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ความเป็นมาของชุดทดสอบภาคสนาม

การปนเป้ือนของสารเคมใีนแหล่งน�า้ เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้
ทั้งในเมืองใหญ่และในชนบท สารเคมีเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า แต่สามารถตรวจสอบได้ด้วย “ชุดทดสอบภาคสนาม” 
ชดุทดสอบดงักล่าว เป็นนวตักรรมซึง่ผ่านการวจิยัพฒันามาอย่างต่อ
เนื่องและเป็นตัวช่วยส�าคัญที่จะเฝ้าระวังสารพิษปนเปื้อนในแหล่ง
น�้าให้กับผู้บริโภค

ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.ยวุด ีเชีย่ววฒันา อดตีอาจารย์
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่ึงในผู้ก่อตั้งและกรรมการ
บริษัท เทสคิต อินโนเวชัน จ�ากัด (www.testkitinnovation.com) 
กล่าวว่า ขณะรับราชการในมหาวิทยาลัย มีทีมวิจัยท�าการวิจัย
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาร ซึ่งมีงานวิจัยส่วนหนึ่งได้เน้นพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ ซึ่งสามารถน�าไปใช้ในภาคสนามได้ เรียกว่า วิธีทดสอบ
สารภาคสนาม วิธีทดสอบสารภาคสนามนี้มีการพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์และเคยได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ถึง 2 ครั้งด้วยกัน 

มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักในคุณภาพของผลงานและ
ประโยชน์เชงิใช้งาน จงึผลกัดนัให้งานวจิยันี ้พฒันาสูเ่ชงิพาณิชย์ แต่
ด้วยขณะนั้น ดร.ยุวดี ยังรับราชการในมหาวิทยาลัย จึงท�างานวิจัย
ในลกัษณะของการเผยแพร่และบรกิารทางวชิาการ เมือ่เกษยีณอายุ
ราชการและด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้น�าผล
งานวิจัยที่มีศักยภาพและเป็นนวัตกรรม ออกสู่เชิงพาณิชย์ด้วยการ
จัดตั้งบริษัทขึ้น บริษัทได้ท�าการผลิต “ชุดทดสอบสารภาคสนาม” 
โดยมีผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถวิเคราะห์สารได้ 18 ชนิดด้วยกัน 

ความจ�าเป็นที่ต้องเป็นชุดทดสอบภาคสนาม

ดร.ยุวดี กล่าวต่อว่า การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนาม มีจุด
เริ่มต้นจากความต้องการทดสอบปริมาณการปนเปื้อนของสารหนู

เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยผู้บริโภค

ในแหล่งน�้า เมื่อครั้งที่เกิดเหตุปนเปื้อนในอ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช นักวิจัยมีความต้องการใช้ชุดทดสอบที่น�าไปใช้
ในภาคสนามและสามารถตรวจวัดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมี
ความถกูต้องในระดบัความเข้มข้นทีต่�า่มาก (ประมาณ 10 ppb ตาม
มาตรฐานของ WHO) นกัวจิยัพบว่าชดุทดสอบทีม่จี�าหน่ายอยูใ่นท้อง
ตลาดมีปัญหาในด้าน ความถูกต้องและมีราคาค่อนข้างสูง

ทีมวิจัยของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงได้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบที่มีความไวและ
ประสิทธิภาพสูง โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNICEF จนได้เป็น
ชุดทดสอบสารหนูที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย กับทั้งได้รับการ
ยอมรับจาก UNICEF น�าไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศต่างๆ เช่น 
มองโกเลีย, พม่า, จีน, กัมพูชาและเวียดนาม

จากความส�าเรจ็กบัชดุทดสอบสารหนภูาคสนาม ทมีวจิยัจงึ
มีการพัฒนาชุดทดสอบสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมชนิดอื่นๆ ออก
มาตามล�าดับ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรม
ควบคุมมลพิษและศูนย์นวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) ท�าให้ได้
ต้นแบบชุดทดสอบสารภาคสนามที่พร้อมจะน�าออกสู่ตลาดในเชิง
พาณิชย์ โดยเป็นชุดทดสอบที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยชาวไทย พกพา
สะดวก ใช้งานง่าย สามารถอ่านผลได้ในเวลาอันสั้น มีความถูกต้อง 
แม่นย�า มีคุณภาพสูงและราคาถูก

ดร.ยุวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุดทดสอบภาคสนามใช้เพื่อวัด
ค่าของปริมาณสาร ณ จุดเก็บตัวอย่าง ในเวลานั้น เพื่อให้สามารถ
ทดสอบค่าได้ถูกต้องมากทีสุ่ด ทัง้นี ้เนือ่งจากสารบางอย่างไม่เสถยีร 
หากเก็บตัวอย่างน�้ากลับไป ค่าสารที่ในสถานที่จริง กับค่าที่วัดได้
ในห้องปฏิบัติการจะต่างกัน เช่น ปริมาณออกซิเจนละลาย (ในน�้า) 
หากน�ากลับไปวัดที่ห้องปฏิบัติการ ค่าจะลดลง หรือเปลี่ยนแปลงได้  
การวัดที่ภาคสนามจึงได้ค่าที่ถูกต้อง    

(Test Kit)

นวัตกรรม ชุดทดสอบภาคสนาม

จากผลงานวิจัย
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ผู้ใช้ชุดทดสอบสารภาคสนาม

ชดุทดสอบภาคสนาม ใช้ในการเฝ้าระวงัในเรือ่งสิง่แวดล้อม
นัน้ การวดัปรมิาณสาร เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบัคณุภาพของสิง่แวดล้อม 
เช่น ออกซิเจนละลายใช้บ่งบอกถึงคุณภาพของน�้า เน่าเสียหรือไม่ มี
ปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายอยูเ่พยีงพอกบัสิง่มชีวีติในน�า้หรอืไม่ หรอื
ปริมาณของฟอสเฟตในน�้า มีมากจนเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม
หรือยัง ฯลฯ

สารบางตัวมีปนเปื้อนมาโดยธรรมชาติ ขณะท่ีสารบางตัว
ปนเปื้อนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การท�าเหมืองแร่ โรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาจปล่อยสารเคมี
ลงสู่แม่น�้า เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการเฝ้าระวัง โรงงานบางประเภท
อาจปล่อยปรอท โรงงานบางประเภทอาจปล่อยตะกั่ว โรงงานบาง
ประเภทอาจปล่อยทองแดง การเฝ้าระวังจึงขึ้นอยู่กับว่าโรงงาน 
เหล่านั้น ท�าการผลิตอะไรและมีโอกาสปล่อยสารอะไร เราก็ต้อง
มีการเฝ้าระวังสารตัวนั้น ในการนี้จึงต้องมีชุดทดสอบภาคสนาม
ให้สอดคล้องกัน นอกจากนั้น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ยังใช้ชุด
ทดสอบสารในการตรวจสอบคณุภาพของน�า้ในกระบวนการผลติใน
ขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนน�้าทิ้งที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมว่าเป็นไป
ตามมาตรฐาน หรือไม่ได้อีกด้วย      

ชุดทดสอบของบริษัท ผลิตตามความต้องการของตลาด 
ชุดทดสอบภาคสนามเหล่านี้ ไม่จ�าเป็นต้องใช้ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเท่านั้น เราสามารถใช้
ชุดทดสอบภาคสนามในการตรวจสารปนเปื้อนในบ่อน�้าตามแหล่ง
น�้าธรรมชาติได้ด้วย อาทิ ทางภาคเหนือของประเทศ เราพบปัญหา
ของสารฟลูออไรด์ปนเปื้อนในบ่อน�้าจ�านวนมาก ท�าให้เด็กที่ดื่มน�้า
มปัีญหาเรือ่งฟันตกกระ ในกรณนีีก้ส็ามารถใช้ชดุทดสอบภาคสนาม
ตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังได้เช่นกัน 

การใช้ชุดทดสอบภาคสนามส�าหรับโรงเรียน

ด้วยคุณลักษณะพิเศษของชุดทดสอบภาคสนามที่ใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ความช�านาญของนักวิทยาศาสตร์ในห้อง
ปฏิบัติการ เด็กๆ หรือคนทั่วไป เพียงอ่านค�าแนะน�าก็ท�าได้แล้ว จึง
มีความเหมาะสมอีกประการหนึ่งในการน�ามาใช้เป็นสื่อการสอน
ในโรงเรียนได้ เพราะธรรมชาติของเด็กชอบทดลอง ทดสอบเป็น

พื้นฐานอยู่แล้ว ชุดทดสอบสารจึงสามารถน�ามาใช้เป็นสื่อการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น เราสามารถน�ามาใช้เป็น
โครงงานวทิยาศาสตร์ให้นกัเรยีน ใช้เฝ้าระวงัแหล่งน�้าในโรงเรยีน โดย
เราไม่จ�าเป็นต้องซื้อหลอดทดลองและเครื่องแก้วราคาแพง ทั้งนี้ ชุด
ทดสอบนี้ สามารถน�าไปใช้ทดสอบวัดในสถานที่จริง สภาพจริงและ
รู้ผลได้ทันที 

การน�าชุดทดสอบไปเผยแพร่ในโรงเรียน นอกจากจะให้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แล้ว  ยังสามารถใช้
ในการรณรงค์ไม่ด่ืมน�้าอัดลมที่มีผลเสียต่อสุขภาพด้วย ทั้งนี้โดย
ผ่านการให้เด็กได้เรียนรู้และเห็นผลกระทบด้วยตนเอง โดยให้เด็ก 
น�าชดุทดสอบภาคสนามไปวดัปรมิาณ เพือ่ให้รูว่้าในน�า้อดัลมมส่ีวน
ประกอบอะไรบ้าง เด็กสามารถเรียนรู้ว่าในน�้าอัดลมประกอบด้วย
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ กรดฟอสฟอริค ซึ่งสามารถวัดค่าออกมา
ได้ พร้อมทั้งสามารถวัดค่า ความเป็นกรดด่าง เมื่อได้ผลออกมาเด็ก
ก็ได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่า น�้าอัดลมไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อันช่วย
ให้สามารถลดพฤติกรรมการดื่มน�้าอัดลมของนักเรียนได้ 

นวตักรรมทีเ่ป็นผลงานวจิยัจากนกัวทิยาศาสตร์ 

ไทยก้าวสู่เชิงพาณิชย์

“ชุดทดสอบภาคสนาม ไม่ใช่ของใหม่ ปฏิกิริยาเคมีที่เอามา
ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อน�าไปใช้ในภาคสนาม เป็นปฏิกิริยา
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการ แต่สิ่งที่เป็น
นวัตกรรม คือ การพฒันาให้น�าไปใช้งานได้ง่าย น�าไปใช้ในภาคสนาม
ได้ ส่ิงทีเ่ราพฒันาและแตกต่างจากผู้อ่ืน คือ การคิดค้นประดษิฐ์ขวด
ท�าปฏกิริยิา อนัเป็นนวตักรรม ซึง่ความแตกต่างท�าให้ผลติภณัฑ์ของ
เรามีความโดดเด่น อันเป็นผลให้เราได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จาก
สภาวิจัยแห่งชาติและได้พัฒนาต่อมาเป็นนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ 
จากนวัตกรรมดังกล่าว ท�าให้สิ่งประดิษฐ์ของเรามีความแตกต่าง มี
สามารถวัดปริมาณสารด้วยความน่าเชื่อถือสูง โดยในผลิตภัณฑ์ 4 
ชนิดของเรา  มีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ที่ท�าให้เกิดการปรับปรุงท�าให้
สามารถวัดปริมาณสารในระดับต�่ามากถึง PPB (Part Per Billion) 
ส่วนในพนัล้านส่วน โดยปกตแิล้ว สารระดบัต�า่ขนาดนี ้จะไม่สามารถ
ทดสอบในภาคสนามได้เลย” ดร.ยุวดี กล่าวทิ้งท้าย 




