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บทนำ
มีการใชพืชกัญ ชาเพื่อประโยชนทางการแพทยยาวนานกวาสี่พันปในหลาย
ทวีป โดยใชเปนยาสมุนไพรพื้นบาน อยางไรก็ดี กัญชามีทั้งประโยชนและโทษ สารที่
เปนองคประกอบในกัญชามีฤทธิ์ตอจิตประสาท ทำใหเกิดอาการเคลิ้ม กระวนกระวาย
เห็นภาพหลอน หลายประเทศจึงออกกฎหมายควบคุมการใชกัญชา ในป ค.ศ.1961
องคการสหประชาชาติไดบรรจุกัญชาใน Single Convention on Narcotic Drugs
มีสาระสำคัญ คือ หามจำหนาย หรือผลิตยา รวมทั้งสารที่ ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
ยกเวนเพื่อการวิจัยและเพื่อประโยชนทางการแพทย สำหรับประเทศไทย ไดบรรจุ
กัญชาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.
2522
ป จ จุ บั น มี ห ลั ก ฐานยื น ยั น ถึ งประโยชน ท างการแพทย ข องกั ญ ชา อี ก ทั้ งมี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สามารถสกัดสารสำคัญในกัญชงและกัญชาเพื่อนำมา
พั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพรู ป แบบต า งๆ ในปลายป พ.ศ. 2563 กระทรวง
สาธารณสุขไดปลดล็อกบางสวนของกัญชากัญชงเพื่อใหสามารถนำไปใชประโยชนได
โดยไมจัดเปนยาเสพติดใหโทษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดอนุญาตให
สามารถนำไปผลิตเปนอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิ จ โดยได อ อกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ รองรับ หลายฉบั บ เช น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง การใช กั ญ ชงในเครื่ อ งสำอาง พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่มี
กัญชาปรุงผสมอยูที่ใหเสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได พ.ศ. 2564
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในฐานะหองปฏิบัติการอางอิงของประเทศ มี
ความพรอมในการตรวจวิเคราะหตัวอยางพืชกัญชงและกัญชา สารสกัด ผลิตภัณฑกัญชง
และกัญชา โดยสามารถตรวจวิเคราะหไดทั้งปริมาณสารสำคัญและสารตกคาง ไดแก
โลหะหนัก สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารพิษจากเชื้อรา ยาฆาเชื้อรา และเชื้อจุลินทรีย
ปนเป อ น โดยห อ งปฏิ บั ติ ก ารส ว นกลาง และศู น ย วิท ยาศาสตรก ารแพทย ในส ว น
ภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนวาไดรับผลิตภัณฑกัญชงและกัญชา
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
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คู มื อ การส ง ตรวจวิ เคราะห กั ญ ชงและกั ญ ชาตามนโยบายกั ญ ชาเสรี ท าง
การแพทย ฉบับป พ.ศ. 2564 นี้ ประกอบดวยคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทตัวอยางที่
รับตรวจวิเคราะห สถานที่และวิธีการสงตัวอยาง รายการ/ราคา/ระยะเวลาที่ตรวจ
วิเคราะห เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ ใชเปนแนวทางใน
การสงผลิตภัณ ฑกัญ ชงและกัญ ชาตรวจวิเคราะห ที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยทั้ ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค

ตัวอยางที่รับตรวจวิเคราะห
ตัวอยางกัญชงและกัญชาที่จะสงวิเคราะหจะตองมีแหลงที่มาชัดเจนเปนไป
ตามกฎหมายหรือ ขอ บัง คับ กำหนด ผู ส ง ตัว อยา งเพื ่อ วิเ คราะหจ ะตอ งไดร ับ
มอบหมายจากผูมีไวครอบครองตามกฎหมาย และตัวอยางกัญ ชงและกัญ ชาที่รับ
ตรวจวิเคราะหตองเปนไปตามนิยาม ดังนี้
1. ผลิตภัณฑยาจากกัญชา เปนผลิตภัณฑที่มสี ารสำคัญ เชน
tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) ในปริมาณทีท่ ราบ
ความเขมขนแนนอน
2. น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบาน รวมทั้งสารสกัดกัญชา
3. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยูที่
ใหเสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม
2562 ซึ่งในขณะนี้จะมีเพียง 16 ตำรับ
4. พืชกัญชา ซึ่งใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑยาจากกัญชาหรือตำรับยา
แผนไทย
5. สิ่งสงตรวจทางคดี ซึ่งใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด พ.ศ. 2537
6. อาหารและเครื่องดื่มที่มีสวนประกอบของกัญชงและกัญชา
7. ผลิตภัณฑเครื่องสำอางผสมกัญชง ไดแก ครีม โลชั่น เซรั่ม แชมพู และ
ครีมนวดผม ที่มสี วนผสมของกัญชง
2

2

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำแนะนำการเก็บและสงตัวอยาง
ตัวอยางสำหรับการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ตองมีปริมาณเพียงพอ
สำหรับการวิเคราะหในแตละรายการ วิธีการเก็บรักษาตัวอยางควรใหเปนไปตามที่
ระบุในหัวขอรายการตรวจวิเคราะหตัวอยาง เนื่องจากสงผลกระทบสำคัญตอผลการ
ตรวจวิเคราะห

สถานที่สงตัวอยาง
สวนกลาง

ศูนยรวมบริการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
หองรับตัวอยาง สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 4 ชั้น 1
สวนภูมภิ าค one stop ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ทุกแหง
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รายการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
รายการตรวจวิเคราะห วิธีวิเคราะห ชนิดและปริมาณตัวอยาง วิธีเก็บรักษา
ตัวอยาง อัตราคาบริการตรวจวิเคราะหของกัญชาทางการแพทย อาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีสวนประกอบของกัญชงและกัญชา และเครื่องสำอางผสมกัญชง แสดงในตารางที่
1 - 4 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการตรวจวิเคราะหตัวอยางกัญชาทางการแพทย
วิธี
วิเคราะห

ชนิด
ตัวอยาง

ปริมาณ/
น้ำหนัก

วิธีเก็บรักษาตัวอยาง

ราคา ระยะเวลา
คาตรวจ การตรวจ
วิเคราะห วิเคราะห
(บาท)
(วัน)

ปริมาณสารสำคัญ (THC, CBD)
ตัวอยางสด เก็บในถุง
5,000/
กระดาษ (หามใช
ชนิดสาร
ถุงพลาสติก) หากไม
GC
สามารถนำสงตัวอยางได
ทันทีควรเก็บตัวอยางในที่
มืดและเย็น ควรสงตัวอยาง
LC-MS
ภายใน 1 สัปดาหภายหลัง
การเก็บตัวอยาง
ตัวอยางแหง เก็บในภาชนะ
GC-MS/MS
ปดสนิท ปองกันแสง
HPLC
ตำรับเมตตา 10 กรัม / เก็บในภาชนะปดสนิท
โอสถ /
10 มิลลิลิตร ปองกันแสง เก็บในที่แหง
ตำรับการุณย
อุณหภูมิไมเกิน 30°C
โอสถ /
ตำรับศุข
ไสยาศน
HPLC

พืชกัญชา

ตัวอยางสด
100 กรัม /
ตัวอยางแหง
10 กรัม

สารสกัด
น้ำมันกัญชา
4
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14

ราคา ระยะเวลา
คาตรวจ การตรวจ
วิธีเก็บรักษาตัวอยาง
วิเคราะห วิเคราะห
(บาท)
(วัน)
สารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชตกคาง (pesticide residues)
3 กลุม ไดแก organophosphorus, organochlorines และ synthetic pyrethroids
GC หรือ
9,000
14
พืชแหง
เก็บในภาชนะปดสนิท
GC-MS/MS ตำรับยา
(51 ชนิด)
50 กรัม เก็บในที่แหง
อุณหภูมิไมเกิน 30°C
แผนไทย
สารสกัด
10 กรัม /
10
มิลลิลิตร
น้ำมันกัญชา
วิธี
วิเคราะห

ชนิด
ตัวอยาง

ปริมาณ/
น้ำหนัก

สารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชตกคาง (pesticide residues)
Multi-Residues Method
GC-MS/MS
9,000
พืชแหง
เก็บในภาชนะปดสนิท
(106
ชนิด)
50
กรั
ม
เก็บในที่แหง
ตำรับยา
อุณหภูมิไมเกิน 30°C
แผนไทย
สารสกัด
10 กรัม /
10
มิลลิลิตร
น้ำมันกัญชา
สารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชตกคาง (pesticide residues)
กลุม carbamate
HPLC หรือ
4,000
พืชแหง
เก็บในภาชนะปดสนิท
LC-MS/MS ตำรับยา
(7 ชนิด)
50 กรัม เก็บในที่แหง
อุณหภูมิไมเกิน 30°C
แผนไทย
สารสกัด
10 กรัม /
10
มิลลิลิตร
น้ำมันกัญชา

14

14
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วิธี
วิเคราะห

ชนิด
ตัวอยาง

ปริมาณ/
น้ำหนัก

วิธีเก็บรักษาตัวอยาง

ราคา ระยะเวลา
คาตรวจ การตรวจ
วิเคราะห วิเคราะห
(บาท)
(วัน)

โลหะหนัก (heavy metal)
4 ชนิด ไดแก ตะกั่ว (lead), แคดเมียม (cadmium), สารหนู (arsenic) และปรอท (mercury)
ICP-MS/
3,200
14
พืชแหง
เก็บในภาชนะปดสนิท
ICP-OES/ ตำรับยา
50 กรัม ปองกันแสง เก็บในที่แหง (4 ชนิด)
AAS/
อุณหภูมิไมเกิน 30°C
แผนไทย
Mercury
สารสกัด
10 กรัม
Analyzer
น้ำมันกัญชา 30 มิลลิลิตร
สารพิษจากเชื้อรา
2 ชนิด ไดแก aflatoxins, ochratoxin A
เก็บในภาชนะปดสนิท
2,000/
เก็บในที่แหง
ชนิด
น้ำมันกัญชา 100 มิลลิลิตร อุณหภูมิไมเกิน 30°C
ยาฆาเชื้อรา
2 ชนิด ไดแก propiconazole, difenoconazole
LC-MS/MS
พืชแหง
10 กรัม เก็บในภาชนะปดสนิท
1,500/
ชนิด
ปองกันแสง เก็บในที่แหง
อุณหภูมิไมเกิน 30°C
HPLC

HS-GC

พืชแหง

100 กรัม

ตัวทำละลายตกคาง (residue solvent)
สารสกัด
10 กรัม เก็บในภาชนะแกวปดสนิท 4,000/
ชนิดตัว
เก็บในที่แหง
ทำละลาย
อุณหภูมิไมเกิน 30°C

14

14

14

การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
Micro
พืชแหง
100 กรัม เก็บในภาชนะปดสนิท
biological
เก็บในที่แหง
น้ำมันกัญชา 60 มิลลิลิตร
examination
อุณหภูมิไมเกิน 30°C
ตำรับยา
100 กรัม
แผนไทย
6

6

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6,000

(ยาใชภายนอก)

7,500

(ยารับประทาน)

30

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดกำหนด Minimum requirements
สำหรับการตรวจวิเคราะหกัญชาทางการแพทย ดังตารางที่ 2 รายการนอกเหนือจาก
นี้ใหเปนไปตามที่ผูสงตัวอยางวิเคราะห/ผูรับบริการรองขอ ซึ่งขอบขายรายการตรวจ
วิเคราะหจะเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 2 รายการตรวจวิเคราะหที่เปน Minimum requirements สำหรับตัวอยาง
กัญชาทางการแพทย
ราคาคา
ตรวจ
วิเคราะห
(บาท)
9,000

THP 2017

โลหะหนัก (heavy metal)
4 ชนิด ไดแก ตะกั่ว (lead),
แคดเมียม (cadmium), สารหนู
(arsenic), ปรอท (mercury)

3,200

THP 2017

สารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชตกคาง
(pesticide residues)
3 กลุม ไดแก organophosphorus,
organochlorines, synthetic
pyrethroids

9,000

THP 2017

โลหะหนัก (heavy metal)
4 ชนิด ไดแก ตะกั่ว (lead),
แคดเมียม (cadmium), สารหนู
(arsenic), ปรอท (mercury)

3,200

THP 2017

ชนิดตัวอยาง

รายการวิเคราะห

พืชกัญชา
(วัตถุดิบ)

สารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชตกคาง
(pesticide residues)
3 กลุม ไดแก organophosphorus,
organochlorines, synthetic
pyrethroids

ตำรับยา
แผนไทย

มาตรฐาน
การตรวจ
วิเคราะห

ระยะเวลา
การตรวจ
วิเคราะห
(วัน)
14

14

7
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ชนิดตัวอยาง

รายการวิเคราะห

ตำรับยา
แผนไทย

เชื้อจุลินทรียปนเปอน
(microbial contamination)*
ยาใชภายนอก
- Total aerobic microbial count
- Total combined yeast and
mould count
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus
- Clostridium spp.
ยารับประทาน
- Total aerobic microbial count
- Total combined yeast and
mould count
- Bile-tolerance gram negative
bacteria
- Escherichia coli
- Clostridium spp.
- Salmonella spp.
ปริมาณสารสำคัญ ไดแก THC, CBD

น้ำมันกัญชา
สารสกัด และ
ผลิตภัณฑยา สารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชตกคาง
จากน้ำมัน (pesticide residues)
กัญชา
3 กลุม ไดแก organophosphorus,
organochlorines, synthetic
pyrethroids
โลหะหนัก (heavy metal)**
4 ชนิด ไดแก ตะกั่ว (lead),
แคดเมียม (cadmium), สารหนู
(arsenic), ปรอท (mercury)

* กรณีฉายรังสีแกมมา ไมตองตรวจวิเคราะหรายการนี้
** กรณีวัตถุดิบผานการตรวจวิเคราะหรายการนี้แลว ไมตองตรวจ
8

8
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ราคาคา
ตรวจ
วิเคราะห
(บาท)

มาตรฐาน
การตรวจ
วิเคราะห
THP 2017

ระยะเวลา
การตรวจ
วิเคราะห
(วัน)
30

6,000

7,500

5,000/
ชนิดสาร
9,000

14
THP 2017

14

3,200

THP 2017

14

ตารางที่ 3 รายการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารและเครื่องดื่มที่มสี วนประกอบของ
กัญชงและกัญชา
วิธี
วิเคราะห

HPLC หรือ
LC-MS/MS

ชนิด
ตัวอยาง

ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ชนิด
ของแข็ง ผง
กึ่งแข็งกึ่งเหลว
และน้ำมัน
ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ชนิดน้ำ

อาหารและ
เครื่องดื่ม

ปริมาณ/น้ำหนัก

วิธีการเก็บ
รักษาตัวอยาง

ปริมาณสารสำคัญ (THC, CBD)
น้ำหนักเนื้อ
เก็บในภาชนะ
ตัวอยางทั้งหมด ปดสนิท
อยางนอย 30 กรัม เก็บในที่แหง
อุณหภูมิไมเกิน
30°C
ปริมาตรรวม
ทั้งหมดอยางนอย
250 มิลลิลิตร
และมีจำนวน
หนวยไมนอยกวา
2 หนวย
250 กรัม x 4 หนวย
หรือ
250 มิลลิลิตร
x 4 หนวย

ราคา ระยะเวลา
คาตรวจ การตรวจ
วิเคราะห วิเคราะห
(บาท)
(วัน)

1. กลุม
สาร THC
และ CBD
10,000 /
ตัวอยาง

14

2. สาร
THC หรือ
CBD
5,000/
ชนิดสาร

โลหะหนัก (heavy metal)
4 ชนิด ไดแก ตะกั่ว (lead), แคดเมียม (cadmium), สารหนู (arsenic) และปรอท (mercury)
ICP-MS/
อาหาร
200 กรัม x 1 หนวย เก็บในภาชนะ
3,200
14
ICP-OES/ และเครื่องดื่ม
หรือ
(4
ชนิ
ด
)
ปดสนิท
AAS/
500 มิลลิลิตร
ปองกันแสง
Mercury
X 2 หนวย
เก็บในที่แหง
Analyzer
อุณหภูมิไมเกิน
30°C

9
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วิธี
วิเคราะห

HPLC

GC

ชนิด
ตัวอยาง

ปริมาณ/น้ำหนัก

วิธีการเก็บ
รักษาตัวอยาง

สารพิษจากเชื้อรา
2 ชนิด ไดแก aflatoxins, ochratoxin A
เก็บในภาชนะ
เมล็ดกัญชง
100 กรัม
ปดสนิท
เก็บในที่แหง
อุณหภูมิไมเกิน
น้ำมันกัญชง
100 มิลลิลิตร
30°C
สวนประกอบของกรดไขมัน
(Fatty acid composition in oils and fats)
น้ำมันกัญชง
250 มิลลิลิตร
เก็บในภาชนะ
x 4 หนวย
ปดสนิท
เก็บในที่แหง
อุณหภูมิไมเกิน
30°C

ตารางที่ 4 รายการตรวจวิเคราะหตัวอยางเครื่องสำอางผสมกัญชง
วิธี
วิเคราะห

HPLC

HPLC

ชนิด
ตัวอยาง

ปริมาณ/
น้ำหนัก

วิธีการเก็บ
รักษาตัวอยาง

2,000/
ชนิด

14

2,000

14

ราคา ระยะเวลา
คาตรวจ การตรวจ
วิเคราะห วิเคราะห
(บาท)
(วัน)

ปริมาณสารสำคัญ CBD
50 กรัม เก็บในภาชนะปดสนิท
ปองกันแสง เก็บในที่แหง
อุณหภูมิไมเกิน 30°C

5,000

14

ปริมาณสารปนเปอน THC
ครีม โลชั่น เซรั่ม 50 กรัม เก็บในภาชนะปดสนิท
แชมพู
ปองกันแสง เก็บในที่แหง
ครีมนวดผม
อุณหภูมิไมเกิน 30°C

5,000

14

ครีม โลชั่น เซรั่ม
แชมพู
ครีมนวดผม

10

10

ราคา ระยะเวลา
คาตรวจ การตรวจ
วิเคราะห วิเคราะห
(บาท)
(วัน)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สารมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทยผลิตสารมาตรฐานแคนนาบิไดออล (Cannabidiol,
CBD) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 17034 เพื่อสนับสนุนงานตรวจพิสูจน และ
งานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑกัญชาของหองปฏิบัติการทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ
เอกชน จำหนายในราคา 5,000 บาท/50 มิลลิกรัม สามารถติดตอสั่งซื้อไดที่ศูนยรวม
บริการของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซตสำนักยาและ
วัตถุเสพติด (https://bdn.go.th/th/sDetail/11/63)

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใชกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 มี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดใหโทษในประเภท 5
ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ที่ใหเสพเพือ่ การรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได พ.ศ. 2564
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 เปนตนไป
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 พ.ศ.
2563 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
4. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง
(Hemp) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด พ.ศ. 2537
6. Thai Herbal Pharmacopoeia 2017
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หองปฏิบัตกิ ารตรวจวิเคราะห
หอ งปฏิ บั ติก ารในสั งกั ด กรมวิท ยาศาสตรก ารแพทย ในส วนกลางและสว น
ภูมิภาค ที่ใหบริการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑกัญชง และกัญชาทางการแพทย มีดังนี้
หนวยงานสวนกลาง
• สำนักยาและวัตถุเสพติด
• สถาบันวิจัยสมุนไพร
• สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
• สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
หนวยงานสวนภูมิภาค
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1/1 เชียงราย
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 3 นครสวรรค
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 สระบุรี
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5 สมุทรสงคราม
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 8 อุดรธานี
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที 11 สุราษฎรธานี
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11/1 ภูเก็ต
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 สงขลา
• ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง

12

12
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ชนิด
ตัวอยาง

พืชกัญชา
สารสกัด/
น้ำมันกัญชา/
ตำรับเมตตา
โอสถ/ตำรับ
การุณยโอสถ
ตำรับศุข
ไสยาศน
อาหารและ
เครื่องดื่ม
ปริมาณสาร
เครื่องสำอาง
ปนเปอน THC ไดแก ครีม
และสารสำคัญ โลชั่น เซรั่ม
CBD
แชมพู
ครีมนวดผม

ปริมาณ
สารสำคัญ
(THC, CBD)

รายการตรวจ
วิเคราะห










สวน
กลาง



1
*
*

1/1
*


2

*

3

4

13

*
*

5



6
*
*

7



8



9
*


10
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*
*

*




11 11/1 12 12/1

ตารางที่ 5 รายการตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑกัญชงและกัญชาทางการแพทยที่เปดใหบริการโดยหองปฏิบตั ิการในสังกัด
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ( = เปดใหบริการแลว, * = จะเปดใหบริการในเดือน เม.ย.64, ไมไดระบุ = ไมไดเปดใหบริการ)

14
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ชนิด
ตัวอยาง

สารเคมีกำจัด พืชกัญชา/
ศัตรูพืชตกคาง ตำรับยา
(multi-residues แผนไทย/
method >100 สารสกัด/
ชนิด)
น้ำมันกัญชา
สวนประกอบ น้ำมันกัญชง
ของกรดไขมัน

51 ชนิด)

พืชกัญชา/
ตำรับยา
แผนไทย/
สารสกัด/
น้ำมันกัญชา
สารเคมีกำจัด พืชกัญชา/
ศัตรูพืชตกคาง ตำรับยา
(OPs, OCs และ แผนไทย/
synthetic
สารสกัด/
pyrethroids
น้ำมันกัญชา

สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชตกคาง
(carbamates
7 ชนิด)

รายการตรวจ
วิเคราะห







*

3

*

2



1/1


1

สวน
กลาง

4

14

5

*



6

*

*

*

7

8







9

*

*

10
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11 11/1 12 12/1
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ยาฆาเชื้อรา
ตัวทำละลาย
ตกคาง
การปนเปอน
เชื้อจุลินทรีย

ochratoxin A)

โลหะหนัก
(ตะกั่ว,
แคดเมียม,
สารหนู และ
ปรอท)
สารพิษจาก
เชื้อรา
(aflatoxins,

รายการตรวจ
วิเคราะห

พืชกัญชา/
ตำรับยาแผน
ไทย/น้ำมัน
กัญชา

พืชกัญชา
เมล็ดกัญชง,
น้ำมันกัญชง,
น้ำมันกัญชา
พืชกัญชา
สารสกัด

พืชกัญชา/
ตำรับยาแผน
ไทย/สารสกัด
/น้ำมันกัญชา

ชนิด
ตัวอยาง

*





*

*

1/1







สวน
1
กลาง
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หองปฏิบตั ิการในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ภญ.บงกช พันธบูรณานนท
กลุมวัตถุเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย
โทรศัพท 0 2951 0000 ตอ 99165
e-mail bongkot.p@dmsc.mail.go.th

กรมวิทยาศาสตรการแพทยพัฒนาวิธีวิเคราะหสำหรับกัญชาทางการแพทย
และผลิตภัณฑตางๆ เชน อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อยางตอเนือ่ ง
ดังนั้น การตรวจวิเคราะหที่เปดใหบริการจริง อาจมีมากกวาที่ระบุในหนังสือเลมนี้
ดาวนโหลดไฟลหนังสือไดที่ http://bit.ly/CannabisWG
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

