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บทคัดยอ  สืบเน่ืองจากนโยบายกัญชาทางการแพทย ป พ.ศ. 2562 ทําใหเกิดหวงโซคุณคาในการพัฒนาการปลูก

การจาํหนายและการผลติผลติภณัฑกญัชาอยางรวดเรว็ สารเคมปีองกนักาํจดัศตัรพูชืตกคางและโลหะปนเปอนเปนรายการสาํคญั

ที่ใชในการคัดกรองความปลอดภัยของวัตถุดิบพืชกัญชาสําหรับผลิตภัณฑที่ใชเพื่อประโยชนทางการแพทย กรมวิทยาศาสตร

การแพทยไดดําเนินโครงการบูรณาการสรางเครือขายหองปฏิบัติการ และติดตามสงเสริมหองปฏิบัติการเครือขายใหมีความ

สามารถในการตรวจวิเคราะห การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวอยางทดสอบความชํานาญพืชกัญชา โดยใชวัตถุดิบ

พชืกญัชาท่ีเปนของกลางจากสาํนกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทีพ่บสารตกคางและสารปนเปอน โดยนาํ

มาเตรียม แบงบรรจุ และทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันของสารคลอรไพรีฟอส และไซเปอรเมทริน ดวยเครื่อง GC-ECD/

FPD มีคาเฉล่ียความเขมขน 85.6 ± 3.5 และ 32,520 ± 1,625 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม สวนแคดเมียม มีความเขมขน 344 ± 18  

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เม่ือตรวจวิเคราะหดวยเคร่ือง ICP-MS จากน้ันทดสอบความคงตัวในอุณหภูมิท่ีเลียนแบบสภาวะขนสง 

โดยเก็บตัวอยางในพื้นที่ที่ไมมีการควบคุมอุณหภูมิเปนเวลา 3 วัน แลวนํามาเก็บที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส เปนเวลา

2 เดือน พบวาปริมาณสารคลอรไพรีฟอส ไซเปอรเมทริน และแคดเมียม มีความเขมขนที่ระดับ 89.6 ± 3.4, 33,753 ± 2,619 

และ 321 ± 11 ไมโครกรมัตอกโิลกรมั ตามลาํดบั ซ่ึงผลการวเิคราะหทางสถิติมคีวามคงตัวอยูในเกณฑยอมรบั ตัวอยางพชืกญัชา

ที่เตรียมขึ้นนี้สามารถนําไปใชเปนตัวอยางทดสอบความชํานาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เปนไปตามเกณฑยอมรับ ISO 13528: 

2015 และใชในการประเมนิความสามารถหองปฏิบัตกิารวเิคราะหสารเคมีปองกันกาํจดัศตัรพูชืและโลหะหนกัไดอยางมคีณุภาพ 

คําสําคัญ: ตัวอยางทดสอบความชํานาญ, พืชกัญชา, สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคาง, โลหะปนเปอน
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บทนํา

กญัชาเปนพชืในสกลุ Cannabis จดัเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 แหงพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโทษ 

พ.ศ. 2522 ตอมาในป พ.ศ. 2562 ไดมีการแกไขเพิม่เตมิ พระราชบญัญติัยาเสพตดิใหโทษ (ฉบบัที ่7)(1)  “มาตรา 26/2

หามมิใหผูใดผลิต นําเขา หรือสงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เวนแต ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของ

ทางราชการ การแพทย การรักษาผูปวย หรือการศึกษาวิจัย และพัฒนา ทั้งนี้ ใหรวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชนทางการแพทยดวย ซึ่งไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาตโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ” และมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ได

มีการระบุยกเวนวัตถุหรือสารของกัญชาและกัญชง (Hemp) ที่ผลิตในประเทศ ไดแก (ก) เปลือก ลําตน เสนใย กิ่ง

กาน และราก (ข) ใบ ซึ่งไมมียอดหรือชอดอกติดมาดวย (ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) 

เปนสวนประกอบ และตองมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไมเกินรอยละ 0.2

โดยน้ําหนัก (ง) กากหรือเศษท่ีเหลือจากการสกัดกัญชาและตองมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocan-

nabinol, THC) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ําหนัก  ไมเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5(2) เพ่ือใหสามารถนําไปใชใน

การผลิตยาหรือสมุนไพรจากนโยบายการใชกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทย ในรูปแบบสารสกัดกัญชา น้ํามันกัญชา 

และยาตํารับแผนไทย ซ่ึงการคัดกรองวัตถุดิบใหไดคุณภาพตามท่ีตองการและลดความเส่ียงสารตกคางและสารปนเปอน

กอนนํามาใชในกระบวนการผลิตยาและผลิตภัณฑทางการแพทย จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ระบุตํารายา 

พ.ศ. 2561 ใหตํารายาตอไปน้ีเปนตํารายาแผนปจจุบัน ไดแก ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 และฉบับ

เพ่ิมเติม (Thai Herbal Pharmacopoeia 2017 and Supplements ) ในเบ้ืองตนจึงมีการใชเกณฑกําหนดปริมาณ

สารตกคางและสารปนเปอนในพืชกัญชาอางอิงตามตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยฉบับดังกลาว(3)  สําหรับ crude drugs 

มีการกําหนดปริมาณสูงสุด (maximum limits) สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคาง ไดแก สารในกลุมออรกาโน

คลอรีน กลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยดและกลุมอ่ืนๆ รวม 33 ชนิด และกําหนดปริมาณสูงสุด

ของโลหะปนเปอน 4 ชนิด ไดแก สารหนู (arsenic) แคดเมียม (cadmium) ตะก่ัว (lead) และปรอท (mercury) 

เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค สําหรับวิธีวิเคราะหสารตกคางและโลหะปนเปอนทางหองปฏิบัติการ สํานักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหารฐานะหองปฏิบัติการอางอิงดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศ ไดรับมอบ

หมายจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย ใหรับผิดชอบการตรวจวิเคราะหดานความปลอดภัยของกัญชาเพ่ือใชประโยชน

ทางการแพทย  ดังนั้นจึงมีการพัฒนาและทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหใหครอบคลุมชนิดตัวอยางพืชกัญชา 

สารสกัดกัญชา นํ้ามันกัญชาและตํารับยากัญชา รวมทั้งมีการถายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะหใหกับศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยสวนภูมิภาค(4) เพื่อเปนการขยายหนวยบริการรองรับความตองการในพื้นที่ทั้ง 12 เขตสุขภาพ และสราง

เครือขายหองปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ใหเปนที่ยอมรับในความเทาเทียมกันของผลการวิเคราะห จึงจําเปนตอง

มีกระบวนการตรวจสอบความสามารถหองปฏิบัติการ เชน การเขารวมเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการ

(interlaboratory comparison) การเขารวมแผนทดสอบความชํานาญ (proficiency testing) แตเน่ืองจากพืชกัญชา

มีการควบคุมเปนยาเสพติดและเปนเร่ืองใหม จึงไมมีหนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศเปนหนวยบริการ

ดานแผนทดสอบความชํานาญในการวิเคราะหสารตกคางและโลหะปนเปอน ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการศึกษาและพัฒนา

ตัวอยางทดสอบความชํานาญพืชกัญชาใหมีคุณสมบัติเหมาะสมซ่ึงอางอิงเกณฑยอมรับการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน

และความคงตัว ตามมาตรฐาน ISO 13528 : 2017(5) เพ่ือนําไปใชประเมินความสามารถหองปฏิบัติการวิเคราะห

เชิงปริมาณสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางและโลหะปนเปอนไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC

17043 : 2010(6)  
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วัสดุและวิธีการ

วัสดุ

ตัวอยางกัญชาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนพืชกัญชาที่เปนของกลาง มีลักษณะเปนกัญชาแหงอัดแทง จํานวน 

5 กอน นํ้าหนักรวม 5 กิโลกรัม ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ 

ที่ ยส 1102/15458 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยที่สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร

การแพทย เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการตรวจวิเคราะหและศึกษาวิจัยเก่ียวกับการตรวจวิเคราะหสารพิษ สารปน

เปอน และสารสาํคญัของกญัชาและกญัชง ซึง่มีการดาํเนนิงานภายใตโครงการบรูณาการพฒันากญัชาทางการแพทยและ

ผลิตภัณฑสุขภาพจากพืชกัญชา จึงเปนผูไดรับอนุญาตมีไวในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 (หนังสือ

สําคัญ ที่ 25/2562) และเปนผูรับอนุญาตจําหนาย ซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 (หนังสือสําคัญ ที่ 8/2563)

สารละลายมาตรฐานท้ังหมดเปน certified reference material (CRM) grade และเปนผลิตภัณฑของ 

CPA chem ประเทศฝร่ังเศส ประกอบดวย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก synthetic pyrethroid pesticide 

standard 8 components ความเขมขน 100 mg/l, organophosphorus pesticide standard 25 components 

ความเขมขน 100 mg/l โดยมีคา uncertainty value ≤ 2.6 mg/l และสารละลายมาตรฐานโลหะหนัก ประกอบดวย 

ตะก่ัว แคดเมียม สารหนู และปรอท ความเขมขน 1,000 mg/l มีคา uncertainty value ≤ 4.9 mg/l 

เคร่ืองมือและอุปกรณ ไดแก เคร่ืองช่ังไฟฟา 3 ตําแหนง และ 4 ตําแหนง, เคร่ืองบด (Mill Machine, 

POWTEQ HM100), เคร่ืองผสมอาหาร ขนาด 3 ลิตร, เคร่ืองปดผนึกดวยความรอน (heat sealer machine), 

เคร่ือง GC-ECD/FPD (Gas Chromatograph-Electron Capture Detector/Flame Photometric

Detector), เคร่ืองยอยระบบไมโครเวฟ ย่ีหอ Mile stone รุน UltraWave, เคร่ือง Inductively Coupled Plasma 

Mass Spectrometry (ICP-MS), เคร่ือง Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometer (GFAAS), 

เคร่ือง Mercury Analyzer (cold vapour atomic absorption spectrometry technique), เคร่ืองระเหยดวย

ไนโตรเจน, micropipettes ขนาด 2-20 µl, 20-200 และ 200-1000 µl, volumetric flask ขนาด 5 ml, 10 ml 

และ 25 ml, round bottom flask ขนาด 250 มิลลิลิตร, centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร, Quartz sample 

tube ขนาด 1 มิลลิลิตร, มีดสแตนเลส, ชอนสแตนเลส, ซองพลาสติกลามิเนตอลูมิเนียมฟอยด

วัสดุวิทยาศาสตร ไดแก QuEChERS Extraction Packet, AOAC Method P/N 5982-7755; MgSO4 

6 g และ NaOAc 4 g, dispersive SPE P/N 5982-5421; MgSO4 150 mg, C18EC 50 mg, GCB 50 mg 

และ 50 mg PSA

การเตรียมตัวอยางทดสอบความชํานาญ

การดําเนินแผนทดสอบความชํานาญการวิเคราะหพืชกัญชามีการวางแผนดําเนินการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC

17043 : 2010 โดยข้ันตอนการวางแผนมีการพิจารณาและกําหนดประเด็นสําคัญ ตามขอกําหนด 4.4.1 ไดแก วัตถุประสงค 

กลุมเปาหมายสมาชิกหองปฏิบัติการ ชนิดสาร ชวงปริมาณการวิเคราะห การจัดการตัวอยางทดสอบ วิธีท่ีใชในการ

ทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันและความคงตัว กําหนดเกณฑการประเมินผล จัดเตรียมเอกสารท่ีจําเปนสําหรับสมาชิก 

รูปแบบการรายงาน และรายละเอียดอ่ืน ในการเตรียมตัวอยางทดสอบความชํานาญ ตามขอกําหนด 4.4.2 จะตอง

พิจารณาลักษณะชนิดตัวอยาง ปริมาณสารท่ีตรวจวัด สมบัติความเปนเน้ือเดียวกันและความคงตัว เพ่ือใชเปนตัวอยาง

ทดสอบความชํานาญไดอยางมีคุณสมบัติเหมาะสม ซ่ึงตัวอยางทดสอบความชํานาญเปาหมายท่ีตองการ คือ ตัวอยาง

ท่ีเตรียมจากพืชกัญชาท่ีมีสารตกคางและสารปนเปอนอยูแลว (incurred sample) จึงไดมีการคัดเลือกพืชกัญชา

ท่ีเปนของกลาง ซ่ึงมีรายงานการตรวจพบสารตกคางและสารปนเปอน ท้ังน้ีตัวอยางท่ีเตรียมจะมีชนิดและปริมาณสาร

ท่ีตรวจวัดตามสถานการณจริงของตัวอยางท่ีหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหจะไดรับ การเตรียมตัวอยางเร่ิมจาก
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นํากัญชาแหงอัดแทงน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ห่ันแบงช้ินสวนดวยมีดใหเปนเปนช้ินเล็กขนาดประมาณ 1 น้ิว จากน้ัน

บดละเอียดดวยเคร่ืองบดปน (Mill Machine, POWTEQ HM100) กอนนํามาผสมรวมกันแลวรอนผานตะแกรง

สแตนเลส (Standard Sieve, Aperture 1.0 mm) ไดตัวอยางพืชกัญชาท่ีเตรียมไดมีลักษณะเปนผง ขนาดไมเกิน 

1.0 มิลลิเมตร น้ําหนักรวม 840 กรัม นําตัวอยางท่ีไดผสมรวมกันดวยเคร่ืองผสมอาหารหัวตะกรอ แลวใชชอนสแตน

เลส ตักเก็บตัวอยางแบบสุม จํานวน 3 จุด เพ่ือนําตัวอยางแตละจุดไปทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันเบ้ืองตน เม่ือผล

การทดสอบปริมาณสารผานเกณฑของการทําซ้ํา (Relative Standard Deviation) นอยกวารอยละ 22  ทําการแบง

บรรจุโดยนําผงพืชกัญชามาผสมใหเขากันโดยใชเคร่ืองผสมอาหารหัวตะกรอ นาน 30 นาที พรอมท้ังกวนใหเขากัน

อยางสม่ําเสมอในแตละคร้ังท่ีมีการสุมตัก บรรจุใสซองพลาสติกลามิเนตอลูมิเนียมฟอยดท่ีติดฉลากเรียงหมายเลขตาม

ลําดับการบรรจุ ช่ังน้ําหนักประมาณ 15 กรัมตอซอง ผนึกปากซองปดสนิทดวยเคร่ืองปดผนึกดวยความรอน (heat 

sealer machine) และรวบรวมซองตัวอยางใสกลองพลาสติกปดฝา เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิไมเกิน –10 องศาเซลเซียส

เม่ือทําการสุมตัวอยางท่ีเตรียมไดไปทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันและความคงตัวกรณีท่ีพบวาผลเปนไปตามเกณฑ

ISO 13528 :  2015 จะถือวาตัวอยางดังกลาวมีคุณสมบัติเปนตัวอยางทดสอบความชํานาญ

  

วิธีวิเคราะหการตกคางของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 วิธีวิเคราะหท่ีใชเปน modified QuEChERS(7, 8) Smart DI 0600 SOP 0005 :  In-house method 

based on AOAC (2019) 2007.01 ช่ังตัวอยางพืชกัญชาท่ีบดละเอียด 1.0 กรัม ลงใน centrifuge tube ขนาด 50

มิลลิลิตร เติมน้ํากล่ันหรือน้ํา (deionized water) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร แชท้ิงไว 30 นาที เพ่ือเพ่ิมความช้ืนจน

ตัวอยางดูดซับน้ําและพองตัว ใสแทงเซรามิกเพ่ือชวยในการกวนผสม จากน้ันเติม 1% acetic acid in acetonitrile 

10 มิลลิลิตร เขยาดวยมือ 1 นาที เติมสารผสม extraction kit (AOAC 2007.01) แลวเขยาใหเขากันดวยมืออีก 1 

นาที นําไป centrifuge ท่ีความเร็วรอบ 4,000 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที ตัวอยางจะเกิดการแยกช้ัน ปเปต 1 มิลลิลิตร

ดูดสารสกัดช้ันบนนํามาทําใหบริสุทธ์ิดวย dispersive SPE ท่ีเหมาะสม จากน้ัน centrifuge อีกคร้ัง ท่ีความเร็วรอบ

และเวลาเทาเดิม เพ่ือใหเกิดการแยกช้ันระหวางของแข็งและของเหลว ปเปตสารละลายดานบน 0.5 มิลลิลิตร ระเหย

แหงดวยแกสไนโตนเจน แลวปรับปริมาตรเปน 0.5 มิลลิลิตร ดวยสารละลายผสมระหวาง n-hexane และ ethyl 

acetate นําไปตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณดวยเคร่ืองมือ GC-ECD สําหรับการวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีนและสารสังเคราะหไพรีทรอยด และ GC-FPD สําหรับการวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชกลุมออรกาฟอสฟอรัส วิเคราะหดวยเทคนิค matrix-matched calibration curve มีการควบคุมคุณภาพผล

การวิเคราะห โดยทําการสกัดและตรวจวิเคราะหตัวอยางชา (dried tea) ท่ีตรวจไมพบสารตกคาง (blank sample) 

แลวเติมสารมาตรฐาน ท่ีระดับความเขมขน 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ใชเกณฑยอมรับการคืนกลับ (recovery)

อยูในชวง 70-120% วิธีท่ีใชวิเคราะหผานการทดสอบความใชไดของวิธี และความคุมกระบวนการวิเคราะหตาม

เอกสาร SANTE/12682/2019 ซ่ึงเปนแนวทางวิธีการตรวจสอบความถูกตองและขอกําหนดในการควบคุมคุณภาพผล

การวิเคราะหในสหภาพยุโรป เพ่ือใหม่ันใจในความถูกตองของขอมูลท่ีใชสําหรับตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีระบุปริมาณ

การตกคางสูงสุดท่ีสามารถยอมรับไดตามกฎหมาย หรือนําขอมูลไปใชในการประเมินการสัมผัสสารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืช

วิธีวิเคราะหการปนเปอนของโลหะหนัก 

การตรวจวิเคราะหการปนเปอนของแคดเมียม (Cadmium) ดวยวิธี In-house method based on AOAC 

(2019) 2015.01(9) โดยช่ังตัวอยางพืชกัญชาท่ีบดละเอียด 0.6 กรัม ลงใน Quartz sample tube เติม deionized 

water ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เพ่ือปองกันตัวอยางเกิดการประทุจากการเติมกรดไนตริกเขมขน (min. 67% w/v, 



การพัฒนาตัวอยางทดสอบความชํานาญการวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช วิชาดา จงมีวาสนา และคณะ
และโลหะหนักในพืชกัญชา

545วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปที่ 63 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

high purity for trace analysis) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากน้ันนําไปยอยดวยเคร่ืองยอยไมโครเวฟจนสารละลาย

ใสไมมีตะกอน ยกออกจากเคร่ืองและปลอยใหเย็นลงถึงอุณหภูมิหอง แลวเทใสขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)

ขนาด 25 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรดวย deionized water ใหเปน 25 มิลลิลิตร แลวนําไปวัดหาความเขมขนของ

แคดเมียมโดยใชเคร่ืองมือ ICP-MS 

การตรวจวิเคราะหการปนเปอนของตะก่ัว (Lead) และสารหนูท้ังหมด (Total Arsenic) โดยยอยตัวอยาง

พรอมกันแตวัดหาปริมาณสารท้ังสองชนิดดวยเทคนิคท่ีแตกตางกัน ดังน้ี ช่ังตัวอยางพืชกัญชาท่ีบดละเอียด 0.3 กรัม 

ลงใน Quartz sample tube  เติม deionized water ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เพ่ือปองกันตัวอยางเกิดการประทุ 

จากการเติมกรดไนตริกเขมขน (min. 67% w/v, high purity for trace analysis) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร แลวนํา

ไปยอยดวยเคร่ืองยอยไมโครเวฟจนสารละลายใสไมมีตะกอน ยกออกจากเคร่ืองและปลอยใหอุณหภูมิเย็นลงเทากับ

อุณหภูมิหอง จากน้ันเทใสขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรดวย deionized water ใหเปน 25 

มิลลิลิตร แบงสารละลายปริมาตรประมาณ 1 - 2 มิลลิลิตร เพ่ือนําไปวัดหาความเขมขนของตะก่ัวดวยเคร่ือง GFAAS 

ตาม Smart DI 0600 SOP 0012 :  AOAC (2019) 999.10(10)  และตวงสารละลายปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใสในขวด

วัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร เติม internal standard ปรับปริมาตรเปน 10 มิลลิลิตร จากน้ันนําไปวัดหาความเขมขน

ของสารหนูท้ังหมดดวยเคร่ือง ICP-MS ตาม In-house method based on AOAC (2019) 2015.01

การตรวจวิเคราะหการปนเปอนของปรอทท้ังหมด (Total Mercury) ใชวิธี Smart DI 0600 SOP 0013 :  

In-house method based on AOAC (2019) 997.15(11) โดยช่ังตัวอยางพืชกัญชาท่ีบดละเอียด 0.3 กรัม ลงใน 

round bottom flask ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมกรดผสมเขมขนระหวางกรดไนตริกและกรดซัลฟูริก อัตราสวน 1 : 1 

ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ต้ังบนเปลวไฟเพ่ือเรงการยอยสารอินทรียและอนินทรียจนกลายเปนสารละลายใสไมมีตะกอน 

ยกลงจากเปลวไฟและปลอยใหอุณหภูมิเย็นลงเทากับอุณหภูมิหอง เติมสารละลาย KMnO
4
 เพ่ือออกซิไดสปรอทใหอยู

ในรูป Hg2+ จากน้ันเติมสารละลาย Tin (II) chloride เพ่ือรีดิวซปรอทใหอยูในรูป Hg0 ซ่ึงอยูในสถานะไอ สามารถ

ตรวจวัดปรอทท้ังหมดโดยเคร่ือง mercury analyzer ซ่ึงเรียกวา cold vapour atomic absorption 

spectrometry technique 

การทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน 

สุมซองบรรจุตัวอยางพืชกัญชาท่ีเตรียมได แบบสุมอิสระ (random sampling) จํานวน 10 ซอง โดยใช

คําส่ัง RANDBETWEEN ในโปรแกรม Excel กอนนํามาวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก โดยทํา

การวิเคราะหซองละ 2 ซํ้า ตามวิธีวิเคราะหที่ระบุดังกลาวขางตน นําผลการวิเคราะหมาคํานวณทางสถิติเพื่อตรวจสอบ

คาสุดตาง (maximum difference) โดยใช Cochran’s test ในการทดสอบความแปรปรวนภายในของตัวอยาง 

(within sample variation) จากน้ันทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันตาม ISO 13528 :  2015 โดยวิเคราะหความ

แปรปรวนดวย One way ANOVA single factor for homogeneity test ไดคา mean square between 

(MSB) และ mean square within (MSW) คํานวณคาเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวางตัวอยาง (S
s
, between samples 

standard deviation)

    √  |MSB-MSW|
จากสูตร      s

s
 = 

            √2

โดยใชเกณฑยอมรับท่ี S
s
 ของทุกรายการวิเคราะห ควรมีคานอยกวา 0.3 ของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานประเมิน

ผลการทดสอบความชํานาญ (standard deviation ของ PT, σpt) 
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การทดสอบความคงตัว

สุมซองบรรจุตัวอยางพืชกัญชา แบบสุมอิสระ จํานวน 3 ซอง นํามาบรรจุในซองกระดาษ วางไวในพื้นที่ที่ไมมี

การควบคุมอุณหภูมิ เปนเวลา 3 วัน เพื่อเลียนแบบสภาวะการขนสงที่ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ในชวงเวลาการเดินทาง

จากสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทยไปถึงหองปฏิบัติการสมาชิก จากนั้นนํามา

เก็บไวท่ี   -10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 เดือน นํามาวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก โดยควบคุม

สภาวะท่ีเหมือนกันตลอดกระบวนการทดสอบคงตัวและการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน ไดแก วิธีวิเคราะห ผูวิเคราะห

และเคร่ืองมือ นําคาเฉล่ียท่ีไดมาเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน พิจารณาการยอมรับ

จากเกณฑกําหนดตาม ISO 13528 :  2015

ผล

ตัวอยางพืชกัญชาท่ีเตรียมไดมีลักษณะเปนผง ขนาดไมเกิน 1.0 มิลลิเมตร น้ําหนักรวม 840 กรัม เม่ือสุม

ตัวอยางจาก 3 จุด และนําแตละจุดมาตรวจวิเคราะห พบวามีการตกคางของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดแก 

chlorpyrifos และ cypermethrin และตรวจพบการปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก cadmium, lead, total arsenic

และ total mercury โดยผลการทดสอบปริมาณสารผานเกณฑของการทําซ้ํา นอยกวารอยละ 22 ของทุกสาร

จากน้ันทําการแบงบรรจุ ไดตัวอยางจํานวน 56 ซอง งานวิจัยคร้ังน้ีตองการนําเสนอรายละเอียดผลการศึกษาความเปน

เน้ือเดียวกัน และความคงตัวของสาร 3 ชนิด ไดแก chlorpyrifos, cypermethrin และ cadmium ซ่ึงสมบัติทางเคมีและ

ความเปนพิษของสารเหลาน้ีดังแสดงในตารางท่ี 1

ผลการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน ของสารดังกลาวจากตัวอยาง 10 ซอง ทําการวิเคราะหซองละ 2 ซ้ํา 

พบปริมาณสารและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี chlorpyrifos 85.6 ± 3.5, cypermethrin 32,520 ± 1,625 ไมโครกรัม

ตอกิโลกรัม และ cadmium 344 ± 18 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เม่ือประเมินคาความเบ่ียงเบนทางสถิติของปริมาณ

สารตกคางภายในซองตัวอยางเดียวกัน และระหวางซองตัวอยางท่ีตางกัน จากเกณฑกําหนด ตาม ISO 13528 : 2015 

การวิเคราะหคาสุดตางโดย Cochran’s test เพ่ือทดสอบความแปรปรวนภายในของตัวอยาง และคํานวณคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานระหวางตัวอยาง (between samples standard deviation, ss) พบวาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานระหวาง

ตัวอยาง มีคานอยกวา 0.3 เทาของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปาหมายท่ีคํานวณจาก Horwitz’ equation และคาเฉล่ีย

ของการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน (คา ss< 0.3σpt (Horwitz)) ซ่ึงแสดงวาตัวอยางมีความเปนเน้ือเดียวกันและเพียงพอ

ท่ีจะใชเปนตัวอยางทดสอบความชํานาญ ดังแสดงในตารางท่ี 2

เน่ืองจากคุณสมบัติสําคัญของตัวอยางทดสอบความชํานาญตองมีท้ังความเปนเน้ือเดียวกันและความคงตัว

ในชวงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือดําเนินแผนทดสอบความชํานาญ ดังน้ันเม่ือตัวอยางพืชกัญชาท่ีเตรียมผานการทดสอบและ

มีสมบัติของความเปนเน้ือเดียวกันแลว จําเปนจะตองศึกษาความคงตัวของสารในตัวอยาง เพ่ือใหม่ันใจวาตัวอยางดังกลาว

มีความเหมาะสมท่ีจะใชในการประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการ จากการออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาความ

คงตัวโดยเก็บตัวอยางในบริเวณท่ีไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงตัวอยางจะอยูในสภาวะสัมผัสกับอุณหภูมิในชวง 28-34 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน จากน้ันนํามาเก็บไวท่ี -10 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 เดือน กอนนํามาวิเคราะหสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืชและการวิเคราะหโลหะหนักดวยวิธีวิเคราะหเดียวกันกับการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน มีคาเฉล่ีย

จากการทดสอบความคงตัวและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานดังน้ี chlorpyrifos 89.6 ± 3.4, cypermethrin 33,75- ± 2,619 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม และ cadmium 321 ± 11  ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
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Chemicals Properties Toxicity

Organophosphorus 
pesticide: chlorpyrifos

CAS Number 2921-88-2
Molecular Formula
C

9
H

11
Cl

3
NO

3
PS

Acute toxicity, (Category 3), H301 Toxic if 
swallowed
Acute toxicity, (Category 1), H400 Very toxic       
to aquatic life.
Aquatic Chronicity, (Category 1), H410 Very 
toxic to aquatic life with long lasting effects
Acceptable Daily Intake (ADI): 0.01 mg/kg
body weight (JMPR in 2004)(12)

Synthetic pyrethroid 
Pesticide: cypermethrin 
(mix isomers)

CAS Number: 52315-07-8
Molecular Formula 
C

22
H

19
Cl

2
NO

3

Acute toxicity, Oral (Category 3), H301
Acute toxicity, Inhalation (Category 4), H332
Specific target organ toxicity - single exposure 
(Category 3), Respiratory system, H335
Acceptable Daily Intake (ADI): 0-0.02 mg/kg body 
weight, summary for cypermethrins, 
including alpha-cypermethrin and
zeta-cypermethrin (JMPR in 2006)(13)

Food Contaminant: 
Cadmium

Cd2+

CAS Number: 7440-43-9 Mutagenicity, (category 1B), H340 May cause 
genetic defects
Carcinogenicity, (category 1B), H350 May 
cause cancer
Reproduction toxicity, (category 1), H360 May 
damage fertility or the unborn child.
Eye irritation (category 2A), H319 Causes 
serious eye irritation.
Provisional tolerable monthly intake (PTMI): 
25 µg/kg body weight(14)

ตารางท่ี 1  สมบัติทางเคมีและความเปนพิษของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในตัวอยางพืชกัญชา

วิเคราะหผลความคงตัวโดยเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย จากการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันและ

คาเฉล่ีย จากการทดสอบความคงตัว ซ่ึงผลของการศึกษาความคงตัวของปริมาณสาร chlorpyrifos  cypermethrin 

และ cadmium เม่ือเก็บในสภาวะเลียนแบบการขนสงโดยไมมีการควบคุมอุณหภูมิ เปนเวลา 3 วัน พบวามีความคงตัว

เพียงพอตามมาตรฐาน ISO 13528 : 2015 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในตัวอยาง

 พืชกัญชา 

หมายเหตุ   ss (between samples standard deviation) คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานระหวางตัวอยาง 

                 √   |MSB-MSW|
 คํานวณ  จาก ss  = 
          √2

    σpt (Horwitz) คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปาหมายที่คํานวณจาก Horwitz’ equation และคาเฉลี่ยของ

              การทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันเพื่อใชประเมินผลการทดสอบความชํานาญ

รหัสตัวอยาง

ปริมาณสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคาง (µg/kg)  ปริมาณโลหะปนเปอน (µg/kg)

Chlorpyrifos Cypermethrin Cadmium

Duplicate 1 Duplicate 2 Duplicate 1 Duplicate 2 Duplicate 1 Duplicate 2

#MJ-05 86.6 83.2 33,833 34,134 357 314

#MJ-10 92.9 84.6 30,632 32,299 362 346

#MJ-14 81.5 87.3 30,694 32,939 347 324

#MJ-18 92.7 83.0 29,825 32,411 344 347

#MJ-22 81.7 82.5 29,051 32,043 326 333

#MJ-28 90.6 87.4 35,670 32,374 358 328

#MJ-49 84.7 83.0 32,438 33,055 364 359

#MJ-51 84.6 88.1 31,791 34,089 317 353

#MJ-55 87.6 84.2 33,391 33,055 349 317

#MJ-56 84.9 81.5 34,679 32,002 371 369

Mean 
homogeneity 85.6 32,520 344

SD 3.5 1,625 18

Cochrancritical 0.602 0.602 0.602

Cochrancalculation 0.367 0.229 0.311

σpt(Horwitz)
18.8 3,080 65

ss(between samples standard deviation)
0 537.8 8

0.3 σpt(Horwitz)
5.6 924 19

ss< 0.3σpt (Horwitz)
Passed Passed Passed

เม่ือนําคาปริมาณสารตกคางและสารปนเปอนท่ีไดจากการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน และทดสอบ

ความคงตัว แสดงเปน scatter plot เพ่ือสังเกตแนวโนมความสัมพันธระหวางลําดับหมายเลขตัวอยางหรือลําดับของ

การแบงบรรจุ โดย แกน x คือ หมายเลขตัวอยางท่ีซอง และ แกน y คือ ปริมาณสาร โดยปริมาณสารท้ัง 3 ชนิด ไดแก 

chlorpyrifos, cypermethrin และ cadmium มีการกระจายตัว ดังแสดงในภาพท่ี 1-3 ตามลําดับ จากภาพท่ี 1 

พบวาผลการวิเคราะหความเปนเน้ือเดียวกันของสาร chlorpyrifos มีการกระจายตัวอยูในชวง ± 0.3 σpt(Horwitz) 
มีคา

เฉล่ียของความเปนเน้ือเดียวกันท่ีความเขมขน 85.6 ± 3.5 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ 

(relative standard deviation, RSD) รอยละ 4.1 และคาเฉล่ียความคงตัวท่ี 89.6 ± 3.4 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 

ซ่ึงอยูในชวงเกณฑยอมรับ เน่ืองจาก |y1- y2|<0.3 σpt(Horwitz)
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ผลการวิเคราะหความเปนเน้ือเดียวกันของสาร cypermethrin ดังแสดงในภาพท่ี 2 พบวามีการกระจายตัว

อยูในชวง ± 0.3 σpt(Horwitz)
 มีคาเฉล่ียของความเปนเน้ือเดียวกันท่ีความเขมขน 32,520 ± 1,625 ไมโครกรัม

ตอกิโลกรัม มีคา RSD รอยละ 5.0 ในเบ้ืองตนผลคาเฉล่ียของการทดสอบความคงตัวท่ี 33,750 ± 2,619 ไมโครกรัมตอ

กิโลกรัม มีคาไมอยูในชวงเกณฑยอมรับ แตเม่ือนําคาความไมแนนอนขยาย (expanded uncertainty) ของคาความ

แตกตางของคาเฉล่ียการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันและการทดสอบความคงตัว รวมกับ 0.3 เทาของคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานเปาหมาย ท่ีคํานวณจาก Horwitz’ equation ซ่ึงเปนการขยายชวงเกณฑยอมรับ คํานวณจากสูตร  |y1- y2| 

< 0.3 σpt(Horwitz)
 +2√(u2 (y

1
)+u2 (y

2
) จะพบวาสาร cypermethrin ในตัวอยางมีความคงตัวอยูในเกณฑยอมรับ

สําหรับผลการวิเคราะหความเปนเน้ือเดียวกันของ cadmium จะพบวามีการกระจายตัวอยูในชวง 

± 0.30.3σpt (Horwitz) มีคาเฉล่ียของความเปนเน้ือเดียวกันท่ีความเขมขน 344 ± 18 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม มีคา RSD

รอยละ 5.2 ในเบ้ืองตนผลคาเฉล่ียของการทดสอบความคงตัวท่ี 321 ± 11 มีคาไมอยูในชวงเกณฑยอมรับ แตเม่ือ

คํานวณขยายชวงเกณฑยอมรับโดยพิจารณาคาความไมแนนอนเชนเดียวกันกับกรณีการทดสอบความคงตัวของสาร

cypermethrin พบวา cadmium มีความคงตัวอยูในเกณฑยอมรับ ดังแสดงในภาพท่ี 3 

Mean 
(stability): y2 89.6 33,753

SD 3.4 2,619

Mean 
(homogeneity): y1 85.6 32,520

|y1- y2| 4.0 1,233

σpt(Horwitz)
18.8 3,080

0.3σpt(Horwitz) 5.6 924

|y
1
- y

2
|<0.3σpt(Horwitz) Passed Not Passeda

 - 2,028

 - Passedb

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความคงตัวของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนักในตัวอยางพืชกัญชา

หมายเหตุ :  a ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของปริมาณสารจากการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันและปริมาณสารจากการทดสอบ
 ความคงตัว มีคามากกวา 0.3 เทาของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปาหมาย ท่ีคํานวณจาก Horwitz’ equation เพ่ือใชประเมินผล
 การทดสอบความชํานาญ 

b ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของปริมาณสารจากการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกันและปริมาณสารจากการทดสอบ
 ความคงตัวอยูในชวงเกณฑยอมรับ เม่ือคาความไมแนนอนขยายของคาความแตกตางของคาเฉล่ียการทดสอบ
 ความเปนเน้ือเดียวกันและการทดสอบความคงตัว รวมกับ 0.3 เทาของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเปาหมาย ท่ีคํานวณ
 จาก Horwitz’ equation 

รหัสตัวอยาง

ปริมาณสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคาง (µg/kg) ปริมาณโลหะปนเปอน (µg/kg)

Chlorpyrifos Cypermethrin Cadmium

Duplicate 1 Duplicate 2 Duplicate 1 Duplicate 2 Duplicate 1 Duplicate 2

#MJ-07 95.3 90.8 35,296 35,213 303 335

#MJ-39 89.7 86.6 33,478 33,267 322 326

#MJ-46 89.3 85.9 36,302 28,961 322 317

0.3σpt(Horwitz)
+2√u2(y

1
)+u2(y

2
)

|y
1
- y

2
|<0.3σpt(Horwitz)

+2√u2(y
1
)+u2(y

2
)

321

11

344

23

65

19

Not Passeda

27

Passedb
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ภาพที่ 1 การกระจายตัวของผลวิเคราะหปริมาณสาร chlorpyrifos จากการทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันและ

 การทดสอบความคงตัว 

ภาพท่ี 2  การกระจายตัวของผลวิเคราะหปริมาณสาร cypermethrin จากการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน และ

 การทดสอบความคงตัว 



การพัฒนาตัวอยางทดสอบความชํานาญการวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช วิชาดา จงมีวาสนา และคณะ
และโลหะหนักในพืชกัญชา
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วิจารณ

การศึกษาพัฒนาตัวอยางทดสอบพืชกัญชา โดยเลือกชนิดตัวอยางท่ีตรวจพบการตกคางอยูแลว (incurred 

sample) เน่ืองจากพืชกัญชามีการดูดซึมสารเหลาน้ีเขาไปในเน้ือเย่ือพืชไดจากส่ิงแวดลอมหรืออาจไดรับจากการฉีดพน

ในแปลงเกษตร หรือฉีดพนเพ่ือทําลายแมลงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายในขณะเก็บรักษากัญชาแหง เปนตน

ซ่ึงจะเปนสภาพตัวอยางจริงท่ีหองปฏิบัติการจะไดรับ ท้ังน้ีตัวอยางดังกลาวจะเกิดประโยชนในการใชประเมินประสิทธิภาพ

วิธีวิเคราะหของหองปฏิบัติสมาชิกเครือขายท่ีอาจผานการศึกษา single laboratory validation โดยใช spiked sample

เพียงอยางเดียว แมวาจะมีคารอยละของการกลับคืนในการควบคุมคุณภาพอยูในเกณฑยอมรับ แตเม่ือวิเคราะหตัวอยาง

ทดสอบความชํานาญท่ีเปน incurred sample อาจมีผลวิเคราะหท่ีเบ่ียงเบนไปในทางลบ หรือนอยกวาคาปริมาณสารใน

ตัวอยางทดสอบท่ีเปนคากําหนด สังเกตจากผลการประเมินมีคา z-score เปนลบนอกเกณฑกําหนด ซ่ึงหองปฏิบัติการ

ควรพิจารณาสาเหตุสําคัญ ไดแก การเลือกใชตัวทําละลายท่ีไมเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ท่ีจะละลายหรือ

สกัดสารท่ีอยูในเน้ือเย่ือของตัวอยางออกมา โดยเฉพาะอยางย่ิงตัวอยางท่ีมีลักษณะเปนพืชแหง ในการวิเคราะหสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืชและการวิเคราะหโลหะหนัก จําเปนตองมีข้ันตอนการเติมน้ําลงในตัวอยางท้ังน้ีเพ่ือใหน้ําซึมเขาไป

ในเน้ือเย่ือของตัวอยางและเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดเม่ือเติมตัวทําละลาย ในกรณีท่ีไมมีการเติมน้ําจะพบวาผล

การวิเคราะหมีปริมาณสารนอยกวาเม่ือเติมน้ําเน่ืองจากตัวทําละลายจะสามารถสกัดสารท่ีเคลือบอยูท่ีบนผิวของตัวอยาง

ไดเทาน้ัน การใชตัวอยางทดสอบความชํานาญลักษณะดังกลาวจึงสอดคลองกับหลักการออกแบบตัวอยางทดสอบ

ความชํานาญท่ีมุงใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาความสามารถของหองปฏิบัติการสมาชิกน้ันจะตองคํานึงถึงชนิดและ

ปริมาณสารท่ีตรวจวัดใหสอดคลองใกลเคียงกับตัวอยางจริงท่ีหองปฏิบัติการทําการวิเคราะห รวมท้ังใชสารมาตรฐาน

ท่ีมีสมบัติการสอบกลับไดทางมาตรวิทยา ทําใหสามารถตอยอดพัฒนาตัวอยางทดสอบความชํานาญท่ีมีคุณสมบัติ

ภาพท่ี 3 การกระจายตัวของผลวิเคราะหคาปริมาณโลหะ cadmium จากการทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน

 การทดสอบความคงตัว 
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เปนวัสดุอางอิงเน่ืองจากมีเปนความเปนเน้ือเดียวกัน มีความคงตัวท่ีเหมาะสมและมีคาความไมแนนอนท่ีมี

ความสมเหตุสมผลนาเช่ือถือ อยางไรก็ตามการคนหาตัวอยางท่ีเปน incurred sample ท่ีมีชนิดสารและปริมาณท่ี

เหมาะสมกับการประเมินความสามารถของหองปฏิบัติการน้ันเปนเร่ืองยาก อาจตองมีการคัดเลือกตัวอยางจากหลายแหลง

เพ่ือนํามาวิเคราะหทราบปริมาณสารในเบ้ืองตนท่ีเหมาะสมแลวนํามาเตรียมเปนตัวอยางทดสอบความชํานาญตอไป 

จากผลการวิเคราะหทดสอบความเปนเน้ือเดียวกัน พบชนิดสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคาง ไดแก 

chlorpyrifos มีคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีระดับความเขมขน 85.6 ± 3.5 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม เม่ือ

เทียบกับปริมาณสูงสุด (maximum limits, ML) ของ chlorpyrifos ท่ีระบุ 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (หรือ 200 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) คิดเปนปริมาณตกคางนอยกวาคา ML ประมาณ 0.4 เทา ในขณะท่ีพบสาร cypermethrin ท่ี 

32,520 ± 1,625 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม คิดเปนปริมาณตกคางมากกวาคา ML 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (หรือ 1,000 

ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) ถึง 32.5 เทา และพบการการปนเปอนของ cadmium ท่ีระดับความเขมขน 344 ± 18 ไมโครกรัม

ตอกิโลกรัม ซ่ึงมีปริมาณใกลเคียงกับคา ML ท่ีระบุ 0.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (300 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) ในตํารา

มาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 และฉบับเพ่ิมเติม ดังน้ันตัวอยางพืชกัญชาท่ีเตรียมไดมีชนิดและปริมาณสาร

ท่ีสามารถใชเปนตัวแทนชนิดสาร ท่ีมีการควบคุมปริมาณสารตกคางและโลหะหนักปนเปอนในวัตถุดิบกัญชาสําหรับ

การผลิตเปนผลิตภัณฑทางการแพทย จากผลศึกษาความคงตัวโดยเก็บไวในพ้ืนท่ีท่ีไมมีการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือเลียนแบบ

สภาวะในขณะขนสง ซ่ึงตัวอยางท่ีเตรียมไดมีการสัมผัสกับอุณหภูมิในชวง 28-34 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน

ผลการศึกษาดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาตัวอยางพืชกัญชาท่ีเตรียม มีสมบัติของความเปนเน้ือเดียวกันและความคงตัว

เพียงพอ ตามเกณฑกําหนดมาตรฐาน ISO 13528 :  2015 สามารถใชเปนตัวอยางทดสอบความชํานาญท่ีมีคุณภาพ

ในการประเมินความสามารถการวิเคราะหท้ังในเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) เพ่ือระบุชนิดของสารและ

การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) ของหองปฏิบัติการสมาชิกเครือขายไดตอไป 

สรุป

ตัวอยางทดสอบความชํานาญพืชกัญชาท่ีเตรียมไดมีคุณสมบัติความเปนเน้ือเดียวกันและความคงตัวท่ีเหมาะสม

เปนไปตามเกณฑยอมรับมาตรฐาน ISO 13528 :  2015 สามารถนําไปใชในการประเมินความสามารถหองปฏิบัติ

การวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก ท้ังการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสาร chlorpyrifos,

cypermethrin และ cadmium ในพืชกัญชา ซ่ึงอางอิงการกําหนดคาปริมาณสูงสุดเพ่ือควบคุมปริมาณสารตกคาง

และสารปนเปอนในวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 การจัดทําแผนทดสอบ

ความชํานาญการวิเคราะหกัญชาท่ีใชประโยชนทางการแพทยของกรมวิทยาศาสตรการแพทย มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขาย ใหมีประสบการณในการวิเคราะหตัวอยางพืชกัญชาโดยตรง 

เน่ืองจากพืชกัญชาเปนกลุมตัวอยางชนิดใหมซ่ึงหลายหองปฏิบัติการอาจไมมีประสบการณวิเคราะห และการใชตัวอยาง

ทดสอบความชํานาญท่ีมีลักษณะเปน incurred sample ท่ีเปนตัวแทนของตัวอยางจริง ทําใหเกิดประโยชนในการ

ประเมินประสิทธิภาพ วิธี และความสามารถของผูวิเคราะห จากการเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัติการซ่ึงเปนวิธีการ

ควบคุมคุณภาพจากภายนอก (external quality control) ตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017(15)

นอกเหนือจากการใช spiked sample ซ่ึงหองปฏิบัติการสวนใหญใชในการวิเคราะหเพ่ือควบคุมคุณภาพภายใน (internal

quality control) ท้ังน้ีเม่ือหองปฏิบัติการนําผลวิเคราะห จากการเปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการมาปรับปรุง

คุณภาพการวิเคราะหน้ัน  เปนการสงเสริมพัฒนาความสามารถเครือขายหองปฏิบัติการของประเทศ ใหมีคุณภาพ เปน

ท่ียอมรับในความเทาเทียมกันของผลการวิเคราะห และสรางความม่ันใจใหกับผูท่ีนําผลการวิเคราะหไปใชประโยชน

ในการคัดกรองวัตถุดิบพืชกัญชาใหไดคุณภาพตามท่ีตองการและลดความเส่ียงของสารตกคางและสารปนเปอนกอน

นํามาใชในการผลิตยาและผลิตภัณฑทางการแพทย
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Development of Cannabis Proficiency Test 
Sample for Pesticide Residue 

and Heavy Metal Analysis

Wischada Jongmevasna Panawan Kluengklangdon Weerawut Wittayanan Supat Sangsuay 

Thoranit Chaimongkol and Kanpirom Lertbumroongchai
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Tiwanond Road, Nonthaburi 11000,

Thailand

ABSTRACT  Since 2019, the medicinal cannabis policy has been established, the value chains related 

to cannabis plantation, distribution and product development have then been dramatically increasing. 

For the quality and safety of medical product' concerns, pesticide residues and heavy metals are highly 

recommended parameters for cannabis raw material analysis. To monitor and enhance the competency 

of DMSc network laboratories, the Department of Medical Sciences, a reference laboratory for medical 

services and public health has planned for setting the cannabis proficiency testing. Therefore, this study 

focused on the development of a cannabis proficiency test (PT) sample. The dried cannabis containing 

incurred pesticide residues and heavy metals provided by the Office of the Narcotics Control Board was 

prepared, packed and tested for its homogeneity. The result showed that the candidate PT sample was 

sufficiently homogeneous, the average concentration and standard deviation determined by using 

GC-ECD/FPD for chlorpyrifos and cypermethrin were in the range of 85.6 ± 3.5 and 32,520 ± 1,625 µg/kg,

respectively. That of cadmium analyzed by using ICP-MS was 344 ± 18 µg/kg. In addition, temperature 

effects during transportation for 3-day at uncontrolled temperature and 2-month at -10°C storage were 

carried out. Chlorpyrifos, cypermethrin and cadmium concentrations still remained at the level of 

89.6 ± 3.4, 33,753 ± 2,619 and 321 ± 11 µg/kg, respectively. As a result of statistical analysis, it 

indicated that those analytes in the prepared PT sample were satisfactorily homogeneous and stable. It 

could be concluded that the prepared sample was successfully developed as a potential PT sample with 

sufficiently homogeneous and stable properties following ISO 13528: 2015 and suitably used for the 

laboratory evaluation of pesticide residues and heavy metals.

Keywords: Proficiency test sample, Cannabis, Pesticide residue, Trace element


