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(นายแพทย์อภิชัย มงคล)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้จัดท�ำขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1

เชียงใหม่

2. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย
3. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2

พิษณุโลก

4. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3

นครสวรรค์

5. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5

สมุทรสงคราม

6. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6

ชลบุรี

7. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7

ขอนแก่น

8. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8

อุดรธานี

9. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9

นครราชสีมา

10. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี
11. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11

สุราษฎร์ธานี

12. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต
13. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12

สงขลา

14. ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง

สารบัญ
แนะน�ำองค์กร

หน้า

ประวัติความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์............................................................................. 1
ภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์................................................................................................ 4
เป้าหมายการให้บริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. ............................................................................ 4
วิสัยทัศน์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...................................................................................................5
พันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.....................................................................................................5
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์...................................................................................5
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ............................................................................................................ 7
ทรัพยากรบุคคลด้านวัตถุเสพติด. ....................................................................................................... 12
การตรวจวิเคราะห์ด้านวัตถุเสพติด .................................................................................................... 13
การสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. ....................................................................23
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.............................................................34
การพัฒนาศักยภาพภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....................................................................... 47
การเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบัติการ............................................................................48
การจัดบริการทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบัติการ........................................................................52
งานวิจัย. ............................................................................................................................................55
การเผยแพร่ผลงาน............................................................................................................................. 61
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ................................................................................................63
กิจกรรมอื่นๆ......................................................................................................................................65

ภาคผนวก
ภาพกิจกรรม......................................................................................................................................67
ผลงานเผยแพร่...................................................................................................................................76

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

แนะน�ำองค์กร
ประวัติความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมๆ
กับการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุข นับถึงบัดนี้
เป็นเวลากว่า 74 ปีแล้ว โดยได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายครัง้ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่ง
แวดล้อม

ระหว่าง พ.ศ. 2506 จนถึง 2510 :
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ ว างแผน
พัฒนาปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน
เพื่อความเหมาะสมขึ้นใหม่ ดังต่อไปนี้

มี น าคม 2485 : กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบ
ราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบด้วย
ส่วนราชการภายใน 6 กอง คือ ส�ำนักเลขานุการ
กองเคมี กองชันสูตรโรค กองโอสถศาลา (โอนมา
จากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) กอง
เภสัชกรรม และโรงงานเภสัชกรรม (โอนมาจากกรม
วิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) สถานที่ตั้งอยู่ที่
ถนนบ�ำรุงเมือง ยศเส กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถาบันพยาธิวทิ ยา กองชันสูตรทางแพทย์
ส่วนภูมภิ าค และหน่วยวิจยั ยุงลายร่วมมือ
กับองค์การ อนามัยโลก

กันยายน 2495 : มีพระราชกฤษฎีกา แบ่ง
ส่วนราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออก
เป็น 6 กอง คือ ส�ำนักเลขานุการกรม กองโอสถ
ศาลา กองชันสูตรทางการแพทย์ (เปลีย่ นชือ่ มาจาก
กองชันสูตรโรค) กองวิจัยทางแพทย์ กองวิเคราะห์
ยา และกองวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม (แยกมา
จากกองเภสัชกรรมเดิม) ส�ำหรับกองเคมีได้ยุบไป
เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานที่กรมวิทยาศาสตร์
กระทรวงเศรษฐการด�ำเนินการอยูแ่ ล้ว และเป็นงาน
ที่ซำ�้ ซ้อนกัน ส่วนโรงงานเภสัชกรรมนัน้ ได้แยกออก
ไปเป็นรัฐวิสาหกิจ คือ องค์การเภสัชกรรมในปัจจุบนั

กองวิ จั ย ทางแพทย์ เ ดิ ม แยกออกเป็ น
zz

สถาบันวิจัยไวรัส สถาบันวิจัยต้นไม้ยา
และกองควบคุมชีววัตถุ

กองชันสูตรทางแพทย์เดิม แยกออกเป็น
zz

กองวิเคราะห์ยาเดิมแยกออกเป็น สถาบัน
zz
มาตรฐานและกองนิติวิทยาศาสตร์

กองวิเคราะห์อาหารและเครือ่ งดืม่ เปลีย่ น
zz
เป็น สถาบันวิเคราะห์วิจัยอาหาร

นอกจากนั้ น ได้ เ ริ่ ม งานบริ ก ารป้ อ งกั น
กัมมันตภาพรังสีในฐานะของกองขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2509 และงานในหน้าที่ของกองโอสถศาลา เมื่อ
ได้โอนไปรวมกับโรงงานเภสัชกรรม ตามพระราช
บัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 ลงวันที่ 5
สิงหาคม พ.ศ. 2509 แล้วเปลี่ยนหน้าที่ของกองนี้
เป็นกองบริการวิชาการแทน
พ.ศ. 2517 : ได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วน
ราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยแบ่งส่วนราชการออก
เป็น 10 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กอง
พยาธิวิทยาคลินิก (เปลี่ยนชื่อมาจากกองชันสูตร
ทางแพทย์) กองวิเคราะห์ยา กองวิเคราะห์อาหาร
กองพิษวิทยา กองวิจยั ทางแพทย์ กองกีฏวิทยาทาง
แพทย์ กองป้องกันอันตรายจากรังสี กองบริการ
ชันสูตรสาธารณสุขภูมภิ าค และสถาบันวิจัยไวรัส
รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
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พ.ศ. 2526 : พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2526 แบ่งส่วนราชการออกเป็น
16 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กอง
กีฏวิทยาทางการแพทย์ กองป้องกันอันตรายจาก
รังสี กองพยาธิวิทยาคลินิก กองพิษวิทยา กอง
มาตรฐานชันสูตรสาธารณสุข กองวิเคราะห์อาหาร
กองวิจัยทางแพทย์ สถาบันวิจัยไวรัส กองวิเคราะห์
ยา ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส งขลา ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่น ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ และ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
พ.ศ. 2529 : ย้ายหน่วยงานบางส่วนจาก
ถนนบ�ำรุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่อาคารสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่ง
ได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อม
อุปกรณ์จากรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่าประมาณ 400
ล้านบาท
พ.ศ. 2533 : เนื่ อ งจากงานของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงและขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นทั้งในด้านบริการและด้านวิชาการ จึงมี
การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ใ หม่ โดยจั ด ตั้ ง ส่ ว นราชการเพิ่ ม ขึ้ น
พร้อมปรับปรุงชื่อส่วนราชการโดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2533 เป็น 23 หน่วยงาน โดยเพิ่มกอง 4 กอง และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 แห่ง คือ กองชีว
วัตถุ กองวิเคราะห์อาหารส่งออก กองวิเคราะห์
วัตถุเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เชียงราย นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนชื่อกอง
วิจัยการแพทย์เป็นกองวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
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พ.ศ. 2540 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางด้านวิชาการและบริการ
จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์เสียใหม่ โดยจัดตั้งส่วน
ราชการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงชื่อส่วนราชการ
โดยตราเป็ น พระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง ส่ ว นราชการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 เมื่อวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2540 แบ่งส่วนราชการออกเป็น
24 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กอง
เครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กอง
แผนงานและวิชาการ กองยา กองรังสีและเครื่อง
มื อ แพทย์ กองวั ต ถุ เ สพติ ด กองอาหาร กอง
อาหารส่งออก สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันวิจัย
วิ ท ยาศาสตร์ ส าธารณสุ ข ส� ำ นั ก มาตรฐานห้ อ ง
ปฏิบัติการ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12
แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรัง ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์พษิ ณุโลก ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ ส งขลา ศู น ย์ วิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
สมุ ท รสงคราม ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
สุราษฎร์ธานี ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
และศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
พ.ศ. 2545 : ได้มีการปฏิรูประบบราชการ
และมีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็น
22 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานเลขานุการกรม กอง
เครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กอง
แผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัย
สมุนไพร ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ส�ำนักยาและวัตถุ
เสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง
ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
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การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สุราษฎร์ธานี ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์อดุ รธานี ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ อุ บ ลราชธานี ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก าร
แพทย์ เ ชี ย งใหม่ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม

วิเคราะห์ วิจัยเพื่อควบคุมคุณภาพ ความ
zz

พ.ศ. 2547 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางด้านวิชาการและบริการ
จึงมีการเพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นจาก
12 เป็น 14 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ซึ่งจาก
เดิมทั้ง 2 ศูนย์เคยเป็นสาขาของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เ ชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์ ก าร
แพทย์สงขลา ตามล�ำดับ

เป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอ้ า งอิ ง และพั ฒ นา
zz

ล่าสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 : พระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้

โรคและพิษจากสัตว์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ์ วิ จั ย ด ้ า น จุ ล
zz

ชี ว วิ ท ยา พาราสิ ต วิ ท ยา และแมลง
พาหนะน� ำ โรค วิ จั ย การผลิ ต และ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ค ซี น และชี ว วั ต ถุ
ตลอดจนพัฒนาและน�ำเทคโนโลยีสาขา
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ปใช้ เ พื่ อ การ
ศึกษา วิจัย และแก้ปัญหาด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข

ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย ด้ า นอาหาร ยา
zz
ยาเสพติ ด วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และ
ประสาท สารระเหย เครื่องส�ำอาง เครื่อง
มื อ แพทย์ รั ง สี และวั ต ถุ อั น ตรายทาง
สาธารณสุ ข เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ และมาตรฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และเป็นหลักฐานทางคดี

ปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพการผลิต
เพื่อการส่งออก ซึ่งอาหาร ยา เครื่อง
ส�ำอาง และเครื่องมือแพทย์ ให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล

ด�ำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบตั กิ าร
zz
เพือ่ ควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ดา้ น
วิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณภาพงานปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย สมุ น ไพร เพื่ อ
zz
ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด� ำ เนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น งานวิ เ คราะห์
zz
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด�ำเนินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อ
zz

เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ ประสานงาน
zz
และเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์

เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การก� ำ หนด
zz

นโยบายและแผนงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จัดท�ำและประสานแผนปฏิบัติ
งานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานในสังกัด

ด� ำ เนิ น การฝึ ก อบรมและถ่ า ยทอด
zz
เทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

zzปฏิ บั ติ ก ารอื่น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด

เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
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ภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ก�ำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ของระบบและวิ ธี ก ารตรวจวิ เ คราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือที่เกี่ยวกับอาหาร
ยา ยาเสพติด วัตถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท สารระเหย เครื่องส�ำอาง เครื่อง
มื อ แพทย์ รั ง สี แ ละวั ต ถุ อั น ตรายทาง
สาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการ
ชันสูตรโรค
2. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรค
และพิ ษ จากสั ต ว์ และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
3. ศึ ก ษา วิ จั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละ
เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือน
ภัยสุขภาพ
4. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพหรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ
สมุนไพร และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุม
คุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้
เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทาง
คดีรวมทั้งเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
ควบคุมโรค
5. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติด
และการชันสูตรโรค เป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสา
ธารสุข และเป็นห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ
เครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
6. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพ ด�ำเนินการรับรองคุณภาพทาง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
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ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
7. พัฒนาระบบและกลไกลการด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบ
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตทีไ่ ด้จาก
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีก�ำหนด

เป้าหมายการให้บริการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ผูร้ บั บริการได้รบั ประโยชน์จากห้องปฏิบตั ิ
การทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน
2. ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ จ ากองค์
ความรู ้ เทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ เ หมาะสม
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นภั ย สุ ข ภาพและ
การป้ อ งกั น ปั ญ หาและแก้ ไ ขปั ญ หา
สาธารณสุข
3. ผูร้ บั บริการได้รบั ประโยชน์จากห้องปฏิบตั ิ
การทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4. ประชาชน/ผูร้ บั บริการได้รบั ประโยชน์จาก
ผลการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
5. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้นำ� ข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

วิสัยทัศน์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรชั้น
น�ำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิง
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารและจัดการ
ความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความ
รู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์
และสาธารณสุข
4. ก�ำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และ
พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และ
สาธารสุข
5. จัดการความเสีย่ งด้านภัยสุขภาพจากเชือ้
โรคและพิษจากสัตว์
6. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศ

ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม น�ำหลักวิชาการ
มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเด็นยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2558
ได้กำ� หนดประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ 4
ผลผลิต 1 โครงการ และ 12 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ าร
อ้างอิงและเครือข่ายให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน
และทัว่ ถึง
กลยุทธ์ :
1. เสริ ม สร้ า งสมรรถนะให้ กั บ เครื อ ข่ า ย
ภายในภายนอกประเทศเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ขยายเครื อ ข่ า ยภายในและภายนอก
ประเทศเพื่ อ รองรั บ การบริ ก ารด้ า น
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละประกั น
คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐาน
สากล
ผลผลิต : ห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และ		
		
สาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก :
1. พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอ้ า งอิ ง ทางการ
แพทย์และสาธารณสุข
2. สร้ า งเครื อ ข่ า ย/พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขภาครั ฐ
และเอกชน
3. รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ 		
รองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก :
1. พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการ
และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ รองรับ
โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ
CBRN
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจ
วิเคราะห์ดา้ นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ : เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ
ในการด�ำเนินการประเมินความเสีย่ งด้านภัย
สุขภาพและการสือ่ สารความเสีย่ งด้าน
ภัยสุขภาพ
กลยุทธ์ :
1. พั ฒ นาระบบเตื อ นภั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ
การด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสามารถบู ร ณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย
สุขภาพ
2. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการ
จัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของประชาชนและของประเทศ
ผลผลิต : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี 		
นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ
กิจกรรมหลัก :
1. วิจัยและพัฒนา
2. ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้ง
เตือนภัยสุขภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและ
กระจายสินค้าด้านอาหาร
4. บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ
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ผลผลิต : 		 งานวิจัย
กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิจัย
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
วิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทีส่ ง่ ผลต่อภัยสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
กลยุทธ์ :

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลผลิต :

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

กิจกรรมหลัก : ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ : ขับเคลือ่ นกลไกในการปฏิบตั ิ
งานให้มผี ลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
กลยุทธ์ :

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลผลิต :

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

กิจกรรมหลัก : ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ : พัฒนาศักยภาพในการตรวจ		
วิเคราะห์สารเสพติด
กลยุทธ์ :
1. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการ
จัดการข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการในการแก้ไขปัญหา
2. ส่งเสริมให้มกี ารน�ำข้อมูล ข่าวสาร ความ
รู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลผลิต : หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ข้อมูลที		
่
		
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา		
		
ยาเสพติด
กิจกรรมหลัก :
1. สนับสนุนการตรวจพิสจู น์ยาเสพติด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่วนกลาง
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3. ส�ำนักงานเลขานุการกรม
4. กองแผนงานและวิชาการ
5. สถาบันชีววัตถุ
6. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
7. สถาบันวิจัยสมุนไพร
8. ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
9. ส�ำนักเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย
10. ส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
11. ส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
12. ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด

		

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในส่วนกลาง
1. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส�ำนักก�ำกับพระราชบัญญัตเิ ชื้อโรค และพิษจากสัตว์
4. ส�ำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 4 นนทบุรี

รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558

7

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

ส่วนภูมภ
ิ าค
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1

เชียงใหม่

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2

พิษณุโลก

3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3

นครสวรรค์

4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5

สมุทรสงคราม

5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6

ชลบุรี

6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7

ขอนแก่น

7. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8

อุดรธานี

8. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9

นครราชสีมา

9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10

อุบลราชธานี

10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11

สุราษฎร์ธานี

11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12

สงขลา

12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1

ตรัง

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในส่วนภูมภ
ิ าค
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต
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สถานที่ติดต่อ
หน่วยงาน
ส�ำนักยาและ
วัตถุเสพติด

88/7 ซ. สถาบันบ�ำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : (02) 951-0000, 589-9850-8
บริหาร : 99159 , ตัวอย่างของกลาง : 99158 ,
ตัวอย่างปัสสาวะ : 99162
โทรสาร (02) 580-5733, 580-5106

ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่

191 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-112188-90 โทรสาร 053-112088
บริหาร : 105 ตัวอย่างของกลาง : 306 ตัวอย่างปัสสาวะ : 505

ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย

148 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-176225-6 โทรสาร 053-176224
บริหาร : 102 , ตัวอย่างของกลาง : 215, 216
ตัวอย่างปัสสาวะ : 215, 216

ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก

567 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-32 2824-6 โทรสาร 055-322824-6 ต่อ 700
บริหาร : 118 , ตัวอย่างของกลาง : 110,111
ตัวอย่างปัสสาวะ : 114, 115

ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์

267 ถ.นครสวรรค์-ก�ำแพงเพชร ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 056-245618-20 โทรสาร 056-245617
บริหาร : 117,118 ตัวอย่างของกลาง : 223 ตัวอย่างปัสสาวะ : 311

ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม

ศวก.ที่ 6 ชลบุรี
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136 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3472-0668-71 โทรสาร 034720540
บริหาร : 105-107 , ตัวอย่างของกลาง : 115,116
ตัวอย่างปัสสาวะ : 120,121
59/2 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-4006-7 โทรสาร 038-455165
บริหาร : 304 , ตัวอย่างของกลาง : 201,204
ตัวอย่างปัสสาวะ : 116,118
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ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น

394 ถ.สีหราชเดโชไชย ต.บ้านศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4324-0800 โทรสาร 043240845

ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

54 หมู่ 1 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4220-7364-6 โทรสาร 042207367
บริหาร : 103 , ตัวอย่างของกลาง : 206, 207
ตัวอย่างปัสสาวะ : 206

ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา

54 หมู่ 9 ถ.ราชสีมา-โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4434-6005-13 โทรสาร 044346018
บริหาร : 148 , ตัวอย่างของกลาง : 212,214
ตัวอย่างปัสสาวะ : 401,405

ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี

82 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-2230-3 โทรสาร 0-4531-2234
บริหาร : 106 , ตัวอย่างของกลาง : 206 ตัวอย่างปัสสาวะ : 202

ศวก.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

102 หมู่ 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 0-77355301-6 โทรสาร 077355300
บริหาร : 101 , ตัวอย่างของกลาง: 217 ตัวอย่างปัสสาวะ : 204

ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต

141 หมู่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 0-76352041-2 โทรสาร 076352044
บริหาร : 0-76352041-2 ตัวอย่างของกลาง : 0-76352041-2
ตัวอย่างปัสสาวะ : 0-76352041-2

ศวก.ที่ 12 สงขลา

616/1 หมู่ 2 เชิงสะพานติณสูลานนท์ ต�ำบลพะวง
อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 0-74447024-8 โทรสาร 074330215
บริหาร : 202 ,203, ตัวอย่างของกลาง : 120
ตัวอย่างปัสสาวะ : 115, 136

ศวก.ที่ 12/1 ตรัง

153 หมู่ 4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 075501050-3 โทรสาร 075501056
บริหาร : 102 , ตัวอย่างของกลาง : 114, 116 ตัวอย่างปัสสาวะ : 121
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ทรัพยากรบุคคลด้านวัตถุเสพติด
อัตราก�ำลังด้านเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน

12

กจ้าง
ข้าราชการ ลูประจ�
ำ

พนักงาน ลูกจ้าง
พนักงาน กระทรวง
ราชการ สาธารณสุข ชั่วคราว

รวม

ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด

16

2

5

5

3

30

ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่

5

1

-

4

-

10

ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย

2

-

1

-

1

4

ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก

10

-

-

3

-

13

ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์

6

-

1

3

-

13

ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม

6

-

-

5

-

11

ศวก.ที่ 6 ชลบุรี

5

-

-

2

-

7

ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น

9

2

-

1

-

12

ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

4

-

-

1

2

7

ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา

9

1

1

1

-

13

ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี

8

3

-

4

-

15

ศวก.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

6

-

-

5

-

11

ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต

1

-

2

-

-

3

ศวก.ที่ 12 สงขลา

15

2

-

3

-

20

ศวก.ที่ 12/1 ตรัง

10

3

-

3

1

17

รวมทั้งสิ้น

112

14

10

40

7

186
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การตรวจวิเคราะห์ด้านวัตถุเสพติด
ประกอบด้วย

1. การตรวจพิสูจน์ของกลางวัตถุเสพติด
ทั้งที่เป็นยาเสพติดให้โทษ ตามพระราช
บัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 วัตถุ
ออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุทอี่ อก
ฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท พ.ศ. 2518 สาร
ระเหย ตามพระราชก�ำหนดการป้องกัน
การใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 ยาทีน่ ำ� ไปใช้
ในทางที่ผิด หรืออื่น ๆ เพื่อน�ำผลระกอบ
การพิจารณาทางอรรถคดี หรือเพื่อเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุเสพ
ติดที่ใช้ในทางการแพทย์
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและมาตรฐาน และ
คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพทัง้ ก่อนและหลังขึน้ ทะเบียนต�ำรับ
โดยร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
อาหารและยา และภายใต้โครงการสร้าง
หลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการ
ด้านยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
ตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ.2519 และพระราชบัญญัติ
ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติด ยาเสพติด พ.ศ.
2545 เพื่อเป็นหลักฐานส�ำคัญทางอรรถ
คดี และประกอบการพิจารณาบ�ำบัดฟืน้ ฟู
หรือ เข้ า สู ่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ในปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติดจ�ำนวนรวม
85,212 ตัวอย่าง โดยจ�ำแนกตามประเภทตัวอย่าง
ได้ดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์ด้านวัตถุเสพติด จ�ำนวนตามชนิดตัวอย่าง
ประเภทตัวอย่าง

จ�ำนวนตัวอย่าง

1. ของกลางวัตถุเสพติด

24,177

2. ปัสสาวะ

61,035

3. วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
รวม

241
85,212
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1. การตรวจพิสจู น์ของกลางวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจพิสจู น์
ยาเสพติดในวัตถุของกลางทีจ่ บั ยึดได้และน�ำส่งจาก
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อหาชนิดและปริมาณ
ยาเสพติ ด เพื่ อ น� ำ ผลการวิ เ คราะห์ ป ระกอบการ
พิจารณาทางอรรถคดีและเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จ�ำนวน 15,804 คดี 24,177 ตัวอย่าง
มีน�้ำหนักรวม 27,713 กิโลกรัม ส�ำหรับของแข็ง
และ 17,124 ลิตรส�ำหรับของเหลว โดยพบว่ายา
เสพติดที่ถูกจับยึดได้เพื่อส่งตรวจพิสูจน์ยังคงเป็น
ยาบ้าและไอซ์ (Methamphetamine) รองลงมาคือ
กัญชา (11-Nor-delta-9-tetrahydrocannabinol-9carboxylic acid, THC) ขณะที่ในภาคใต้ Mitragynine
ซึ่งเป็นสารส�ำคัญที่พบในพืชกระท่อม ยังคงเป็น
วัตถุของกลางที่ส่งตรวจพิสูจน์มากที่สุด ทั้งในรูป
ของน�้ำต้มกระท่อมและใบกระท่อม จากผลการ
ตรวจพิสูจน์ยังพบยาแผนปัจจุบันบางชนิดในน�้ำต้ม
กระท่อมได้แก่ ยาแก้แพ้ Chlorpheniramine, ยาแก้
แพ้ Diphenhydramine และยาแก้ปวด Tramadol
เพื่อท�ำให้มึนเมาจากผลข้างเคียงของยา อีกด้วย
นอกจากนี้ ยั ง ตรวจพบ ยาแก้ ไ อสู ต รผสมของ
Codeine, Ephedrine และ Promethazine ในรูป
แบบยาน�้ำเชื่อม ซึ่งไม่มีจ�ำหน่ายในประเทศไทย
และยาแคปซูลนิ่ม (soft gelatin capsules) ที่มีส่วน
ประกอบเป็น Codeine Phosphate และ Glyceryl
Guaiacolate ตัวอย่างที่พบไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็น
ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 และจัดเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522
ส�ำหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่ตรวจพบเป็นสาร
กลุม่ เบนโซไดอะซีปนิ ส์ (Benzodiazepines) มากทีส่ ดุ
คือ Alprazolam, Diazepam และ Nimetazepam
ตามล�ำดับ Alprazolam มีฤทธิค์ ลายเครียด ลดวิตก
กังวล เดิมจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 พบ
การน�ำไปใช้ในทางทีผ่ ดิ จึงมีการเปลีย่ นประเภทเพือ่
ควบคุมและยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
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2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการ
เปลีย่ นแปลงประเภทวัตถุออกฤทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2555 ตามความในพระราชบัญญัตวิ ัตถุท่อี อกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ประกาศ ณ วันที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 Diazepam เป็นวัตถุ
ออกฤทธิท์ นี่ ยิ มใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์
เพือ่ ลดอาการวิตกกังวล ช่วยให้นอนหลับ และคลาย
กล้ามเนื้อ จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 ตามพ
ระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 และ Nimetazepam ไม่มีใช้ในการแพทย์
ในประเทศไทย จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2558 ห้อง
ปฏิบตั กิ ารได้รับของกลางทีม่ ลี กั ษณะเป็นของเหลว
ใสไม่มีสี บรรจุในขวดพลาสติก จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง
เพื่อตรวจหาสาร Gamma-hydroxybutyric acid
(GHB) ผลการตรวจวิเคราะห์ ทุกตัวอย่างไม่พบ
สาร GHB แต่ตรวจพบสาร Gamma-butyrolactone
(GBL) 1 ตัวอย่าง และ 1,4-Butanediol (1,4-BD) 6
ตัวอย่าง ตามข้อกฎหมาย GBL และ 1,4-BD จัด
เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 บัญชีที่ 5.1 รายชื่อสาร
ควบคุม ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย แนบท้าย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชีที่ 5 ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 ส่วน GHB จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ใน
ประเภท 1 ตามพระราชบัญญัตวิ ัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 สาร GBL และ 1,4-BD
ใช้มากในอุตสาหกรรมและใช้ในทางวิทยาศาสตร์
เช่น ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์โพลีเมอร์ หรือใช้
เป็นตัวท�ำละลาย เป็นต้น ซึ่งมีศักยภาพท�ำให้เสพ
ติดได้ และเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกายกลายเป็น GHB มีฤทธิ์กดประสาท ท�ำให้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลาย สงบ เกิดอาการเคลิ้มสุข
กระตุน้ ความรูส้ กึ ทางเพศ ถ้าเพิม่ ขนาดจะท�ำให้นอน
หลับ อาจหมดสติและเสียชีวิตได้ สารทั้งสองตัวยัง
ไม่มีการควบคุมตามอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 และอนุสัญญา
เดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 การตรวจ

พบสาร GBL และ 1,4-BD ในของกลาง แสดงให้เห็น
แนวโน้มที่จะใช้ GBL และ 1,4-BD ในทางที่ผิดและ
เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย แทน GHB ซึ่งจัดเป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท 1 มีการควบคุมที่เข้มงวดและ
บทลงโทษที่รุนแรงกว่า

จ�ำนวนตัวอย่างวัตถุของกลางจ�ำแนกตามประเภทสารเสพติดที่ตรวจพบ
ชนิดสารเสพติด

คดี

ตัวอย่าง

คิดเป็นร้อยละ

Methamphetamine+caffeine (ยาบ้า)

2,550

3,408

14.10

Methamphetamine (ไอซ์)

1,218

1,347

5.57

Morphine

208

255

1.05

THC

1,105

1,399

5.79

Mitragynine

8,342

13,374

55.32

MDMA

13

19

0.08

Codeine

3

11

0.05

Heroine

136

111

0.46

Ketamine

16

30

0.12

LSD

2

2

0.01

329

468

1.94

วัตถุอันตราย ( GBL, 1,4-BD )

0

7

0.03

สารระเหย

17

10

2.22

1,270

3,036

12.56

78

173

0.72

15,804

24,177

100.00

วัตถุออกฤทธิ์

อื่นๆ
ตรวจไม่พบสารเสพติด
รวมพบสารเสพติด 1 ชนิด
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2. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ ห้ บ ริ ก าร
ตรวจ ยื น ยั น สารเสพติ ด ในปั ส สาวะ ได้ แ ก่
Methamphetamine, THC, Morphine, Ketamine, ยา
อี ( Ecstasy : MDMA, MDA, MDE ), เมตาบอไลท์ของ
Cocaine ( Benzoylecgonine,BZE ), Mitragynine, เม
ตาบอไลท์ของ Heroine ( 6-Monoacetylmorphine,6MAM ) เป็นต้น และสารกลุ่ม Benzodiazepines
ปีงบประมาณ 2558 กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ไ ด้ ต รวจวิ เ คราะห์ ห าสารเสพติ ด ใน
ตัวอย่างปัสสาวะจ�ำนวน 61,035 ตัวอย่าง ตรวจ
พบสารเสพติด 50,139 ตัวอย่าง (ร้อยละ 82.15)
ตัวอย่างส่วนใหญ่ผ่านการตรวจเบื้องต้นจากหน่วย

งานต้ น สั ง กั ด และให้ ผ ลบวกจากการตรวจเบื้อ ง
ต้น Methamphetamine ด้วยหลักการภูมิคุ้มกัน
วิทยา จ�ำแนกเป็นตัวอย่างจากหน่วยงานในสังกัด
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ 48,609 ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 79.64) หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 3,516
ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.76) สถานพยาบาลของรัฐ
2,831 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.64) สถานศึกษา 2,752
ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.51) สถานประกอบการ 1,017
ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.67) สถานพยาบาลของเอกชน
24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.04) และอืน่ ๆ 2,286 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 3.75) รายละเอียดดังตาราง

จ�ำนวนตัวอย่างจ�ำแนกตามหน่วยงานที่ส่งตรวจ
หน่วยงาน

ตรวจพบสารเสพติด

รวม

คิดเป็นร้อยละ

ตรวจพบ

คิดเป็นร้อยละ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

48,609

79.64

44,587

91.73

กรมราชทัณฑ์

3,516

5.76

2,348

66.78

สถานพยาบาลของรัฐ

2,831

4.64

2,345

82.83

สถานศึกษา

2,752

4.51

13

0.47

สถานประกอบการ

1,017

1.67

290

28.52

24

0.04

13

54.17

อื่นๆ

2,286

3.75

543

23.75

รวม

61,035

100.00

50,139

82.15

สถานพยาบาลของเอกชน

16

จ�ำนวนตัวอย่าง

รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

Methamphetamine เป็นสารเสพติดที่ตรวจ
พบมากที่สุด คือ พบร้อยละ 92.45 รองลงมาคือ
THC พบร้อยละ 3.06, Morphine พบร้อยละ
0.30 และสารเสพติ ด ชนิ ด อื่ น ๆ เช่ น Cocaine,
Ketamine, Ecstasy, Mitragynine และสารกลุ่ม
Benzodiazepines เป็นต้น รายละเอียดดังตาราง
จากผลการตรวจยังพบว่ามีการใช้สารเสพติดร่วม
กันมากกว่า 1 ชนิด ถึงร้อยละ 4 ซึ่งพบว่าสารเสพ
ติดที่พบร่วมกันมากที่สุด คือ Methamphetamine
ร่วมกับ THC รองลงมาคือ Methamphetamine
ร่วมกับสารกลุม่ Benzodiazepines และยังพบการใช้
สารเสพติดร่วมกัน 3 ชนิด คือ Methamphetamine
ร่วมกับ THC และสารกลุ่ม Benzodiazepines อีก
ด้วย จ�ำแนกเป็นพบสารเสพติด 1 ชนิด ร้อยละ
96.04 และพบสารเสพติดร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด

ร้อยละ 3.95 สารเสพติดที่พบร่วมกัน 2 ชนิดมาก
ที่สุด คือ Methamphetamine ร่วมกับ THC พบถึง
ร้อยละ 2.69 รองลงมาคือ Methamphetamine
ร่ ว มกั บ Morphine และ Methamphetamine
ร่วมกับ Benzodiazepines ตามล�ำดับ นอกจาก
นี้ ยั ง พบการใช้ ส ารเสพติ ด ร่ ว มกั น 3 ชนิ ด คื อ
Methamphetamine ร่วมกับ Morphine และ Codeine
รองลงมา คือ Methamphetamine ร่วมกับ สารก
ลุ่มBenzodiazepines และ THC อีกด้วย การตรวจ
พบว่ามีการใช้สารเสพติดมากกว่า 1 ชนิดนี้ ถือเป็น
ข้อมูลส�ำคัญที่ท�ำให้ทราบถึงวิวัฒนาการของการ
เสพที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และมีประโยชน์
ต่อการบ�ำบัดรักษาและกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จ�ำนวนตัวอย่างจ�ำแนกตามสารเสพติดที่ตรวจพบ
ตัวอย่าง

คิดเป็น
ร้อยละ

Methamphetamine

46,356

92.45

THC

1,536

3.06

Morphine

152

0.30

Benzodiazepines

50

0.10

Mitragynine

24

0.05

MDMA

21

0.04

Methadone

9

0.02

Heroine

4

0.008

Ketamine

3

0.006

Ranitidine

3

0.006

Cocaine

2

0.004

48,160

96.04

ประเภท
สารเสพติด
1 ชนิด

ชนิดสารเสพติด

รวมพบสารเสพติด 1 ชนิด
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ประเภท
สารเสพติด
มากกว่า
1 ชนิด

18

ตัวอย่าง

คิดเป็น
ร้อยละ

Methamphetamine + THC

1,351

2.69

Methamphetamine + Mophine

158

0.32

Methamphetamine + สารกลุ่ม
Benzodiazepines

112

0.22

Methamphetamine + MDMA

13

0.03

THC + สารกลุ่ม Benzodiazepines

9

0.02

Methamphetamine + Amphetamine

6

0.01

Morphine + THC

3

0.006

Methamphetamine + Mitragynine

2

0.004

THC + Cocaine

2

0.004

สารกลุ่ม Benzodiazepines +
Ketamine

2

0.004

Methamphetamine + Heroine

1

0.002

Methadone + Codeine

1

0.002

THC + Mitragyine

1

0.002

THC + MDMA

1

0.002

Morphine + Heroine

1

0.002

Methamphetamine + Morphine +
Codeine

171

0.34

Methamphetamine + สารกลุ่ม
Benzodiazepines + THC

9

0.02

Methamphetamine + Morphine +
Codeine + THC

4

0.008

ชนิดสารเสพติด
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ตัวอย่าง

คิดเป็น
ร้อยละ

Methamphetamine + Morphine +
THC

2

0.004

Methamphetamine + MDMA + THC

1

0.002

Methamphetamine + Morphine +
Heroine

1

0.002

Methadone + Morphine + THC

1

0.002

Morphine + Codeine + THC

1

0.002

Morphine + Codeine + สารกลุ่ม
Benzodiazepines

1

0.002

Methadone + Morphine +
Codeine + Heroine

1

0.002

รวมพบสารเสพติด
มากกว่า 1 ชนิด

1,982

3.95

รวมทั้งสิ้น

50,139

100.00

ประเภท
สารเสพติด
มากกว่า
1 ชนิด

ชนิดสารเสพติด

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ชนิดและล�ำดับของ
สารเสพติดที่ตรวจพบไม่ได้แตกต่างจากข้อมูลในปี
ก่อนหน้านี้ แต่พบข้อสังเกตว่า สารเสพติดที่ตรวจ
พบในปี 2558 นี้ มีการตรวจพบ Heroine จ�ำนวน
4 ตัวอย่าง โดยพบว่าเป็นตัวอย่างส่งตรวจ ซึ่งได้
มาจาก จังหวัดปทุมธานี 3 ตัวอย่างและจังหวัด
เชียงใหม่ 1 ตัวอย่าง แม้ว่าจ�ำนวนตัวอย่างจะน้อย
แต่จากข้อมูลที่ผ่านมา ไม่มีการตรวจพบ Heroine
มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งการตรวจพบ Heroine
ในครั้งนี้ อาจเป็นสัญญาณและแนวโน้มของการก
ลับมาแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดนี้ในประเทศ
นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้รับ
การตรวจและผลการตรวจอย่างเป็นระบบของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ยังท�ำให้เห็นข้อมูลส�ำคัญ

หลายอย่าง เช่น พบว่าในจ�ำนวนผู้เสพทัง้ หมดส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้ชาย มีเพียงร้อยละ 10.14 ที่เป็นผู้
หญิง และพบว่ามีผู้เสพที่อายุต�่ำกว่า 20 ปีซ่งึ เป็นก
ลุ่มนักเรียนนักศึกษา ถึงร้อยละ 21.82 ของผู้เสพ
ทั้งหมด ข้อที่น่าสังเกตอีกประการคือในกลุ่มผู้เสพ
ที่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 48.67 เป็นผู้เสพที่อายุต�่ำ
กว่า 20 ปี และพบผู้เสพที่อายุมากกว่า 40 ปี เพียง
ร้อยละ 17 นัน่ อาจจะแสดงให้เห็นว่าผูเ้ สพส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงาน แต่เมือ่ ถึงวัยกลางคน
การเสพติดก็จะลดลง
ข้อมูลของผลการตรวจยังแสดงถึงการแพร่
ระบาดของสารเสพติดทีม่ คี วามแตกต่างกันในแต่ละ
ภูมิภาค อาทิเช่น Morphine จะพบการระบาดมาก
ในภาคเหนือ ขณะที่ THC จะพบการระบาดในภาค
รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคกลาง และพบว่ามีการใช้ Methamphetamine ร่วมกับ THC มากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน Mitragynine ยังคงพบการใช้เฉพาะในภาคใต้

พื้นที่การแพร่ระบาดของ Methamphetamine

พื้นที่การแพร่ระบาดของ THC

20
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3. การตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพวัตถุเสพติดทีใ่ ช้ทางการแพทย์
ในปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
ด� ำ เนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพวั ต ถุ เ สพติ ด ที่ ใ ช้
ทางการแพทย์ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ภาย
หลังออกสู่ท้องตลาด โดยพิจารณาเลือกยาที่มีการ
ใช้อย่างกว้างขวาง หรือมีข้อมูลความไม่คงสภาพ
ของยา และสุ่มตัวอย่างจากต�ำรับที่ได้ขอขึ้นหรือ

ต่อทะเบียนทั้งหมดในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้แก่ยา
เสพติดประเภท 2, 3 วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2, 3
หรือ 4 เป็นต้น โดยผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุ
เสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ส่วนใหญ่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก�ำหนด

ผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์แจกแจงตามประเภทตัวอย่าง
ล�ำดับ
ที่

1

ตัวอย่าง
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยร่วมกับส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

ผิดมาตรฐาน
จ�ำนวน
(รายการ) ตัวอย่าง ร้อยละ
สาเหตุ
193
(2238)

2

1.0

Amobarbital, Chlorpromazine HCl

1

0

0.0

Pentazocine

1

0

0.0

Chlordiazepoxide HCl

2

0

0.0

Chlordiazepoxide, Clidinium Bromide

4

1

25.0

Clonazepam

11

0

0.0

Clorazepate Dipotassium

2

0

0.0

Diazepam

42

1

2.4

Lorazepam

21

0

0.0

Medazepam

5

0

0.0

Phenobarbital

3

0

0.0

1.1 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4

Assay of
Clidinium
Bromide

Dissolution
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ล�ำดับ
ที่

1

ตัวอย่าง
1.2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 3
Codeine Phosphate, Glyceryl
Guaiacolate

3

0

0.0

Codeine Phosphate, Glyceryl
Guaiacolate, Terpin Hydrate

1

0

0.0

Codeine Phosphate, Paracetamol

4

0

0.0

Codeine Phosphate, Promethazine

2

0

0.0

91

0

0.0

23
(268)

0

0.0

Alprazolam

3

0

0.0

Methylphenidate HCl

1

0

0.0

Midazolam

3

0

0.0

Zolpidem Tartrate

1

0

0.0

Codeine Phosphate

2

0

0.0

Fentanyl

42

1

2.4

Methadone

21

0

0.0

Morphine

5

0

0.0

Pethidine

3

0

0.0

โครงการประกันคุณภาพยา

20 (301)

1

5.0

Clorazepate Dipotassium

10

1

10.0

Phenobarbital

10

0

0.0

1.3 กรณีพเิ ศษ

2

ผิดมาตรฐาน
จ�ำนวน
(รายการ) ตัวอย่าง ร้อยละ
สาเหตุ

โครงการควบคุมคุณภาพวัตถุออกฤทธิ์
และยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ร่วมกับ
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
2.1 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

2.2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 2

3
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ล�ำดับ
ที่

4

ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาดเพื่อ
ประกอบการขึ้นทะเบียน/ต่ออายุใบ
ส�ำคัญการขึ้นทะเบียน หรือขอใบรับ
รองผลิตภัณฑ์

ผิดมาตรฐาน
จ�ำนวน
(รายการ) ตัวอย่าง ร้อยละ
สาเหตุ
5 (116)

1

20.0

Oxycodone

2

0

0.0

Zolpidem

1

0

0.0

Chlordiazepoxide HCl

1

1

100.0

Diazepam

1

0

0.0

241(2923)

4

1.7

รวม

Dissolution

การสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
การสนับสนุนชุดทดสอบเบือ้ งต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุน ชุด
ทดสอบเบือ้ งต้นเพือ่ ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
ได้แก่ Methamphetamine, THC และ Morphine
จ�ำนวน 3 ชนิด โดยสนับสนุนให้จังหวัดผ่านศูนย์
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และสนั บ สนุ น โดยตรง
แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์อ�ำนวยการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุข
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
กลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม
และหน่วยงาน องค์กรทีไ่ ม่หวังผลก�ำไร เพือ่ เป็นการ
ป้อมปราม คัดกรอง การฟื้นฟูบ�ำบัดรักษา และ
ด�ำเนินคดี รายละเอียดดังนี้

จ�ำนวนชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
ที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ
ชนิดชุดทดสอบ

จ�ำนวน (ชุด)

Methamphetamine

575,150

THC

106,000

Morphine
                             รวม

2,000
683,150
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จ�ำนวนชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ ตามหน่วยงานให้การสนับสนุน
และหน่วยงานรับการสนับสนุน
หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน
ส�ำนักยาและ
วัตถุเสพติด

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

700

-

-

กองร้อยบริการ
กรมการขนส่งทหารบก

300

-

-

กองพันทหารราบที่ 1
กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์

600

-

-

กองพันทหารปืนใหญ่ 1
ต่อสู้อากาศยาน

200

-

-

กองพันทหารม้าที่ 1
รักษาพระองค์

2,000

2,000

-

กองบัญชาการ กองเรือทุ่น
ระเบิด กองร้อยที่ 5
ปฏิบัติการพิเศษ

1,000

1,000

-

กองร้อยสนับสนุนช่วยรบ

50

-

-

กองพันทหารราบที่ 2
กรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์

450

-

-

กองเรือยกพลขึ้นบก

800

400

-

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ่างทอง

8,000

-

-

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี

2,000

-

-

สถาบันบ�ำบัดและฟื้นฟู
ยาเสพติดแห่งชาติ

4,000

1,000

1,000

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงสาธารณสุข
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

500

-

-

-

100

-

ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษ
ปทุมธานี

500

-

-

ศาลเยาวชนและครอบครัว
ขอนแก่น

1,000

-

-

ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชน บ้าน
กรุณา สมุทรปราการ

1,000

50

-

ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

50

-

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดล�ำปาง

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดล�ำพูน

8,000

1,000

-

อืน่ ๆ
โรงเรียนพระดาบส
โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา

ศวก.ที่ 1
เชียงใหม่

รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558

25

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน
ศวก.ที่ 1/1
เชียงราย

ศวก.ที่ 2
พิษณุโลก

26

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดแพร่

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดน่าน

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพะเยา

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพิษณุโลก

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดตาก

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุโขทัย

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเพชรบูรณ์

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุตรดิตถ์

8,000

1,000

-
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน
ศวก.ที่ 3
นครสวรรค์

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)

หน่วยงานให้การสนับสนุน

Meth
amphetamine

THC

Morphine

เรือนจ�ำกลางจังหวัดนครสวรรค์

200

-

-

ฑัณฑสถานเปิดหนองน�ำ้ ขุ่น
จังหวัดนครสวรรค์

300

-

-

สถานพินจิ และคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

800

2000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดนครสวรรค์

4,000

1,500

-

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค์

800

500

-

ต�ำรวจทางหลวง
จังหวัดนครสวรรค์

25

120

-

สถานีต�ำรวจภูธรเมือง
นครสวรรค์

200

-

-

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครสวรรค์

4,000

500

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุทัยธานี

4,000

500

-

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานี

4,000

520

-

สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี

625

200

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพิจิตร

4,000

520

-

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร

4,000

500

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดก�ำแพงเพชร

4,000

520

-
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ศวก.ที่ 3
นครสวรรค์

ศวก.ที่ 5
สมุทรสงคราม

ศวก.ที่ 6
ชลบุรี

28

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดก�ำแพงเพชร

4,000

500

-

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท

8,000

1,000

-

กองพันทหารช่างที่ 8 ค่ายขุน
ผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

500

-

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรสงคราม

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรสาคร

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเพชรบุรี

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8,000

1,000

-

ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยอง

2,400

1,000

-

โรงเรียนกีฬา ชลบุรี

800

1,000

-

สถานพินจิ เด็กและเยาวชน
นครนายก

800

1,000

-

องค์การบริหารส่วนต�ำบล
แม่น�้ำคู่ อ�ำเภอปลวกแดง
ระยอง

800

-

-
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ศวก.ที่ 6
ชลบุรี

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

-

-

80

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชลบุรี

15,000

6,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดระยอง

8,500

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดฉะเชิงเทรา

8,500

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรปราการ

8,500

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดตราด

8,000

1,000

-
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน
ศวก.ที่ 7
ขอนแก่น

ศวก.ที่ 8
อุดรธานี

30

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น

8,000

5,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดร้อยเอ็ด

8,000

5,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดมหาสารคาม

8,000

5,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดกาฬสินธุ์

8,000

5,000

-

เรือนจ�ำกลางอุดรธานี

1,000

-

-

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

300

-

-

ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางอุดรธานี

50

-

-

กองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 13 อุดรธานี

500

-

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองคาย

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล�ำภู

8,000

1,000

-
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน
ศวก.ที่ 8
อุดรธานี

ศวก.ที่ 9
นครราชสีมา

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเลย

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดบึงกาฬ

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสกลนคร

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดนครพนม

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดนครราชสีมา

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุรนิ ทร์

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดบุรรี ัมย์

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชัยภูมิ

8,000

1,000

-
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน
ศวก.ที่ 10
อุบลราชธานี

ศวก.ที่ 11
สุราษฎร์ธานี

32

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดยโสธร

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดมุกดาหาร

8,000

1,000

-

สถานีต�ำรวจ/โรงเรียน/ อบต/
ต�ำรวจทางหลวง

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9,600

1,200

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

16,000

2,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดระนอง

1,600

200

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชุมพร

4,800

600

-
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หน่วยงาน
ให้การ
สนับสนุน
ศวก.ที่ 11/1
ภูเก็ต

ศวก.ที่ 12
สงขลา

ศวก.ที่ 12/1
ตรัง

หน่วยงานให้การสนับสนุน

ชุดทดสอบ (จ�ำนวน)
Meth
amphetamine

THC

Morphine

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดภูเก็ต

13,000

-

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดกระบี่

25,600

-

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสงขลา

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดยะลา

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดปัตตานี

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดนราธิวาส

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดตรัง

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพัทลุง

8,000

1,000

-

ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสตูล

8,000

1,000

-

535,375

92,070

1,480

รวมทัง้ สิน้
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การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. การประเมินศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ประเมิ น
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ห้องปฏิบตั กิ ารตอบแบบตรวจติดตามและ
ประเมินผลระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้อง
ปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะส�ำหรับโรง
พยาบาล จ�ำนวน 235 แห่ง ห้องปฏิบัติการได้รับ
การตรวจเยี่ยม จ�ำนวน 39 แห่ง

ผลการประเมิน ห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดีเยี่ยม
147 แห่ง ดีมาก 71 แห่ง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจพิสูจน์
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการตรวจ
สอบผลการวิเคราะห์ และออกรายงาน ถูกต้องตาม
มาตรฐานวิธปี ฏิบตั งิ าน ในส่วนทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารมีไม่
ครบถ้วนคือสารมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ
มากที่สุด ร้อยละ 36

ผลการประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
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หัวข้อที่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม
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1.1 โครงการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
ในโรงพยาบาลเขตจังหวัดภาคกลาง ปีงบประมาณ 2558
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยส� ำ นั ก
ยาและวัตถุเสพติด ท�ำโครงการตรวจเยี่ยมห้อง
ปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจเบื้องต้นสารเสพติด
ในปัสสาวะ ในโรงพยาบาลเขตจังหวัดภาคกลาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือ
ข่ายการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ โดย
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบประเมิน
ที่มีหัวข้อสอดคล้องตาม เกณฑ์มาตรฐานพัฒนา
ระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการ (พบยส)
และมาตรฐานสากล เพื่อให้ห้องปฏิบัติการเครือ
ข่ายประเมินตนเอง ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ของ
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติดตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่
สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 7 แห่ง คือ โรง
พยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลหนองเสือ
โรงพยาบาลบ้านนา โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร โรง
พยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลพนมสารคาม (ร่วม
กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี) และ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้
ท�ำการนิเทศ ให้ค�ำแนะน�ำขั้นตอนการรับตัวอย่าง
ปัสสาวะ การเก็บรักษาตัวอย่างปัสสาวะ ทบทวน
เทคนิคการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
การบันทึกผล การรายงานผล และการเก็บรักษา
หรือการท�ำลายตัวอย่างปัสสาวะ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามระบบมาตรฐานของห้องปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ ให้ผู้
ตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั กิ ารในโรงพยาบาลได้
ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินห้องปฏิบตั กิ ารของ
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
ผลการประเมินตนเองของห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายที่ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 18 แห่งจาก
ที่ส่ง 69 แห่ง สอดคล้องกับผลการตรวจเยี่ยมห้อง
ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย คือ ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐาน
อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจวิเคราะห์
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีการตรวจ
สอบผลการวิเ คราะห์ และออกรายงานถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน โดยได้แนะน�ำเพิ่มเติม
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ในส่วนที่ขาด เพื่อให้งานสมบูรณ์และรัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้วิเคราะห์อาจจ�ำเป็นต้องไปเป็น
พยานศาล
ปัญหาและอุปสรรคทีพ่ บจากการตรวจเยีย่ ม
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของโรงพยาบาล จ�ำนวน 7
แห่ง มีดังนี้
1. ห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายมีปญ
ั หาสอบถาม
เรื่องชนิดชุดทดสอบที่ใช้ตรวจปัสสาวะ
มากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันมีชุดทดสอบ
Methamphetamine ชนิดที่มีค่า cut off
1,000 นาโนกรัม / มิลลิลิตร และ 500
นาโนกรัม / มิลลิลติ ร ซึง่ การใช้ชดุ ทดสอบ
ดังกล่าวอาจท�ำให้ผลการตรวจเบื้องต้น
กับผลตรวจยืนยันไม่สอดคล้องกันและ
ท�ำให้เกิดปัญหาข้อสงสัยระหว่างผู้ส่งตัว
อย่างและผูท้ ดสอบ ส�ำนักยาและวัตถุเสพ
ติด ได้ชแี้ จงท�ำความเข้าใจในเรือ่ งนีก้ บั ทุก
โรงพยาบาลที่เข้าไปตรวจเยี่ยม ให้ใช้ชุด
ทดสอบตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
หรือบุคคลที่ส่งตัวอย่างปัสสาวะ
2. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายขาดวัตถุควบคุม
คุ ณ ภาพ เนื่ อ งจากมี ส ่ ว นประกอบที่
เป็นสารเสพติด ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ต้องขออนุญาตครอบครอง
จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา โดยผู ้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งเป็ น ผู ้ บ ริห าร
สูงสุดของส่วนราชการ คือ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข หรื อ อธิ บ ดี ก รมการแพทย์
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติดได้พยายามช่วย
แก้ปญ
ั หาโดยเตรียมวัตถุควบคุมคุณภาพ
negative urine control, positive urine
control ที่ cut off 500 ng/ml และ positive
urine control ที่ cut off 1,000 ng/ml ขวด
ละ 20 ml เข้าทดสอบชุดทดสอบทุกโรง
พยาบาลที่เข้าไปตรวจเยี่ยม
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1.2 โครงการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
ในโรงพยาบาลเขตจังหวัดภาคใต้ ปีงบประมาณ 2558
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ด�ำเนิน
โครงการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการเครือข่ายการ
ตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะในเขตจังหวัด
ตรัง พัทลุงและสตูล ซึ่งต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการด�ำเนิน
งานการตรวจเบื้ อ งต้ น สารเสพติ ด ในปั ส สาวะ
ของห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ปรับปรุงให้เหมาะสมและเพื่อให้ห้อง
ปฏิบตั กิ ารด�ำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ปีงบประมาณ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
และส� ำ นั ก ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด ได้ ร ่ ว มจั ด ประชุ ม
สัมมนาฟื้นฟูความรู้ด้านการตรวจสารเสพติดเมื่อ
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์
ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งได้แจ้งให้แก่ห้องปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาลทราบและท�ำความเข้าใจในเกณฑ์
มาตรฐานและแบบประเมินที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะ
สม และจากการตรวจเยีย่ มห้องปฏิบตั กิ ารของโรง
พยาบาลในเขตรับผิดชอบ จ�ำนวน 17 แห่ง จากเป้า
หมาย 25 แห่ง พบว่าห้องปฏิบตั กิ ารทีผ่ า่ นเกณฑ์
การประเมินระดับไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และด�ำเนิน
การครบทุกข้อจ�ำนวน 13 แห่ง จากจ�ำนวนที่ได้รับ
การตรวจเยีย่ ม 17 แห่ง และห้องปฏิบตั กิ ารจ�ำนวน
13 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกการทดสอบความ

ช�ำนาญการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ
(EQA) ร่วมกับส�ำนักยาและวัตถุเสพติด นอกจากนี้
ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC)
โดยทดสอบตัวอย่างและท�ำการเปรียบเทียบผลกับ
ห้องปฏิบัติการอื่นหรือใช้วัตถุควบคุมคุณภาพที่จัด
ท�ำโดยห้องปฏิบตั กิ ารพิษวิทยา น�ำไปทดสอบเปรียบ
เทียบ และยังมีการด�ำเนินการวิเคราะห์ปญ
ั หากรณี
ผลการทดสอบความช�ำนาญออกนอกเกณฑ์การ
ยอมรับตามระบบคุณภาพ จากการตรวจเยี่ยม
ห้องปฏิบัติการจ�ำนวน 17 แห่ง ได้รวบรวมข้อมูล
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอเพือ่ แก้ไข ได้แก่ ห้อง
ปฏิบัติการมีปัญหาสอบถามเรื่องชนิดชุดทดสอบ
Methamphetamine ชนิดที่มีค่า Cut off 1,000 นาโน
กรัม/มิลลิลิตร และ 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตรมาก
ที่สุด และห้องปฏิบัติการมีความต้องการสนับสนุน
วัตถุควบคุมคุณภาพเนื่องจากหาซื้อค่อนข้างยาก
และมีราคาแพง ในภาพรวม ปีงบประมาณ 2558
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุงและสตูล จ�ำนวน 17
แห่ง ส่วนใหญ่สามารถด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐาน
ของห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะอยู่
ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านการควบคุมคุณภาพ
การทดสอบและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นที่
น่าพอใจ
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1.3 โครงการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
ในโรงพยาบาลเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2558
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส�ำนักยา
และวัตถุเสพติด ร่วมกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 9 นครราชสีมา ได้พฒ
ั นาห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่าย
ตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ในโรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และการตรวจเบื้องต้นสาร
เสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบในโรงพยาบาล
ชุมชน ในเขตนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วยจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี ัมย์ และสุรินทร์ ปัจจุบัน
มีโรงพยาบาลเครือข่ายที่ตรวจยืนยันสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography
(TLC) จ�ำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ส่วน
โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห่ ง ตรวจเบื้ อ งต้ น สาร
เสพติ ด ในปั ส สาวะด้ ว ยเทคนิ ค Immunoassay
Chromatography (IC) โดยให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างปัสสาวะจากสถานีตำ� รวจภูธรจังหวัด คุม
ประพฤติจังหวัด และศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

ผลการออกตรวจเยีย่ มห้องปฏิบตั กิ ารตรวจ
สารเสพติดของโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง พบว่าเจ้า
หน้าที่ผู้ตรวจวิเคราะห์มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเป็นอย่างดี มีการตรวจ
สอบผลการตรวจวิเคราะห์ และออกรายงานผล
วิเคราะห์ ถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยได้แนะน�ำ
เพิม่ เติมในส่วนทีข่ าด เพือ่ ให้งานสมบูรณ์และรัดกุม
มากขึน้ เนือ่ งจากเป็นงานคดี ทีผ่ ตู้ รวจวิเคราะห์อาจ
จ�ำเป็นต้องไปเป็นพยานในชัน้ ศาล

ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 9 นคร
ราชสีมา โดยห้องปฏิบตั กิ ารพิษวิทยา ได้ตรวจเยีย่ ม
ห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในเขต
นครชัยบุรินทร์ จ�ำนวน 8 แห่ง คือ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสี ม า โรงพยาบาลพิ ม าย โรง
พยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบ้านแท่น โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ โรงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลสุรินทร์
และโรงพยาบาลรัตนบุรี โดยท�ำการนิเทศ และให้
ค�ำแนะน�ำขัน้ ตอนการรับตัวอย่างปัสสาวะ การเก็บ
รักษาตัวอย่างปัสสาวะ ทบทวนเทคนิคการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ การบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห์ การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และ
การเก็บรักษารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานของห้องปฏิบตั กิ าร
นอกจากนีย้ งั ให้ผตู้ รวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาล ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินห้อง
ปฏิบัติการของส�ำนักยาและวัตถุเสพติด

ข้อเสนอแนะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งเป็นแม่ข่ายของห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติด
ของทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ เสนอปัญหาและ
ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในการขอ
ครอบครองสารมาตรฐาน Methamphetamine และ
อนุพนั ธ์ เพือ่ เป็นสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัตกิ ารเครือข่ายทั่วประเทศ
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ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ห้องปฏิบัติ
การเครือข่ายขาดวัตถุควบคุมคุณภาพ เนื่องจาก
มีส่วนประกอบที่เป็นสารเสพติด ซึ่งเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภท 1 ต้องขออนุญาตครอบครองจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยผู้ขอ
อนุญาตต้องเป็นผูบ้ ริหารสูงสุดของส่วนราชการ คือ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรืออธิบดีกรมการแพทย์
ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
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1.4 โครงการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
ในโรงพยาบาลเขตจังหวัดภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2558
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โดยศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ โดยห้อง
ปฏิบัติการพิษวิทยา ได้ด�ำเนินโครงการตรวจเยี่ยม
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจเบื้องต้นสารเสพ
ติดในปัสสาวะ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน และ
แม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการ
ด�ำเนินการตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ
ของห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ปรับปรุงให้เหมาะสมและเพื่อให้ห้อง
ปฏิบัติการด�ำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
ปีงบประมาณ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมกับส�ำนักยาและวัตถุเสพติดจัดโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ เมือ่
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมดิเอม
เพรสจังหวัดเชียงใหม่ โดยชี้แจงและท�ำความเข้าใจ
ในเกณฑ์มาตรฐานและแบบประเมินที่ได้ปรับปรุง
ให้เหมาะสม และจากการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติ
การของโรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ จ�ำนวน 8
แห่ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 ดังนี้
เขตจังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
นครพิงค์ โรงพยาบาลสันก�ำแพง โรงพยาบาลฮอด
โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลธั ญ ญา
รักษ์เชียงใหม่ เขตจังหวัดล�ำพูน 2 แห่ง ได้แก่ โรง
พยาบาลล�ำพูน และโรงพยาบาลป่าซาง เขตจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลขุนยวม
จากการประเมินผลพบว่าทุกห้องปฏิบัติการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และครบทุกข้อที่ต้องด�ำเนินการ ผล
การด�ำเนินงานในภาพรวม ห้องปฏิบัติการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะ
ในด้านการควบคุมคุณภาพการทดสอบ รวมถึง
ห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ 8 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกการ
ทดสอบความช�ำนาญการตรวจสารเสพติดเบือ้ งต้น
ร่วมกับส�ำนักยาและวัตถุเสพติด

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการเครือ
ข่ายของโรงพยาบาล จ�ำนวน 8 แห่ง ได้รวบรวม
ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเพื่อแก้ไข ดังนี้
1. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมี ป ั ญ หาสอบถามเรื่ อ ง
ชนิดชุดทดสอบที่ใช้ตรวจปัสสาวะมาก
ที่ สุ ด เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ชุ ด ทดสอบ
Methamphetamine ชนิดที่มีค่า Cut off
1,000 นาโนกรัม/มิลลิลติ ร และ 500 นาโน
กรัม/มิลลิลิตร ซึ่งการใช้ชุดทดสอบดัง
กล่าวอาจท�ำให้ผลการตรวจเบื้องต้นกับ
ผลตรวจยืนยันไม่สอดคล้องกันและท�ำให้
เกิดปัญหาข้อสงสัยระหว่างผู้ส่งตัวอย่าง
และผู้ทดสอบ ได้ชี้แจงท�ำความเข้าใจใน
เรื่องนี้แล้ว
2. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารยั ง มี ค วามต้ อ งการ
สนับสนุนวัตถุควบคุมคุณภาพ เนื่องจาก
หาซื้อค่อนข้างยาก และราคาแพง
3. ผู้ทดสอบควรระบุชนิดชุดทดสอบและค่า
Cut off ไว้ในใบรายงานผลทดสอบด้วย
4. ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะรวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการ ที่สามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กับระบบของโรงพยาบาลได้
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2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จดั การอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจสารเสพ
ติดในปัสสาวะ โดยได้จัดประชุม 4 ครั้ง ผู้เข้ารับ
การอบรมรวม 549 คน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20
มกราคม 2558 เจ้าภาพร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธานี ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัด
อุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 160 คน ครั้งที่ 2 วัน
ที่ 22-23 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้ารับการอบรม 140 คน ครั้งที่ 3
วันที่ 29-30 มกราคม 2558 เจ้าภาพร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิอิม
เพลส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรม 120 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าภาพร่วม
กับศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ณ โรงแรมธรรม
รินทร์ธนา จังหวัดตรัง ผู้เข้ารับการอบรม 120 คน

เนื้อหาการประชุม ได้แก่ ผลการทดสอบ
ความช�ำนาญการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ปี
2557 ชี้ แ จงแผนการทดสอบความช� ำ นาญการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ปี 2558 การบริหาร
จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพในการตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ การควบคุมคุณภาพการตรวจสารเสพ
ติดในปั สสาวะ เกณฑ์ ก ารประเมิน คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ สถานการณ์การระบาดของยาเสพติด
เทคนิคการเป็นพยานศาล และการอภิปรายแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ในการด�ำเนินงานด้านยาเสพ
ติด ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม
ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี สมาชิกต้องการเข้าร่วม
ทดสอบความช�ำนาญอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอจากการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ และแนวทางแก้ไข

ข้อเสนอ
การครอบครองสารมาตรฐาน
Methamphetamine และการ
สนับสนุนควบคุมคุณภาพ
ภายนอก (EQA, External Quality
Assessment)
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แนวทางแก้ไข
เนื่ อ งจาก Methamphetamine เป็ น สารเสพติ ด
ประเภท 1 ผู้ครอบครองต้องมีใบอนุญาต และผู้ที่จะ
ขออนุญาตครอบครองคือ หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล
ระดับกระทรวง ทบวง กรม. ในกรณีดังกล่าวกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้หารือกับส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา เพื่อหาทาง แก้ไข โดยอ้างอิง
ข้อ 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135
(พ.ศ. 2539) เรือ่ ง ระบุชอื่ และประเภทยาเสพติดให้โทษ
ตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการ
ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ คาดว่าจะได้
ความชัดเจนในแนวทางแก้ไขในเร็วๆนี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

ข้อเสนอ

แนวทางแก้ไข

แนวทางที่ชัดเจนในการเลือกใช้
ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
ชนิด 500 หรือ 1,000 นาโนกรัม/
มิลลิลิตร

ความชัดเจนในการเลือกใช้ชุดทดสอบสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ชนิด 500 หรือ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
สื บ เนื่ อ งจากการประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติด Methamphetamine ใน
ปัสสาวะ ประกาศฉบับดังกล่าวก�ำหนดให้ชุดทดสอบ
ที่จ�ำหน่ายในประเทศมีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวกที่ 500
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรือ่ ง
ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจและเงื่อนไขการตรวจ
หรือ ทดสอบว่ า บุ ค คลหรือ กลุ ่ ม บุ ค คลใดมี ส ารเสพ
ติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ ก�ำหนดค่าเกณฑ์ตัดสินผล
บวก 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในเบื้องต้นได้ท�ำความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่ ต้องด�ำเนินการตาม
กฎหมายต้องให้ชดุ ทดสอบทีม่ คี ่าเกณฑ์ตดั สินผลบวก
ที่ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนการแก้ไขในระยะยาว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ประชุมเพือ่ หารือในเรือ่ งดังกล่าว หน่วยงานทีร่ บั ผิด
ชอบก�ำลังด�ำเนินการแก้ไข

ควบคุมคุณภาพชุดทดสอบเบื้องต้น
ให้ได้มาตรฐาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สะท้อนปัญหาดังกล่าว
ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ง ผลให้ ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการอาหารและยา ได้ยกระดับชุดทดสอบเบื้อง
ต้น Methamphetamine ในปัสสาวะจากเครือ่ งมือแพทย์
ทั่วไปเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องจดแจ้ง ซึ่งในกระบวบ
การดังกล่าว ชุดทดสอบเบื้องต้น Methamphetamine
ในปัสสาวะ ที่จะจ�ำหน่ายในประเทศ ต้องได้รับการ
ตรวจคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
มีผลการตรวจคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน
3 รุ่นผลิต ส�ำหรับชุดทดสอบที่ผ่านการจดแจ้งและ
จ�ำหน่ายในท้องตลาดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วม
กับส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะสุ่ม เก็บ
ตัวอย่างเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะ จากแนวทาง
ดังกล่าวจะเป็นการควบคุมคุณภาพของชุดทดสอบที่
จ�ำหน่ายในประเทศให้มคี ุณภาพตามที่แจ้ง
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ข้อเสนอ
ออกแบบรายงานผลการตรวจสาร
เสพติดเบื้องต้นให้เป็นมาตรฐาน
และก�ำหนดให้เป็นทิศทางเดียวกัน
จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการตรวจสาร
เสพติด/การเก็บตัวอย่างให้กับห้อง
ปฏิบัติการ
ต้องการให้มมี าตรฐานการส่งตัว
อย่างปัสสาวะให้เหมือนกันหรือรูป
แบบเดียวกันทัง้ ประเทศ
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แนวทางแก้ไข
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ
“มาตรฐานวิธีตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1”
เนื้ อ หาประกอบด้ ว ยวิ ธี ก ารทดสอบสารเสพติ ด ใน
ปัสสาวะทั้งวิธีทดสอบเบื้องต้นและตรวจยืนยัน และ
หนังสือ “ แนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพ ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำหรับห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ ” เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระบบ
คุณภาพ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง แบบฟอร์มการน�ำส่งตัว
อย่าง แบบฟอร์มการรายงานผล เป็นต้น

ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการ
อบรมการใช้ชุดทดสอบสารเสพติด
โดยเฉพาะในภูมภิ าค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยินดีให้ความร่วมมือ
หน่วยงานเครือข่ายสามารถแจ้งความประสงค์ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ท่รี ับผิดชอบ

ต้องการให้มกี ารตรวจติดตาม
ภายในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
และออกหน่วยพื้นที่ ตรวจปัสสาวะ
คัดกรองสารเสพติดร่วมกัน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยินดีให้ความร่วมมือ
หน่วยงานเครือข่ายสามารถแจ้งความประสงค์ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์ท่รี ับผิดชอบ

ต้องการจัดอบรมสัมมนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท�ำแผนงานประจ�ำ
ปี การประชุมเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย

ต้องการให้มกี ารสร้างเครือข่ายใน
ระบบ social network

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยินดีด�ำเนินการตามที่
เสนอ โดยจัดตัง้ กลุ่มไลน์
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3. วิทยากรบรรยาย
3.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่
เป็นวิทยากรเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ สารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติด และการทดสอบเบื้องต้น ให้
กับก�ำลังพล กองก�ำลังผาเมืองที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการสนามชายแดนในพื้นที่ภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ใต้ จ�ำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 48 คน ในวันที่
11, 14 และ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ
กองบัญชาการกองก�ำลังผาเมือง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมจ�ำนวนผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมจ�ำนวน 144 คน โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย การบรรยายความรูเ้ กีย่ วกับ
ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและ
ประสาท เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นในการ
ผลิตยาเสพติด รวมไปถึงการทดสอบเบือ้ ง
ต้น และการฝึกปฏิบตั กิ ารทดสอบเบือ้ งต้น
โดยชุดทดสอบ
3.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่
เป็นวิทยากร บรรยายความรู้ในหัวข้อ พืช
กัญชา: ความรู้ทั่วไปและการตรวจสาระ
ส�ำคัญ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
จ�ำนวน 40 คน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์ฝกึ อบรมส�ำนักงานพิสจู น์หลักฐาน
ต�ำรวจ อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพือ่
ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับพืชกัญชา
และการตรวจพิสจู น์กญ
ั ชา กัญชง ได้ตาม
ที่ระบุในกฎหมาย

3.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมการ
ตรวจพิสูจน์และการตรวจหาสารเสพติด
ณ โรงแรมสตาร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
จั ด โดยส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ระยอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ จ้ า
หน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย จ�ำนวน
200 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด
ในผู้ต้องสงสัย และให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างถูกต้องตามหลักการ
ซึ่งผลการด�ำเนินการปรากฏว่าผู้อบรมมี
ประเด็นซักถามในการปฏิบัติงานจากนั้น
วิทยากรให้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กบั
เข้าอบรม ผู้อบรมจึงมีความเข้าใจในการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและสามารถ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นโดย
ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง
3.4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในเรือนจ�ำให้กบั เจ้าหน้าที่
เรื อ นจ� ำ กลางระยอง จ� ำ นวน 20 คน
ณ เรื อ นจ� ำ กลางระยอง ในวั น ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดยเรือนจ�ำกลาง
ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
ป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด และ
สามารถเข้ า ร่ ว มบู ร ณาการ การแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการด�ำเนิน
การปรากฏว่าผูอ้ บรมมีความเข้าใจในการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและสามารถ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นโดย
ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง
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3.5 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เป็น
วิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุ ด ปฏิบัติการวิทยากรเพื่อ การรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดเชิงรุก แบบเคลื่อนที่
(mobile team) จั ง หวั ด ชลบุ รี ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมชล
อินเตอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่
5 มิถนุ ายน 2558 จัดโดยศูนย์อำ� นวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี จ�ำนวน 100
คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการตรวจพิ สู จ น์ ห าสารเสพติ ด ในผู ้
ต้องสงสัย อย่างถูกต้องตามหลักการ ซึ่ง
ผลการด� ำ เนิ น การปรากฏว่ า ผู ้ อ บรมมี
ประเด็นซักถามในการปฏิบัติงานจากนั้น
วิทยากรให้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กบั
เข้าอบรม ผู้อบรมจึงมีความเข้าใจในการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและสามารถ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นโดย
ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง
3.6 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 6
ชลบุ รี เป็ น วิ ท ยากร ในโครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดิน
แดนและทบทวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดยใช้ยุทธวิธีต�ำรวจ “ราชสีห์ พิทักษ์
ราษฎร์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ณ มณฑลทหารบกที่ 14 อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558
จั ด โดยกลุ ่ ม งานความมั่ น คง ปกครอง
จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิก กองอาสารั ก ษาดิน แดนจั ง หวั ด
ชลบุรี จ�ำนวน 60 คน ได้มคี วามรู้ ความ
รู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ฝ่ายปกครอง ซึง่ ผลการด�ำเนินการปรากฏ
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ว่าผู้อบรมมีประเด็นซักถามในการปฏิบัติ
งานจากนั้นวิทยากรให้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้กับเข้าอบรม ผู้อบรมจึงมีความ
เข้าใจในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
และสามารถตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
เบื้อ งต้ น โดยใช้ ชุ ด ทดสอบเบื้อ งต้ น ได้
อย่างถูกต้อง
3.7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
เป็นวิทยากร ในโครงการเพิ่มศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด จั ง หวั ด ชลบุ รีต ามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ณ ศาลาประชาคมอ�ำเภอ
เมืองชลบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 18 กันยายน 2558 จัดโดยกลุ่ม
งานความมั่นคง ปกครองจังหวัดชลบุรี
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส มาชิ ก กอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี จ�ำนวน
120 คน ได้มีความรู้ในการตรวจปัสสาวะ
เพื่อหาสารเสพติดอย่างถูกวิธี ซึ่งผลการ
ด�ำเนินการปรากฏว่าผูอ้ บรมมีประเด็นซัก
ถามในการปฏิบัติงานจากนั้นวิทยากรให้
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเข้าอบรม
ผูอ้ บรมจึงมีความความเข้าใจในการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะและสามารถตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นโดยใช้ชุด
ทดสอบเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง
3.8 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
เป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ งสถานการณ์ยา
เสพติด ความรู้เรือ่ งยาเสพติด กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง การบริหารจัดการตัวอย่าง การ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (สาธิต
และปฏิบัติ) และการเป็นพยานศาลเป็น
วิทยากร และอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้า
หน้าทีใ่ นการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2558 แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยา
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เสพติดจากโรงพยาบาลชุมชน/ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอทุกแห่ง และตัวแทน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวน
150 คน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้เข้าได้
ทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติด ความรู้
เรื่องยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารจัดการตัวอย่าง การตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ (สาธิต และปฏิบัติ)
และการเป็นพยานศาล
3.9 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 9
นครราชสีม า เป็ น วิท ยากรบรรยายให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด การตรวจ
พิสจู น์ยาเสพติดในของกลางและปัสสาวะ
แก่ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ม ารี ย ์
บริหารธุรกิจ นครราชสีมา (MBAC) ชั้นปี
1 ระดับ ปวช.และปวส. รวม 200 คน ใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสี
มาอ.เมือง จ. นครราชสีมา
3.10 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบลราชธานี ได้จัดอบรม เรื่องการใช้
ชุ ด ทดสอบสารเสพติ ด ในปั ส สาวะและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด แก่หน่วย
งานส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.)
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสจ.) และ
โรงพยาบาล ในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมจ�ำนวน 60 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและการใช้ชุด
ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะอย่างถูกวิธี
ผลการจัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
เข้าใจในเรือ่ งการใช้ชดุ ทดสอบในปัสสาวะ
มากขึ้น เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไป
อย่างถูกวิธี ได้ผลถูกต้องมากที่สุด

3.11 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบลราชธานี ได้จัดอบรม เรื่องการใช้
ชุ ด ทดสอบสารเสพติ ด ในปั ส สาวะและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด แก่หน่วย
แพทย์ต�ำรวจตระเวนชายแดน ค่ายพระ
ยอดเมืองขวาง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน 2558 โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมจ�ำนวน 10 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและการใช้ชุด
ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะอย่างถูกวิธี
ผลการจัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
เข้าใจในเรือ่ งการใช้ชดุ ทดสอบในปัสสาวะ
มากขึ้น เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์เป็นไป
อย่างถูกวิธี ได้ผลถูกต้องมากที่สุด
3.12 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
เป็นวิทยากรในการตรวจพิสูจน์สารเสพ
ติดในปัสสาวะ แก่เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำอ�ำเภอ
ตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา จ�ำนวน 30 คน ใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประโยชน์
ที่ได้รับคือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ชุด
ทดสอบสารเสพติดและแปลผลได้ถกู ต้อง
จากตัวอย่างปัสสาวะ
3.13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
เป็นวิทยากรเรือ่ งการตรวจพิสจู น์ยาเสพติด
ในโครงการอบรมเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เรือนจ�ำจังหวัดตรัง แก่
เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ�ำ จ�ำนวน 20
คน ในวันที่ 24 เมษายน 2558 วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบเบือ้ งต้น
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั คือเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
ทราบเทคนิคการตรวจสารเสพติดด้วยชุด
ทดสอบและสามารถตรวจปัสสาวะได้
รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
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3.14 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 / 1 ตรัง
เป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ ง การตรวจสาร
เสพติดในนักเรียนแก่ผปู้ ฏิบตั กิ ารตรวจสาร
เสพติด ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
13 จ�ำนวน 120 คน ในวันที่ 3 สิงหาคม

2558 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาให้สามารถด�ำเนินการด้าน
การตรวจสารเสพติดได้ ประโยชน์ที่ได้
รับคือเจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบตั งิ านทราบเทคนิค
การตรวจสารเสพติดด้วยชุดทดสอบและ
สามารถตรวจปัสสาวะได้

4. โครงการสัมมนาผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้านยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส�ำนักยา
และวั ต ถุ เ สพติด จั ด สั ม มนาผู ้ รั บ บริก ารและผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและวัตถุเสพติด ในวันที่ 10
กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกชฎา รัชดา
กรุ ง เทพมหานคร รู ป แบบสั ม มนาเป็ น การแลก
เปลีย่ นข้อคิดเห็นจากวิทยากรรับเชิญและผู้เข้าร่วม
สัมมนา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในหน่วยงาน
ต่างๆดังนี้ นางชวนพิศ ชุม่ วัฒนะ ทีป่ รึกษาการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด นายจิตรนรา นวรัตน์ รองอธิบดีอัยการ
ส�ำนักงานคดียาเสพติด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
เภสัชกรชาญชัย เอื้อชัยกุล ผู้อ�ำนวยการกองวัตถุ
เสพติด ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นาย
องอาจ จันทรมนี พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ
พิเศษ หัวหน้ากลุม่ งานส่งเสริมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ พ.ต.ท. สุภวุฒิ
วิเศษโวหาร พนักงานสอบสวนช�ำนาญการ สถานี
ต�ำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
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และนางอรพิณ ทนันขัติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักยาและวัตถุเสพติดเป็นผู้
ด�ำเนินการอภิปราย ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน เช่น ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาล
กรมราชทัณฑ์ บริษัทขนส่ง เป็นต้น จ�ำนวน 89
ท่าน หัวข้อการอภิปรายประกอบด้วย ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 สู่
แนวทางปฏิบัต,ิ (ร่าง) พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. ..., แนวทางการส่งตัวอย่างและ
การรายงานผล ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติ
งานด้านยาเสพติดและยาคดี ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วม
กันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างกว้าง
ขวาง มีความพอใจต่อวิทยากร และเนื้อหาการ
อบรมในระดับดีมาก ท�ำให้ได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นและ
เป็นประโยชน์สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานต่อในอนาคตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

การพัฒนาศักยภาพภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการตรวจสารเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด มีการจัดอบรมแก่บุคคลากรในสังกัดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจ�ำนวน
2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูการตรวจ
ยืนยันสารกลุ่ม Amphetamines ในปัสสาวะด้วย
เทคนิค SPE/GC-MS ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม
2557 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารวัตถุเสพติด 1 อาคาร 4 กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วยเจ้า
หน้าที่ในกลุ่มวัตถุเสพติด ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ นครสวรรค์
ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี
ภูเก็ต สงขลาและตรัง รวมจ�ำนวน 29 คน เนื้อหา
การประชุมประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบตั ิ
สรุปผลการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมทุกท่านมีความ
ตัง้ ใจในการอบรม เข้าใจ ทราบเทคนิคและสามารถ
ตรวจวิเคราะห์ Methamphetamine ในปัสสาวะด้วย
เทคนิค SPE/GC-MS ได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับการ
อบรมทุกท่านเข้าใจในแนวทางการควบคุมคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ที่จะน�ำมาใช้ในอนาคต บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดวิธี
การตรวจยืนยัน THC และ Morphine ในปัสสาวะ
ด้วยเทคนิค SPE/GC-MS แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม
อาคาร 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มวัตถุเสพติด ส�ำนัก
ยาและวัตถุเสพติด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ สมุทรสงคราม
ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลาและตรัง รวมจ�ำนวน 39
คน เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย วิธีการตรวจ
ยืนยัน THC ในปัสสาวะด้วยเทคนิค SPE/GC-MS วิธี
การตรวจยืนยัน Morphine ในปัสสาวะด้วยเทคนิค
SPE/GC-MS แนวทางการตรวจยืนยันสารเสพติด
ในปัสสาวะด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี สรุปผล
การอบรม ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมีความตั้งใจ
ในการอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด ผู้
เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าใจ ทราบเทคนิคและ
สามารถตรวจวิเคราะห์ THC และ Morphine ใน
ปัสสาวะด้วยเทคนิค SPE/GC-MS ได้อย่างถูกต้อง
ผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ท่ยี อมรับ ผู้เข้ารับการ
อบรมทุกท่านเข้าใจในแนวทางการควบคุมคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ที่จะน�ำมาใช้ในอนาคต บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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2. โครงการประชุมประสานแผนด้านสารเสพติด
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติดและศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ทงั้ 14 แห่ง ร่วมประชุมประสานแผน จ�ำนวน 3
ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน
2557 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และครัง้ ที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกชฎา รัชดา
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบทิศทางการท�ำงาน บูรณาการท�ำงานด้านเสพติดของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมทั้งติดตามการท�ำงานในโครงการต่างๆ รับทราบ
ปัญหาในการท�ำงานและระดมความคิดหาแนวทางแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังได้ร่วมการวางแนวทางแผนการ
ท�ำงานในปีงบประมาณ 2559

การเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบตั กิ าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส�ำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญด้านการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลางกับ UNODC ( United Nations Office
on Drugs and Crime ) : International Quality Assureance Programme ( IQAP ) International Collaborative
Exercise ( ICE ) จ�ำนวนด้านละ 2 รอบดังนี้

1. ด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
		 1.1 2014/2/BS : จ�ำนวนตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง สารเป้าหมาย 6 ชนิด ผลตรวจเอกลักษณ์
			 ถูกต้องทั้ง 6 ชนิด ผลการตรวจปริมาณ ค่า z-score ดังตาราง
ผลการเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านปัสสาวะ ปี 2014 รอบที่ 2
ชื่อ
ตัวอย่าง
2014/2/

สาระส�ำคัญ

BS-1

Methamphetamine

1,710

Methamphetamine Right

1,726

-0.1

MDMA

2,130

MDMA

Right

2,178

0.0

ปริมาณสาร
(ng/ml) ตรวจเอกลักษณ์

ปริมาณ ค่า
ผล
วิเคราะห์ zประเมิน
(ng/ml) score

Alpazolam

464

Alpazolam

Right

923

-2.9

BS-2

Flunitrazepam-M

197

Flunitrazepam-M

Right

690

-1.0

BS-3

Ketamine

1,203

Ketamine

Right

1,150

0.5

Norketamine

1,304

Norketamine

Right

1,380

0.0

Blank

Right

-

-

BS-4
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Blank
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		 1.2 2015/1/BS : จ�ำนวนตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง สารเป้าหมาย 5 ชนิด ผลตรวจเอกลักษณ์
			 ถูกต้องทั้ง 5 ชนิด ผลการตรวจปริมาณ ค่า z-score ดังตาราง
ผลการเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านปัสสาวะ ปี 2015 รอบที่ 1
ชื่อ
ตัวอย่าง
2015/1
BS-1

ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
สาระส�ำคัญ

ปริมาณสาร
(ng/ml)

ตรวจ
เอกลักษณ์

ผล
ประเมิน

ปริมาณ
วิเคราะห์
(ng/ml)

ค่า
z-score

Ketamine

1,150

Ketamine

Right

1,190

0.2

Norketamine

1,380

Norketamine

Right

1,368

0.1

BS-2

GHB

BS-3

Tenafetamine
(MDA)

690

Tenafetamine
(MDA)

Right

714

0.0

BS-4

6-Monoacetyl
morphine (6MAM)

459

6-Monoacetyl Right
morphine (6MAM)

597

1.6

1,200

-0.3

Morphine
(Total)

14,950

1,438

Analysis not performed

Morphine
(Total)

Right

2. ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง
		 2.1 2014/2/SM : จ�ำนวนตัวอย่างที่ทดสอบ 4 ตัวอย่าง สารเป้าหมาย 4 ชนิด ผลการตรวจ
เอกลักษณ์สาระส�ำคัญที่เป็นยาเสพติด ถูกต้อง 3 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่าง 2014/2/SM-2, 2014/2/SM-3, และ
2014/2/SM-4 สาระส�ำคัญที่ตรวจพบคือ 3,4-Methylenedioxymeth-amphetamine, Methamphetamine
และ Cocaine ตามล�ำดับ ห้องปฏิบัติการไม่ได้ท�ำการทดสอบ Lactose ในตัวอย่างทัง้ สาม และรายงานผลการ
ตรวจเอกลักษณ์ตัวอย่าง 2014/2/SM-1 ไม่ถูกต้อง 1 ตัวอย่าง คือ รายงานตรวจพบ Lactose ทั้งนี้ Lactose
เป็นสารที่ไม่ได้วเิ คราะห์เป็นงานประจ�ำ
รายงานการหาปริมาณถูกต้องสาระส�ำคัญทีเ่ ป็นยาเสพติด ถูกต้องทัง้ 3 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่าง 2014/2/
SM-2, 2014/2/SM-3, และ 2014/2/SM-4 ค่าที่รายงาน มีค่าใกล้เคียง Robust Mean ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์น่าพอใจ (Satisfy) โดยมีค่า IZI score ≤ 2 รายละเอียดดังนี้
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ผลการเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านของกลาง ปี 2014 รอบที่ 2
ตัวอย่าง
2014/2/
SM-1

สาระส�ำคัญ

ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
ค่า
Robust
ตรวจ
ผล
ปริมาณ
Mean เอกลักษณ์ ประเมิน วิเคราะห์ ค่า Z Score

Blank sample
(glucose)

-

Lactose

False

ไม่ได้หา
ปริมาณ

ไม่ได้
ประเมิน

SM-2 3,4-Methylenedioxymeth
-amphetamine

33.9

ตรวจพบ

Right

30.63

-0.7

Lactose

-

ไม่ได้
วิเคราะห์

ไม่ได้
ประเมิน

ไม่ได้หา
ปริมาณ

ไม่ได้
ประเมิน

Methamphetamine

7.7

ตรวจพบ

Right

7.35

-0.3

Lactose

-

ไม่ได้
วิเคราะห์

ไม่ได้
ประเมิน

ไม่ได้หา
ปริมาณ

ไม่ได้
ประเมิน

Cocaine

7.2

ตรวจพบ

Right

7.20

0

Lactose

-

ไม่ได้
วิเคราะห์

ไม่ได้
ประเมิน

ไม่ได้หา
ปริมาณ

ไม่ได้
ประเมิน

SM-3

SM-4

		 2.2 2015/1/SM : จ�ำนวนตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง สารเป้าหมาย 7 ชนิด ผลการตรวจเอกลักษณ์ถูกต้อง
3 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่าง 2015/SM-1, 2015/1/SM-2 และ 2015/1/SM-3 โดยรายงานตรวจพบ Cocaine,
Amphetamine และ Blank sample ตามล�ำดับ ตัวอย่าง 2015/SM-4 รายงานตรวจเอกลักษณ์ Heroin ถูกต้อง
แต่รายงานตรวจไม่พบ trace Morphine
รายงานการหาปริมาณถูกต้องสาระส�ำคัญที่เป็นยาเสพติด ถูกต้องทั้ง 3 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่าง 2015/
SM-1, 2015/1/SM-2 และ 2015/1/SM-4 ค่าที่รายงาน มีค่าใกล้เคียง robust mean ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์น่าพอใจ (satisfy) และมีค่า IZI score ≤ 2 รายละเอียดดังนี้
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ผลการเข้าร่วมทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านของกลาง ปี 2015 รอบที่ 1
ตัวอย่าง
2015/1/
SM-1

สาระส�ำคัญ

ค่า
Robust
Mean

ผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ
ตรวจ
เอกลักษณ์

ผล
ประเมิน

ปริมาณ
วิเคราะห์

ค่า Z
Score

Cocaine

5.4

ตรวจพบ

Right

5.25

-0.4

Caffeine

-

ตรวจพบ

Right

4.95

ไม่ได้
ประเมิน

Lidocaine

-

ตรวจพบ

Right

3.80

ไม่ได้
ประเมิน

Procaine

-

ตรวจพบ

Right

1.08

ไม่ได้
ประเมิน

Amphetamine

5.6

ตรวจพบ

Right

5.74

0.2

Caffeine

-

ตรวจพบ

Right

28.6

ไม่ได้
ประเมิน

SM-3

Blank Sample

-

Blank
Sample

Right

ไม่ได้หา
ปริมาณ

ไม่ได้
ประเมิน

SM-4

Heroin

72.2

ตรวจพบ

Right

73.15

0.5

-

ตรวจไม่
พบ

SM-2

Morphine (Trace
amounts)

Minor
ไม่ได้หา
Commponent ปริมาณ

ไม่ได้
ประเมิน
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การจัดบริการทดสอบความช�ำนาญทางห้องปฏิบตั กิ าร
การจัดบริการทดสอบความช�ำนาญของห้องปฏิบตั กิ ารด้านเสพติด ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 ส�ำนัก
ยาและวัตถุเสพติดมีแผนในการด�ำเนินการ 3 แผนคือ แผนการทดสอบความช�ำนาญการตรวจยืนยันสารเสพ
ติดในปัสสาวะ แผนการทดสอบความช�ำนาญการตรวจเบื้องต้นสารเสติดในปัสสาวะและแผนการทดสอบ
ความช�ำนาญการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง

1. การทดสอบความช� ำ นาญการตรวจ
ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ

2. การทดสอบความช� ำ นาญการตรวจ
เบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ

ผลการด�ำเนินงาน มีห้องปฏิบัติการสมาชิก
สมัครเข้าร่วมโครงการ 45 แห่ง ประกอบด้วย
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ โรงพยาบาลศู น ย์
โรงพยาบาลทั่วไป มหาวิทยาลัย จ�ำนวนตัวอย่าง
ทดสอบ 4 ตัวอย่าง ห้องปฏิบัติการสมาชิกทุกแห่ง
ได้รับตัวอย่างครบถ้วน ถูกต้องและอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย ห้องปฏิบตั กิ ารสมาชิกรายงานผลทดสอบ
จ�ำนวน 44 แห่ง (ร้อยละ 97.8) ไม่รายงานผลจ�ำนวน
1 แห่ง (ร้อยละ 3.2) สารเป้าหมายในการทดสอบ
คือ Amphetamine/Methamphetamine, Codeine/
Morphine และ THC ห้องปฏิบัติการสมาชิกตรวจ
เบื้องต้น Methamphetamine, Morphine, THC,
MDMA และ Cocaine จ�ำนวน 44, 35, 35, 17 และ
16 แห่ง ตามล�ำดับ ห้องปฏิบัติการสมาชิกตรวจ
ยืนยัน Amphetamine/Methamphetamine, Codeine/
Morphine และ THC จ�ำนวน 42, 15, และ 17 แห่ง
ตามล�ำดับ รายงานถูกต้องทั้ง 4 ตัวอย่าง จ�ำนวน
35, 13 และ 17 แห่ง ตามล�ำดับ (ร้อยละ 83.3, 86.7
และ 100 ตามล�ำดับ) ห้องปฏิบัติการสมาชิกตรวจ
ยืนยัน Amphetamine/Methamphetamine ชนิดเดียว
ร้อยละ 50 รายงานผลถูกต้องทัง้ 4 ตัวอย่าง ร้อยละ
90.5 ห้องปฏิบตั กิ ารสมาชิกตรวจยืนยันสารเสพติด
3 ชนิด จ�ำนวน 10 แห่ง และรายงานผลถูกต้องทุก
ตัวอย่างและทุกชนิดสารเสพติด จ�ำนวน 6 แห่ง ผล
การตรวจโดยรวมห้องปฏิบตั กิ ารสมาชิกรายงานผล
ถูกต้องทุกชนิดสารและทุกตัวอย่างในรายการทีเ่ ข้า
ร่วม จ�ำนวน 32 แห่ง (ร้อยละ 76.2)

ผลการด�ำเนินงาน มีห้องปฏิบัติการสมาชิก
สมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 663 แห่ง ประกอบ
ด้ ว ย โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ห้องปฏิบัติการสังกัด
มหาวิท ยาลั ย ทั ณ ฑสถานบ� ำ บั ด ศู น ย์ บ� ำ บั ด ยา
เสพติด และห้องปฏิบัติการเอกชน จ�ำนวนตัวอย่าง
ทดสอบ 4 ตัวอย่างห้องปฏิบัติการสมาชิกทุกแห่ง
ได้รับตัวอย่างครบถ้วน ถูกต้องและอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย สมาชิกรายงานผลทดสอบ จ�ำนวน 645
แห่ง (ร้อยละ 97.3) สารเป้าหมายในการทดสอบ
ความช� ำ นาญครั้ ง นี้ คื อ Methamphetamine,
Morphine และ THC ห้องปฏิบัติการสมาชิกตรวจ
เบื้องต้นโดยใช้ชุดทดสอบหลักการ Immunoassay
จ�ำนวน 640 แห่ง ใช้เครือ่ งมือหลักการ Immunoassay
จ�ำนวน 5 แห่ง ใช้เครื่อง GC-MS จ�ำนวน 1 แห่ง
ห้องปฏิบัติการสมาชิกตรวจ Methamphetamine,
Morphine และ THC จ�ำนวน 645, 120 และ 219
แห่ง ตามล�ำดับ (ร้อยละ 100, 18.6 และ 34.0 ตาม
ล�ำดับ) รายงานผลถูกต้องทุกตัวอย่างตามชนิด
สารเป้าหมายจ�ำนวน 301, 100 และ 97 แห่ง ตาม
ล�ำดับ (ร้อยละ 46.7, 83.3 และ 44.3 ตามล�ำดับ)
รายงานผลถูกต้องทุกตัวอย่างและทุกชนิดสารเป้า
หมายที่ทดสอบ จ�ำนวน 241 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
37.4 ห้องปฏิบัตกิ ารสมาชิกรายงานผลไม่ถูกต้อง
ทุกตัวอย่างจ�ำแนกตามชนิดสารเป้าหมายที่ท�ำการ
ตรวจ Methamphetamine, Morphine และ THC
จ�ำนวน 8, 2 และ 1 แห่ง ตามล�ำดับ (ร้อยละ 1.2,
1.7 และ 0.5 ตามล�ำดับ)
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3. การทดสอบความช�ำนาญการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง
ผลการด�ำเนินงาน ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
ได้จัดส่งใบสมัครให้สมาชิกจ�ำนวน 92 แห่ง มี ห้อง
ปฏิบัติการสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
54 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์
13 แห่ง ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์
พิสูจน์หลักฐาน 6 แห่ง และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด
33 แห่ง ห้องปฏิบัติการสมาชิกรายงานผล จ�ำนวน
42 แห่ง (ร้อยละ 77.78) ไม่รายงานผล 12 แห่ง (ร้อย
ละ 22.22) จัดส่งวัตถุทดสอบจ�ำนวน 4 ตัวอย่าง
ตัวอย่างละ 250 มิลลิกรัม ตัวอย่างที่ 1 ประกอบ
ด้วย Methamphetamine HCl 99.10% ± 2.20
ตัวอย่างที่ 2 ประกอบด้วย Methamphetamine HCl
46.77% ± 1.22 ตัวอย่างที่ 3 ประกอบด้วย Caffeine
และตัวอย่างที่ 4 ประกอบด้วย Alprazolam วัตถุ
ทดสอบทัง้ 4 ตัวอย่าง ได้ผา่ นการทดสอบความเป็น
เนื้อเดียวกัน (homogeneity) และผ่านการทดสอบ

ความคงสภาพ (stability) ในการเก็บรักษาและความ
คงสภาพต่อการขนส่ง ก�ำหนดให้ห้องปฏิบัติการ
สมาชิกรายงานทั้งด้านการตรวจคุณภาพวิเคราะห์
และปริมาณวิเคราะห์ ส�ำหรับตัวอย่างที่ 1 และ 2
และรายงานเฉพาะด้านการตรวจคุณภาพวิเคราะห์
ส�ำหรับตัวอย่างที่ 3 และ 4 สมาชิกทุกแห่งได้รับ
ตัวอย่างทดสอบถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพ
เรียบร้อย
ประเมินผลการทดสอบความช�ำนาญ โดย
ก�ำหนดค่า assigned value ของตัวอย่างที่ 1 และ
2 ตาม ISO 13528:2005(E)-Statistical methods
for use in proficiency testing by inter-laboratory
comparisons โดยค�ำนวณค่า robust mean ของผล
การวิเคราะห์ปริมาณที่รายงานโดยห้องปฏิบัติการ
สมาชิก ค่า assigned value และค�ำนวณค่า target
SD จากสมการ Horwitz รายละเอียดดังตาราง

ตารางสรุปผลการประเมินการทดสอบการช�ำนาญการตรวจคุณภาพวิเคราะห์

ตัวอย่าง
S5801R/

สาระส�ำคัญ

S-1

สมาชิกรายงานตรวจปริมาณ
วิเคราะห์

Assigned
value

Target
SD

Methamphetamine HCl

96.49 ±
0.70

3.66

42
(100)

41
(97.62)

S-2

Methamphetamine HCl

44.94
±0.86

1.95

42
(100)

40
(95.24)

S-3

Caffeine

-

-

40
(95.24)

38
(95.00)

S-4

Alprazolam

-

-

37
(88.10)

19
(51.35)

ผลวิเคราะห์น่า
จ�ำนวน
พอใจ
ทั้งหมด
IZI ≤ 2
แห่ง (ร้อยละ) แห่ง (ร้อยละ)
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ตารางสรุปผลการประเมินการทดสอบการช�ำนาญการตรวจปริมาณวิเคราะห์
สมาชิกรายงานตรวจปริมาณ
วิเคราะห์
ตัวอย่าง
S5801R/

สาระส�ำคัญ

Assigned
value

Target
SD

จ�ำนวน
ทั้งหมด
แห่ง (ร้อย
ละ)

ผลวิเคราะห์น่า
พอใจ
IZI ≤ 2
แห่ง (ร้อยละ)

S-1

Methamphetamine HCl

96.49±0.70

3.66

32
(76.19)

24
(75.00)

S-2

Methamphetamine HCl

44.94±0.86

1.95

32
(76.19)

22
(68.75)

สาเหตุหลัก ที่ท�ำให้สมาชิกรายงานผลการ
ตรวจคุณภาพวิเคราะห์ไม่ถูกต้องคือ สมาชิกแจ้ง
ว่าไม่มีสารมาตรฐานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
สมาชิกบางแห่งไม่ได้ทำ� การทดสอบสภาวะทีเ่ หมาะ
สมของระบบ (system suitability) และมีสมาชิกบาง

แห่งใช้สภาวะการทดสอบ Gas Chromatography ที่
ไม่เหมาะสม ท�ำให้พีคของสารที่ตรวจสอบไม่แยก
จากพีคของตัวท�ำละลาย หรือสารอืน่ ท�ำให้คำ� นวณ
ปริมาณไม่ถูกต้อง

4. โครงการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการยา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มงานยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารยา โดยการเปรี ย บเที ย บผลการ
ทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานยา ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงด�ำเนิน
การจัดท�ำแผนงานการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบัตกิ ารยา จ�ำนวน 3 แผนงาน ได้แก่
1. การตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์ยาแก้ไอ วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทและยาเสพติดให้โทษในประเภท
5 ในของกลาง จ�ำนวน 5 ตัวอย่าง 2. การตรวจพิสจู น์
เอกลักษณ์ยาสเตอรอยด์ในยาแผนโบราณ จ�ำนวน
1 ตัวอย่าง 3. การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ยาและ
วัตถุออกฤทธิ์ที่ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ควบคุมน�้ำหนัก จ�ำนวน 1 ตัวอย่าง โดยได้จัดท�ำ
โครงการและแผนปฏิบตั กิ าร เตรียมตัวอย่างทดสอบ
และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบ จัดส่งตัวอย่าง
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ให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการ
ภายในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทสี่ มัครเข้า
ร่วมจ�ำนวน 16 แล้วรวบรวม ประมวลผลและจัดท�ำ
รายงานสรุปผลจัดส่งให้ห้องปฏิบัตกิ ารสมาชิก ผล
การด�ำเนินงานได้รายงานการประเมินผลการเปรียบ
เทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการยา ใน
3 ประเภทตัวอย่าง ได้แก่ 1. ตัวอย่างของกลาง มี
สมาชิกเข้าร่วม 13 แห่ง รายงานผลการทดสอบพบ
Diphenhydramine Alprazolam Tramadol และ THC
ได้ถูกต้องร้อยละ 100 และรายงานผลการทดสอบ
พบกระท่อม ได้ถูกต้องร้อยละ 84.62 (11 แห่ง)
และไม่ประเมินผลร้อยละ 15.38 (2 แห่ง) เนื่องจาก
ไม่ได้ด�ำเนินการจนครบขั้นตอน เพราะไม่มีสาร
มาตรฐานMitragynine 2. ตัวอย่างยาแผนโบราณ มี
สมาชิกเข้าร่วม 13 แห่ง รายงานผลการทดสอบพบ
Dexamethasone ได้ถูกต้องร้อยละ 84.62 (11 แห่ง)
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และรายงานผลไม่ถูกต้องร้อยละ 15.38 (2 แห่ง)
3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน�ำ้ หนัก มีสมาชิกเข้า
ร่วม 14 แห่ง รายงานผลการทดสอบพบ Sibutramine
ได้ถูกต้องร้อยละ 92.86 (13 แห่ง) และรายงานผล
ไม่ถกู ต้องร้อยละ 7.14 (1 แห่ง) ซึง่ ห้องปฏิบตั กิ ารยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการทดสอบ สามารถน�ำข้อมูล
ไปใช้เป็นการประกันคุณภาพการทดสอบของห้อง
ปฏิบัติการได้

งานวิจัย
1. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์
ในปัสสาวะด้วยลิควิดโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรมิเตอร์
Method Validation for Identification of Urinary Benzodiazepines and Their
Metabolites using LC-MS/MS
รุ่งทิพย์ เจือตี๋ และ อรพิณ ทนันขัติ
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
บทคัดย่อ
การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ธี ก าร
ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์
ในปัสสาวะด้วยเครื่องไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโค
รมาโทกราฟ มีเครื่องตรวจวัดชนิดแมสสเปกโทร
มิเตอร์ และสกัดตัวอย่างด้วยตัวดูดซับของแข็งชนิด
SolEx HRP แบบออนไลน์ ด้วยสารละลายผสมของ
กรดเฮปตาบิวไทริกเข้มข้น 0.20 เปอร์เซ็นต์ และ
อะซีโตไนไตรล์ ในอัตราส่วน 90/10 โดยปริมาตร
ด้วยอัตราการไหล 0.5 มิลลิลิตรต่อนาที ใช้คอลัมน์
Acclaim RSLC PolarAdvantage II ขนาด 2.1 x 100
มิลลิเมตร อนุภาคขนาด 2.2 ไมครอน สารละลาย
ตัวพาเป็นส่วนผสมของกรดเฮปตาบิวไทริกเข้มข้น
0.05 เปอร์เซ็นต์ และอะซีโตไนไตรล์ อัตราการไหล
0.3 มิลลิลติ รต่อนาที ด้วยระบบเกรเดียนท์ ควบคุม
อุณหภูมิคอลัมน์ท่ี 35 องศาเซลเซียส ตรวจวัดด้วย
one precursor ion และ three transition products
การทดสอบความจ�ำเพาะเจาะจงของวิธี พบว่า พีค
ของ 7-aminoNitrazepam 7-aminoClonazepam

α-OH Alprazoalm α-OH Midazolam Alprazolam
Diazepam Nordazepam Oxazepam Temazepam
Lorazepam Phenazepam Desalkyl-Flunitrazepam
และ 7 amino Flunitrazepam แยกออกจากกันและ
แยกจากสารมาตรฐานภายใน คือ Midazolam การ
ตรวจสอบความเข้มข้นต�่ำสุดที่วิธีจะวัดได้ พบว่า
7-aminoNitrazepam 7-aminoClonazepam α-OH
Midazolam Alprazolam Diazepam Nordazepam
Oxazepam Temazepam Desalkyl-Flunitrazepam
และ 7 amino Flunitrazepam ตรวจวัดได้ทคี่ วามเข้ม
ข้นต�่ำสุด 10 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร Phenazepam
20 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร Lorazepam 50 นาโน
กรัมต่อมิลลิลิตร และ α-OH Alprazoalm 80 นาโน
กรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ area
ratio ของสารแต่ละชนิดน้อยกว่าร้อยละ 0.04 จาก
ผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีแสดงว่า วิธี
มีความเหมาะสมในการน�ำไปใช้เป็นวิธีตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์สารกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์ในปัสสาวะ
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2. โครงการการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เตตราไฮโดรแคนนาบินอลในเฮมพ์
ด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี
Method Development for Determination of Tetrahydrocannabinol in Hemp using
Liquid Chromatography-Mass Spectrometry
สุเมธ เที่ยงธรรม และ อรพิณ ทนันขัติ
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด
บทคัดย่อ
เฮมพ์เป็นยาเสพติดให้โทษออกฤทธิ์หลาย
อย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้น
ประสาท กดและหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่
อยู่ในเฮมพ์มีหลายชนิด แต่สารที่สําคัญที่สุดที่มี
ฤทธิ์ต่อสมอง และทําให้ร่างกาย อารมณ์ และ
จิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ สารเตตราไฮโดรแคนนา
บินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC โดยสาร
THC ที่พบในเฮมพ์ มี 2 isomer ได้แก่ 1) D9-THC
มีฤทธิ์ทางด้าน จิตใจทําให้เกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้ม
และเป็นสุข 2) D8-THC ไม่มีฤทธิ์ต่อจิตใจ จึงไม่
จัดเป็นสารเสพติด สารทั้งสองนี้เป็นสารประกอบ
ที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีคุณสมบัติทางเคมี
และฟิสิกส์ต่างกัน เนื่องจากตําแหน่งของอะตอม
ที่ต�ำแหน่ง double bond ต่างกัน ตามธรรมชาติ
แล้ว D8-THC และ D9-THC จะผสมกันอยู่เปรียบ
เสมือนเป็นตัวเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วสาร
2 ตัวนี้เป็นสารคนละตัวกัน มีสูตรโครงสร้างทาง
เคมีแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์หาสาร THC ที่
ผ่านมานั้นไม่สามารถที่จะแยกสาร D8-THC ออก
จากสาร D9-THC ได้ท�ำให้ผลการวิเคราะห์ท่ีคิด
ว่าคือ peak ของ D9-THC อาจจะมีการแทรกของ
D8-THC อยู่ ดังนัน้ จึงจําเป็นทีจ่ ะต้องหาวิธวี เิ คราะห์
ทีส่ ามารถแยกสารสองตัวนีอ้ อกจากกันได้ ซึง่ จะทาํ
ให้ทราบปริมาณของสาร D9-THC ทีเ่ ป็นสารมีฤทธิ์
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ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ วิธวี เิ คราะห์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้
นีย้ งั จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสามารถตรวจวิเคราะห์สารอืน่ ๆ
ในกลุ่ม Cannabinoids ที่สําคัญ ได้แก่ Cannabidiol
(CBD), Cannabinol (CBN) และ Cannabichromene
(CBC) ได้อีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
วิจัยเชิงลึกและรอบด้านของเฮมพ์ การตรวจพิสูจน์
ของกลาง และยังสามารถน�ำไปใช้ในการควบคุม
และก� ำ กั บ ดู แ ลเฮมพ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและรั ด กุ ม
อันเป็นการป้องกันการน�ำเฮมพ์มาใช้ในทางที่ผิด
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่างกฎกระทรวง เรือ่ ง การ
ขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์ และจะมี
ผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย
การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม
แคนนาบินอยส์ในเฮมพ์ได้ใช้วธิ ี LC-MS/MS ในการ
แยกสารต่างๆออกจากกัน ซึ่งได้พัฒนาวิธีโดยการ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารเตรียมตัวอย่างและสภาวะเครือ่ ง
LC-MS/MS จนได้วธิ ที สี่ ามารถแยกสารในกลุม่ แคน
นาบินอยส์ ซึง่ ได้แก่ D9-tetrahydrohydrocannabinol
(THC), D8-tetrahydrohydrocannabinol, Cannabidiol
(CBD), Cannabinol (CBN) ซึ่งวิธีที่ได้พัฒนาขึ้นนี้จะ
ถูกน�ำไปตรวจสอบความถูกต้องของวิธีก่อนน�้ำไป
ทดสอบกับตัวอย่างจริง ซึง่ ได้ไปเก็บมาแล้วในพืน้ ที่
อ.พบพระ จ.ตาก ต่อไป
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3. การตรวจยืนยันสารแคนนาบินอยด์ในปัสสาวะด้วยวิธี TLC

Confirmatory Analysis for Cannabinoids in Urine by TLC
ณัฐพล ไชยศรีหา
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

บทคัดย่อ
ปัจจุบนั การตรวจยืนยันเมตาบอไลท์ของสาร
แคนนาบินอยด์ใช้ชุด TOXI-LAB® THC ซึ่งไม่มีการ
ผลิตแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
จึงได้พัฒนาวิธี TLC โดยใช้ Solid-Phase Extraction
(SPE) ส�ำหรับการแยกและพิสูจน์เมตาบอไลท์ของ
สารแคนนาบินอยด์ ในปัสสาวะ ในวิธีนี้ตัวอย่าง
จะถูกเคลื่อนด้วยเฟสเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย

n-heptane : acetone : glacial acetic acid (50:50:1)
แล้วท�ำให้เกิดสีด้วย Fast Blue BB วิธีที่พัฒนาขึ้น
มานี้มีผลสอดคล้องไปในทางเดียวกับ วิธีที่ทดสอบ
ด้วย TOXI-LAB® THC ทีม่ ขี ดี จ�ำกัดของการตรวจพบ
(LOD) ที่ 25 ng/ml เทคนิคนีง้ า่ ย สะดวกและใช้เครือ่ ง
มือที่ไม่ซับซ้อน เหมาะส�ำหรับการใช้งานต่อไป

4. สถานการณ์การใช้สารเสพติดที่เป็นอรรถคดีในจังหวัดชลบุรี
The Situation of narcotic abuse in Chonburi Province
ณัฐพล ไชยศรีหา, นรีรักษ์ ประทีปวรรณโพธิ์, รุจิกาญจน์ ทิวาวัลย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี

บทคัดย่อ
จั ง หวั ด ชลบุ รี เ ป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารด� ำ เนิ น คดี
เกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุดในเขตภาคตะวันออก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ท�ำการ
ตรวจวิ เ คราะห์ ห าสารเสพติ ด ในปั ส สาวะจาก
ตัวอย่างประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ที่ส่งตรวจ
โดย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในจังหวัดชลบุรี มี
จ�ำนวนทัง้ หมด 16,324 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพ
ติดจ�ำนวน 14,911 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91.34
ของตัวอย่างทั้งหมด ชนิดของสารเสพติดที่ตรวจ

พบมากทีส่ ดุ คือ เมทแอมเฟตามีน ตรวจพบ จ�ำนวน
14,403 ตัวอย่าง รองลงมาคือ เมทแอมเฟตามีน
ร่วมกับแคนนาบินอยด์ จ�ำนวน 252 ตัวอย่าง แคน
นาบินอยด์ จ�ำนวน 206 ตัวอย่าง เมทแอมเฟตา
มีนร่วมกับยาอี (MDMA) จ�ำนวน 32 ตัวอย่าง ยา
อี (MDMA) 16 ตัวอย่าง เมทแอมเฟตามีนร่วมกับ
คีตามีน 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 96.59, 1.69,
1.38, 0.21, 0.11 และ 0.01 ของจ�ำนวนตัวอย่างที่
ตรวจพบ ตามล�ำดับ
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5. การเฝ้าระวังชนิดสารเสพติด สารระเหย สารตั้งต้นยา
หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ในทางที่ผิด
กิตติ์สุมน คงเสน่ห์ พงษ์ธร ทองบุญ ฉราวดี สมภักดี และแฉล้ม ชนะคช
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
4 ด้าน คือ การตรวจพิสจู น์ของกลางยาเสพติด การ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ การสนับสนุน
ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ และการให้ความ
รู้ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ด้ า นการตรวจพิ สู จ น์ ข องกลางยาเสพติ ด
ได้ แ ก่ ยาเสพติด ให้ โ ทษตามพระราชบั ญ ญั ติย า
เสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ.2522 วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ต ่ อ จิ ต
และประสาทตามพระราชบัญญัติออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท พ.ศ.2518 สารระเหยตามพระราช
ก�ำหนดการป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
และยาแผนปัจจุบันที่น�ำไปใช้ในทางที่ผิด โดยผล
การตรวจพิสูจน์น�ำไปใช้ในการประกอบอรรถคดี
ซึง่ มีของกลางทีต่ รวจพิสจู น์ทงั้ หมด 8,145 ตัวอย่าง
จ�ำแนกเป็นเมทแอมเฟตามีน 231 ตัวอย่าง กัญชา
429 ตัวอย่าง พืชกระท่อมและน�้ำกระท่อม 6,709
ตั ว อย่ า ง วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และประสาท 41
ตัวอย่าง สารระเหย 122 ตัวอย่าง และยาแก้ไอ
537 ตัวอย่าง ยาคดีอื่นๆ 45 ตัวอย่าง
ด้านการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ
ได้แก่ กลุ่มแอมเฟตามีนส์ กลุ่มเอ็มดีเอ็มเอ กลุ่ม
โอปิเอตส์ กลุ่มกัญชา กลุ่มโคเคน และพืชกระท่อม
มีตวั อย่างตรวจพิสจู น์ยนื ยันทัง้ หมด 1,929 ตัวอย่าง
ตรวจพบว่ามีสารเสพติดอยู่จริง 1,035 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 54) ในขณะที่ประสิทธิภาพของชุดทดสอบ
สารเสพติดเบื้องต้นตามหลักวิชาการโดยเฉลี่ยควร
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อยู่ที่ร้อยละ 93 อาจหมายถึงผลการตรวจพิสูจน์
เบื้องต้นในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการตรวจพิสูจน์
ยืนยันในห้องปฏิบัติการถึงร้อยละ 39 อาจมีสาเหตุ
มาจากตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของสาร
ระยะเวลาในการน�ำส่ง การอ่านผลขั้นเบื้องต้นของ
ผู้ตรวจพิสูจน์ และคุณภาพของชุดทดสอบที่ใช้
ด้ า นการสนั บ สนุ น ชุ ด ทดสอบสารเสพติ ด
เบื้องต้น ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรชุดทดสอบสาร
เสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นจากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพือ่ สนับสนุนในเขตพืน้ ที่ จ�ำนวนทัง้ หมด
35,000 ชุด จ�ำแนกเป็นชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีน
และกัญชา จ�ำนวน 32,000 ชุด และ 3,000 ชุด
ตามล�ำดับ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุน
ให้ ศู น ย์ อ� ำ นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัด (ศพส.จ.) เพื่อกระจายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยจ�ำนวนชุดทดสอบที่สนับสนุน
จะพิจารณาตามสัดส่วนของฐานจ�ำนวนประชากร
ในแต่ละจังหวัด
ด้านการให้ความรู้ด้านวิชาการเพือ่ สนับสนุน
การป้องกันและปราบยาเสพติด ศูนย์ฯ ได้ด�ำเนิน
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ประจ� ำ เดื อ นคณะกรรมการ
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.ฎ.) โดยรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในของกลางและ
ปัสสาวะ จ�ำแนกเป็นรายอ�ำเภอ เพือ่ สือ่ ถึงแนวโน้ม
ความรุนแรงของสารเสพติดแต่ละประเภทที่ตรวจ
พบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการหาแนวทาง
แก้ไขปัญหายาเสพติดในภาครวมของจังหวัดต่อไป
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6. สถานการณ์การใช้สารเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แฉล้ม ชนะคช ฉราวดี สมภักดี และกาญจนา ศรีไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ได้ด�ำเนินการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ ที่
ส่งตรวจจากสถานีตำ� รวจ โรงพยาบาล เรือนจ�ำ และ
หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 โดยตรวจ
เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา
(Immunological test) และตรวจยืนยันโดยวิธี Gas
Chromatography Mass spectrometry ( GC-MS )
เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเมทแอมเฟตามีน กัญชา
ยาอี มอร์ฟนี โคคาอีน และมิทราจัยนิน ผลการตรวจ
ตัวอย่างปัสสาวะ 1,929 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพ
ติด 1,048 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.65 โดย
พบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีนสูงสุดร้อยละ
76.43 รองลงมาเป็น กัญชา ร้อยละ 12.59 เมท
แอมเฟตามีนร่วมกับกัญชา 9.45 และมิทราจัยนิน
1.53 ตามล�ำดับ ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ
เพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นอัตราส่วน 9:1
โดยพบตัวอย่างปัสสาวะจากผู้เสพยาเสพติดตั้งแต่
อายุ 14 – 58ปี และช่วงอายุที่ตรวจพบสารเสพติด

สูงที่สุดคือกลุ่มอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 20.18 เมื่อ
จ�ำแนกตามกลุ่มตัวอย่างหรืออาชีพของเจ้าของ
ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะสูงทีส่ ดุ คือ
ไม่ระบุ ร้อยละ 60.19 รองลงมาคือกลุ่มผู้ต้องหา
ร้อยละ 30.82 ผู้ป่วย ร้อยละ 3.77 และนักเรียน/
นักศึกษา ร้อยละ 1.33 เมือ่ จ�ำแนกรายจังหวัดพบว่า
จังหวัดที่ส่งตรวจมากที่สุดคือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร้อยละ 84.65 รองลงมาคือ จังหวัดพังงา ระนอง
นครศรีธรรมราช ชุมพร และกระบี่ ร้อยละ 12.28,
0.98, 0.77, 0.62 และ 0.31 ตามล�ำดับ หน่วยงานน�ำ
ส่งมากที่สุดคือสถานพยาบาล ร้อยละ 88.63 รอง
ลงมาคือหน่วยงานในสังกัดต�ำรวจแห่งชาติ หน่วยงา
นอื่นๆ และสถานศึกษา ร้อยละ 72.08, 4.99 และ
4.66 ตามล�ำดับ จากข้อมูลการตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ก�ำกับดูแล ควบคุมป้องกันและเฝ้าระวัง
การใช้สารเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของสารเสพติดต่อไป
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7. โครงการศึกษาระดับสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของผู้ใช้สารเสพติด
ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจ�ำปีงบประมาณ 2558
แฉล้ม ชนะคช ฉราวดี สมภักดี และกาญจนา ศรีไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี
บทคัดย่อ
การแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นปัญหา
ของประเทศ พบว่าสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟ
ตามีน (Methamphetamine) แพร่ระบาดมากที่สุด
ออกฤทธิ์ ก ระตุ ้ น ระบบประสาทส่ ว นกลางขณะ
เดี ย วกั น ยั ง ออกฤทธิ์ ห ลอนประสาท พบมากใน
กลุ่มผู้ใช้แรงงานและนักศึกษาก่อให้เกิดปัญหาการ
ติดยาอาชญากรรมต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้เสพเป็น
เวลานานจะมีอาการทางจิต มีพฤติกรรมรุนแรง
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม แต่ในภาพรวมระดับของ
ปัญหายาเสพติดยังคงอยูแ่ ละมีอย่างต่อเนือ่ ง ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีภารกิจ
ด้านการตรวจพิสจู น์สารเสพติดในปัสสาวะ ในพืน้ ที่
รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ ชุมพร
ระนอง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี และ
จากข้อมูลสรุปผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
ขั้น ยืน ยั น ผลจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านีย ้ อ นหลั ง 3 ปี
(2555 - 2557) ซึง่ เป็นตัวอย่างทีห่ น่วยงานต่างๆ ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สถานีต�ำรวจ ส�ำนักงาน
คุ ม ประพฤติ สถานพยาบาล สถานประกอบ
การ และสถานศึกษา เป็นต้น ตรวจพิสูจน์สาร
เสพติดในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นแล้วส่งต่อตัวอย่าง
มาตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11
สุราษฎร์ธานี โดยตรวจพบสารเสพติดชนิดเมท
แอมเฟตามีนมากที่สุดร้อยละ 78.92, 73.78 และ
78.43 ตามล�ำดับ ดังนั้นเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิง
ปริมาณในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงจัดท�ำโครงการศึกษา
ระดับสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะของผู้ใช้สารเสพ
ติดในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีพ.ศ.2558ขึ้น
โดยตรวจปริมาณวิเคราะห์สารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะจากตัวอย่างส่งตรวจจากหน่วยงานต่างๆ
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ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 1,113 ตัวอย่าง พบ
เมทแอมเฟตามีน ร้อยละ 65.67 เมื่อจ�ำแนกเป็น
รายอ�ำเภอพบว่า 3 อ�ำเภอทีส่ ง่ ตัวอย่างมากทีส่ ดุ คือ
กาญจนดิษฐ์ เมืองสุราษฎร์ธานี และไชยา จ�ำนวน
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ 306, 295 และ 165 ตัวอย่าง
ตามล�ำดับ พบสารเมทแอมเฟตามีนร้อยละ 72.96,
62.90 และ 78.18 ตามล�ำดับ พบปริมาณสารเมท
แอมเฟตามีนอยู่ในช่วง 1,067 – 2,460,854 นาโน
กรัมต่อมิลลิลิตร, 1,153 -267,755 นาโนกรัมต่อ
มิลลิลิตร และ 1,855 - 455,054 นาโนกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามล�ำดับ หน่วยงานที่ส่งตรวจมากที่สุด
คือสถานพยาบาล ร้อยละ 88.63 รองลงมาเป็น
หน่วยงานสังกัดต�ำรวจแห่งชาติ ร้อยละ 72.08 และ
หน่วยงานอืน่ ๆ เช่น สถานประกอบการ สถานศึกษา
และเรือนจ�ำ พบในเพศชายร้อยละ 93.90 ปริมาณ
สารเมทแอมเฟตามีนอยู่ในช่วง 1,035-2,460,547
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เพศหญิงร้อยละ 5.21 พบ
สารเมทแอมเฟตามีนในช่วง 1,549 - 233,247 นาโน
กรัมต่อมิลลิลติ ร 3 อันดับแรกเมือ่ จ�ำแนกตามอาชีพ
พบมากคือรับจ้าง ผู้ต้องหา และเกษตรกร พบร้อย
ละ 43.51, 12.00 และ 11.47 ตามล�ำดับ ปริมาณ
สารเมทแอมเฟตามีนในช่วง 1,035 - 1,767,670
นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร, 1,606 - 247,130 นาโน
กรัมต่อมิลลิลิตร และ 1,171 – 455,054 นาโนกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ จากข้อมูลเป็นประโยชน์
ส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานศึกษา เรือน
จ�ำ โรงพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี น�ำไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงกระบวนงานของตนเองในการเฝ้าระวังการ
ใช้สารเสพติดต่อไป
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การเผยแพร่ผลงาน
1. วิธีมาตรฐานส�ำหรับการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ เล่มที่ 1
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส�ำนักยา
และวั ต ถุ เ สพติ ด ได้ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ วิ ธี ม าตรฐาน
ส� ำ หรั บ การตรวจพิ สู จ น์ ส ารเสพติ ด ในปั ส สาวะ
เล่มที่ 1 เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงในการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เนื้อหาของหนังสือ
ประกอบด้วย 2 ส่วนส�ำคัญคือ ส่วนที่ 1 ความรู้
ทั่วไป ในเรื่อง ประเภทของยาเสพติดให้โทษ การ
ตรวจสารเสพติดในร่างกาย เกณฑ์ตัดสินผลบวก
ว่ามีสารเสพติดในร่างกาย เมตาบอไลต์ของสาร
เสพติด สูตรโมเลกุลและมวลโมเลกุล หลักการณ์
ทางโครมาโทกราฟฟี การปรับสภาพการท�ำงาน
ทางเทคนิคโครมาโทกราฟฟี เกณฑ์การคัดเลือก
วิธีมาตรฐานการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ส่วนที่ 2
วิธีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งมีทั้งหมด
7 เรื่อง คือ 1. การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดใน

ปัสสาวะด้วยหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยใช้ Repid
Test Kit 2. การตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography
(TLC) 3. การตรวจปริมาณแอมเฟตามีนส์และ
เมทแอมเฟตามี น ในปั ส สาวะด้ ว ยเทคนิ ค Gas
Chromatography-Massspectrometry (GC-MS)
4. การตรวจปริมาณยาบ้าและยาอีในปัสสาวะด้วย
เทคนิค Gas Chromatography-Massspectrometry
(GC-MS) 5. การตรวจปริมาณสารกลุ่มแอมเฟ
ตามีนส์และเอ๊คตาซีในปัสสาวะด้วยเทคนิค Liquid
Chromatography-Massspectrometry (LC-MS)
6. การตรวจปริมาณกัญชาในปัสสาวะด้วยเทคนิค
Gas Chromatography-Massspectrometry (GC-MS)
และ 7. การตรวจปริมาณมอร์ฟีนในปัสสาวะด้วย
เทคนิค Gas Chromatography-Massspectrometry
(GC-MS)
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2. ตีพิมพ์ในวารสาร
ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร

ปีที่/ฉบับที่/พ.ศ./หน้า

ผู้วิจัยและคณะ

ทางเลือกใหม่ในการ
ตรวจวิเคราะห์ยาก
ลุ่ม Amphetamines
ในปัสสาวะ

วารสารกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

57/พิเศษ
2/2558/223-243

อรพิณ ทนันขัติ
สุเมธ เที่ยงธรรม
รุ่งทิพย์ เจือตี๋

3. การน�ำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์
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ชื่อเรื่อง

สถานที่น�ำเสนอ

วันที่

ผู้น�ำเสนอ

High-Throughput
SPE/GC-MS Method
for Quantification of
Methamphetamine and
Amphetamine in Urine
Samples of Drug Users

the 6th Asian Forensic
Sciences Network
Annual Meeting &
Symposium ( AFSN
2014 ) ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

10 - 18
ตุลาคม
2557

สุเมธ เที่ยงธรรม
อรพิณ ทนันขัติ

พัฒนาวิธกี ารหา
ปริมาณ แอมเฟตามีน
และ Methamphetamine
ในปัสสาวะโดยแก๊สโค
รมาโตกราฟี - แมส
สเปกโทรมิเตอร์เทคนิค
เฮดสเปส

การประชุมวิชาการกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 23 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

25 - 27
มีนาคม
2558

รัชนีกร บุญธรรม,
พสนพรรณ ฉิมหัวร้อง,
กัญญา เสรศาสตร์
และ จิราภรณ์ อ�่ำพันธุ์

การประเมินศักยภาพ
ผู้ตรวจพิสูจน์สาร
Methamphetamine
ในปัสสาวะขัน้ เบื้องต้น
ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนบน

ประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 23 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี

25 - 27
มีนาคม
2558

นางแฉล้ม ชนะคช
นางฉราวดี สมภักดี
นางสาวกาญจนา ศรีไทย
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ชื่อเรื่อง

สถานที่น�ำเสนอ

วันที่

ผู้น�ำเสนอ

แนวโน้มการเสพน�้ำ
กระท่อมของแรงงาน
พม่าที่ตรวจพิสูจน์ได้ใน
พื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้

ประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 23 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี

25 -27
มีนาคม
2558

นางสาวจิราณี พุฒิกุลบวร
นายสุฟเฟียน ปะดอเล็ง
นายจิรพงษ์ อติชาต

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ปีพ.ศ. 2553-2557

ประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์ ครัง้
ที่ 23 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี

25 -27
มีนาคม
2558

นางสาวภัทรา รักษา
นายพงษ์ธร ทองบุญ
นางสาวกิตติ์สุมน คงเสน่ห์

ผลการตรวจหาสารเสพ
ติดกัญชาในตัวอย่าง
ปัสสาวะ ปีงบประมาณ
2557

การประชุมวิชาการกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 23 ณ อาคารอิม
แพค ฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี

25 – 27
มีนาคม
2558

นางสาวกฤตยา
อสุนี ณ อยุธยา,
นายวรศักดิ์ อินทร์ชัย,
นางศศิธร สุกรีฑา,
นายพัฒนศักดิ์ เพิ่มพูน
และ นายดี อาพัดนอก

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
1. ASIAN Forensic Sciences Network (AFSN)
Asian Forensic Sciences Network (AFSN)
เป็นเครือข่ายหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ในภูมิภาค
อาเซียน ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้การสนับสนุนของ United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
ในเดื อ นตุ ล าคม 2551 เพื่ อ ให้ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
นิติวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน มีการประสาน
ความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่าย ด้านการพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดและด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ และจัดท�ำแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ปัจจุบันมีสมาชิก 13 ประเทศ 38 หน่วยงาน
การประชุมประจ�ำปีครัง้ ที่ 6 ระหว่างวันที่ 10-18
ตุลาคม 2557 ณ ประเทศเกาหลี ในการประชุม
ครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกันของ 3 หน่วยงาน คือ The
20th World Meeting of the International Association
of Forensic Sciences (IAFS 2014), the 6th Asian

Forensic Sciences Network Annual Meeting &
Symposium (AFSN 2014) and 5th Meeting of Asia
Pacific Medico-Legal Association (APMLA 2014)
were assembled under the name of World Forensic
Festival (WFF 2014) หัวข้อในการประชุมครัง้ นี้คือ
“New Horizon in Forensic Sciences” รูปแบบการ
ประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสนอ
ผลงานวิชาการด้วยวาจาและโปสเตอร์ การประชุม
กลุม่ ย่อยแต่ละสาขาของประเทศสมาชิก รวมทัง้ การ
ศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ
การประชุ ม ASFN จ� ำ แนกเป็ น 6 สาขา
คือ Crime Scene Investigation (CSIWG) DNA
(DNAWG) Illicit Drugs (IDWG) Toxicology (TXWG)
Trace Evidence (TEWG) และ Quality Assurance
& Standards (QASC) ผู้เข้าร่วมประชุมจากส�ำนัก
รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
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ยาและวั ตถุ เ สพติดได้เ ข้าประชุม ในสาขา AFSN
Workgroup in Toxicology ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จาก ประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เกาหลี, สิงคโปร์
และ ไทย โดยมีประเด็นหารือดังนี้ ประเด็นที่ 1. การ
รายงานผลและก�ำหนดค่า cut-off ของสารเสพติด
ในปัสสาวะ ประเทศในอาเซียน ยกเว้น ประเทศไทย
การก�ำหนดค่า cut-off ไม่ได้อิงอยู่กับกฎหมาย
ส�ำหรับวิธกี ารตรวจทุกประเทศใช้ GC-MS หรือ LCMS ประเด็นที่ 2 สถานการณ์ของสารเสพติดชนิด
อื่นๆ มีการระบาดของ synthetic cannabinoids มาก
ขึ้นในทุกประเทศ และพบการระบาดของกระท่อม
ในมาเลเซีย คล้ายกับทางตอนใต้ของไทย ประเด็น
ที่ 3 รายงานความคืบหน้าด้านการจัดท�ำ minimum
requirement document on analysis of alcohols in
whole blood ในการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ใน

เลือดใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ประเด็นที่ 4 คือการเลือก
ประธานคนใหม่ ซึ่ ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กคื อ ผู ้
แทนจากประเทศเกาหลี และเลขานุการคือผู้แทน
จากประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน
ที่ National Forensic Service ณ กรุงโซล และ
ส�ำนักงานเมือง Wonju และมหาวิทยาลัย Yonsei
วิทยาเขต Wonju
ในการประชุมครั้งนี้ นายสุเมธ เที่ยงธรรม
ได้ร่วมการน�ำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์
ในกลุ่ม Toxicology โดยน�ำเสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง “High-Throughput SPE/GC-MS Method
for Quantification of Methamphetamine and
Amphetamine in Urine Samples of Drug Users”

2. Cannabis Workshop
ข้ า ราชการของส� ำ นั ก ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด
จ�ำนวน 2 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ Health
Sciences Authority ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
10-13 สิงหาคม 2558 เรื่องการตรวจเอกลักษณ์
พืชกัญชา โดยการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของพืช กั ญ ชา การศึก ษาลั ก ษณะเฉพาะภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ เทียบกับพืชชนิดอื่น การลักลอบ
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กัญชาโดยวิธี color test, Thin layer Chromatography
และ Gas Chromatography/Mass Spectrometry
และการหาปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol โดย
วิธี Gas Chromatography

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

กิจกรรมอืน่ ๆ
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา
ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์
อ� ำ นวยการป้ อ งกั น และปรามปรามยา
เสพติดของจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบ
กิ จ กรรมและผลการด� ำ เนิ น ของศู น ย์
อ� ำ นวยการป้ อ งกั น และปรามปรามยา
เสพติด
2. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด ท� ำ โครงการตรวจ
พิ สู จ น์ ส ารเสพติ ด ในปั ส สาวะระดั บ
สถาบั น ศึ ก ษา จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม 2558 ถึ ง
สิงหาคม 2558 จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2,726 คน วัตถุประสงค์เพื่อ น�ำข้อมูล
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น และเฝ้ า
ระวังนักศึกษาในกลุ่มเสี่ยง ผลการจัด
ท� ำ โครงการ พบว่ า ตรวจพบสารเสพ
ติดชนิดเมทแอมเฟตามีน และแคนนาบิ
นอยด์ ในปัสสาวะ คิดเป็นร้อยละ 0.11
ของนักศึกษาทัง้ หมด
3. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 11
สุ ร าษฎร์ ธ านี ประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะ
กรรมการศู น ย์ อ� ำ นวยการป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี เดือนละ 1 ครัง้ วัตถุประสงค์
เพื่อ ติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด ของจั ง หวั ด
ภูเก็ต ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับทราบ
สถานการณ์และกิจกรรมด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด ของจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี และให้ความร่วมมือในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
4. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 11
สุ ร าษฎร์ ธ านี ประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะ
อนุกรรมการเงินสินบน เงินรางวัล คดี

ยาเสพติด ภาค 8 2-3 เดือน / ครั้ง
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาการจ่าย
เงิ น สิ น บนเงิ น รางวั ล คดี ย าเสพติ ด ใน
พื้นที่ภาค 8 ประโยชน์ท่ไี ด้รับคือได้ร่วม
พิจารณาจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลภาค 8
ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
5. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 11
สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติการด้านการบ�ำบัดรักษาผู้เสพ / ผู้
ติดยาเสพติด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติ
งานด้านยาเสพติดร่วมกันประโยชน์ที่ได้
รับคือ ร่วมชี้แจงข้อมูลและสรุปแนวทาง
การด�ำเนินงานในภาพรวมด้านสารเสพ
ติดของจังหวัดระนอง
6. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 11
สุ ร าษฎร์ ธ านี ประขุ ม ร่ ว มกั บ คณะ
กรรมการอ� ำ นวยการตามค� ำ สั่ ง แผน
ปฏิบตั กิ ารรวมพลังแผ่นดินขจัดสิน้ ยาเสพ
ติดในเรือนจ�ำ ครั้งที่ 1 / 2558 ในวันที่ 2
มีนาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและโทรศัพท์
โทรศัพท์มอื ถือในเรือนจ�ำมิให้เรือนจ�ำเป็น
แหล่งสั่งซื้อขายยาเสพติดประโยชน์ที่ได้
รับคือ หารือแนวทางการกวาดล้างยาเสพ
ติดในเรือนกลางสุราษฎร์ธานี
7. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ท่ี 11/1
ภูเก็ต ประชุมร่วมกับ ศูนย์อ�ำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ภูเก็ต เดือนละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดภูเก็ต
ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับทราบกิจกรรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของจังหวัดภูเก็ต และให้ความร่วมมือใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
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8. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 11
สุราษฎร์ธานี จัดนิทรรศการด้านยาเสพ
ติ ด ร่ ว มกั บ เทศบาลเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี
ผู ้ เ ข้ า ชมประกอบด้ ว ย เทศบาลเมื อ ง
สุราษฎร์ธานี นักเรียน นักศึกษา และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23 มิถุนายน
2558 จ�ำนวน 200 คน วัตถุประสงค์
เพื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์วันยาเสพติดโลก
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั คือเพือ่ ประชาสัมพันธ์วนั
ยาเสพติดโลก
9. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 11
สุ ร าษฎร์ ธ านี ร่ ว มโครงการลั บ ของ
คณะกรรมการอ� ำ นวยการตามค� ำ สั่ ง
แผนปฏิบัติการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้น
ยาเสพติดในเรือนจ�ำ ผู้เข้าร่วมประกอบ
ด้วย เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
และ ป.ป.ส. ภาค 8 จ�ำนวน 520 คน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือใน
เรือนจ�ำมิให้เรือนจ�ำเป็นแหล่งสั่งซื้อขาย
ยาเสพติด ประโยชน์ท่ไี ด้รับคือ ร่วมตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะผู้ต้องขังเรือนจ�ำ
กลางสุราษฎร์ธานี
10. ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 11
สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ก� ำ หนดราคากลางและก� ำ หนดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะในการจัดหาชุดทดสอบ
สารเสพติดในปัสสาวะ ในวันที่ 11 สิงหาคม
2558 จ�ำนวน 2 คน วัตถุประสงค์ จัดหา
ชุดทดสอบที่มีคุณภาพสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประโยชน์ที่
ได้รับคือ ร่วมเป็นกรรมการก�ำหนดราคา
กลางและก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
ในการจั ด หาชุ ด ทดสอบสารเสพติ ด ใน
ปัสสาวะ และกรรมการตรวจรับ
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11. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์
อ�ำนวยการป้องกันและปรามปรามยาเสพ
ติดของจังหวัดตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) เพื่อ
ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น
ประจ�ำทุกเดือน ณ จังหวัดตรัง
12. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
ได้เข้าร่วมโครงการ เรือนจ�ำสีขาว กับ
หน่วยงาน ได้แก่ เรือนจ�ำจังหวัดตรัง
ต�ำรวจภูธรจังหวัดตรัง ศอ.ปส.จ.ตรัง
ป.ป.ส. ภาค 8 ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง เพื่อตรวจปัสสาวะนักโทษ
ในเรือนจ�ำ จ�ำนวน 1,299 คน เมื่อวันที่ 11
มิถุนายน 2558
13. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
ร่วมกับ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน จังหวัดตรัง และสถานประกอบ
กิ จ การ ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มจั ด ท� ำ ระบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจ�ำนวน 7 แห่ง ในเขตจังหวัดตรัง
จ�ำนวนผู้รับการตรวจสารเสพติดจ�ำนวน
664 คน ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อ
แก้ไขปัญหาการเสพสารเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

ภาคผนวก
ภาพกิจกรรม

ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท�ำโครงการตรวจ
เยี่ยมห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้น ในโรงพยาบาล
เขตจังหวัดภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจ
เบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักยาและวัตถุเสพติด ได้ตรวจเยี่ยมโรง
พยาบาลที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 7 แห่ง
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ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์อภิชยั มงคล
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผูร้ บั บริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ
2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้แสดงความคิดเห็นเพื่อ สร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารยาและวัตถุเสพติดให้ดขี นึ้ ณ ห้องประชุมโรงแรมบางกอก
ชฏา กรุงเทพฯ วันที่ 10 กรกฏาคม 2558
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ส� ำ นั ก ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จั ด โครงการประชุ ม
บูรณาการ ด้านสารเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัด
ท�ำคู่มือวิธมี าตรฐานการตรวจสารเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท�ำสื่อและ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสารเสพติด รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุดทดสอบ รวม
ถึงการบูรณาการการรับตัวอย่าง การจัดเก็บตัวอย่าง วิธตี รวจวิเคราะห์ และการรายงาน
ผลและจัดท�ำเกณฑ์เครือข่ายการตรวจหาสารเสพติดเบือ้ งต้นในปัสสาวะ ณ ห้องประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557

ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง ปฏิบัติการฟื้นฟูการตรวจยืนยันสารกลุ่ม แอมเฟตามีนส์ในปัสสาวะด้วยเทคนิค
SPE/GC-MS โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อ
เป็นการทบทวน และฝึกปฏิบัติให้นักวิเคราะห์มีความคุ้นชิน รวมถึงการก�ำหนดแนวทางการ
ตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมส�ำนักยาและวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2557
รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
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ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โดยมี นายแพทย์
อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการ
ประชุม มาจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ส�ำนักอนามัย สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ ระหว่างวันที่ 22 – 23
มกราคม พ.ศ. 2558

ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานด้านเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีรูปแบบ
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4
ส�ำนักยาและวัตถุเสพติด ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม พ.ศ. 2558
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ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เป็นวิทยากร บรรยายความรู้ในหัวข้อ
พืชกัญชา: ความรู้ทั่วไปและการตรวจสารส�ำคัญ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกัญชา และการตรวจ
พิสูจน์กัญชา กัญชง ได้ตามที่ระบุในกฎหมาย ณ ศูนย์ฝึกอบรมส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ต�ำรวจ อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมการ
ตรวจพิสจู น์และการตรวจหาสารเสพติด จัดโดยส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเครือข่าย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในผู้ต้องสงสัย และให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง อย่างถูกต้องตามหลักการ ซึง่ ผลการด�ำเนินการปรากฏว่าผู้อบรมมีประเด็นซัก
ถามในการปฏิบตั งิ านจากนัน้ วิทยากรให้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กบั เข้าอบรม ผูอ้ บรม
จึงมีความความเข้าใจในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและสามารถตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะเบือ้ งต้นโดยใช้ชุดทดสอบเบือ้ งต้น ได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมสตาร์ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การชุดปฏิบตั กิ ารวิทยากรเพือ่ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเชิงรุก แบบเคลือ่ นที่ (Mobile
Team) จังหวัดชลบุรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดโดยศูนย์อ�ำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
จังหวัดชลบุรี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในผู้
ต้องสงสัย อย่างถูกต้องตามหลักการ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เป็นวิทยากร ในโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและทบทวนเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองในการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด โดยใช้ยุทธวิธีต�ำรวจ “ราชสีห์ พิทักษ์ราษฎร์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จัดโดยกลุม่ งานความมัน่ คง ปกครองจังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี ได้มคี วามรู้ ความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ และเป็นก�ำลังส�ำคัญของฝ่ายปกครอง ณ มณฑลทหารบกที่ 14 อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558

ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 7
ขอนแก่ น เป็ น วิ ท ยากร บรรยายเรื่ อ ง
สถานการณ์ยาเสพติด ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ
ตัวอย่าง การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
( สาธิตและปฏิบัติ ) และการเป็นพยานศาล
แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดจาก
โรงพยาบาลชุมชน / ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอทุกแห่ง และตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวน 150 คน ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558

รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558
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ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่
7 ขอนแก่ น เป็ น วิ ท ยากรบรรยายเรื่ อ ง
สถานการณ์ยาเสพติด ความรู้เรื่องยาเสพ
ติด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ
ตัวอย่าง การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
( สาธิต และปฏิบัติ ) และการเป็นพยานศาล
แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดจาก
โรงพยาบาลชุ ม ชน/สํ า นั ก งานสาธารณสุ
ขอําเภอทุกแห่ง และตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นๆ จํานวน 150 คน. ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา โดยกลุ่มงานพิษวิทยา ได้ให้บริการ
วิชาการให้กับพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การตรวจพิสูจน์สารเสพ
ติด” ให้กับเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�ำและทัณฑสถาน 3 แห่งทัง้ นี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ
และ ทัณฑสถาน มีทักษะในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดและเพิ่มความมั่นใจในการแปล
ผลการใช้ชุดตรวจสารเสพติดชนิดต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของสารเสพติดในเรือนจ�ำและทัณฑสถาน

74

รายงานประจ�ำปีด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Sciences

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จัดโครงการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไปและโรงพยาบาลชุมชนเขตจังหวัดภาคใต้ รวม
105 คน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ร่วมกับส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดตรังตรวจปัสสาวะค้นหา พนักงานผูเ้ สพ สารเสพติดตามโครงการโรงงาน
สีขาว จ�ำนวน 7 แห่ง ช่วงเดือนกรกฎาคม 2558
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ผลงานเผยแพร่
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 “National Laboratory System for Global Health Security”

การประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้น
เบื้องต้นในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
แฉล้ม ชนะคช, ฉราวดี สมภักดี และ กาญจนา ศรีไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นเป็นกระบวนการสาคัญในการคัดแยกผู้เสพสารเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีภารกิจในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดขั้น
ยืนยันผล และมีบทบาทสาคัญในการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ฯได้ดาเนินการ
ทดสอบศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นเพื่อประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์ โดยส่งตัวอย่างปัสสาวะที่ทรา บค่าให้แก่
หน่วยงานสมาชิกทั้งหมด 45 แห่ง แห่งละ 3 ตัวอย่าง พบว่าสมาชิกรายงานผลถูกต้องร้อยละ 71.9 ศูนย์ฯจึงจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์สาร
เสพติดขั้นเบื้องต้น และส่งตัวอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มเดิมอีกครั้ง พบว่าสมาชิกรายงานผลถูกต้องร้อยละ 95.3 เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกร้อยละ 23.4 ดังนั้นการ
ให้องค์ความรู้และเพิ่มทักษะในการตรวจพิสูจน์จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ตรวจพิสูจน์ต่อไป

การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นเป็นกระบวนการสาคัญในการคัดแยกผู้
เสพสารเสพติดเพื่อเข้าสู่กระบวนการบาบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติ ด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีภารกิจในการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดขั้นยืนยันผล และมีบทบาทสาคัญในการให้องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อ
สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติด จากข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันสารเสพติดใน
ตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ระหว่างปี 2555-2556 พบว่า
หลังการตรวจพิสูจน์ยืนยันมีสารเสพติดอยู่จริงเฉลี่ยร้อยละ 83 ในขณะที่ประสิทธิภาพของ
ชุดทดสอบสารเสพติดเบื้องต้นตามหลักวิชาการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 93 จึงอาจหมายถึง
ผลการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการตรวจพิสูจน์ยืนยันในห้องปฏิบัติการ
ถึงร้อยละ 10 การประเมินศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคัดกรองผู้เสพให้มี
ความถูกต้องแม่นยามากขึ้น จึงเป็นสิ่งจาเป็นรวมถึงเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุน ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีจึงจัดทาโครงการประเมินศักยภาพผู้ตรวจพิสูจน์
สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

ศูนย์ฯได้ส่งตัวอย่างปัสสาวะที่ทราบค่าให้แก่หน่วยงานสมาชิกทั้งหมด 45 แห่ง แห่งละ 3 ตัวอย่าง พบว่าสมาชิก
รายงานผลครั้งแรก 32 แห่ง ถูกต้องร้อยละ 71.9 ศูนย์ฯจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและการตรวจสาร
เสพติดขั้นเบื้องต้น และส่งตัวอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มเดิมครั้งที่ 2 พบว่าสมาชิกรายงานกลับ 43 แห่ง ผลถูกต้อง
ร้อยละ 95.3 ดังตาราง

ตาราง แสดงจานวนหน่วยงานตรวจสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้นถูกต้อง
จาแนกเป็นรายจังหวัด
จังหวัด

ชุมพร
ระนอง
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
กระบี่
พังงา
รวมทั้งหมด

• ส ารวจข้อ มู ล หน่ วยงานต่ า งๆที่ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นยาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่ 7 จั ง หวั ด
ภาคใต้ตอนบน
• จัดส่งแผนงานโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
• ส่งตัวอย่างครั้งที่ 1 จานวน 3 ตัวอย่าง ให้หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจ
พิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้น และประเมินผล
• จั ด อบรมให้ค วามรู้เ กี่ ย วกั บ สารเสพติ ด และการตรวจสารเสพติ ดขั้น เบื้ อ งต้ น ใน
ตัวอย่างปัสสาวะให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ส่งตัวอย่างครั้งที่ 2 จานวน 3 ตัวอย่าง และประเมินผล
• สรุปโครงการและเผยแพร่ผลการดาเนินงานโครงการ

ผลการตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะขั้นเบื้องต้น
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
จานวนหน่วยงานที่
รายงานผลถูกต้อง
จานวนหน่วยงาน รายงานผลถูกต้อง
รายงานผล (แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
2
7
11
3
3
2
4

2
6
8
1
1
2
3

4
5
18
5
3
4
4

4
5
18
3
3
4
4

32 (71.1)

23 (71.9%)

43(95.5)

41 (95.3%)

จากผลการศึกษาพบว่า การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจพิสูจน์สารเสพติด
เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งซึ่งจากผลการประเมินศักยภาพโดยการส่งตัวอย่างที่ทราบค่าให้
สมาชิกผู้ร่วมโครงการฯพบว่าหลังที่มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์สาร
เสพติดขั้นเบื้องต้น และส่งตัวอย่างให้กับสมาชิกกลุ่มเดิมอีกครั้ง พบว่าสมาชิกรายงาน
ผลถูกต้องร้อยละ 95.3 เพิ่มขึ้นจากครั้งแรกร้อยละ 23.4 ดังนั้นการให้องค์ความรู้และ
เพิ่มทักษะในการตรวจพิสูจน์จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ตรวจพิสูจน์ต่อไป

1. สานักกฎหมาย สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. รวมกฎหมายยาเสพติดพร้อมด้วยกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง. พิมพ์ครั้งที่ 11
กรุงเทพมหานคร:สานักงาน ป.ป.ส. 2552:26-27.
2. สานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. คู่มือและแนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ; 2554.
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ
ยาเสพติดถือเป็นปัญหาที่สาคัญของจังหวัดชลบุรี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ จึงทาให้มีการแพร่ระบาดของยาบ้าและไอซ์เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ
ต้นๆของประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาบ้าและไอซ์ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับตัวอย่างของ
กลางจากสถานีตารวจภูธรในจังหวัดชลบุรีที่ส่งตัวอย่างมาตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เพื่อนาผลการ
ตรวจพิสูจน์ไปใช้ในทางอรรถคดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2557 มีจานวนตัวอย่างของยาบ้าและไอซ์รวม
ทั้งหมด 25,968 ตัวอย่าง โดยทาการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นด้วยวิธี Color test ตรวจยืนยันด้วยวิธี Thin layer
chromatography (TLC) และตรวจหาปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน ในยาบ้าและไอซ์ โดยใช้ Gas chromatography (GC)
จากตัวอย่าง 25,968 ตัวอย่าง แยกเป็นยาบ้า 19,611 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ75.52 และไอซ์จานวน 6,357ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 24.48 พบว่าในยาบ้าหนึ่งเม็ดจะมีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน 15-25 มิลลิกรัม/เม็ด ส่วนไอซ์จะมีปริมาณสารเมทแอม
เฟตามีน 90-99 % ในปัจจุบันยังพบสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตัวอื่นๆที่ผสมในยาบ้าและไอซ์นอกเหนือจากเมทแอมเฟตามีน
และคาเฟอีน เช่น Pyrrolidinovalerophenone เป็นไอโซเมอร์ของ Metazocine ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และเคตา
มีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ทาให้ทราบสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันซึ่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศต่อไป
คาสาคัญ ยาบ้า, ไอซ์ , การตรวจวิเคราะห์
Abstract
Narcotic is still the main issue in Chonburi province which has an increasing tendency every year.
Although this province provides many major tourist attractions, industries and the country seaport, these
have been linked to a top ranked national narcotic epidemic. The objective of this project was to study the
situation of narcotic epidemic in particular “yaba” and “ice” in Chonburi. During the fiscal year 2010-2014
,Regional Medical Sciences Center 6 Chonburi received narcotic seizures from Chonburi police stations for
legal lawsuits in a total of 25,968 samples. For qualitative analysis a combination of the color test and thin
layer chromatography were used to screen and identify drug samples. Gas chromatography was performed
for the quantification of methamphetamine. The results found that 19,611 ( 75.52%) samples of yaba
contained methamphetamine range from 15-25 mg/ tablet whereas 6,357 ( 24.48%) ice samples had
the purity range from 90-99 %. Nowadays drug seizures containing other active pharmaceutical ingredients
such as pyrrolidinovalerophenone , the isomer of metazocine which is a Category II drug and ketamine , a
controlled substance in Schedule II still emerge sometime. This information brings a perspective on the
drugs situation for the utilization of the narcotic epidemic surveillance system.
Key words : yaba, ice , analysis
หลักการและเหตุผล
ยาเสพติดถือเป็นปัญหาที่สาคัญของจังหวัดชลบุรี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญและเป็นเมืองอุตสาหกรรม จึงทาให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศ จากการ
รวบรวมข้อมูลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าและไอซ์ในของกลางที่สถานีตารวจภูธรในจังหวัดชลบุรีส่งตัวอย่างมาตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ชลบุรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2557 มีจานวนตัวอย่างของยาบ้าและไอซ์รวม
ทั้งหมด 25,968 ตัวอย่าง โดยทาการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยวิธี Color test และThin layer chromatography และ
ตรวจหาปริมาณสารเสพติดโดย Gas chromatography จากข้อมูลที่รวบรวมได้ทาให้ทราบสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศต่อไป

รูปยาบ้า

ผลการศึกษา
ตารางเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์ยาบ้าและยาไอซ์ ช่วงปีงบประมาณ 2553-2557
ปีงบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

ยาบ้า

2978

3849

3996

4526

4262

ไอซ์

620

1650

1941

1128

1018

รวม

3598

5499

5937

5654

5280

ประเภท

กราฟแสดงจานวนยาบ้าและไอซ์ ช่วงปีงบประมาณ 2553-2557

ภาพโครมาโตแกรมการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารเมทแอมเฟตามีนในของกลาง
TLC system
System TA Methanol : Ammonia = 100 : 1.5
System TE Ethyl acetate : Methanol : Ammonia = 85 : 10 : 5
Spray reagent Acidified iodoplatinate solution
TLC System TA

TLC System TE

ภาพโครมาโตแกรมการตรวจพิสูจน์หาปริมาณสารเมทแอมเฟตามีนในของกลางโดยเครื่อง GC

รูปไอซ์

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาบ้าและไอซ์ในจังหวัดชลบุรี
วัสดุและวิธีการ
ตัวอย่างของกลางจากสถานีตารวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ส่งมาตรวจพิสูจน์ทศี่ ูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6 ชลบุรี เพือ่ ใช้
ประกอบในการพิจารณาคดี โดยยาบ้าจะหาปริมาณตั้งแต่ 15 หน่วยการใช้ หรือ 15 เม็ด ส่วนไอซ์จะตรวจหาปริมาณ
โดยมีน้าหนักตั้งแต่ 375 มิลลิกรัมขึ้นไป
สารเคมีและสารมาตรฐาน
สารมาตรฐานอ้างอิงที่มีใบรับรองตามระบบประกันคุณภาพ 4 ตัวได้แก่
•Amphetamine
Ephedrine
•Methamphetamine
Caffeine
วิธีการ
•การตรวจพิสูจน์เบื้องต้น (Color test)
•การตรวจพิสูจน์ยืนยัน ( Thin-layer Chromatography)
•การตรวจหาปริมาณโดยใช้เครื่อง Gas Chromatography (GC)
สภาวะของเครื่อง Gas Chromatography Varian Model 3400CX
Detector : FID
Carrier Gas : Nitrogen at 0.8 ml/min
Column temperature : Initial temp 120 C
Initial Time : 1 min
Program rate : 25 C/min
Final temp : 275 C
Final time : 2 min
Detector temp : 280 C
Injector temp : 275 C
Volume inject : 1 µl

สรุปวิจารณ์
จากการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2557 มีจานวน
ตัวอย่างของยาบ้าและไอซ์รวมทั้งหมด 25,968 ตัวอย่าง โดยทาการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นด้วยวิธี Color test ตรวจ
ยืนยันด้วยวิธี Thin layer chromatography (TLC) และตรวจหาปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน ในยาบ้าและไอซ์
โดยใช้ Gas chromatography (GC) จากตัวอย่าง 25,968 ตัวอย่าง แยกเป็นยาบ้า 19,611 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
75.52 และไอซ์จานวน 6,357ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.48 พบว่าในยาบ้าหนึ่งเม็ดจะมีปริมาณสารเมทแอมเฟตา
มีน 15-25 มิลลิกรัม/เม็ด ส่วนไอซ์จะมีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน 90-99 % ในปัจจุบันยังพบสารเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่ อ จิต และประสาทตั วอื่ นๆที่ ผสมในยาบ้า และไอซ์นอกเหนือ จากเมทแอมเฟตามี นและคาเฟอี น เช่น
Pyrrolidinovalerophenone เป็นไอโซเมอร์ของ Metazocine ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และเคตามีนซึ่ง
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจในการเผ้าระวังสารเสพติดตัวใหม่ๆและจากข้อมูลที่รวบรวมได้
ทาให้ทราบสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด
ของประเทศต่อไป
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