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 ปญหายาเสพติดยังคงเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย แมจะมีมาตรการปองกันและ
ปราบปราม แตยังไมสามารถท่ีขจัดใหหมดไปได เมทแอมเฟตามีนหรือยาบาเปนยาเสพติดประเภทหน่ึงท่ี
ถูกใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งท่ีผานมาไดมีผูทําการศึกษาวิจัย และรายงานคาความเขมขนของเมทแอมเฟตา
มีนและแอมเฟตามีน รวมถึงอัตราสวนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในผูเสพไว แตยังไมพบวามีผู
ทําการศึกษาคาความเขมขนและอัตราสวนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในผูเสพไทย  
 ในการวิจัยครั้งน้ีไดทําการศึกษาในกลุมตัวอยางผูเสพเมทแอมเฟตามีนไทย ที่ใหผลการตรวจ
คัดกรองเบ้ืองตนพบเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ และนําสงมาตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีน ณ สถาบัน
นิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ดวยเครื่อง GC-MS จํานวน 399 ราย  

กลุมตัวอยางท่ีศึกษา เปนเพศชาย 374 ราย (รอยละ 94) เพศหญิง 25 ราย (รอยละ 6) และสวน
ใหญมีอายุระหวาง  15 - 40 ปขึ้นไป  ผลการตรวจวิเคราะหระดับความเขมขนของแอมเฟตามีนในปสสาวะ มีคา
ตั้งแต 30.38 - 37,194.28 ng/ml และเมทแอมเฟตามีน มีคาต้ังแต 50.12 - 226,094 ng/ml คาแนวโนม
ความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน  y = 0.119X โดยมีคา r 2 = 0.668 
อัตราสวนความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีน พบวามีคาต้ังแต 0.02  ถึง 1.00 โดยมีคาเฉลี่ย
อยูที่ 0.21 ± 0.15 (X ± SD) และเม่ือพิจารณาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอม
เฟตามีน ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดท่ี 1 ug/ml พบวาคาความเขมขนรวมของเมทแอมเฟตามีนและแอม
เฟตามีนท่ีนอยกวา 1 ug/ml มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.33 ± 0.21 (X ± SD) และกลุมท่ีมีความเขมขนรวมมากกวา 1 
ug/ml มีคาเฉลี่ยอยูที่ 0.20 ± 0.13 (X ± SD) โดยพบวาท้ังสองกลุมมีความแตกตางอยางมีนัยสัมพันธทาง
สถิติ  (p-value< 0.01)  
 จากผลการศึกษาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน คาอัตราสวนระหวาง
ความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพไทย พบวามีชวงคา
อัตราสวนไมแตกตางจากการรายงานในตางประเทศที่ไดทําการศึกษาไว (X<0.25) โดยคาอัตราสวน
เบื้องตนน้ีสามารถนําไปใชชวยประกอบการพิจารณาแปลผลการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ 
เพื่อใชเปนหลักฐานในช้ันศาล และเปนฐานขอมูลแกผูที่มีความสนที่จะทําการศึกษาตอไป 
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 Although the Thai government has an action for prevention and suppression, drugs of 
abuse is still focused as an important problem. Among these, methamphetamine (MA) is one 
of the most widely used in Thailand. Aim of this study is to investigate the AM/MA ratio in 
urine sampled from Thai drug abusers. The study was conducted in 399 urine samples, 
collected from 374 males and 25 females, with positive result by a qualitative 
methamphetamine screening test. Quantitative analysis for methamphetamine (MA) and 
amphetamine (AM), its main metabolite, was performed in Institute of Forensic Medicine, 
Police General Hospital by using GC-MS.  

Concentrations of AM and MA in urine samples ranged 30.38 – 37194.28 and 50.12 – 
226094 ng/ml, respectively, and showed a correlation between methamphetamine and 
amphetamine concentrations (y = 0.119x, r2 = 0.668). The ratios of AM/MA in urine ranged 
0.02 – 1.00, with the average at 0.21 ± 0.15. When determined into 2 groups, depend on MA 
and AM concentration as mentioned in law, the average ratio of AM/MA is 0.33 ± 0.21 
(concentration <1 μg/ml) and 0.20 ± 0.13 (concentration >1 μg/ml). This aspect showed a 
significant difference between these two groups (p-value < 0.01). The study indicated that the 
ratios of AM/MA in Thai drug abusers’ urine showed no difference from previous study (< 
0.25). Therefore, it can be used to improve the interpretation of methamphetamine 
confirmation test in urine and also provide data for further study. 
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กกกกกกกกการศึกษาวิจัยเร่ือง อัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะของผูเสพไทย สําเร็จลุลวงไดดวยดีเพราะไดรับกรุณา และความรวมมือชวยเหลือจาก
บุคคลหลายทานที่ไดกรุณาสละเวลาใหความรู ใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นท่ีมีคุณคาเปนประโยชน
ตองานวิจัยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย พันตํารวจเอกหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา 
และรองศาสตราจารย ดร.นายแพทย วิชัย  วงศชนะภัย ที่ไดกรุณาเปนอาจารยที่ปรึกษาและให
คําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหการวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณา และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

กกกกกกกกผูวิจัยใครขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย พันตํารวจเอก ดร.อุทัย ตีระวนินทร ประธาน
กรรมการสอบ และผูชวยศาสตราจารย ดร .สุณีย  กัลยะจิตร ที่กรุณาสละเวลาอันมีคามาเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธคร้ังน้ี และใหคําแนะนําทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้
สมบูรณยิ่งขึ้น 
กกกกกกกกขอพระขอบคุณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ที่ไดเอ้ือเฟอสถานที่ เคร่ืองมือ 
เอกสาร รวมถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน และขอขอบคุณอาจารยทุกทานท่ีไดให
คําปรึกษา  
กกกกกกกกขอขอบพระคุณ พันตํารวจตรีวิเชียร ตั้งธนานุวัฒน รองสารวัตรงานพิษวิทยา สถาบัน
นิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือ และใหคําปรึกษา รวมถึงบุคลากร
และเจาหนาที่ ที่ใหการสนับสนุนดานตางๆ ที่ทําใหการศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จไปไดดวยดี 

กกกกกกกกนอกจากน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา มารดา ครู อาจารยทุกทานที่อบรมส่ังสอน
ใหความรู ปลูกฝงใหเห็นคุณคาของการศึกษา และใหโอกาสทางการศึกษา รวมถึง นางวรนุช  
อุยประเสริฐกุล นางสาวอรสุธี จันทรนิ่ม นางสาวอุดารัตน บุญรักษา และนางสาวออมฤทัย สัน
ทราย ผูที่คอยใหการสนับสนุนชวยเหลือในทุกดาน และเปนแรงใจที่สําคัญยิ่งใหแกผูวิจัยตลอดมา  

กกกกกกกกสําหรับคุณประโยชนอันพึงมีจากงานวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดา ครู 
อาจารย  ผูถายทอดวิชาความรูทุกทานท่ีไดอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูที่ใหโอกาส และสิ่งท่ีดีในชีวิต 
จนทําใหผูวิจัยบรรลุผลสําเร็จในการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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