รมช.สธ.ลงพื้นที่สมุทรสงคราม มอบนโยบายด้านยาเสพติด-อาหารปลอดภัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
สมุ ท รสงคราม มอบนโยบายการดํ า เนิ น งานให้ กั บ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข โดยเน้ น ให้ ทํ า งานเชิ ง รุ ก
แบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจเบื้องต้นหรือยืนยันผลรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยํา
และเชื่อถือได้ รวมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพของอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญ เป็นครัวของประเทศไทยและของโลก
นายแพทย์ สุ ร วิ ท ย์ คนสมบู ร ณ์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า วภายหลั ง
การตรวจเยี่ ยมและฟั งสรุ ปผลการดํ าเนิ นงานของศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ 4 สมุ ทรสงคราม
ว่ า
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีหน้าที่ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อให้มีความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคและเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค มีขอบเขต
พื้นที่รับผิดชอบในภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ สําหรับการดําเนินงานที่สนองนโยบายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้กําหนดเป็นวาระ
แห่ ง ชาติ “พลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด ” โดยตั้ ง เป้ า ลดปั ญ หายาเสพติ ด ให้ ไ ด้ ภ ายใน 1 ปี
ซึ่งทุกภาคส่วนต้องทํางานแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ และจะต้องลดความรุนแรงให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์
นั้น ศูนย์ฯมีภารกิจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวัตถุของกลาง สารเคมี สารตั้งต้น
ที่ใช้ ในการผลิตยาเสพติดและตรวจยืนยันหาสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งมีปริมาณตัวอย่างเพิ่มขึ้นทุกปี
กล่ า วคื อ ตั ว อย่ า งของกลางยาเสพติ ด และปั ส สาวะที่ ผ่ า นมาตรวจปี ล ะประมาณ 1,000 และ
19,000 ตัวอย่าง ตามลําดับ เมื่อกลางเดือนมกราคม 2555 ได้ให้บริการตรวจตัวอย่างของกลางและ
ปัสสาวะไปแล้วจํานวน 600 และ 6,000 ตัวอย่าง ยาเสพติดที่ตรวจพบ ร้อยละ 95 เป็นยาบ้า ส่วนการ
เสพนั้นพบว่า มีการใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดประมาณร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการเสพยาบ้าร่วมกับกัญชา ใน
ปี 2555 นี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
สมุทรสงคราม โดยการอนุมัติงบประมาณสําหรับก่ อสร้างอาคารเพิ่ มและจัดหาเครื่อ งมือวิทยาศาสตร์
ที่มีศั กยภาพสูง เช่ น เครื่ อง GC – MS เป็นต้ น เป็น เงิ นมากกว่า 30 ล้ านบาท นอกจากการให้ บริ การ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแล้วศูนย์ฯยังร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น ปปส สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติในพื้นที่
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 จังหวัด
ซึ่งดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 2555นี้คาดว่าจะดําเนินการได้ครบทุก
จังหวัดภายในเดือน ก.พ. 2555 นี้
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่ออีกว่า นอกจากการดําเนินงานสนองนโยบาย
ด้านยาเสพติดแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม ยังได้ดําเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของอาหาร เนื่ อ งจากพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี เป็ น พื้ น ที่ ป ากอ่ า วไทย
อี ก ทั้ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต อาหารทะเลสด อาหารแปรรู ป ผลไม้ ซึ่ ง เป็ น ครั ว ของประเทศไทยและของโลก
แต่ละปีผลิตอาหารทั้งที่จําหน่ายในประเทศและส่งออก สร้างรายได้ให้ประเทศ มากกว่า900,000ล้านบาท
โดยการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมี่ยม ดีบุกและปรอทอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี 2550
เป็นต้นมา ข้อมูลการตรวจปี 2552 ซึ่งตรวจหอยแครง หอยแมลงภู่ จํานวน 48 ตัวอย่าง พบว่า โลหะหนัก
ทั้ง 4 ชนิดมีค่าต่ํากว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ.2529และมาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป EC No. 221/2002 ซึ่งกําหนดว่า สารตะกั่ว แคดเมี่ยม ดีบุก และปรอท ไม่เกิน 1, 1, 250 และ
0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ
“ในส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมยาบ้าจึงนิยมผลิตเป็นเม็ดสีส้มนั้น เนื่องจากการตรวจพิสูจน์
เบื้องต้นว่าเป็นยาบ้าหรือไม่ นิยมใช้น้ํายามาควิส (Marquis) ซึ่งหากเป็นยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จะให้สีส้ม
แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ผู้ผลิตยาบ้าจึงเข้าใจว่าการทําเม็ดยาบ้าเป็นสีส้มจะไปรบกวนผลการตรวจพิสูจน์
โดยใช้น้ํายาดังกล่าว แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว การตรวจด้วยน้ํายามาควิสสามารถแยกความแตกต่างของสี
ที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหว่างตัวยาบ้ากับน้ํายามาควิสได้ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตและผู้เสพยังคงนิยมใช้สีส้ม
เป็นสัญลักษณ์ของยาบ้าอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง” นายแพทย์สุรวิทย์ กล่าว
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