inhibit exflagellation of Plasmodium falciparum. Our results demonstrated that veterinary drug 
Isoxazoline has a potential to disrupt multiple vector-borne disease transmission prompting further field trial 
investigation.   
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ยา Zafirlukastควบคุมการตายของเซลล์แบบ apoptosis และยบัยัง้การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด 
triplenegative  

Zafirlukast mediates apoptosis and inhibits proliferation of triple-negative breast cancer cells.  
กนกพรรณ เครือประเสริฐกลุ*1,2, ฤดีมาศ ยบุลพนัธ์1,พรพรรณ วิวิธนาภรณ์*1 
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บทคดัย่อ 

 มะเร็งเต้านมชนิด triple negative มีความรุนแรงและไมต่อบสนองตอ่การรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนหรือการให้ยา
เจาะจงเซลล์มะเร็ง (targeted therapy) มีรายงานฤทธ์ิของยาcysteinyl leukotriene receptor antagonist (LTRA)2 ชนิด 
คือ ยา montelukastและ zafielukastต่อเซลล์ MDA-MB-231 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งเต้านมแบบ triple negative พบว่าเกิด
การเหนี่ยวน าให้เซลล์ตายแบบ apoptosis และการยับยัง้การแบ่งตัว การศึกษานีม้ีเป้าหมายในการค้นหากลไกที่
เหนี่ยวน าให้เกิดผลเหล่านี ้โดยใช้ flow cytometry พบว่า ยาLTRAทัง้2 ชนิดเพิ่มการกระตุ้น caspase 3/7 และ ลดการ
แสดงออกของโปรตีนp38MAPK และโปรตีน B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) ที่ยบัยัง้การตายของเซลล์ เมื่อวดัการแสดงออก
ของโปรตีนท่ียบัยัง้การตายของเซลล์และโปรตีนท่ีควบคมุวฏัจกัรของเซลล์ โดย Western blotting อยา่งไรก็ตามเฉพาะยา 
zafirlukastเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนp27 ที่ยับยัง้วัฏจักรของเซลล์ และลดการแสดงออกของโปรตีนcyclin Dที่
ควบคุมวัฏจักรของเซลล์ การศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่ายา LTRA ทัง้สองชนิดกระตุ้ นให้เซลล์มะเร็งเต้านมตายแบบ 
apoptosis โดยการกระตุ้ นการแสดงออกของ caspase 3/7 และเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนBcl-2 ในขณะที่ยา
zafirlukastยบัยัง้การเพิ่มจ านวนของเซลล์โดยการเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน p27 และลดการแสดงออกของโปรตีน 
cyclin D สรุปได้วา่ zafirlukastมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปใช้ในรักษามะเร็งเต้านมชนิด triple negative ได้ 
ค าส าคัญ :เซลล์มะเร็งเต้านมชนิด triple negative, montelukast, zafirlukast, caspase 3/7, p38, Bcl-2, p27, cyclin D 

Abstract 
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive type of breast cancer and unresponsive to 

hormonal or targeted therapy. Our previous study reported apoptotic and antiproliferative effects of two 
cysteinyl leukotriene receptor antagonists (LTRAs), montelukast and zafirlukast, in MDA-MB-231, a TNBC cell 
line. This study aimed to determine the underlying mechanisms of these two LTRAs in MDA-MB-231 cells. 
Flow cytometric analysis showed that montelukast and zafirlukast increased caspase 3/7 activation.The 
expression of anti-apoptotic proteins and cell cycle regulator proteins were determined using Western 
blotting. Montelukast and zafirlukast decreased p38 MAPK protein and the anti-apoptotic protein B-cell 
lymphoma 2 (Bcl-2). Interestingly, only zafirlukast up-regulated cell cycle inhibitor protein p27 level and 
decreased cell cycle regulator protein cyclin D expression. In conclusion, the present study demonstrated 
that both LTRAs induced apoptosis of TNBC cells via the activation of caspase 3/7 and increase Bcl-2 
expressionwhileexpression while only zafirlukast inhibited cell proliferation by increasing p27 and decreasing 
cyclin D expression.These results supported that zafirlukast can be a potential drug for breast cancer 
therapy. 
Keywords:Triple-negative breast cancer, montelukast, zafirlukast, caspase 3/7, p38, Bcl-2, p27, cyclin D 
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O4-4 ยา Zafirlukastควบคุมการตายของเซลล์แบบ apoptosis และยบัยัง้การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด 
triplenegative  

Zafirlukast mediates apoptosis and inhibits proliferation of triple-negative breast cancer cells.  
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 มะเร็งเต้านมชนิด triple negative มีความรุนแรงและไมต่อบสนองตอ่การรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนหรือการให้ยา
เจาะจงเซลล์มะเร็ง (targeted therapy) มีรายงานฤทธ์ิของยาcysteinyl leukotriene receptor antagonist (LTRA)2 ชนิด 
คือ ยา montelukastและ zafielukastต่อเซลล์ MDA-MB-231 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งเต้านมแบบ triple negative พบว่าเกิด
การเหนี่ยวน าให้เซลล์ตายแบบ apoptosis และการยับยัง้การแบ่งตัว การศึกษานีม้ีเป้าหมายในการค้นหากลไกที่
เหนี่ยวน าให้เกิดผลเหล่านี ้โดยใช้ flow cytometry พบว่า ยาLTRAทัง้2 ชนิดเพิ่มการกระตุ้น caspase 3/7 และ ลดการ
แสดงออกของโปรตีนp38MAPK และโปรตีน B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) ที่ยบัยัง้การตายของเซลล์ เมื่อวดัการแสดงออก
ของโปรตีนท่ียบัยัง้การตายของเซลล์และโปรตีนท่ีควบคมุวฏัจกัรของเซลล์ โดย Western blotting อยา่งไรก็ตามเฉพาะยา 
zafirlukastเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนp27 ที่ยับยัง้วัฏจักรของเซลล์ และลดการแสดงออกของโปรตีนcyclin Dที่
ควบคุมวัฏจักรของเซลล์ การศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่ายา LTRA ทัง้สองชนิดกระตุ้ นให้เซลล์มะเร็งเต้านมตายแบบ 
apoptosis โดยการกระตุ้ นการแสดงออกของ caspase 3/7 และเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนBcl-2 ในขณะที่ยา
zafirlukastยบัยัง้การเพิ่มจ านวนของเซลล์โดยการเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน p27 และลดการแสดงออกของโปรตีน 
cyclin D สรุปได้วา่ zafirlukastมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปใช้ในรักษามะเร็งเต้านมชนิด triple negative ได้ 
ค าส าคัญ :เซลล์มะเร็งเต้านมชนิด triple negative, montelukast, zafirlukast, caspase 3/7, p38, Bcl-2, p27, cyclin D 

Abstract 
Triple-negative breast cancer (TNBC) is an aggressive type of breast cancer and unresponsive to 

hormonal or targeted therapy. Our previous study reported apoptotic and antiproliferative effects of two 
cysteinyl leukotriene receptor antagonists (LTRAs), montelukast and zafirlukast, in MDA-MB-231, a TNBC cell 
line. This study aimed to determine the underlying mechanisms of these two LTRAs in MDA-MB-231 cells. 
Flow cytometric analysis showed that montelukast and zafirlukast increased caspase 3/7 activation.The 
expression of anti-apoptotic proteins and cell cycle regulator proteins were determined using Western 
blotting. Montelukast and zafirlukast decreased p38 MAPK protein and the anti-apoptotic protein B-cell 
lymphoma 2 (Bcl-2). Interestingly, only zafirlukast up-regulated cell cycle inhibitor protein p27 level and 
decreased cell cycle regulator protein cyclin D expression. In conclusion, the present study demonstrated 
that both LTRAs induced apoptosis of TNBC cells via the activation of caspase 3/7 and increase Bcl-2 
expressionwhileexpression while only zafirlukast inhibited cell proliferation by increasing p27 and decreasing 
cyclin D expression.These results supported that zafirlukast can be a potential drug for breast cancer 
therapy. 
Keywords:Triple-negative breast cancer, montelukast, zafirlukast, caspase 3/7, p38, Bcl-2, p27, cyclin D 
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ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจูไน 
ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพษิในประเทศไทย 

Genetic diversity of Campylobacter jejuni isolated from patients with gastroenteritis in Thailand 
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บทคดัย่อ 

เชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูน (Campylobacter jejuni) เป็นแบคทีเรียส าคญัทีก่่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบได้ทัว่โลก 
โดยสว่นใหญ่คนมกัจะได้รับเชือ้มาจากสตัว์ปีกตา่งๆ ในการศกึษานีเ้ชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูน 20 สายพนัธุ์ที่แยกได้
จากผู้ ป่วยโรคอจุจาระร่วงรุนแรง ได้ถกูน ามาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและโครงสร้างประชากรด้วยวิธี
Multilocus sequence typing (MLST) โดยตรวจพบเชือ้มsีequence type (ST)16 แบบซึง่เป็นรูปแบบใหมจ่ านวน 3 แบบ
จดัอยูใ่นClonal complex 8 กลุม่และเมื่อศกึษาความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของเชือ้เหลา่นี ้ ร่วมกบัเชือ้ทีแ่ยกได้จากไก่
จ านวน 130 สายพนัธุ์ซึง่ได้ข้อมลูจากฐานข้อมลูPubMLST พบวา่ม ี ST 7 แบบ จากเชือ้54สายพนัธุ์(ร้อยละ 36) ที่พบได้
ทัง้ในเชือ้ที่แยกได้จากผู้ ป่วยและไก่ เป็นการยืนยนัความเก่ียวข้องกนัทางระบาดวิทยา จากข้อมลูแผนภาพความสมัพนัธ์
เชิงวิวฒันาการแสดงให้เห็นวา่ เชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูนทีแ่ยกได้จากผู้ ป่วยมีความแตกตา่งทางพนัธุกรรมแสดงให้
เห็นวา่ผู้ ป่วยบางรายในประเทศไทยอาจได้รับเชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูน จากแหลง่อื่นนอกเหนือจากไก ่
ค าส าคัญ : แคมไพโรแบคเตอร์, ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, มลัติโลคสัซีเควนซ์ทยัปิง, การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรม 
 

Abstract 
Campylobacter jejuni is the major bacterial causes of food borne gastroenteritis worldwide. Poultry has 

been identified as the main source for human infections. In this study, the genetic diversity and population 
structure were tested in 20 C. jejuni isolated from severe diarrhea patients. Multilocus sequence typing 
(MLST) defined 16 sequence types (STs) and 8 clonal complexes, including 3 novel STs. Phylogenetic 
relatedness was performed in these human isolates and 130 chicken isolates retrieved from the PubMLST 
database. A total of 7 STs that representing 36% of the isolates were identified in both human and chicken 
isolates confirming considerable epidemiology relatedness. Furthermore, the phylogenetic tree and haplotype 
networks suggested a genetic differentiation within C. jejuni isolates obtained from human.This indicated 
sporadic C. jejuni infections in Thailand may be arisen from sources other than chicken. 
Keyword: Campylobacter, genetic diversity, multilocus sequence typing, MLST, phylogenetic analysis 
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O4-5 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจูไน 
ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพษิในประเทศไทย 
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เชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูน (Campylobacter jejuni) เป็นแบคทีเรียส าคญัทีก่่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบได้ทัว่โลก 
โดยสว่นใหญ่คนมกัจะได้รับเชือ้มาจากสตัว์ปีกตา่งๆ ในการศกึษานีเ้ชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูน 20 สายพนัธุ์ที่แยกได้
จากผู้ ป่วยโรคอจุจาระร่วงรุนแรง ได้ถกูน ามาวิเคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและโครงสร้างประชากรด้วยวิธี
Multilocus sequence typing (MLST) โดยตรวจพบเชือ้มsีequence type (ST)16 แบบซึง่เป็นรูปแบบใหมจ่ านวน 3 แบบ
จดัอยูใ่นClonal complex 8 กลุม่และเมื่อศกึษาความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของเชือ้เหลา่นี ้ ร่วมกบัเชือ้ทีแ่ยกได้จากไก่
จ านวน 130 สายพนัธุ์ซึง่ได้ข้อมลูจากฐานข้อมลูPubMLST พบวา่ม ี ST 7 แบบ จากเชือ้54สายพนัธุ์(ร้อยละ 36) ที่พบได้
ทัง้ในเชือ้ที่แยกได้จากผู้ ป่วยและไก่ เป็นการยืนยนัความเก่ียวข้องกนัทางระบาดวิทยา จากข้อมลูแผนภาพความสมัพนัธ์
เชิงวิวฒันาการแสดงให้เห็นวา่ เชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูนทีแ่ยกได้จากผู้ ป่วยมีความแตกตา่งทางพนัธุกรรมแสดงให้
เห็นวา่ผู้ ป่วยบางรายในประเทศไทยอาจได้รับเชือ้แคมไพโรแบคเตอร์ เจจไูน จากแหลง่อื่นนอกเหนือจากไก ่
ค าส าคัญ : แคมไพโรแบคเตอร์, ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, มลัติโลคสัซีเควนซ์ทยัปิง, การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรม 
 

Abstract 
Campylobacter jejuni is the major bacterial causes of food borne gastroenteritis worldwide. Poultry has 

been identified as the main source for human infections. In this study, the genetic diversity and population 
structure were tested in 20 C. jejuni isolated from severe diarrhea patients. Multilocus sequence typing 
(MLST) defined 16 sequence types (STs) and 8 clonal complexes, including 3 novel STs. Phylogenetic 
relatedness was performed in these human isolates and 130 chicken isolates retrieved from the PubMLST 
database. A total of 7 STs that representing 36% of the isolates were identified in both human and chicken 
isolates confirming considerable epidemiology relatedness. Furthermore, the phylogenetic tree and haplotype 
networks suggested a genetic differentiation within C. jejuni isolates obtained from human.This indicated 
sporadic C. jejuni infections in Thailand may be arisen from sources other than chicken. 
Keyword: Campylobacter, genetic diversity, multilocus sequence typing, MLST, phylogenetic analysis 
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พิโนสโทรบนิและพิโนเซมบริน ยบัยัง้การก่อไบโอฟิล์มของแคนดดิา อัลบิแคนส์ 
Pinostrobin and pinocembrin inhibit biofilm formation of Candida albicans 

 
จ ำรัส กำญจนไพบลูย์*, อบุลพรรณ คงสำ, สนุิสำ ก ำพลชยัเดช, เดชมนตรี วจีสนุทร, ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 

Jamras Kanchanapiboon*, Ubonphan Kongsa, Sunisa Kamponchaidet, Detmontree Wachisunthon, Duangpen Pattamadilok 
สถำบนัวิจยัสมนุไพร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสขุ นนทบรีุ 11000 

Medicinal Plant Research Institute, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health, Nonthaburi 11000, Thailand 
บทคดัย่อ 

 พิโนสโทรบินและพิโนเซมบรินเป็นสำรกลุม่ฟลำวำโนนที่พบได้ในเหง้ำกระชำย ซึง่สำรสกดัเอทำนอลจำกเหง้ำ
กระชำยมีคณุสมบตัิต้ำนกำรเจริญเติบโตของเชือ้แคนดิดำ อลับิแคนส์ กำรวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่ประเมินประสทิธิผลของ
สำรทัง้สองตอ่กำรยบัยัง้กำรก่อไบโอฟิล์มของแคนดิดำ อลับิแคนส์ ATCC10231 และเพื่อวิเครำะห์ปริมำณของสำรดงักลำ่ว
ในสำรสกดัเอทำนอลจำกเหง้ำกระชำยด้วยหลกักำรโครมำโตกรำฟีกำรประเมินผลด้วยขบวนกำรรีดกัชัน่ของ3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromideและลกัษณะโครงสร้ำงภำยใต้กล้องจลุทรรศน์ พบวำ่กำรก่อไบ
โอฟิล์มของแคนดดิำ อลับิแคนส์ ถกูยบัยัง้โดยสำรทัง้สองชนิดในลกัษณะแปรผนัตำมควำมเข้มข้น เมื่อเชือ้ก่อตวัเป็นไบโอ
ฟิล์มแล้วพบวำ่ พิโนเซมบรินสำมำรถลดกำรเกิดสำยรำได้ดกีวำ่พิโนสโทรบินที่ควำมเข้มข้น 200 ไมโครโมลำร์ขณะทีส่ำร
สกดัเอทำนอลจำกเหง้ำกระชำยมีปริมำณพิโนสโทรบินและพิโนเซมบรินร้อยละ 25 และ 12 โดยน ำ้หนกัตำมล ำดบั กำรวจิยั
นีแ้สดงให้เห็นวำ่สำรทัง้สองสำมำรถยบัยัง้กำรก่อไบโอฟิล์มของแคนดิดำ อลับิแคนส์ จึงมศีกัยภำพในกำรพฒันำเป็นสำร
ต้นแบบทำงยำและสมนุไพรกระชำยก็สำมำรถพฒันำเป็นยำใหมส่ ำหรับป้องกนักำรติดเชือ้เแคนดดิำอลับิแคนส์ ตอ่ไป 
ค ำส ำคญั : พิโนสโทรบิน พิโนเซมบรินกระชำย กำรก่อไบโอฟิล์ม 

Abstract 
 Pinostrobin and pinocembrin are major flavanones found in the rhizome of Boesenbergia rotunda. 
The ethanolic extract of the rhizome has inhibited the biofilm development of Candida albicans. This study 
aims to investigate the inhibitory effect of pinostrobin and pinocembrin on biofilm formation of C. albicans 
ATCC10231 and to determine the contents of these compounds in B. rotunda extract using chromatography 
method. From 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide reduction assay and structural 
determination under light microscope, the biofilm of C. albicans was inhibited by both flavanones in a 
concentration-dependent manner. At mature biofilm stage, the hyphae were decreased by pinocembrin rather 
than pinostrobin at the concentration of 200 µM. The ethanolic extract of B. rotunda rhizome consisted of 
pinostrobin and pinocembrin at the amount of 25% and 12% (w/w), respectively. These results suggest that 
the biofilm formation of C. albicans could be inhibited by pinostrobin and pinocembrin. Therefore, these 
compounds could be developed as marker compounds and B. rotunda could be developed as a new drug for 
treatment of C. albicans infection. 
Keywords: Pinostrobin, Pinocembrin, Boesenbergia rotunda, biofilm formation 
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โอฟิล์มของแคนดดิำ อลับิแคนส์ ถกูยบัยัง้โดยสำรทัง้สองชนิดในลกัษณะแปรผนัตำมควำมเข้มข้น เมื่อเชือ้ก่อตวัเป็นไบโอ
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สกดัเอทำนอลจำกเหง้ำกระชำยมีปริมำณพิโนสโทรบินและพิโนเซมบรินร้อยละ 25 และ 12 โดยน ำ้หนกัตำมล ำดบั กำรวจิยั
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Abstract 
 Pinostrobin and pinocembrin are major flavanones found in the rhizome of Boesenbergia rotunda. 
The ethanolic extract of the rhizome has inhibited the biofilm development of Candida albicans. This study 
aims to investigate the inhibitory effect of pinostrobin and pinocembrin on biofilm formation of C. albicans 
ATCC10231 and to determine the contents of these compounds in B. rotunda extract using chromatography 
method. From 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide reduction assay and structural 
determination under light microscope, the biofilm of C. albicans was inhibited by both flavanones in a 
concentration-dependent manner. At mature biofilm stage, the hyphae were decreased by pinocembrin rather 
than pinostrobin at the concentration of 200 µM. The ethanolic extract of B. rotunda rhizome consisted of 
pinostrobin and pinocembrin at the amount of 25% and 12% (w/w), respectively. These results suggest that 
the biofilm formation of C. albicans could be inhibited by pinostrobin and pinocembrin. Therefore, these 
compounds could be developed as marker compounds and B. rotunda could be developed as a new drug for 
treatment of C. albicans infection. 
Keywords: Pinostrobin, Pinocembrin, Boesenbergia rotunda, biofilm formation 
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O4-7 การพัฒนาเชือ้พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม ตัดแต่งพนัธุกรรมเพื่อทดสอบฤทธ์ิของสารต้านโฟเลตในการยบัยัง้
การติดต่อของเชือ้ดือ้ยาจากคนสู่ ยุง 

Transgenic gametocyte producing Plasmodium falciparum with quadruple DHFR mutations reveals novel 
antifolate compound that can block transmission of drug resistant parasite 
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National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) PathumThani 12120 

บทคัดย่อ 
ยาต้านมาลาเรียที่ยบัยัง้เชือ้ได้มากกวา่หนึง่ระยะของวงชีวิตนัน้มีความส าคญัตอ่เป้าหมายในการก าจดัมาลาเรีย 

สารกลุม่ต้านโฟเลตมีคณุสมบตัิตามที่ต้องการดงักลา่ว แต่เชือ้มาลาเรียได้มีการกลายพนัธุ์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดคัเตส
ท าให้เชือ้ดือ้ตอ่ยาในกลุม่นี ้ทางห้องปฏิบตัิต้องการพฒันาสารต้านโฟเลตที่ยบัยัง้เชือ้มาลาเรียดือ้ยาได้ทกุระยะ อยา่งไรก็
ดีเชือ้ที่มีการกลายพนัธุ์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดคัเตส 4 ต าแหน่ง ที่เลีย้งในห้องปฏิบตัิการพฒันาเป็นแกมีโตไซต์ไม่ได้ 
คณะผู้ วิจัยจึงสร้างเชือ้ที่มีการกลายพนัธุ์ของไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเตสและมีคุณสมบัติในการสร้างแกมีโตไซต์  โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats-CRISPR-associated protein-9 
nuclease(CRISPR-Cas9) เ พ่ื อ ใ ช้ ทดสอบฤท ธ์ิ ขอ งสา ร ต้ าน โฟ เ ลตที่ พัฒนาขึ น้ ใ หม่  พบว่ า สา รกลุ่ ม  2,4-
diaminopyrimidine ยบัยัง้การติดตอ่ของเชือ้มาลาเรียดือ้ยาได้ทัง้ในระยะแบง่ตวัในเลอืดและระยะติดตอ่จากคนสูย่งุโดยมี
ค่า IC50อยู่ที่ 50.37 และ 11.3nM ตามล าดบัในขณะที่ยาไพริเมทามีนที่ความเข้มข้น 50 µM ยงัยบัยัง้การพฒันาระยะ
ติดต่อจากคนสูย่งุของเชือ้ดือ้ยาดงักลา่วไม่ได้ เชือ้และสารที่พฒันาใหม่เหลา่นีจ้ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการยบัยัง้การ
ระบาดของเชือ้มาลาเรียดือ้ยาและการก าจดัโรคมาลาเรีย 
ค าส าคญั: มาลาเรีย, ดือ้ยา, ไดไฮโดรโฟเลต รีดคัเตส,  สารต้านโฟเลต, การตดัแตง่พนัธุกรรม, CRISPR-Cas9  

Abstract 
Malaria elimination prompting an urgent need for antimalarial drug that can target more than one life 

stage of the parasite.Antifolate drugs can inhibit replicative stages including asexual blood stage, exflagellation, 
sexual replication, and liver stage development. However, the parasite has evolved resistant mutations in 
dihydrofilate reductase (dhfr) gene. Here, we used the CRISPR-Cas9 technology to develop transgenic 
gametocyte producing P. falciparum with quadruple mutations in dhfrgenethen used the transgenic parasite to 
determine transmission blocking activity of our antifolate library. With this transgenic parasite, we demonstrated 
that 2,4-diaminopyrimidine with carboxylic flexible side chain could inhibit exflagellation of parasite with 
quadruple dhfr mutation with the IC50 at 11.3nM while Pyrimethamine at 50 µM inhibited only 18.35% of 
exflagellation. This new antifolate compound is thus able to block human to mosquito transmission of antifolate 
resistant parasite making it a promising candidate to be used for malaria elimination scheme. 
Keywords: malaria, drug resistance, dihydrofolate reductase (dhfr), antifolate compound, genome editing, CRISPR-Cas9  
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ท าให้เชือ้ดือ้ตอ่ยาในกลุม่นี ้ทางห้องปฏิบตัิต้องการพฒันาสารต้านโฟเลตที่ยบัยัง้เชือ้มาลาเรียดือ้ยาได้ทกุระยะ อยา่งไรก็
ดีเชือ้ที่มีการกลายพนัธุ์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดคัเตส 4 ต าแหน่ง ที่เลีย้งในห้องปฏิบตัิการพฒันาเป็นแกมีโตไซต์ไม่ได้ 
คณะผู้ วิจัยจึงสร้างเชือ้ที่มีการกลายพนัธุ์ของไดไฮโดรโฟเลตรีดัคเตสและมีคุณสมบัติในการสร้างแกมีโตไซต์  โดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี  Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats-CRISPR-associated protein-9 
nuclease(CRISPR-Cas9) เ พ่ื อ ใ ช้ ทดสอบฤท ธ์ิ ขอ งสา ร ต้ าน โฟ เ ลตที่ พัฒนาขึ น้ ใ หม่  พบว่ า สา รกลุ่ ม  2,4-
diaminopyrimidine ยบัยัง้การติดตอ่ของเชือ้มาลาเรียดือ้ยาได้ทัง้ในระยะแบง่ตวัในเลอืดและระยะติดตอ่จากคนสูย่งุโดยมี
ค่า IC50อยู่ที่ 50.37 และ 11.3nM ตามล าดบัในขณะที่ยาไพริเมทามีนที่ความเข้มข้น 50 µM ยงัยบัยัง้การพฒันาระยะ
ติดต่อจากคนสูย่งุของเชือ้ดือ้ยาดงักลา่วไม่ได้ เชือ้และสารที่พฒันาใหม่เหลา่นีจ้ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการยบัยัง้การ
ระบาดของเชือ้มาลาเรียดือ้ยาและการก าจดัโรคมาลาเรีย 
ค าส าคญั: มาลาเรีย, ดือ้ยา, ไดไฮโดรโฟเลต รีดคัเตส,  สารต้านโฟเลต, การตดัแตง่พนัธุกรรม, CRISPR-Cas9  

Abstract 
Malaria elimination prompting an urgent need for antimalarial drug that can target more than one life 

stage of the parasite.Antifolate drugs can inhibit replicative stages including asexual blood stage, exflagellation, 
sexual replication, and liver stage development. However, the parasite has evolved resistant mutations in 
dihydrofilate reductase (dhfr) gene. Here, we used the CRISPR-Cas9 technology to develop transgenic 
gametocyte producing P. falciparum with quadruple mutations in dhfrgenethen used the transgenic parasite to 
determine transmission blocking activity of our antifolate library. With this transgenic parasite, we demonstrated 
that 2,4-diaminopyrimidine with carboxylic flexible side chain could inhibit exflagellation of parasite with 
quadruple dhfr mutation with the IC50 at 11.3nM while Pyrimethamine at 50 µM inhibited only 18.35% of 
exflagellation. This new antifolate compound is thus able to block human to mosquito transmission of antifolate 
resistant parasite making it a promising candidate to be used for malaria elimination scheme. 
Keywords: malaria, drug resistance, dihydrofolate reductase (dhfr), antifolate compound, genome editing, CRISPR-Cas9  
*Corresponding author Email: natapong.jup@biotec.or.th  
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