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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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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กกกกกกกกปญหายาเสพติดนับเปนปญหาสําคัญในประเทศไทย เนื่องจากเปนปญหาท่ีสงผล
กระทบตอปญหาอ่ืน ๆ มากมาย แมจะมีมาตรการปองกันปราบปรามผูจําหนายและเสพ แตก็ยังไม
สามารถขจัดใหหมดไปได โดยประเทศไทยเผชิญกับปญหายาเสพติดมาอยางตอเนื่อง ทั้งในแงของ
การเปนพื้นที่ลําเลียง หรือเปนทางผานของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบานไปสูประเทศตางๆ  ทั่ว
โลก ขณะเดียวกันยังเผชิญกับปญหายาเสพติดระบาดในประชากรกลุมตางๆ  ภายในประเทศ และ
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญของประเทศไทยในเร่ืองยาเสพติด คือ การ
ประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางเด็ดขาดท่ีรูจักในชื่อ “สงครามกับยาเสพติด” ดวยการใช
มาตรการข้ันเด็ดขาดกับผูคายาเสพติด ภายในเวลา 3 เดือน (1 กุมภาพันธ- 30 เมษายน 2546) 

เน่ืองจากถือวายาเสพติดเปนภัยคุกคามตอสังคม และเปนอาชญากรรมรายแรงท่ีสรางผลกระทบใน
วงกวาง จากการดําเนินตามนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยางเด็ดขาด  สงผลใหจํานวนยาบาท่ี
จับกุมไดลดลงอยางรวดเร็ว จากสถิติจํานวนยาบาท่ีจับกุมไดทั่วประเทศในป 2545 เกือบ 96 ลาน
เม็ด ลดลงกวา 25% ในป 2546 และลดลงอีกกวารอยละ 56 ในป 2547 จนเหลือประมาณ 13 ลาน
เม็ด ในชวงปลายป 2549 ซึ่งสอดคลองกับสถิติจํานวนคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในป 2546 ที่ลดลง
กวาป 2545 ถึง 53% แตพบวาจํานวนคดีก็กลับมาพุงสูงขึ้นในป 2548 และในป 2551 ก็ขยับแตะใกล
สถิติเดิมคือ สูงมากกวา 2 แสนคดีตอป ซึ่งสะทอนวาสถานการณการระบาดของยาเสพติด
โดยเฉพาะยาบาที่กลับมาระบาดหนักอีกครั้งหนึ่ง 

กกกกกกกกขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  ป 
2555 ตั้งแตวันท่ี 11 กันยายน 2554 – 29 กุมภาพันธ 2555 จากศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดแหงชาติ (ศพส.) รายงานการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมท่ัวประเทศ มีจํานวนท้ังสิ้น  

172, 015 คดี เปนจํานวนคดีที่จับกุมผูตองหาได 157,764 คดี มีผูตองหา 165,976 คดี ซึ่งเปนขอหา
เสพ จํานวน 98, 189 คดี เปนจํานวนคดีที่จับกุมผูตองหาได 81,380 คดี ผูตองหา 81,552 คน ใน
สวนขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจําป 2554 พบวาสวนใหญมี
แนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง อาทิ สถิติคดีของภารกิจงานคุมประพฤติดานสืบเสาะและพินิจเพิ่ม
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จาก 81,058 คดี ในป 2553 เปน 86,756 คดี ในป 2554 คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 7.03 ภารกิจงานดาน
ควบคุมและสอดสอง เพิ่มข้ึนจาก 172,403 คดี ในป 2553 เปน 197,799 คดี ในป 2554 คิดเปนรอย
ละ 14.73 สําหรับสถิติคดีของ พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดป 2545 ประกอบดวย
กระบวนการตรวจพิสูจน จํานวน 130,402 คดี ในป 2553 เพิ่มเปน 193,558 คดี ในป 2554 และ
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด คือ 119,520 คดี ในป 2553 เพิ่มเปน 177,582 คดีในป 
2554 และพบวาผูที่กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดมีแนวโนมท่ีเพิ่มข้ึนเกือบรอยละ  50 ทั้งน้ีคาดวาใน
อีก 5 - 6 ปขางหนาจะมีผูที่เขาสูกระบวนการดังกลาวมากกวา 100,000 ราย/คดี (คดีสืบเสาะและ
พินิจ) และมากกวา 200,000 ราย/คด ีในคดีควบคุมและสอดสอง นอกจากน้ีภารกิจงานท้ังดานตรวจ
พิสูจนและดานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะมีผูเขาสูกระบวนการดังกลาวเกินกวา 400,000 

คด ี(กลุมงานติดตามประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ มีนาคม 2555) 

กกกกกกกกขอมูลในระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.)โดยสํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข พบผลการดําเนินการดานบําบัด
ในป 2553 มีผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดรวม 114,074 ราย แยกเปนชาย 104,150 ราย หญิง 
9,920 ราย ไมระบุเพศ 4 ราย โดยจํานวนผูเขารับการรักษาแยกตามลักษณะการเสพติดเปนผูเสพ 
69,949 ราย ผูติด 40,842 ราย และผูเสพติดรุนแรง 3,283 ราย ตัวยาท่ีมีผูเขารับการบําบัดเสพมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ยาบา กัญชา สารระเหย เฮโรอีน และกระทอม รวมถึงรายงานสถิติผูเขารับการ
บําบัดรักษายาเสพติดจากสถาบันธัญญารักษสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนศูนย
บําบัดรักษายาเสพติดของรัฐ 1 ใน 5 แหงท่ัวประเทศเปน ของประเทศไทย มีระบบบําบัด 2 ระบบ คือ 
ระบบสมัครใจ โดยผูเขารับการบําบัดรักษาตองเต็มใจท่ีจะรับการรักษา และระบบบังคับบําบัด คือ ผูปวยที่มี
ปญหาทางกฎหมายถูกจับคดีเสพยาเสพติดแลวมีหนังสือจากสํานักงานคุมประพฤติสงตัวมาบังคับบําบัด ได
รวบรวมสถิติจํานวนผูปวยท้ังหมดที่เสพยาบา และเสพรวมกับยาอ่ืน  ๆจําแนกตามปงบประมาณ พ.ศ.  2550 – 
2554  โดยพบวาในป 2550 มีจํานวนผูปวยทั้งหมดท่ีเสพยาบา และเสพรวมกับยา จํานวน 3369 ราย ในป 
2551 เพิ่มเปน 3975 ราย ป 2552 เพิ่มเปน  ราย 4249 ราย และป ป 2553 เพิ่มเปน  ราย 4423 ราย ซึ่ง
เห็นไดวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป 

กกกกกกกกเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) หรือยาบา เปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี  1 

(พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522) ออกฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง ทําใหรางกาย
ตื่นตัวในระยะแรก แตเมื่อหมดฤทธิ์จะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติ ประสาทลา ตัดสินใจผิดพลาด 
ถาใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหสมองเสื่อม ประสาทหลอน คลุมคลั่ง เสียสติได  เมื่อรางกาย
ไดรับเมทแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเมื่อมีการไดรับเขาไปในรางกาย ไมวาจะทางการสูดดม ฉีด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 
 

เขาเสน หรือรับประทาน เมทแอมเฟตามีนสวนใหญจะถูกเปลี่ยนรูปที่ตับโดย  cytochrome 

isoenzyme และ CYP2D6  โดยแบงออกเปน 2 Pathway คือ major pathways จะเกิดปฏิกิริยา 
aromatic hydroxylation เปลี่ยนรูปเมทแอมเฟตามีนใหเปน 4-hydroxymetamfetamine และเปลี่ยน 

N-demethylation ใหเปน amphetamine สวน minor pathways จะเกิดปฏิกิริยา Deamination  เปลี่ยน
เมทแอมเฟตามีนเปนใหเปน norephedrine, 4-hydroxyamfetamine, 4-hydroxynorephedrine, benzyl 

methyl ketoxime และ benzoic acid  ซึ่งในสภาวะปกติรางกายจะมีการขับเมทแอมเฟตามีนในรูป 
unchanged drug  ออกมาทางปสสาวะประมาณ 43% ของระดับความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนท่ี
รับประทานเขาไป และเปนแอมเฟตามีน 4-7% (Baselt RC. Ed. 1978) โดยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก   พ.ศ. 2522 มาตรา 43 เบญจ กําหนดไววา“การตรวจหรือทดสอบหา
สารเสพติด” หมายความวาการตรวจหรือทดสอบหาระดับ หรือปริมาณของสารเสพติด อันเกิดจาก
การเสพยาเสพติด ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ใหตรวจหรือทดสอบจากปสสาวะโดยใหปฏิบัติ
ตามวิธีการตรวจหรือทดสอบของชุดน้ํายาตรวจสอบหรือเคร่ืองมือแตละชนิด และวิธีการตรวจหรือ
ทดสอบหาสารเสพติดในเบ้ืองตนใหถือปฏิบัติโดยใชชุดนํ้ายาตรวจสอบดังตอไปนี้ ชุดนํ้ายาตรวจ
หรือทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงาน ชุดตรวจหรือ
เคร่ืองมือตรวจสอบโดยวิธี Immunoassay โดยใหถือปฏิบัติตามคูมือวิธีการตรวจสอบของชุดตรวจ
หรือเคร่ืองมือแตละชนิด ในการตรวจ หรือทดสอบหาสารเสพติดในเบ้ืองตนนั้น เมื่ออานผลแลว
ปรากฏวาใหผลบวกตามคูมอืวิธีการตรวจตามเคร่ืองมือหรือชุดทดสอบ ใหเจาพนักงานสงปสสาวะ
ของผูรับการตรวจไปยังสถานตรวจพิสูจนเพื่อตรวจยืนยัน เมื่อสถานตรวจพิสูจนตรวจยืนยันแลว 
ใหถือเกณฑการตัดสินผลการตรวจพิสูจนวา เปนผูมีสารเสพติดอยูในรางกายดังน้ี กรณีกลุมแอมเฟ
ตามีน ( Amphetamine) และกลุม MDMA  ( ยาอี ) เมื่อตรวจพบวามีสารดังกลาวอยูในปสสาวะ
ตั้งแต  1000 ng/ml ซึ่งการตรวจสารเสพติด แบงเปนสองระดับ คือ การตรวจเพ่ือคัดกรองข้ันตน  
( Screening Test ) เปนการตรวจทดสอบสารเสพติดกับผูตองสงสัยวาเสพสารเสพติดดวยอุปกรณที่
เรียกวาชุดตรวจสารเสพติด(อุปกรณทดสอบท่ีมีจําหนายกันท่ัวไป  ชุดตรวจแบบจุม , ชุดตรวจแบบ
หยด) ซึ่งวัตถุประสงคก็เพื่อเปนการปองปราม หรือเฝาระวัง เพื่อใหผูใชสารเสพติดน้ันตองควบคุม
ประพฤติของตน ซึ่งการตรวจคัดกรองนั้นมิสามารถนําผลการตรวจไปเอาผิดในทางกฎหมายได  
หากตองการกระทําเชนดังกลาวจะตองนําผูตองสงสัยที่ถูกทดสอบดวยชุดตรวจสารเสพติดใน
เบื้องตนแลวพบวามีการใชสารเสพติดน้ัน สงตรวจยืนยันอีกครั้ง และสําหรับการตรวจยืนยัน 

( Confirmation Test )  เปนการตรวจสารเสพติดที่จะวิเคราะหแยกชนิดของสารเสพติดชนิดตางๆ วา
ผูเสพผูนั้นไดทําการเสพยาเสพติดชนิดใดเขาไป ซึ่งการตรวจยืนยันน้ีจะสามารถระบุชื่อสารเสพติด
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ไดอยางถูกตองชัดเจน ซึ่งสามารถนําผลการตรวจนี้เปนเอกสารเอาผิดในทางกฎหมายไดอยาง
ถูกตอง การตรวจยืนยันน้ันจะตรวจหลังจากที่ไดทําการตรวจแบบคัดกรองข้ันตน ( Screening 

Test ) มากอนแลว เพื่อประหยัดคาใชจาย การตรวจยืนยันน้ี มีคาใชจายสูงกวาการตรวจแบบคัด
กรองขั้นตน หลายเทา สําหรับเทคนิควิธีการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของ
หองปฏิบัติการท่ีนิยมใช คือ Thin Layer Chromatography (TLC) High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) เปนตน  

กกกกกกกกโดยสวนมากการรายงานผลการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของหนวยงาน
ที่ใหบริการตรวจน้ัน จะรายงานเฉพาะปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน
ที่ตรวจพบในปสสาวะเทาน้ัน ซึ่งจากที่ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวามีการรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของผูที่เสพเมทแอมเฟตามีน แตไมพบวามีการศึกษาในผูเสพเมทแอมเฟตามีนในประเทศไทย  ซึ่ง
อัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูที่เสพเมท
แอมเฟตามีนนี้ สามารถชวยคาดการณถึงพฤติกรรมการเสพเมทแอมเฟตามีน วาไดมีการเสพมาจริง
หรือไม ซึ่งเปนประโยชนสําหรับกระบวนการยุติธรรมยิ่ง โดยการนําอัตราสวนระหวางความ
เขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีน มาชวยประกอบการแปลผลการตรวจยืนยันเมทแอม 

เฟตามีนในปสสาวะใหมีน้ําหนักย่ิงข้ึน ซึ่งรายงานผลการตรวจนี้จะใชเปนพยานหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตรที่สําคัญ เพื่อชี้ชัดตัวผูกระทําผิด และดําเนินการเอาผิดตามกระบวนการทางกฎหมาย
กับบุคคลน้ันหรือทําใหผูบริสุทธิ์หลุดพนจากขอกลาวหาได  

กกกกกกกกผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟ 

ตามีนในปสสาวะของผูกลุมผูเสพเมทแอมเฟตามีนไทย โดยใชเคร่ือง GC-MS ตรวจวิเคราะหปริมาณ
ความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน, ความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมท
แอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน, อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตา
มีน รวมถึงอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของผู
เมทแอมเฟตามีน ตามเกณฑความเขมขนที่กฎหมายกําหนด เพื่อประโยชนแกหนวยงานท่ีใหบริการ
ตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนนําไปใชพิจารณาประกอบการแปลผลการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะ และเปนฐานขอมูลแกผูที่มีความสนใจเพ่ือทําการศึกษาวิจัยตอไป  
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

กกกกกกกก2.1 เพื่อศึกษาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยางผูเสพไทย 

กกกกกกกก2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน
ในปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพไทย 

2.3 เพื่อศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพไทย 

2.4 เพื่อศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพไทย ตามเกณฑความเขมขนท่ีกฎหมายกําหนด 

3. สมมติฐานของงานวิจัย 

กกกกกกกก3.1 ความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางไม
แตกตางจากรายงานการศึกษาวิจัยที่ไดทําการศึกษาไวแลว 

3.2 ความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางท้ังชายและหญิงไมแตกตางกัน 

3.3 อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยางมีคานอยกวา 0.25 

3.4 อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยาง ตามเกณฑความเขมขนท่ีกฎหมายกําหนดไมแตกตางกัน 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

กกกกกกกกทําการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของผูเสพ ที่ผานการตรวจคัดกรองปสสาวะพบใหผลบวกเมทแอมเฟตามีน และนําสงมา
ตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ ณ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตํารวจดวยเคร่ือง GC-MS 

จํานวน 399 ราย 
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5. แนวคิดในการวิจัย 

 
 

6. นิยามศัพทเฉพาะ 

กกกกกกกก6.1 อัตราสวน หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางปริมาณความเขมขนของแอมเฟตามีน 
ตอเมทแอมเฟตามีน ที่ตรวจพบในปสสาวะผูเสพเมทแอมเฟตามีน โดยคาอัตราสวนจะเปนปริมาณ
ที่ไมมีหนวย 
กกกกกกกก6.2 ความเขมขน หมายถึง การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนที่ละลาย 
อยูในปสสาวะ 
กกกกกกกก6.3 ผูเสพไทย หมายถึง กลุมตัวอยางที่ผานการคัดกรองสารเสพติดเบ้ืองตนพบเมทแอม
เฟตามีนในปสสาวะ และสง สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ ทําการตรวจยืนยันเมทแอมเฟ
ตามีน โดยใหผลการตรวจยืนยันพบเมทแอมเฟตามีน และ/หรือแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยเคร่ือง 
GC-MS 

กกกกกกกก6.4 การตรวจคัดกรอง หมายถึง การตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะเบ้ืองตน ดวยชุด
ตรวจแบบ Chemical Color Reaction (CCR) หรือ ชุดทดสอบหลักการภูมิคุมกันวิทยา (Color 

Immunochrommatographic Assay /CICA Technique) ซึ่งการตรวจคัดกรองน้ันมิสามารถนําผลการ
ตรวจไปเอาผิดในทางกฎหมาย 
กกกกกกกก6.5 การตรวจยืนยัน หมายถึง การตรวจวิเคราะหสารเสพติด ที่จะวิเคราะหไดวาผูเสพผู
นั้นไดทําการเสพเมทแอมเฟตามีนมาหรือไม ดวยเคร่ือง GC- MS ซึ่งสามารถนําผลการตรวจนี้เปน
เอกสารเอาผิดในทางกฎหมายไดอยางถูกตอง  

ปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพเมทแอมเฟตามีนไทย 

ที่ตรวจเบื้องตนใหผลบวกเมทแอมเฟตามีน 

ตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนดวยเคร่ือง SPME/GC-MS 

ศึกษาอัตราสวนระหวาง เมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน 

ในปสสาวะของผูเสพไทย    ส
ำนกัหอ
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กกกกกกกก6.6 ปสสาวะ หมายถึง ของเหลวที่ถูกสกัดออกจากรางกายในรูปของเสียประกอบดวย
น้ํา ของแข็ง สารประกอบยูเรีย  
กกกกกกกก6.7 MA หมายถึง ปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูเสพเมท
แอมเฟตามีน  
กกกกกกกก6.8 AM หมายถึง ปริมาณความเขมขนของแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูเสพเมทแอม
เฟตามีน  
กกกกกกกก6.9 Ratio AM/MA หมายถึง อัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมท
แอมเฟตามีนในปสสาวะ 

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

กกกกกกกก7.1 ทราบความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนท่ีตรวจพบในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยางผูเสพไทย 

7.2 ทราบแนวโนมอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตา
มีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพไทย  

7.3 ทราบอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพไทย 

7.4 ทราบความสัมพันธระหวางความปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและ
แอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางผูเสพไทย ที่มีผลตามเกณฑความเขมขนท่ีกฎหมาย
กําหนด 

7.5 นําไปประกอบการแปลผลการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร เพื่อใชในกระบวนการยุติธรรมตอไป 

7.6 เปนฐานขอมูลสําหรับผูสนใจทําการศึกษาตอไป 

   ส
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

กกกกกกกกการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยางผูเสพเมทแอมเฟตามีนไทย ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา เอกสาร ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่มีความสัมพันธเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและใชเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ใหสามารถดําเนินการศึกษาไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน โดยจําแนก
ประเด็นที่มีความเกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

1. พิษวิทยาของเมทแอมเฟตามีน  

2. กฎหมายและบทลงโทษท่ีเกี่ยวของกับเมทแอมเฟตามีน  
3. การตรวจสารเสพติด 

4. ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนเบ้ืองตน  

5. ชุดทดสอบหลักการภูมิคุมกันวิทยา  
6. เคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี (GC-MS) และสวนประกอบ 
7. การสกัดสารแบบ Solid-phase microextraction (SPME) 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. พิษวิทยาของเมทแอมเฟตามีน  

กกกกกกกกเมทแอมเฟตามีน (N,α-dimethylphenethylamine) เปนสารเคมีในกลุม phenethylamine 

ซึ่งมีโครงสรางเปน aromatic ring มี 2 carbon side chain และ terminal amine group โดยเมทแอมเฟ
ตามีนมีหมูเมทิล 2 หมู เกาะท่ีตําแหนง α carbon ของ ethylamine side chain และเกาะท่ีหมูเอมีน 

ชื่อที่ผูเสพและประชาชนทั่วไปใชเรียก (street name) ไดแก “s”, chalk, chrissy, speed, crank, glass, 
go, hydro, ice, rock candy, meth, crystal meth, whiz, pervitin, yaba (ยาบา) และ shabu (ในกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออก) สูตรทางเคมี คือ C10H15N มีน้ําหนักโมเลกุล 149.24 g/mol ลักษณะทาง 

 

   ส
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กายภาพของเมทแอมเฟตามีนท่ีอยูในรูปHydrochloride salt มีสีขาว จนถึงเปนผลึกใสไมมีสี มี
ลักษณะคอนขางบริสุทธิ์ สวนในรูป free base เปนของเหลวสีเขม เมทแอมเฟตามีนท่ีขายอยางผิด
กฎหมายมีลักษณะเปนผง และถาอยูในรูป pure crystalline hydrochloride จะรูจักในนาม “ice”   

 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะเม็ดยาเมทแอมเฟตามีน  
ที่มา : ยาบาและยาเสพติด [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www. 

maceducation.com/e-knowledge/2372201110/04.htm 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะผลึกเมทแอมเฟตามีนในรูป pure crystalline hydrochloride “ice”  
ที่มา : ศูนยวิชาการดานยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 
สถานการณยาไอซ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://nctc.oncb.go.th 

/new/index.php?option=com_content&view=article&id=599:2554-03-04-08-m-s&catid=141:-

2552&Itemid=196 
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กกกกกกกกเมทแอมเฟตามีนเปนสารสังเคราะหที่มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง  (CNS 

stimulant) กระตุนระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเททิค (sympathomimetic) และมีฤทธิ์กดความ
อยากอาหาร (appetite suppressant) เมทแอมเฟตามีนมี 2 isomeric forms คือ [-] - หรือ l-

methamphetamine และ [+] - หรือ d-methamphetamine แตในการใชในสมัยใหมนิยามเปน R- และ 

S- isomer โดย d-isomer มีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทมากกวา และใชในการผลิตยาบาท่ีผิด
กฎหมาย l-isomer พบไดจากเมตาบอไลท ของ selegiline และ anti-parkinsonian drug  

กกกกกกกกเมทแอมเฟตามีนถูกผลิตคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุนในป 1893 ใชทางการแพทยในการ
รักษา attention deficit disorder (ADD), attention deficit hyperactivity (ADHA), narcolepsy และ
ใชใน overeating disorder การลักลอบผลิตเมทแอมเฟตามีน (street methamphetamine) มีทั้งท่ีผลิต
ใน clandestine laboratory (clan-lab) ในบานพักสวนตัว หลังทายรถ หรือหองพักในโรงแรม การ
ผลิตแบงไดเปน 2 ประเภท ตามชนิดของสารตั้งตน คือ l-phenyl-2-propanone (P2P) และ ephedrine 

compounds ซึ่งสารต้ังตนชนิดหลังถูกใชอยางกวางขวางใน clan-lab  

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงโครงสรางของ phenylethylamine และ stereoisomers ของแอมเฟตามีนและเมทแอม
เฟตามีน  

ที่มา: พญ.ปรียาพรรณ เพชรปราณี, “ Methamphetamine, ” วารสารนิติเวชศาสตร  4, 1 (กันยายน– 

ธันวาคม 2554): 67. 
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กกกกกกกก1.1 การผลิตเมทแอมเฟตามีน  

กกกกกกกกกกกกการผลิตเมทแอมเฟตามีนน้ันมีหลากหลายวิธี แตวิธีที่พบไดจากการลักลอบผลิต 

ไดแก วิธี 2-step reduction โดยเปลี่ยนรูป l-ephedrine เปน chloroephedrine กอนและใชวิธี “Emde” 
method เปลี่ยนใหเปนเมทแอมเฟตามีน และยังมีการผลิตโดยวิธี direct reduction ดวย red 

phosphorus (“Nagai” method) ซึ่งวิธีการหลังมีการนํามาใชมากกวา  

 

 
ภาพที่ 4 แสดงวิธีการผลิตเมทแอมเฟตามีนโดยปฏิกิริยาเคมีตาง ๆ   
ที่มา: พญ.ปรียาพรรณ เพชรปราณี, “ Methamphetamine, ” วารสารนิติเวชศาสตร  4, 1 (กันยายน– 

ธันวาคม 2554): 68. 
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กกกกกกกก1.2 กลไกการออกฤทธิ์  

กกกกกกกกกกกกเมทแอมเฟตามีนออกฤทธิ์กระตุนการหลั่ง Catecholamine จาก sympathetic 

nerve terminal โดยเฉพาะ dopamine ใน mesolimbic, mesocortical และ nigrostriatal pathway ทา
ใหเกิดการเพิ่มข้ึนของ intra-synaptic monoamine ยังผลใหเกิดการเพิ่มข้ึนของการกระตุน central 

และ peripheral α- และ β-adrenergic postsynaptic receptor 

กกกกกกกก1.3 การบริหารเมทแอมเฟตามีน (administration of methamphetamine)  

กกกกกกกกกกกก1.3.1 การกิน จะดูดซึมเขาสูกระแสโลหิตและมีคาความเขมขนสูงสุดใน 2.6 - 3.6 

ชั่วโมง มีคา mean eliminate half-life 10.1 ชั่วโมง (พิสัย 6.4-15 ชั่วโมง)  

1.3.2 การสูดผงเขาทางรูจมูก มีคํา peak plasma concentration ระหวาง 3.13-6.3 

ชั่วโมง  

1.3.3 การสูดดมไอระเหย จะมีการดูดซึมเขาสู plasma โดยเร็ว แตมีการเพ่ิมข้ึน
ของPlasma concentration อยางชา ๆ และมี peak plasma concentration ที่ 2.5 ± 0.5 ชั่วโมง  

1.3.4 การฉีดเขาหลอดเลือด มี mean elimination half-life ที่ 12.2 ชั่วโมง  

 

กกกกกกกก1.4 การกระจายตัวของยา (distribution)  

กกกกกกกกกกกกเมทแอมเฟตามีนกระจายไปทั่วทุกสวนของรางกาย  และเนื่องจากมี high 

lipophilicity  จึงผาน blood-brain-barrier เขาสูสมอง และผานไปสู breast milk ไดภายในเวลาเปน
นาทีภายหลังจากเสพโดยทางการฉีดเขาหลอดเลือด นอกจากน้ีเมทแอมเฟตามีนยังสามารถผานจาก
แมไปสูทารกในครรภ (maternal to fetal blood) ได มีการศึกษาพบวา เมื่อเสพเมทแอมเฟตามีน
รวมกับการด่ืมสุรา (ethanol) จะมีคา Vd (volume of distribution) ของเมทแอมเฟตามีนลดลง  

กกกกกกกก1.5 การเปล่ียนรูป (biotransformation)  

กกกกกกกกกกกกเมทแอมเฟตามีนมีการเปลี่ยนรูปท่ีตับเปนสวนใหญ โดย cytochrome isoenzyme, 

CYP2D6 โดยมี major pathways คือ aromatic hydroxylation เปลี่ยนรูปเปน 4-

hydroxymetamfetamine และ N-demethylation เปลี่ยนรูปเปน amphetamine มีเมทแอมเฟตามีน
บางสวนท่ีเปลี่ยนรูปผาน minor pathways ได norephedrine, 4-hydroxyamfetamine, 4-

hydroxynorephedrine, benzyl methyl ketoxime และ benzoic acid อัตราการเปลี่ยนรูปของเมทแอม

   ส
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เฟตามีนจะถูกยับยั้งเม่ือมีการด่ืม ethanol แตในกรณีที่เสพสุราเร้ือรังกลับมีการเพ่ิมอัตราการเปลี่ยน
รูปของเมทแอมเฟตามีน ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงการเปลี่ยนรูปของเมทแอมเฟตามีน  
ที่มา: พญ.ปรียาพรรณ เพชรปราณี, “ Methamphetamine, ” วารสารนิติเวชศาสตร  4, 1 (กันยายน– 

ธันวาคม 2554): 70. 
 
กกกกกกกก1.6 การขับออกจากรางกาย  

กกกกกกกกกกกกเมทแอมเฟตามีนถูกขับออกทางปสสาวะเปนสวนใหญ มีเพียงสวนนอยที่ถูกขับ
ออกทางเหงื่อ และทางอุจจาระ การศึกษาพบวาประมาณ 90% ของ 14C-labelled dose ถูกขับออก
ทางปสสาวะภายใน 4 วันแรกหลังการกิน โดยพบการขับออกมาสวนใหญภายใน 48 ชั่วโมงแรก 

โดยคาเฉลี่ยของ Half-life อยูระหวาง 9-12 ชั่วโมง โดยวิธีการเสพเมทแอมเฟตามีนไมมีผล
เปลี่ยนแปลงตอ Half-life อยางมีนัยสําคัญ 
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กกกกกกกก1.7 อาการแสดงทางคลินิก  

กกกกกกกกกกกกมีลักษณะ sympathomimeic toxidrome โดยมี clinical effect หลังจากใชเมทแอม
เฟตามีปริมาณสูง ไดแกtachycardia, hypertension, palpitation, tachypnea, chest pain, 

gastrointestinal upset, mydriasis, diaphoresis, hyperthermia และ hyperreflexia สวน CNS effect 

ไดแก anxiety, agitation, delirium และ psychosis  

กกกกกกกกกกกกกลไกการตายเกิดข้ึนไดเนื่องจาก cardiac dysrhythmia, myocardial infarction, 

cardiorespiratory arrest, intractable seizures, hypoxic brain damage, hyperthermia หรือ 

intracerebral bleeding เมื่อเสพเร้ือรังในปริมาณสูงทําใหเกิด non-ischemic cardiomyopathy, 

congestive heart failure, pulmonary hypertension, cognitive impairment, irreversible neuronal 

change และผลของ long-term dopamine depletion ทําใหเกิด parkinsonism ในรายท่ีเสพเร้ือรังยัง
พบวามี generalized gray-matter atrophy ใน hippocampus และ paralimbic belt รวมกับมี 
hypertrophy ของ white matter  

กกกกกกกกกกกกหญิงมีครรภที่ใชเมทแอมเฟตามีน มีรายงานพบ Placental insufficiency and/or 

abruption, premature delivery, fetal death และ maternal death ทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีใชเมทแอม
เฟตามีนขณะต้ังครรภ มักจะพบลักษณะรวม (most common effect) ไดแก น้ําหนัก ความยาว และ
เสนรอบวงศีรษะทารกลดลง มีความพิการ (congenital anormaly) ไดแกclefting, cardiac anomaly, 

cranial abnormally และ abnormal brain development แตอยางไรก็ตามผลที่เกิดในขณะต้ังครรภยัง
มีขอจากัดในเร่ืองความนําเชื่อถือของขอมูล เน่ืองจากมีกลุมตัวอยางท่ีศึกษามีขนาดเล็ก 

2. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับเมทแอมเฟตามีน 

กกกกกกกก2.1 ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกาย
หรือไม 

กกกกกกกกกกกกโดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือ
ทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม เพื่อใหพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษสามารถใชอํานาจ
ในการตรวจหรือทดสอบดังกลาว ในกรณีจําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลหรือกลุมบุคคล
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ใดเสพยาเสพติดใหโทษ ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กกกกกกกกกกกกอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๕๘/๑ วรรคสาม แหง
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให
โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา 
๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษออก
ประกาศไว ดังตอไปน้ี 

กกกกกกกกกกกกขอ ๑ ในประกาศน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก“การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ” หมายความวา การตรวจหรือ
ทดสอบหาชนิดหรือปริมาณยาเสพติดใหโทษในรางกายของบุคคลหรือกลุมบุคคล อันเกิดจากการ
เสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดให
โทษ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

กกกกกกกกกกกกกกกก“ผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ” หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจหรือพนักงานเจาหนาที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหมีอํานาจตรวจ หรือทดสอบ หรือ
สั่งใหรับการตรวจ หรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ 

กกกกกกกกกกกกกกกก“ผูรับการตรวจหรือทดสอบ” หมายความวา ผูรับการตรวจหรือทดสอบหา
ยาเสพติดใหโทษ ในรางกายโดยผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบ หรือโดยคําสั่งของผูมีอํานาจตรวจ
หรือทดสอบ 

กกกกกกกกกกกกขอ ๒ ในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ ใหผูมีอํานาจตรวจหรือ
ทดสอบแสดงความบริสุทธิ์กอนที่จะทําการตรวจหรือทดสอบ โดยใหแสดงเอกสารเพื่อแสดงตนวา
เปนผูไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจหรือทดสอบ และแจงเหตุอันควรเชื่ออันนํามา
ซึ่งการตรวจหรือทดสอบดังกลาว พรอมทั้งแจง ใหทราบถึงขั้นตอนการตรวจหรือทดสอบ 

กกกกกกกกกกกกขอ ๓ การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ ใหตรวจหรือทดสอบจาก
ปสสาวะของผูรับ การตรวจหรือทดสอบ โดยใหปฏิบัติตามวิธีการตรวจหรือทดสอบของชุดนํ้ายา
ตรวจสอบหรือเคร่ืองมือแตละชนิด 
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กกกกกกกกกกกกขอ ๔ การเตรียมการในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษใหถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก๑. จัดใหมีบริเวณสําหรับผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อดําเนินการ
ตรวจหรือทดสอบหรือเก็บปสสาวะภายในระยะเวลาเทาท่ีจําเปนแหงกรณี เพื่อใหการตรวจหรือ
ทดสอบหรือเก็บปสสาวะเสร็จสิ้นไปโดยเรียบรอยภายในสถานที่มิดชิดจากบุคคลภายนอก 

กกกกกกกกกกกกกกกก๒. จัดใหมีเจาหนาท่ีของรัฐทําหนาท่ีเปนผูชวยในการตรวจหรือทดสอบ
เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยและทันเหตุการณ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของผูมีอํานาจตรวจ
หรือทดสอบ 

กกกกกกกกกกกกกกกก๓. จัดใหมีอุปกรณในการเก็บปสสาวะ โดยใหใชขวดแกวหรือขวด
พลาสติกปากกวางพรอมฝาปดท่ีสะอาดและแหง มีขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖๐ มิลลิลิตร มีอุปกรณ
สําหรับผนึกฝาปดภาชนะเพื่อปองกันการสับเปลี่ยนตัวอยาง และใหมีฉลากและกระดาษกาวเพื่อใช
สําหรับปดผนึกขวดตัวอยางปสสาวะดวย 

กกกกกกกกกกกกขอ ๕ วิธีเก็บปสสาวะใหถือปฏิบัติ ดังน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก๑. จัดใหมีผูควบคุมการถายปสสาวะของผูรับการตรวจหรือทดสอบทุกคร้ัง 
ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําใด ๆ ที่ทําใหปสสาวะน้ันเกิดการเจือจางหรือสับเปลี่ยนตัวอยาง 

กกกกกกกกกกกกกกกก๒. ใหทําบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางปสสาวะและผลการตรวจ
หรือทดสอบตามแบบ ต.๑ ต.๒ และ ต.๓ ที่กําหนดไวทายประกาศน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก๓. บันทึกหมายเลขประจําขวด ชื่อ ชื่อสกุล และอายุของผูรับการตรวจหรือ
ทดสอบ วัน เวลา และหนวยงานท่ีเก็บตัวอยาง พรอมทั้งลายมือชื่อของเจาของปสสาวะ และลายมือ
ชื่อของผูควบคุมการเก็บตัวอยางปสสาวะนั้นบนฉลากปดขวดเก็บปสสาวะ 

กกกกกกกกกกกกกกกก๔. ใหขวดเก็บปสสาวะแกผูรับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อนําไปถาย
ปสสาวะใสขวดดังกลาว จํานวนประมาณ ๓๐ มิลลิลิตร 

กกกกกกกกกกกกขอ ๖ การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษในเบื้องตน ใหผูมีอํานาจตรวจ
หรือทดสอบกระทําตอหนาผูรับการตรวจหรือทดสอบ และใหถือปฏิบัติโดยใชเครื่องมือหรือ
ชุดนํ้ายาตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานอ่ืนของ
รัฐ หรือผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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กกกกกกกกกกกกขอ ๗ ในกรณีที่ตรวจหรือทดสอบในเบื้องตนตามขอ ๖ พบวาบุคคลนั้นอาจเปนผู
เสพยาเสพติดใหโทษ ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบจดบันทึกขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ 
ภูมิลําเนาหรือ สถานที่อยูที่สามารถจะเรียกตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อดําเนินคดีไดเมื่อมีการ
ตรวจสอบยืนยันผลแลวพบวาเปนผูมียาเสพติดใหโทษในรางกาย 

 

กกกกกกกกกกกกขอ ๘ ในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษในเบ้ืองตนน้ัน เมื่ออานผล
แลวใหแจงผลการตรวจหรือทดสอบแกผูรับการตรวจหรือทดสอบ โดยหามเปดเผยผลการตรวจ
หรือทดสอบแกผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และใหเก็บรักษาผลการตรวจหรือทดสอบไวเปนเอกสารลับ 

กกกกกกกกกกกกกกกกในกรณีที่ปรากฏผลบวกตามคูมือวิธีการตรวจหรือทดสอบของเคร่ืองมือ
หรือชุดน้ํายาตรวจสอบในขอ ๖ ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งทําหนาท่ี
เปนผูชวยที่ทําการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษปดขวดเก็บปสสาวะท่ีเหลือของผูรับการ
ตรวจหรือทดสอบน้ันใหสนิทพรอมทั้งผนึกปากขวดดวยแถบกาว  โดยมีลายมือชื่อของผูทําการ
ตรวจหรือทดสอบและผูรับการตรวจหรือทดสอบกํากับไว  แลวใหรีบจัดสงขวดเก็บตัวอยาง
ปสสาวะดังกลาวไปยังหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งตามขอ ๙ โดยเร็วในสภาพท่ีแชเย็น เพื่อตรวจ
ยืนยันผล 

กกกกกกกกกกกกขอ ๙ ใหหนวยงานดังตอไปน้ี มีอํานาจตรวจยืนยันผลวาผูรับการตรวจหรือ
ทดสอบมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม 

กกกกกกกกกกกกกกกก๑. สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานแพทยใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก๒. กองพิสูจนหลักฐานหรือกองกํากับการวิทยาการเขตสํานักงานวิทยาการ
ตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ๓. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ยุติธรรม 

 ๔. สํานักยาและวัตถุเสพติด หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
  กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 ๕. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ หรือศูนยบําบัดรักษายาเสพติด กรมการ
แพทยกระทรวงสาธารณสุข 

 ๖. โรงพยาบาลของรัฐ 

 ๗. หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ใหโทษกําหนด 
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กกกกกกกกกกกกกกกกเมื่อหนวยงานตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการตรวจยืนยันแลว ใหถือวาบุคคล
หรือกลุมบุคคลน้ันเปนผูมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกาย 

 

กกกกกกกกกกกกขอ ๑๐ ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนตอการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให
โทษในรางกาย  ใหผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบสั่งใหผูที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเสพยาเสพติดใหโทษ
ไปรับการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ   ภายใตการกํากับดูแลของผูมีอํานาจตรวจหรือ
ทดสอบดังกลาว   ทั้งน้ี   ภายในระยะเวลาและสถานท่ีที่กําหนดในคําสั่ง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและความเปนธรรมตามควรแกกรณี ใหนําความในขอ ๒ และขอ ๙ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

กกกกกกกกกกกกขอ ๑๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนพิเศษ ๖๐ ง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖) 

กกกกกกกก2.2 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  

กกกกกกกกกกกกมาตรา 4  “ ยาเสพติดใหโทษ ” หมายความวา สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเม่ือ
เสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลวทํา ใหเกิดผลตอ
รางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาด
ยา มีความตองการเสพทั้งรางกายและจิตใจอยางรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุด
โทรมลงกับใหรวมตลอดถึงพืชหรือสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรือ
อาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษและสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดวย ทั้งน้ีตามที่
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึงยาสามัญประจําบานบางตํารับ ตาม
กฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดใหโทษผสมอยู 

กกกกกกกกกกกก“เสพ”   หมายความวา การรับยาเสพติดใหโทษเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด 

กกกกกกกกกกกก“ติดยาเสพติด” หมายความวา เสพเปนประจําติดตอกันและตกอยูในสภาพท่ี
จําเปน ตองพึ่งยาเสพติดใหโทษนั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ  

กกกกกกกกกกกก“การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ ซึ่งรวม
ตลอดถึงการฟนฟูสมรรถภาพและการติดตามผลหลังการบําบัดรักษาดวย 

กกกกกกกกกกกก 
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กกกกกกกกกกกกมาตรา 7 ยาเสพติดใหโทษ แบงเปน 5 ประเภท คือ 

1. ประเภท 1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง เชน เฮโรอีน  (Heroin) 

2. ประเภท 2 ยาเสพติดใหโทษท่ัวไป เชน มอรฟน (Morphine) โคคาอีน 
(Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝนยา (Medicinal Opium) 

3. ประเภท 3 ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา และมียาเสพติดให
โทษในประเภท 2 ผสมอยูดวย ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุ-เบกษา 

4. ประเภท 4  สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือ
ประเภท 2 เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด (Acetyl Chloride) 

5. ประเภท 5  ยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 

เชน กัญชา พืชกระทอม 

กกกกกกกกกกกกการที่จะพิจารณาไดวาเมทแอมเฟตามีนเปนยาเสพติดใหโทษประเภทใดนั้น 
พิจารณาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 135 (พ.ศ. 2539) เร่ือง ระบุชื่อและประเภทยา
เสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตาม
บัญชีทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่135 

1. อาเซทอรฟน  (Acetorphine) 

2. อาเซติล-อัลฟา-เมทิลเฟนทานิล (Acetyl-alpha-methylfentanyl) 

3. อัลฟา-เมทิลเฟนทาพิล (Alpha-methylfentanyl) 

4. อัลฟา-เมทิลไทโอเฟนทานิล (Alpha-Methylthiofentanyl) 

5. แอมเฟตามีน (Amphetamine) 

6. เบตา-ไฮดรอกซี-3-เมทิลเฟนทานิล (Beta-hydroxy-3-

methylfentanyl) 

7. เบตา-ไฮดรอกซีเฟนทานิล (Beta-hydroxyfentanyl) 

8. เดโซมอรฟน  (Desomorphine) 

9. เดกซแอมเฟตามีน(Dexamphetamine) 

10. 2,5 ไดเมทอกซี-4-เอทิลแอมเฟตามีน(2,5-dimethoxy-4-

ethylamphetamine,DOET) 

11. ไดเมทอกซีแอมเฟตามีน  (Dimethoxyamphetamine,DMA) 
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12. ไดเมทอกซีโบรโมแอมเฟตามีน 
(Dimethoxybromoamphetamine,DOB) 

13. เอทอรฟน  (Etorphine) 

14. เฮโรอีน  (Heroin) 

15. เคโทเบมิโดน  (Ketobemidone) 

16. เลแวมเฟตามีน  (Levamphetamine) 

17. เลโวเมทแอมเฟตามีน (Levomethamphetamine) 

18. เดกซโตรไลเซอรไยด ((+)-Lysergide) หรือ แอลเอสดี (LSD) หรือ
แอลเอสดี-25 (LSD 25) 

19. เมโคลควาโลน  (Mecloqualone) 

20. เมทแอมเฟตามีน  (Methamphetamine) 

21. เมทาควาโลน (Methaqualone) 

22. 5-เมทอกซี-3,4 เมทิลลีนไดออกซี แอมเฟตามีน (5-methoxy-3,4-

methylenedioxy amphetamine, MMDA) 

23. เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน(Methylenedioxyamphetamine,MDA) 

24. 3,4-เมทิลลีนไดออกซี เมทแอมเฟตามีน (3,4-methylenedioxy 

methamphetamine,MDMA) 

25. 3-เมทิลเฟนทานิล  (3-methylfentanyl) 
26. 3-เมทิลไทโอเฟนทานิล  (methylthiofentanyl) 

27. เอมพีพีพี  (MPPP) 

28. พารา-ฟลูโอโรเฟนทานิล  (Para-fluorofentanyl) 

29. พาราเมทอกซีแอมเฟตามีน  (Paramethoxyamphetamine,PMA) 

30. พีอีพีเอพี  (PEPAP) 

31. ไทโอเฟนทานิล  (Thiofentanyl) 

32. ไตรเมทอกซีแอมเฟตามีน  (Trimethoxyamphetamine,TMA) 

กกกกกกกกกกกกทั้งน้ีใหรวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อเปนอยางอ่ืน แตมีสูตรโครงสรางทางเคมีอยาง
เดียวกันกับยาเสพติดใหโทษดังกลาว ไอโซเมอรใด ๆ ของยาเสพติดใหโทษประเภท 1 และประเภท 
2 ยกเวน ไอโซเมอรอ่ืนของยาเสพติดใหโทษท่ีไดระบุตัวไอโซเมอรนั้น ๆ  เปนยาเสพติดใหโทษไว
แลว เปนการเฉพาะเอสเทอร และอีเทอรใด ๆ ของยาเสพติดใหโทษประเภท 1 และประเภท 2 

ยกเวนตัวท่ีไดระบุใหเปนยาเสพติดใหโทษไวแลวเปนการเฉพาะเกลือใด ๆ ของยาเสพติดใหโทษ
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ประเภท 1 และประเภท 2 เอสเทอรและอีเทอรของยาเสพติดใหโทษประเภท 1 และประเภท 2 ทั้งน้ี 
ไมวาจะมีความเขมขนใด หรือนําไปใชเพื่อการใด เวนแตจะมีการระบุความเขมขนหรือเงื่อนไขไว
เปนการเฉพาะมาตรา 57  หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท 1 หรือประเภท 5 

กกกกกกกก2.3 พระราชบัญญัติจราจรทางบก   พ.ศ. 2522 

กกกกกกกกกกกกมาตรา 43  ทวิ  หามมิใหผูขับขี่เสพยาเสพติดใหโทษ  ตามกฎหมายวาดวย  ยาเสพ
ติด   ใหโทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต 
และประสาท  ทั้งน้ี  ตามท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเจาพนักงาน
จราจร  พนักงานสอบสวน  พนักงานเจาหนาท่ี หรือผูตรวจการมีอํานาจจัดใหมีการตรวจสอบ ผูขับ
ขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวา ไดเสพยาเสพติดใหโทษ
หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามวรรคหน่ึงหรือไม  และหากผลการตรวจสอบใน
เบื้องตนปรากฏวาผูขับขี่นั้นไมไดเสพก็ใหผูขับข่ีนั้นขับรถตอไปได 

กกกกกกกกกกกกกกกกในกรณีที่ผูขับข่ีตามวรรคสองไมยอมใหตรวจสอบ  ใหเจาพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน  พนักงานเจาหนาท่ี  หรือผูตรวจการมีอํานาจกักตัวผูนั้นไว เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาเทาท่ีจําเปนแหงกรณีเพื่อใหการตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และ
เมื่อผูนั้นยอมรับการตรวจสอบแลว หากผลการตรวจสอบในเบ้ืองตนปรากฏวาไมไดเสพ   ก็ให
ปลอยตัวไปทันทีการตรวจสอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

กกกกกกกกกกกกมาตรา 43 ตรี ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) 
ผูตรวจการมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดรถและสั่งใหมีการทดสอบตามมาตรา 142 ดวย 

กกกกกกกกกกกกมาตรา 43 จัตวา ในกรณีที่ผูตรวจการพบวา ผูขับข่ีผูใดฝาฝนมาตรา 43 (1)   หรือ (2) หรือ
มาตรา 
 43 ทวิ วรรคหน่ึงใหผูตรวจการสงตัวผูน้ันพรอมพยานหลักฐานในเบื้องตน แกพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจ
โดยเร็ว แตตองไมเกินหกชั่วโมง นับแตเวลาท่ีพบการกระทําความผิดดังกลาวเพื่อดําเนินคดีตอไป 

กกกกกกกกกกกกมาตรา 43 เบญจ   ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 43 ทวิ และมาตรา 43 ตรี ใหผูตรวจการ
แสดงบัตรประจําตัวของตน ซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก หรือกฎหมายวาดวยรถยนต
ตอผูซึ่งเกี่ยวของ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลใดมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไมนั้น 
ตองยึดตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ืองกําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม 

กกกกกกกกกกกกกกกก“การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด”หมายความวาการตรวจหรือทดสอบ
หาระดับ หรือปริมาณของสารเสพติด อันเกิดจากการเสพยาเสพติด ใหโทษตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

กกกกกกกกกกกกกกกก“ผูรับการตรวจ”   หมายความวา   ผูรับการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด 

กกกกกกกกกกกกกกกกการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ใหตรวจหรือทดสอบจากปสสาวะ
โดยใหปฏิบัติตามวิธีการตรวจหรือทดสอบของชุดนํ้ายาตรวจสอบหรือเคร่ืองมือแตละชนิด และ
วิธีการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเบ้ืองตนใหถือปฏิบัติโดยใชเคร่ืองมือหรือชุดนํ้ายา
ตรวจสอบดังตอไปน้ี 

1. ชุดน้ํายาตรวจหรือทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ โดยใหถือปฏิบัติตามคูมือวิธีการตรวจสอบของชุดนํ้ายา
ตรวจสอบของหนวยงานนั้น    

2. ชุดตรวจหรือเคร่ืองมือตรวจสอบโดยวิธี Immunoassay โดยใหถือ
ปฏิบัติตามคูมือวิธีการตรวจสอบของชุดตรวจหรือเคร่ืองมือแตละชนิด 

กกกกกกกกกกกกกกกกในการตรวจ หรือทดสอบหาสารเสพติดในเบ้ืองตนน้ัน เมื่ออานผลแลว
ปรากฏวาใหผลบวกตามคูมือวิธีการตรวจตามเครื่องมือหรือชุดทดสอบ ใหเจาพนักงานสงปสสาวะ
ของผูรับการตรวจไปยังสถานตรวจพิสูจนเพื่อตรวจยืนยัน เมื่อสถานตรวจพิสูจนตรวจยืนยันแลว 
ใหถือเกณฑการตัดสินผลการตรวจพิสูจนวา เปนผูมีสารเสพติดอยูในรางกายดังน้ี กรณีกลุมแอมเฟ
ตามีน (Amphetamine) และกลุม MDMA  ( ยาอี ) เมื่อตรวจพบวามีสารดังกลาวอยูในปสสาวะต้ังแต  
1000 ng/ml  ขึ้นไป 
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กกกกกกกก2.4 บทกําหนดโทษทางกฎหมาย  

ตารางที่ 1 แสดงบทลงโทษยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
 ป พ.ศ. 2522  

 

ขอหา บทลงโทษ 

ผลิต นําเขา หรือ สงออก 

ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หากเปนการกระทําเพ่ือ
จําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต(กรณีคํานวณเปน
สารบริสุทธิ์ไดตั้งแต 20 กรัม ขึ้นไปถือวาเปนการกระทํา
เพื่อจําหนาย) 

จําหนาย  
หรือครอบครองเพื่อจําหนาย 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 ป ถึงจําคุกตลอดชีวิตและ
ปรับต้ังแต 5 หมื่นบาทถึง 5 แสนบาทหากมีสารบริสุทธิ์ไม
เกิน 100 กรมั แตถาเกิน 100 กรัมขึ้นไป ตองระวางโทษ
จําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

ขอหา บทลงโทษ 

ครองครอบ 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป 1 หมื่นบาทถึง 1 

แสนบาท(หากเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต 20 กรัม ขึ้นไปถือวา
เปนการครอบครองเพื่อจําหนาย 

เสพ 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ป และปรับตั้งแต 
5 พันบาทถึง 1 แสนบาท 

 

3. การตรวจสารเสพติด  

กกกกกกกก3.1 การตรวจสารเสพติดระดับ 1 การตรวจเพ่ือคัดกรองข้ันตน (Screening Test) 

กกกกกกกกกกกกเปนการตรวจทดสอบสารเสพติดกับผูตองสงสัยวาเสพสารเสพติดดวยอุปกรณที่
เรียกวาชุดตรวจสารเสพติด (อุปกรณทดสอบท่ีมีจําหนายกันท่ัวไป ชุดตรวจแบบจุม ,ชุดตรวจแบบ
หยด) ซึ่งวัตถุประสงคก็เพื่อเปนการปองปราม หรือเฝาระวัง เพื่อใหผูใชสารเสพติดน้ันตองควบคุม
ประพฤติของตน การตรวจน้ีจะนิยมมาใช เชน การตรวจสารเสพติดติดในพนักงานโดยฝายบุคคล  
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การตรวจสารเสพติดกับนักเรียนโดยฝายปกตรอง ฯลฯ ซึ่งการตรวจคัดกรองนั้นมิสามารถนําผลการ
ตรวจไปเอาผิดในทางกฎหมายได หากตองการกระทําเชนดังกลาวจะตองนําผูตองสงสัยที่ถูก
ทดสอบดวยชุดตรวจสารเสพติดในเบื้องตนแลวพบวามีการใชสารเสพติดน้ัน สงตรวจยืนยันอีกคร้ัง 

โดยทั่วชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะเบ้ืองตนจะพบวามีการใชอยู 2 แบบ ไดแก ชุด
ทดสอบเมทแอมเฟตามีนเบื้องตน Chemical Color Reaction (CCR) และชุดทดสอบหลักการ
ภูมิคุมกันวิทยา (Color Immunochrommatographic Assay /CICA Technique) 

กกกกกกกก3.2 การตรวจสารเสพติดระดับ 2 การตรวจยืนยัน (Confirmation Test)  

กกกกกกกกกกกกเปนการตรวจสารเสพติดที่จะวิเคราะหแยกชนิดของสารเสพติดชนิดตางๆ วาผู
เสพผูนั้นไดทําการเสพยาเสพติดชนิดใดเขาไป ซึ่งการตรวจยืนยันนี้จะสามารถระบุชื่อสารเสพติด
ไดอยางถูกตองชัดเจน ซึ่งสามารถนําผลการตรวจนี้เปนเอกสารเอาผิดในทางกฎหมายไดอยาง
ถูกตอง การตรวจยืนยันนั้นจะตรวจหลังจากท่ีไดทําการตรวจแบบคัดกรองขั้นตน (Screening 

Test) มากอนแลว เพ่ือประหยัดคาใชจาย การตรวจยืนยันนี้ มีคาใชจายสูงกวาการตรวจแบบคัด
กรองขั้นตนหลายเทา  

4. ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนเบ้ืองตน Chemical Color Reaction (CCR)  

กกกกกกกกเปนการตรวจหาสารเสพติดและเมตาบอไลท ของสารเสพติดในกลุมของยาบาขั้นตน 

เปนการทําปฏิกิริยาทางเคมี และทําใหเกิดการเปลี่ยนสีของน้ํายาจากสี เหลือง/น้ําตาล ไปเปนสีมวง
แดง/มวงน้ําเงินโดยใชปฏิกิริยาทางเคมีในการตรวจใชเวลา 2-5 นาที  

กกกกกกกกกกกก4.1 หลักการ  

กกกกกกกกกกกกกกกกสารออกฤทธิ์ในยาบา (เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน หรืออีเฟดรีน) จะทํา
ปฏิกิริยากับน้ํายาตรวจสอบในสภาวะที่เหมาะสม แลวเปลี่ยนสีของนํ้ายาตรวจสอบจากสีเหลืองเปน
สีมวงแดง 

กกกกกกกกกกกก4.2 ความสามารถในการตรวจวัด  

กกกกกกกกกกกกกกกกตรวจหายาบาในปสสาวะไดในขนาดความเขมขนต้ังแต 3 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตรขึ้นไป และสามารถตรวจหายาอีในปสสาวะ 
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กกกกกกกกกกกก4.3 วิธีตรวจ (ใหสวมถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน) 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3.1 จายขวดเก็บปสสาวะ ฉลากปดขวด ใหผูเขารับการตรวจไป 

 4.3.2 ถายปสสาวะตรวจรับตัวอยางปสสาวะ บันทึกรายละเอียด สี อุณหภูมิ 
ความเปนกรด-ดาง ของตัวอยาง 

4.3.3 เตรียมหลอดเทียบผล โดยหยิบแผนเทียบผลบวกใสหลอดเทียบ
ผลบวก 

4.3.4 ดูดปสสาวะที่ไมมียาใดๆ (ถาจําเปนอาจใชน้ําแทนได) ใสในหลอด
เทียบผลบวก และหลอดเทียบผลลบจน ถึงขีดระดับที่ 1 เขยากลับไปมาประมาณ 20 คร้ัง 

4.3.5 เติมน้ํายาตรวจสอบถึงขีดระดับเลข 2 เขยากลับไปมาประมาณ 20 คร้ัง 

ตั้งทิ้งใหแยกชั้นน้ํายาชั้นลางของหลอดเทียบผลบวก ตองเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีมวงแดงและ
หลอดเทียบผลลบ ควรตองเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีเขียว หรือสีอ่ืนๆ 

4.3.6 ตรวจตัวอยางปสสาวะ โดยดูดตัวอยางปสสาวะใสหลอดตรวจจนถึง
ขีดระดับที่ 1 (ปลายหลอดดูดควรอยูต่ํากวาคอขวด) เขยากลับไปมา ประมาณ 20 คร้ัง โดยพลิก
ขอมือกลับไปมา 

4.3.7 แตละหลอด เติมน้ํายาตรวจสอบลงไปจนถึงขีดระดับที่ 2 เขยากลับไป
มา ประมาณ 20 คร้ัง 

4.3.8 ตั้งทิ้งไว 1-2 นาที เพื่อใหแยกช้ัน 

4.3.9 อานผลเทียบกับหลอดเทียบผลบวก หลอดเทียบผลลบ หรือแถบเทียบ
สีผลบวก 

กกกกกกกกกกกก4.4 การอานผล 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4.1 ผลบวก  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกน้ํายาชั้นลางจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีมวง หรือสีมวงแดง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4.2 ผลลบ  

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกน้ํายาชั้นลางไมเปลี่ยนเปนสีมวง หรือมวงแดง สวนมากจะเปนสีเขียว  
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ภาพที่ 6 แสดงผลการตรวจเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยวิธี CCR  
ที่มา : พงษเพ็ชรม, การตรวจปสสาวะหาสารเสพติด [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555 

เขาถึงไดจาก http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=mtthai&topic=141 

กกกกกกกกกกกก4.5 ขอควรระวัง  

กกกกกกกกกกกกกกกกหามอานผลภายใตแสงไฟท่ีมีสีเหลือง และสารที่อาจใหผลบวกลวง หรือ
รบกวนการทดสอบ เชน คลอรเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เฟ
นิลโปรปาโนลามีน (Phenylpropanolamine) เฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) และเฟนเทอรมีน 
(Phentermine) (http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/narcotics/service2.htm) 

   

5. ชุดทดสอบหลักการภูมิคุมกันวิทยา (Color Immunochrommatographic Assay /CICA 

Technique) 

กกกกกกกกโดยหลักการอิมมูโนแอนติบอดีใชเวลา 10-15 นาที ชุดทดสอบท่ีใชหลักการภูมิคุมกัน
วิทยา (Immunoassay) โดยใชหลักการ Immunochromatographic Technique  เมื่อหยดปสสาวะลง
ในชองปสสาวะจะซึมไปตามกระดาษที่เคลือบดวยสารภูมิคุมกัน สามารถอานผลโดยดูจากหลักการ
แบบอิมมูโนโครมาโตกราฟ แบบข้ันตอนเดียว ซึ่งในแถบทดสอบจะมี ยาบาท่ีจับกับโปรตีนเคลือบ
อยู (drug-protein conjugate) ซึ่งยาบาน้ีจะแยงกับยาบาและเมตาบอไลท ที่มีอยูในปสสาวะในการ
จับกับแอนติบอดีที่เคลือบอยูบนแถบทดสอบที่มีอยูจํากัด ดังน้ันในแถบทดสอบท่ีเคลือบดวย drug-

protein conjugate บริเวณแถบตรวจ และมีแอนติบอดีตอยาบาท่ีติดฉลากดวยอนุภาคโกลด 
(antibody-dye conjugate) อยูระหวางสวนดูดซับกับแผนทดสอบจะชวยในการตรวจหายาบาและ 
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เมตาบอไลทใน ปสสาวะ ไดอยางจําเพาะเจาะจง ดวยความไวสูง ใหผลบวกเม่ือปสสาวะมีปริมาณ
เมทแอมเฟตามีนตั้งแต 500 - 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นไป ขึ้นอยูกับบริษัทผูผลิต การอานผล
การตรวจสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงดวยตาเปลาได ไมตองใชเคร่ืองมือพิเศษ โดยมีการผลิต
ทั้งแบบ Cassette และ Strip  

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงลักษณะแบบชุดตรวจแบบ CICA และ Cassette 

ที่มา : พงษเพ็ชรม, การตรวจปสสาวะหาสารเสพติด [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555 

เขาถึงไดจาก http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=mtthai&topic=141 

กกกกกกกก5.1 การเก็บและเตรียมตัวอยางปสสาวะ  

กกกกกกกกกกกกเก็บปสสาวะแบบสุมและใหม โดยใชภาชนะพลาสติก ที่ไมมีการดูดซึม และไม
ตองใสสารรักษาสภาพ สามารถเก็บปสสาวะไดนาน 48 ชั่วโมงท่ี  2-8 c หากตองการเก็บใหนาน
กวานั้น ควรนําไปแชแข็ง (อุณหภูมิ -20 c หรือต่ํากวา)  

กกกกกกกก5.2 วิธีการใชชุดทดสอบ  

กกกกกกกกกกกก5.2.1 นําแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ (ควรเปดซองเม่ือพรอมท่ีจะทําการ
ทดสอบและทดสอบให เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง)  
กกกกกกกกกกกก5.2.2 จุมแถบทดสอบลงในปสสาวะโดยจุมไมเกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไวตรง
สวนปลายของแถบทดสอบ 

กกกกกกกกกกกก5.2.3 รออานผลที่เวลา 5 นาที 
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กกกกกกกกหมายเหตุ : แถบทดสอบและปสสาวะตองมีอุณหภูมิ  20-30 c กอนทําการทดสอบ และ
เน่ืองจากปฏิกิริยายังคงดําเนินตอไปหลังจากการอานผลที่ 5 นาที เพื่อปองกันการแปลผลผิด ไมควร
อานผลเกิน 10 นาที 

กกกกกกกก5.3 การแปลผล  

กกกกกกกกกกกก5.3.1 ผลลบ 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมีแถบสีมวงแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ 

(โดยไมคํานึงถึงความเขมของสี) แสดงวาไมมียาบาอยูในปสสาวะ หรือมีแตต่ํากวา   1,000 นาโน
กรัมตอมิลลิลิตร  

กกกกกกกกกกกก5.3.2 ผลบวก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมีแถบสีมวงแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุมใกลตําแหนงที่จับขีด
บนเพียง 1 แถบแสดงวามีปริมาณยาบา ในปสสาวะมากกวาหรือเทากับ 1,000 นาโนกรัมตอ
มิลลิลิตร  

กกกกกกกกกกกก5.3.3 แปลผลไมได  
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกไมปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบ คุม ซึ่งอาจเปนเพราะจุมแถบ
ทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ใหทดสอบซ้ําโดยใชแถบทดสอบอันใหม                  

  

NEGATIVE    

ไมมีสารเสพติดในปสสาวะ    

 POSITIVE  

พบสารหรืออนุพันธของเมทแอมเฟตา
มีน 

ภาพท่ี 8 แสดงการอานผลการทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยวิธี CICA แบบ Cassette  

ที่มา : Drug Scan CCR, Drug of Abuse test ชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะ [ออนไลน], เขาถึง
เมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.thailabonline.com/drugabus.htm 
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ภาพท่ี 9 แสดงการอานผลการทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยวิธี CICA แบบ Strip  

ที่มา : จิตนา, ชุดทดสอบยาบาและยาไอซ  [ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก 
http:// http://www. billionmeditech.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=23 

&Itemid=46  

กกกกกกกกสวนปฏิกิริยาแอนติเจนกับแอนติบอดีที่เกิดท่ีบริเวณแถบควบคุมน้ันไมเกี่ยวของกับ 
drug-protein conjugate และ antibody-dye conjugate แต ผลที่ไดคือการเกิดแถบสีมวงแดงซึ่งเปน
การบงบอกวาการทดสอบน้ีสมบูรณและ ถูกตอง โดยไมเกี่ยวกับตัวอยางปสสาวะวาจะมียาบาหรือ
เมตาบอไลทหรือไม 

กกกกกกกกกกกก5.4 ขอจํากัดของการทดสอบ  

กกกกกกกกกกกกกกกก5.4.1 การทดสอบนี้ใหผลการวิเคราะหในเบ้ืองตน เทาน้ัน ในกรณีที่
ตองการผลยืนยันแนนอนตองนํ า วิธีทาง เคมีที่ มี ความจํา เพาะมากกว ามาใช  เชน  Gas 

Chromatography (GC) / Mass Spectrophotometry (MS) เมื่อผลการตรวจเบื้องตนเปนบวก ควรนํา
การพิจารณาอาการทางคลินิกและการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญมาประกอบกับผล การทดสอบ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก5.4.2 การทดสอบนี้เปนการทดสอบเบ้ืองตนที่ใหผลเชิงคุณภาพ มิใชเชิง
ปริมาณ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.4.3 แมวาชุดทดสอบน้ีจะมีความเท่ียงตรง แตในบางคร้ังอาจเกิดการ
ผิดพลาดจากเทคนิคและวิธีการทดสอบ หรือการถูกรบกวนจากสารตางๆ ในปสสาวะ ทําใหผลที่ได
ผิดไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.4.4 สารบางอยางเชน สารฟอกขาวหรือสารออกซิไดสซิงอยางแรง ทํา
ใหผลการทดสอบผิดพลาดไดจึงควรเก็บตัวอยางตรวจและทําการทดสอบใหม 
กกกกกกกกกกกกกกกก5.4.5 บางคร้ังการทดสอบน้ีอาจใหผลบวกได ทั้งๆ ที่ตัวอยางตรวจมี
ปริมาณยาบาและเมตาบอไลทนอยกวา 1,000 นก. /มล.  

กกกกกกกกกกกกสารที่ใหผลบวกลวง  หรือรบกวนการทดสอบ  เชน ซูโดอีเฟดรีน 
(Pseudoephedrine) อีเฟดรีน (Ephedrine) รานิทีดีน (Ranitidine) โปรเคน (Procaine) คลอโรควีน 
(Chloroquine) และ เฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) เปนตน 

6. เคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี (GC-MS) และสวนประกอบ 

กกกกกกกกสําหรับการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะผูเสพไทยคร้ังน้ี ใชเคร่ือง GC-MS ในการตรวจวิเคราะหความเขมขนของแอมเฟตามีน 
และเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ Gas Chromatography-Mass Spectrometry/GC-MS เปนวิธีที่
สามารถทํานายชนิดขององคประกอบท่ีมีอยูในสารไดอยางคอนขางแมนยําโดยอาศัยการ
เปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass number) ของสารตัวอยางน้ันๆ กับขอมูลที่มีอยูใน 
Llibrary นอกจากน้ียังสามารถใชในการวิเคราะหไดทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) และ
เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) ซึ่งเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี (Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry/GC-MS) ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนของเคร่ือง GC (Gas 

chromatography) และสวนของเคร่ือง Mass spectrometer ดังนี ้
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ภาพท่ี 10 แสดงเคร่ือง Gas Chromatography-Mass Spectrometry/GC-MS  
ที่มา : Bara Scientific Shimadzu Analytical Instrument, GC-MS 2010 SE [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 

กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจากhttp://www.barascientific.com/products/shimadzu/analytical/ 

chromatothai/GCMS/GCMS-QP-2010Ultra.htm 

กกกกกกกก6.1 แกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph/GC)  

กกกกกกกกกกกกทําหนาที่ในการแยกองคประกอบของสารท่ีสามารถระเหยกลายเปนไอ (Volatile 

organic compounds) ไดเมื่อถูกความรอน กลไกท่ีใชในการแยกองคประกอบตางๆ  ในสารตัวอยาง 

อาศัยหลักของความชอบท่ีแตกตางกันขององคประกอบในตัวอยางท่ีมีตอเฟส  2 เฟส คือ 

Stationary phase และ Mobile phase องคประกอบที่สําคัญของเคร่ือง GC สามารถแบงออกไดเปน 3 

สวน ดังนี ้
กกกกกกกกกกกก6.1.1 Injector คือ สวนที่สารตัวอยางจะถูกฉีดเขาสูเคร่ืองและระเหยเปนไอกอนท่ี
จะเขาสู Column อุณหภูมิที่เหมาะสมของ injector ควรเปนอุณหภูมิที่สูงพอที่จะทําใหสารตัวอยาง
สามารถระเหยไดแตตองไมทําใหสารสลายตัว  
กกกกกกกกกกกก6.1.2 Oven คือ สวนที่ใชสําหรับบรรจุ Column และเปนสวนที่ควบคุมอุณหภมูิ
ของ Column ใหเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับสารท่ีตองการวิเคราะหซึ่งการควบคุม อุณหภูมิ
ของ Oven นั้นมี 2 แบบ คือ Isocratic Temperature และ Gradient Temperature แลวแตความ
ตองการของผูวิเคราะหโดยขอดีของการทํา Gradient temperature คือสามารถใชกับสารตัวอยางท่ีมี
จุดเดือดกวาง (Wide boiling range) และยังชวยลดเวลาในการวิเคราะห 
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กกกกกกกกกกกก6.1.3 Detector คือสวนที่จะใชสําหรับตรวจวัดองคประกอบท่ีมีอยูในสารตัวอยาง
และดูวาสาร ตัวอยางชนิดท่ีเราสนใจมีปริมาณอยูเทาใด ซึ่งความสามารถของการตรวจวัดน้ันจะ
ขึ้นอยูกับชนิดของ Detector ที่เลือกใชกับเคร่ือง GC นั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงองคประกอบที่สําคัญของเคร่ือง GC  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 

กกกกกกกก6.2 แมสสเปกโตรมิทรี (Mass Spectrometer /MS) 

กกกกกกกกกกกกเปน Detector ที่ใชตรวจวัดองคประกอบที่มีอยูในสารตัวอยางโดยอาศัยกลไก คือ 

โมเลกุลขององคประกอบที่ถูกแยกออกมาจากสารตัวอยางโดยเคร่ือง  GC จะถูกไอออไนซใน
สภาวะสุญญากาศแลวตรวจวัดออกมาเปนเลขมวล (Mass number) เทียบกับฐานขอมูลอางอิง แลว 
แปลผลออกมาเปนชื่อขององคประกอบน้ันๆ โดยองคประกอบสําคัญของ MS มี 3 สวน ไดแก 
Ionization Source Mass Analyzer และ Detector ดังแสดงตอไปน้ี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 

 
 

 
ภาพท่ี 12 แสดงสวนประกอบพื้นฐานของ แมสสเปกโตรมิทรี (Mass Spectrometer /MS)  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 

 

กกกกกกกกกกกก6.2.1 Ionization Source แบงออกเปน 2 แบบคือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก6.2.1.1 Electron Ionization (EI) เปนการทําใหสารเกิด Fragment โดยใชลํา 
Electron ซึ่ง Ionization chamberตองมีความดันตํ่าประมาณ 10 -8 Torr โดย Electron จาก Filament 

ที่รอนจะถูกโฟกัสผานหองน้ีและถูกดึงเขาหา repeller voltage ที่มีความตางศักย 70 โวลต ซึ่งจะให
พลังงานกับ Electron เปน 70 eV ทําใหของผสมที่ซับซอนของไอออนเกิดการแตกหัก 

(Fragmentation ion) ที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางและความอุดมสัมพัทธ (Relative 

abundance) ดังแสดงในภาพท่ี 13 
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ภาพท่ี 13 แสดง Electron Ionization (EI) GC  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 

 
กกกกกกกกกกกกกกกก6.2.1.2 Chemical Ionization (CI) เปนการทําใหสารเกิดการ Fragment ดวย
วิธีทางเคมีโดยผสมสารตัวอยาง (ความดัน10 -4Torr) เขากับแกสท่ีทําปฏิกิริยาดวย (ความดัน 1 

Torr) แลวผานสารผสมเขาไปใน Ionization chamber โดยการทําใหเกิดการ Fragment ดวยการชน
กับ Electron เชนเดียวกันแกสท่ีใชไดแก Methane, Isobutane, Ammonia  

 

ภาพท่ี 14 แสดง Chemical Ionization (CI) GC  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 
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ภาพท่ี 15 แสดงกลไกการเกิด fragment ของ EI และ CI  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 

กกกกกกกก6.3 Mass Analyzer 

กกกกกกกกกกกกเปนเคร่ืองวิเคราะหมวล มีหลายแบบ คือ Magnetic-sector analyzer, Electrostatic 

analyzer,  Time-of-flight analyzer, Ion cyclotron resonance analyzer, Quadrupole 

mass  spectrometer-Quadrupole Mass Spectrometer ใชหลักการวิเคราะหดวยสนามแมเหล็ก คือ 
เปน Path-stability mass spectrometer ซึ่งมีแหลงผลิต Ion source 2 สวนโดยสวนแรกจะทําให
ตัวอยางกลายเปนไอออน  และสวนที่ 2 ทําใหสารมาตรฐานกลาย เปนไอออนลําไอออนท้ังสองจะ
ถูกบังคับใหผานเคร่ืองแยกไอออนชุด  เดียวกัน ดังน้ันไอออนท้ังหมดจะไดรับอิทธิพลจาก
สนามแมเหล็กในสภาวะเดียวกัน แตถูกตรวจและวัดดวยเคร่ือง Detector แยกกันซึ่งมีขอดีคือทําให
สามารถวัดมวลไดอยางถูกตองแมนยํา ดังแสดงในภาพที่ 16 
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ภาพท่ี 16 แสดง Quadrupole Detector GC  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 

กกกกกกกกกกกก6.3.1 Detector  

กกกกกกกกกกกกกกกกที่ใชโดยท่ัวไปมีหลายอยาง คือ Faraday cup detector, Electron multiplier 

detector, Scintillation counter detector, Photographic plate detector  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 แสดง Electron multiplier (GC )  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 
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ภาพท่ี 18 แสดง Electron Multiplier Schematic  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี, [ออนไลน] 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 

 

 

ภาพท่ี 19 แสดง Interpreting spectra  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร, แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 
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ภาพท่ี 20 แสดง Library search results  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี, [ออนไลน] 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/main.html 

  

7. การสกัดแบบ Solid-phase microextraction (SPME) 

กกกกกกกกSolid phase microextraction (SPME) เปนเทคนิค headspaceในการสกัดและเก็บสาร
ตัวอยางท่ีไดรับความนิยมมากใน ดานเคมีวิเคราะห  เนื่องจากเปนเทคนิคที่ทํา ไดงายและชวย
ประหยัดตัวทําละลายในการสกัดสาร อีกทั้งยังเปนเทคนิคที่ใชไดกับ สารตัวอยาง ที่มีคุณสมบัติเปน
สารที่ระเหยได (Volatile Compounds) ที่อยูในรูปของแกส ของแข็งและของเหลว สวนขอจํากัด
ของ SPME คือ poor sensitivity for dilute analytes และราคาแพง 

 

กกกกกกกกSPME ไดถูกเผยแพรโดย Janus Pawliszyn ในป 1990 ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีการสกัดสารตัวอยาง หลักการทํางานของ SPME คือสาร polymer ที่ coated บน 
silica fiber จะทําหนาท่ี absorb สารตัวอยางท่ีเปน Volatile Compounds ในขวดเก็บตัวอยาง แลวนํา 
fiber ที่ absorb สารตัวอยางแลวมาฉีดใน injector port ของ GC หรือ GC-MS ที่รอนเพ่ือทําการ 

Desorb สารตัวอยาง และนํามาวิเคราะหผลดวย GC หรือ GC-MS สาร polymer ที่ coated บน fiber 

จะแตกตางกันการเลือกใชงานข้ึนอยูกับ สารตัวอยางท่ีเราตองการวิเคราะห  
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กกกกกกกก7.1 ชนิดของสาร polymer ที่เคลือบบน silica fiber  

กกกกกกกกกกกก7.1.1 100 um polydimethylsiloxane ( 100 um PDMS) สําหรับสาร Volatiles 

กกกกกกกกกกกก7.1.2 7 um polydimethylsiloxane สําหรับสารท่ีเปน Nonpolar High Molecular 

Weight Compounds 

กกกกกกกกกกกก7.1.3 85 um polyacrylate สําหรับสารท่ีเปน Polarsemivolatiles 

กกกกกกกกกกกก7.1.4 70 um Carbowax/divinylbenzene สําหรับ Alcohols and Polar Compounds  

กกกกกกกกกกกก7.1.5 50/30 um divinylbenzene/Carboxen สําหรับสารท่ีเปน Odor Compounds   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 แสดงประเภทและสวนประกอบของ Solid-phase microextraction (SPME)  

ที่มา : ศูนยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโตรมิทรี, [ออนไลน] 
เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.kmitl.ac.th/sisc/GC-MS/SPME.htm 
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รูปที่ 22 แสดงสวนประกอบของ SPME  

ที่มา : Nature protocols, The graphical illustration of commercially available fibre-SPME device 

for the performance of manual SPME procedures [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 กุมภา 
พันธ 2555. เขาถึงไดจาhttp://www.nature.com/nprot/journal/v5/n1/suppinfo/nprot.2009.179 

_S1.html 

\ 

ภาพท่ี 23 แสดง Extraction step และ Desorption step  
ที่มา : Chormtech analytical Instruments, SPDE Solid Phase Dynamic Extraction AutoSampler 

Principle of function SPDE Magic Needle [ออนไลน],  เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก 
http://www.unichrom.cn/e_product_f.asp?id=650 
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กกกกกกกก7.2 หลักการทํางานของ SPME 

กกกกกกกกกกกก7.2.1 หลักการวิเคราะหโดยการสกัดผานบริเวณเฮดสเปซ ประกอบดวยสอง 

ขั้นตอนหลักคือการสกัดดวยการดูดซับและการคายการดูดซับเพ่ือวิเคราะห ในขั้นตอนการสกัดเร่ิม
จากการแพรของสารที่สนใจวิเคราะหในขวดเฮดสเปซจากตัวอยางท่ีมีความเขมขนสูงไปยังบริเวณ
เฮดสเปซที่มีความเขมขนของสารที่ สนใจวิเคราะหตํ่า  

 

 
ภาพท่ี 24 แสดงการแพรของสารท่ีสนใจวิเคราะหจากตัวอยางสูบริเวณเฮดสเปส  

ที่มา : อุทัย ไทยเจริญ, เทคนิคการสกัดดวยตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอย (solid phase 

microextraction, SPME) [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก 

http://share.psu.ac.th/blog/sci-discus/17227 

 

กกกกกกกกกกกก7.2.2 หลังจากน้ันสาร ที่ตองการวิเคราะหจากบริเวณเฮดสเปซจะแพรไปยังตัวดูด
ซับของแข็งปริมาณนอย ซึ่งอาศัยหลักการ การแพรของสารท่ีมีความแตกตางของความเขมขน
เชนกัน การแพรของสารจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจนกระทั่งเขาสูสภาวะสมดุล ดังแสดงในภาพที่ 25 
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ภาพท่ี 25 แสดงการดูดซับตัวอยางของ SPME 

ที่มา : OVERBROOK SCIENTIFIC, HTA HT280T Headspace, Liquid and SPME Auto sampler 

[ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก http://www.overbrookscientific.com/OSI-

Instrumentation/Overbrook-Robotic-Headspace-Auto-samplers/Overbrook-Robotic-Headspace-

Auto-samplers-%281%29.aspx 
 

 

ภาพท่ี 26 แสดงการแพรของสารบริเวณเฮดสเปซสูตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอย 

ที่มา : อุทัย ไทยเจริญ, เทคนิคการสกัดดวยตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอย (solid phase 

microextraction, SPME) [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก 

http://share.psu.ac.th/blog/sci-discus/17227 
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กกกกกกกกกกกก7.2.3 สําหรับขั้นตอนการคายการดูดซับเพ่ือทําการวิเคราะหใชวิธีคายการดูดซับ
ของสารท่ีสกัดไดบนตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอยดวยความรอนที่บริเวณหัวฉีดสารของเคร่ือง
แกสโครมาโทกราฟ ดังแสดงในภาพที่ 27 

 

 
ภาพท่ี 27 แสดงการคายการดูดซับโดยใชความรอนจากหัวฉีดของเคร่ืองแกสโครมาโทกราฟฟ  
ที่มา : อุทัย ไทยเจริญ, เทคนิคการสกัดดวยตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอย (solid phase 

microextraction, SPME) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 5 กุมภาพนัธ 2555. เขาถึงไดจาก 

http://share.psu.ac.th/blog/sci-discus/17227 

กกกกกกกก7.3 ปจจัยที่มีผลตอการศึกษาอัตราสวนเฟส        

กกกกกกกกกกกกอัตราสวนเฟสเปนอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางเฟสของตัวอยางท่ีเปนของ
ตัวอยางและเฟสของเฮดสเปซท่ีใชในการสกัด  

กกกกกกกกกกกก7.3.1 อุณหภูมิในการสกัด         

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกอุณหภูมิ เปนปจจัยสําคัญในการศึกษาเน่ืองจากอุณหภูมิเปนสวนชวย
ใหสารที่วิเคราะห เกิดการเคลื่อนที่ไดดยีิ่งขึ้นทําใหเกิดการไดเทมวลไดดีจากเฟสของเหลว เฟสของ
แกสและเฟสของพอลิเมอรบนไฟเบอรซึ่งถือเปนการเรงการเกิดสมดุลของ สารที่วิเคราะหระหวาง
เฟสท้ังสาม 

กกกกกกกกกกกก7.3.2 เวลาในการสกัด                

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเวลาในการสกัดก็คือเปนเวลาท่ีสารเขาสูสมดุลระหวางเฟสทั้งสาม
ประกอบดวยเฟสของเหลว เฟสของแกสและเฟสของพอลิเมอร 
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กกกกกกกกกกกก7.3.3 ชนิดและปริมาณของเกลือที่เติม                

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกการเติมเกลือลงไปในการสกัดเปนการลดการเกิดชั้นไฮเดรตของนํ้า
ตอสารท่ีวิเคราะห เมื่อเติมเกลือลงไปจะทําใหเกิดชั้นไฮเดรตของเกลือแทนทําใหสารท่ีวิเคราะห 
โดนปลดปลอยและเกิดกระบวนการสกัดไดมากข้ึน นอกจากน้ีการเติมเกลือยังเพ่ิมความแรงไอออน
ใหกับสารละลาย ทําใหสารทีส่นใจละลายในตัวอยางไดนอยลง 

กกกกกกกกกกกก7.3.4 เวลาในการคายการดูดซับ                 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเวลาในการคายการดูดซับเปนการใหความรอนในการคายการดูดซับ
ของสารจากโพลิเมอรบนไฟเบอรเขาสูระบบการตรวจวัด                         

กกกกกกกกกกกกขอดี 

กกกกกกกกกกกกกกกกเปนเทคนิคที่งาย มีประสิทธิภาพสูง ใหผลวิเคราะหที่เชื่อถือได และท่ี
สําคัญคือเปนเทคนิคที่ไมตองใชตัวทําละลาย  

 กกกกกกกกกกกกขอดอย 

กกกกกกกกกกกกกกกกเปนอุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ มีราคาสูง การใชงานตองมีความ
ระมัดระวังเพราะไฟเบอรคอนขางเปราะ แตกหักงาย และอายุการใชงานของไฟเบอรคอนขางต่ํา คือ
ประมาณ 100 คร้ัง/ไฟเบอร ในตัวอยางท่ีเปนของแข็งผลของสารรบกวน (Matrix effect) จะสงผล
ตอวิธีการน้ีคอนขางมาก ดังน้ันถาจะหาในเชิงปริมาณ จําเปนที่จะทําหาโดยวิธี Standard Addition 

method ทําใหเพิ่มความยุงยากในการวิเคราะห  

กกกกกกกก7.4 การประยุกตใช 

กกกกกกกกกกกก7.4.1 วิธีการเตรียมตัวอยางวิธีนี้เหมาะอยางมากกับสารอินทรียระเหยงาย  

กกกกกกกกกกกก7.4.2 ใชวิเคราะหไดทั้งเชิงปริมาณ (มีสารมากนอยเพียงใด บอกเปนตัวเลข) เชิง
คุณภาพ (มีสารที่สนใจหรือไม อาจจะเทียบกบัสารมาตรฐาน หรือถาวิเคราะหกับ GC-MS) 

กกกกกกกกกกกก7.4.3 มีไฟเบอรใหเลือกใชหลายชนิดใหเหมาะกับการสกัดสารท่ีเราสนใจ  
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วิจัยท่ีเก่ียวของ 

กกกกกกกกกําพล เครือขาว และวิชาญ เกี่ยวการคา (2551)  ทําการศึกษาเร่ือง ผลบวกลวงของการ
ใชชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ โดยวิธีเทียบสี และวิธีภูมิคุมกัน โดยทําการศึกษาใน
ปสสาวะท่ีใหผลการตรวจเบื้องตนเปนบวก ซึ่งไดรับการตรวจยืนยันผลการตรวจดวยเคร่ือง  Gas  

chromatography ผลการตรวจยืนยันพบผูใชยาบาใน ป 2547 ถึง 2549 จํานวน 173 และ 321 ราย 
ตามลําดับ รวม 494 ราย ในป 2547 พบผลบวกลวงของการใชชุดทดสอบเทียบสีสูงกวาชุดภูมิคุมกัน 
ยี่หอ Sure Step  คิดเปนรอยละ 32.5 และ 4.0 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 

0.001) ในป 2549 เมื่อสถานีตํารวจไดเปลี่ยนมาใชชุดทดสอบวิธีภูมิคุมกัน ยี่หอ GPO พบผลบวก
ลวงใกลเคียงกับวิธีเทียบสี รอยละ 36.1 และ 32.8 (p = 0.613) อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใชงานชุดทดสอบภูมิคุมกัน ยี่หอ Sure Step ในป 2547 และย่ีหอ Tri-V ในป 2549 

ผลบวกลวงเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากรอยละ 4.0 เปน 21.1 (p = 0.006) ผลบวกลวงของ
การใชชุดทดสอบเทียบสี พบประมาณ 1 ใน 3 ขณะที่ชุดทดสอบภูมิคุมกัน ยี่หอ Tri-V พบประมาณ 
1 ใน 5 ดังนั้นควรเลือกใชชุดทดสอบภูมิคุมกัน ยี่หอ Tri-V และ/หรือ Sure Step 

กกกกกกกกวิเชษฐ และคณะ (2002) ไดทําการศึกษาการปนเปอนในเม็ดยาบาในประเทศไทย ซึ่ง
เปนหลักฐานของกลางคดียาเสพติดโดยการจับกุมและยึดของโดยเจาหนาที่ตํารวจในประเทศไทย
จํานวน 250 ตัวอยาง ทําการตรวจวิเคราะหการปนเปอนดวยเครื่อง GC – MS ตรวจพบสารปนเปอน
ทั้งหมด 9 ชนิด และยังพบวามี Caffeine ethylnanillin Acetylcodeine monoacetylmorphine และ
diacetylmorphine ปนเปอนอยูในตัวอยางเม็ดยาบางสวนอีกดวย โดยผลการตรวจวิเคราะห
ความสัมพันธตามสารท่ีปนเปอนในเม็ดยาบาของประเทศไทยทําการจัดแยกเม็ดยาบาตามสาร
ปนเปอน ได 5 กลุม 

กกกกกกกกKenji และคณะ (2008) ไดทําการศึกษาพบสารท่ีปนเปอนในเม็ดยาบาของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับยาบาของประเทศญ่ีปุน ดวยเคร่ือง Gas chromatography with a flame ionization 

detector โดยเปนตัวอยางยาบาของประเทศญ่ีปุน 69 ตัวอยาง และไทย 42 ตัวอยาง พบวามีสาร
ปนเปอนในเม็ดตัวอยางยาบาจํานวน 14 ชนิด ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสารท่ีปนเปอนใน
เม็ดยาบา พบวา เม็ดยาบาประเทศไทยสามารถแยก ได 4 กลุม  
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กกกกกกกก Alain G. Verstraete (2004) ไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของการตรวจพบ 
(detection time) สารเสพติด โดยอางอิงมาจากการศึกษาที่มีการควบคุมการไดรับสารดังกลาวใน
อาสาสมัคร หรือจากการตรวจวิเคราะหในตัวอยางทางชีวภาพที่ไดมาจากผูที่ควบคุมไมใหเสพยา
เสพติดอันเน่ืองมาจากถูกจําคุกหรืออยูระหวางการเลิกยา โดยเวลาที่มีการตรวจพบสารข้ึนอยูกับ
ระดับสารท่ีไดรับและความไวของวิธีการตรวจวิเคราะหเปนหลัก นอกจากน้ียังรวมถึงวิธีและทาง
ของการไดรับสาร ระยะเวลาของการไดรับ ตัวอยางท่ีนํามาตรวจวิเคราะห สารที่ทําการตรวจ
วิเคราะห ภาวะความเปนกรดดางและความเขมขนของสิ่งสงตรวจ และความแตกตางระหวางบุคคล
ในระบบการเผาผลาญอาหารและการกําจัดของเสียของไต โดยท่ัวไประยะเวลาการตรวจพบจะนาน
ที่สุดในผม ตามมาดวยปสสาวะ เหงื่อ น้ําลายและเลือด ในเลือดหรือพลาสมา สารเสพติดสวนมาก
จะถูกตรวจในระดับความเขมขนที่ต่ําถึงระดับ ng/ml ภายในเวลาเพียง 1 – 2 วัน สวนในปสสาวะ 
จะตรวจพบสารภายใน 1.5 – 4 วันภายหลังการไดรับสารเพียงคร้ังเดียว ประมาณ  1 สัปดาห 
ภายหลังการไดรับยาคร้ังลาสุดในกรณีของผูที่เสพยามาเปนเวลานาน และยาวนานกวาน้ันในผูเสพ
โคเคนหรือฝน ในกรณีของนํ้าลาย สารเสพติดจะถูกตรวจพบภายใน 5 – 48 ชั่วโมง ที่ความเขมขน
ระดับ ng/ml  ระยะเวลาของการตรวจพบสาร GHB จะสั้นกวาน้ัน ภายหลังการไดรับ flunitrazepam 
1 หรือ 2 ng/ml  เพียงคร้ังเดียว ดวยวิธีที่มีความไวสูง 7- aminoflunitrazepam สามารถถูกตรวจพบ
ในปสสาวะไดนานถึง 4 สัปดาห 

กกกกกกกกEunmi Kim และคณะ (2008) ไดทําการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธของการขับสารเมท
แอมเฟตามีนในนํ้าลาย ปสสาวะ และเสนผม โดยทําการตรวจวิเคราะหปริมาณของเมทแอมเฟตา
มีนและเอมเฟตามีนซึ่งเปนสาร metabolite หลัก ในตัวอยางนํ้าลาย ปสสาวะและเสนผมของผูเสพยา
จํานวน 12 คน เร่ิมดวยการตรวจวิเคราะหเบื้องตนเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะและนํ้าลายโดยวิธี 
fluorescence polarization immunoassay แลวจึงนํามาสกัดหาสารเมทแอมเฟตามีนดวยวิธี solid-

phase extraction สวนเสนผมจะถูกตัดใหละเอียดและสกัดดวย methanol และทําการ derivatization 

ดวย pentafluoropropionic acid anhydride สําหรับนํ้าลายและปสสาวะ ในขณะที่ trifluoroacetic 

acid anhydride ถูกใชกับเสนผม การตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนทําโดยใช
เทคนิค GC-MS โดยใช sim mode สําหรับนํ้าลายและเสนผม และ full scan mode สําหรับปสสาวะ 
ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหพบเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในทั้ง 12 ตัวอยางของปสสาวะและ
เสนผม และเพียง 11 ตัวอยางของน้ําลาย โดยมีปริมาณของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะ น้ําลายและเสนผม คือ 120.4 - 73,216.0 และ 67.6 - 4,238.4 ng/mL, 104.2 - 4,603.3 และ 
32.4 - 268.6 ng/mL  และ 3.40 - 98.25 และ 0.21 - 4.35 ng/mL ตามลาํดับ โดยมีคาเฉลี่ยของสัดสวน
ของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ น้ําลายและเสนผมเทากับ 0.12, 0.11 และ 0.06 
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ตามลําดับ ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาในเสนผมมีอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตา
มีนตอเมทแอมเฟตามีนตํ่ากวาที่พบในปสสาวะและนํ้าลายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.008) 

กกกกกกกกInsook Kim และคณะ (2004) ทําการศึกษาเพ่ืออธิบายถึง urinary pharmacokinetics 

ของ เมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามี ภายหลังการไดรับสารเมทแอมเฟตามีนขาสูรางกาย และเพื่อ
การรายงานผลการตรวจสารเสพติดในปสสาวะท่ีดียิ่งข้ึน โดยทําการศึกษาในอาสาสมัครจํานวน 8 

คนที่ไดรับเมทแอมเฟตามีนทางการกินในปริมาณท่ีไดรับตํ่า ((d)-methaphetamine hydrochloride 

(ตัวยาแตกตัวชา) ปริมาณ 10 มิลลิกรัม) ตอวัน เปนเวลา 4 วัน หลังจากสัปดาหที่ 4 อาสาสมัคร
จํานวน 5 คนจะไดรับเมทแอมเฟตามีนในปริมาณที่ไดรับสูง (20 มิลลิกรัม) ตัวอยางปสสาวะจะถูก
เก็บระหวางการทดลองเพื่อตรวจวิเคราะหสารเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนโดยเทคนิค GC-

MS/PCI  จากการศึกษา อัตราการขับสารเมทแอมเฟตามีนสูงสุดอยูในชวง 403 – 4,919 ug/h และ 59 

– 735 ug/h สําหรับแอมเฟตามีน โดยไมมีความสัมพันธกันระหวางปริมาณที่ไดรับกับอัตราการขับ
สาร คาเฉลี่ยของ %molar ของปริมาณรวมของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะเทากับ 
57.5 ± 21.7% (ปริมาณที่ไดรับต่ํา) และ 40.9 ± 8.5% (ปริมาณที่ไดรับสูง) คาเฉลี่ยของคร่ึงชีวิต 
(half-life) ของการขับออกทางปสสาวะของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในทุกระดับปริมาณ
สารที่ไดรับ เทากับ 23.6 ± 6.6 และ 20.7 ± 7.3 ชั่วโมงตามลําดับ อัตราการกําจัดสารเมทแอมเฟตา
มีนของไต (renal clearance) ในทุกระดับปริมาณสารที่ไดรับ เทากับ 175 ± 102 mL/min คาเฉลี่ย
สัดสวนระหวางเปอร เซ็นของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนที่ไดจากพ้ืนที่ใตกราฟ
ความสัมพันธระหวางการขับสารทางปสสาวะ urinary excretion) และเวลามีการเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการ
เพิ่มข้ึนของเวลา จาก 13.4 ± 6.5% เปน 35.7 ± 26.6% การขับสารทางปสสาวะท่ีชาลงทําใหเกิดการ
สะสมของสารและเพ่ิมชวงเวลาของการตรวจพบใหนานขึ้น 

กกกกกกกกJonathan M. Oyler และคณะ (2002) ไดศึกษาการขับสารเมทแอมเฟตามีน (MAMP) 

ทางปสสาวะภายหลังจากการไดรับทางการกิน และพิจารณาถึงผลของการลดคา cut off ของการ
ตรวจสอบการไดรับสารเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน ซึ่งโดยท่ัวไปการยืนยันผลการ
ตรวจสอบการใชสารเสพติดในที่ทํางาน จะใชคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน (MAMP) และ
แอมเฟตามีน (AMP) ในปสสาวะเทากับ ≥ 500 และ 200 μg/L ตามลําดับ โดยการศึกษาคร้ังน้ีทําใน
อาสาสมัครจํานวน 8 คนซึ่งไดรับ  MAMP·HCl ในปริมาณ 10 mg เปนเวลา 4 วัน และหลังจากน้ัน 
4 สัปดาหอาสาสมัคร 5 คน ไดรับอีกคร้ังในปริมาณ 20 mg ภายหลังการไดรับสารเมทแอมเฟตามีน
เขาไป จะทําการเก็บปสสาวะของอาสาสมัครเปนเวลา 2 สัปดาห ตัวอยางปสสาวะถูกทําการสกัด
ดวยเทคนิค solid-phase extraction และตรวจวิเคราะหหาสารเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนดวย
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เทคนิค gas chromatography-positive chemical ionization mass spectrometry (dual silyl 

derivatization ผลการศึกษาพบวาเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนถูกตรวจพบในการขับถาย
ปสสาวะคร้ังแรกหรือคร้ังท่ีสอง (0.7 – 11.3 ชั่วโมง) หลังการไดรับสารเขาไป ในระดับความ
เขมขน 82 – 1827 และ 12 – 180  μg/L ตามลําดับ ระดับความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน ขึ้นสู
ระดับสูงสุด (1871 – 6004 μg/L) ภายในเวลา 1.5 ถึง 60 ชั่วโมงภายหลังการไดรับสารเพียงคร้ังเดียว 
เมทแอมเฟตามีนท่ีความเขมขนสูงกวา 500 μg/L (524 – 1871 μg/L) ถูกตรวจพบในการถาย
ปสสาวะคร้ังแรกหรือคร้ังที่สอง (1 – 11 ชั่วโมง) ซึ่งการลดคา cut off ของเมทแอมเฟตามีนเปน 250 

μg/L มีผลตอเวลาที่เร่ิมตรวจพบเพียงเล็กนอย ในขณะท่ีแอมเฟตามีนท่ีความเขมขนสูงกวา 250 

μg/L ถูกตรวจพบในการถายปสสาวะคร้ังท่ี 2 ถึง 13 (7 – 20 ชั่วโมง) ซึ่งการลดคา cut off เปน 100 

μg/L แอมเฟตามีนจะเร่ิมถูกตรวจพบในการถายปสสาวะคร้ังท่ี 2 ถึง 8  (4 – 13 ชั่วโมง) นอกจากน้ี
การลดคา cut off ของการตรวจวิเคราะหจะชวยยืดระยะเวลาการตรวจพบเมทแอมเฟตามีนใหนาน
ขึ้นถึง 24 ชั่วโมง เพิ่มเวลาการตรวจพบสารท้ังสองชนิดถึง 34 ชั่วโมงและเพ่ิมจํานวนของตัวอยางท่ี
ใหผลบวกในการตรวจวิเคราะหถึง 48% ดังน้ันจึงสรุปไดวา ที่คา cut off ของการตรวจวิเคราะหที่
ต่ําลง จะชวยใหสามารถตรวจพบไดในเวลาที่สั้นลง ระยะของการตรวจพบยาวนานข้ึนและอัตรา
การตรวจพบสูงขึ้น 

กกกกกกกกMasanori Hasegawa และคณะ (1999) ไดทําการศึกษา Stereoselective ของซิลิจิลีน 
และเมททาบอไลทในปสสาวะของอาสาสมัครที่ใหรับประทานยาซิลิจิลีนในขนาดตางๆ เพื่อ
เปรียบเทียบระหวางอาสาสมัครที่ใหรับประทานยาซิลิจิลีน ในสวนการศึกษาระหวางความเขมขน
ของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีนนั้น ทําการศึกษาโดย
ใชปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีนที่ถูกจับกุมท่ี  Shimane Prefectural Police Headquarter 
จํานวน 50 ราย เปนชาย 41 ราย และหญิง 9 ราย โดยผูเสพใหการสารภาพวาไดทําการเสพมาแลว 4 

ชั่วโมง ถึง 5 วัน กอนถูกจับกุม ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีใชเคร่ือง GC-MS ตรวจวิเคราะหปริมาณความ
เขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ ผลการศึกษาพบปริมาณความเขมขนของ
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูเสพอยูในชวง 310 – 239,300 ng/ml  และแอมเฟตามีน อยูในชวง 
70 – 19,600 ng/ml โดยคาอัตราสวน พบวาระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตา
มีนในปสสาวะของผูที่เสพเมทแอมเฟตามีนรอยละ 74 มีคาอัตราสวนนอยกวา 0.24  
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กกกกกกกกSheng Meng Wang และคณะ (2006) ทําการศึกษาลักษณะการกระจายตัวของเมทแอม
เฟตามีน และแอมเฟตามีน ตัวอยางปสสาวะและเสนผมของผูตองหาเสพเมทแอมเฟตามีน ณ สถานี
ตํารวจ คีลุง (Keelung Police Department) Northern Taiwan จํานวน 8 ราย โดยทําการเก็บตัวอยาง
ปสสาวะท่ีเวลา 0, 12, 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง หลังจากท่ีผูตองหาน้ันถูกจับกุมโดยเจาหนาท่ี
ตํารวจ โดยนํามาตรวจวิเคราะหปริมาณเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน ดวยเคร่ือง GC-MS 

วิธีการตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีนมีคา Limits of detection เทากับ 50 ng/ml และแอมเฟตามีน
เทากับ 40 ng/ml หลังจากตรวจวิเคราะหพบปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ
อยูในชวง 52 – 42,887 ng/ml และแอมเฟตามีน อยูในชวง 64 – 4,153 ng/ml  ซึ่งผลการทดสอบพบ
ลักษณะการกระจายตัวของความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนตัวอยางปสสาวะ  3 

ลักษณะ คือ ปริมาณแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะลดลงอยางตอเนื่องในชวงเวลา 0 - 

120 ชั่วโมง ปริมาณแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะเพิ่มข้ึนและลดลงในชวงเวลา 0 -12 

ชั่วโมง และปริมาณแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะเพิ่มข้ึนหลังจากเก็บตัวอยางปสสาวะ 
หลังจากน้ันไดทําการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนระหวางแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตา
มีนในปสสาวะ พบมีคาอยูในชวง 0.07 – 2.78 โดยท่ีรอยละ 85 ของอัตราสวนมีคานอยกวา 1 และ
ผูวิจัยไดอธิบายถึงลักษณะความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนท่ีตรวจพบใน
ชวงเวลาตางๆ นั้นจะสามารถนํามาชวยประมาณเวลาท่ีทําการเสพเมทแอมเฟตามีนของผูตองหาได 
แตในสวนปริมาณแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีน ในปสสาวะเพิ่มข้ึนหลังจากเก็บตัวอยางปสสาวะ
นั้น  อาจเกิดจากเปนชวงเ ร่ิมแรกของบริหารเมทแอมเฟตามีน  (New administration 

Methamphetamine) หลังจากเสพเขาสูรางกาย 

 

กกกกกกกก 
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บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

กกกกกกกกการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนระหวางแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะผูเสพไทย เพื่อทราบคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน, ความสัมพันธ
ระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน , อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมท
แอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีน และอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีน
ในปสสาวะของผูเสพไทย ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนดประโยชน โดยใชเคร่ือง GC-MS/SPME ตรวจ
วิเคราะหปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง โดยมี
วิธีดําเนินกาวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้ 

กกกกกกกก1. กลุมตัวอยาง 

2. การเก็บบันทึกขอมูลและแบบฟอรม 

3. สารเคมีและอุปกรณ 
4. วิธีการเตรียมสารมาตรฐาน 
5. วิธีการเตรียมตัวอยางในการตรวจวิเคราะห 
6. สภาวะเคร่ือง GC-MS 

7. การทดสอบความถูกตองของวิธีการตรวจวิเคราะห 
8. ขั้นตอนในการตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนในปสสาวะ 
9. สถิติที่ใชในการศึกษาวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางจะเปนตัวแทนที่ดีของประชากรเพ่ือการอางอิงไปยังประชากรอยางนาเชื่อถือ
ไดนั้น จะตองมีการเลือกตัวอยางและขนาดตัวอยางที่เหมาะสม ซึ่งจะตองอาศัยสถิติเขามาชวยในการสุม
ตัวอยาง และการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ในการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟ
ตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะผูเสพไทยนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาในปสสาวะของผูเสพเมทแอม
เฟตามีน ที่ตรวจคัดกรองเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะเบ้ืองตนใหผลบวก และนําสงเพ่ือตรวจยืนยันเมท
แอมเฟตามีนในปสสาวะ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

กกกกกกกกการคํานวณกลุมตัวอยาง ทําการคํานวณจากขอมูลรายงานผลการดําเนินงานของกรมคุม
ประพฤติ โดยสถิติคดี พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ป 2554 จํานวน 371,140 ราย ซึ่ง
ประกอบดวยกระบวนการตรวจพิสูจน จํานวน 193,558 คดี และกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด จํานวน 177,582 คดี (กลุมงานติดตามประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุม
ประพฤต:ิ มีนาคม 2555) สําหรับการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางใชวิธีการคํานวณแบบ Yamane โดย
กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (e) ซึ่งคํานวณไดดังนี้ 
 

กกกกกกกกโดย       N   คือ จํานวนประชากร 

       e    คือ  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นในรูปของสัดสวน 

 

 

กกกกกกกกสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง        =         N                                    

                                                    1+ N (e) 2 

 

 

 

กกกกกกกกขนาดกลุมตัวอยาง         =         371,140                                         
                               1+ 371,140 (0.05) 2 

 

กกกกกกกกขนาดกลุมตัวอยาง         =         399     ราย 

 

กกกกกกกกขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตา
มีน ที่ตรวจคัดกรองเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะเบ้ืองตนใหผลบวก และนําสงเพื่อตรวจยืนยันเมท
แอมเฟตามีนในปสสาวะ ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 399 ราย  
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2. การเก็บบันทึกขอมูลและแบบฟอรม 

กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการออกแบบฟอรมบันทึกขอมูลการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขน
ของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง  เพื่อใชสําหรับบันทึกเก็บ
รวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย โดยเก็บรายละเอียดขอมูล เพศ อายุ ผลการตรวจเมทแอมเฟตามีน
เบื้องตน ปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน (MA) ปริมาณความเขมขนแอมเฟตามีน (AM) 

และอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แบบฟอรมบันทึกขอมูลการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอ
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะกลุมตัวอยาง 

ลําดับ เพศ อายุ (ป) ผลการตรวจเบื้องตน MA (ng/ml) AM (ng/ml) 
Ratio 

AM/MA 
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3. สารเคมีและอุปกรณ 

กกกกกกกก3.1 สารเคมี 

กกกกกกกกกกกก3.1.1 สารมาตรฐานแอมเฟตามีนซัลเฟต จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กกกกกกกกกกกก3.1.2 สารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนซัลเฟต จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
กกกกกกกกกกกก3.1.3 Diphenhydramine (internal standard) จากบริษัท Merk 

กกกกกกกกกกกก3.1.4 เกลือ (NaCl) จากบริษัท Merk 

กกกกกกกกกกกก3.1.5 เมททานอล จากบริษัท Merk 

กกกกกกกก3.2 อุปกรณที่ใชในการตรวจวิเคราะห  

กกกกกกกกกกกก3.2.1 SPME และไฟเบอร 100 μm bond PDMS ของ Supelco 

กกกกกกกกกกกก3.2.2 ขวด Vial ขนาด 20 ml   

กกกกกกกกกกกก3.2.3 ฝาปดแบบยางซิลิโคน 

กกกกกกกกกกกก3.2.4 ฝาอลูมิเนียมสําหรับปดผนึก 

กกกกกกกกกกกก3.2.5 เคร่ืองชั่งน้ําหนัก 

กกกกกกกกกกกก3.2.6 Auto pipette   

4. วิธีการเตรียมสารมาตรฐาน 

กกกกกกกก4.1 สารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน 

กกกกกกกกกกกก4.1.1 เตรียม Stock standard เมทแอมเฟตามีนท่ีความเขมขน 5000 ng/ml โดยการ
ชั่งสารเมทแอมเฟตามีนซัลเฟตน้ําหนัก 5 mg ปรับปริมาตรใน volumetric flask ขนาด 100 ml ดวย
เมททานอล  
กกกกกกกกกกกก4.1.2 เตรียมสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน จาก Stock ที่ 5 ระดับ  คือ 500, 1000, 

2000, 2500 และ 5000 ng/ml ในปสสาวะที่ปราศจากยา (Urine blank) ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

กกกกกกกก4.2 สารมาตรฐานแอมเฟตามีน 

กกกกกกกกกกกก4.2.1 เตรียม Stock standard แอมเฟตามีนท่ีความเขมขน 5000 ng/ml โดยการชั่ง
สารเมทแอมเฟตามีนซัลเฟตนํ้าหนัก 5 mg ละลายในเมททานอล 1 ml แลวปรับปริมาตรใน 
volumetric flask ขนาด 1000 ml ดวย Urine blank 

กกกกกกกกกกกก4.2.2 เตรียมสารมาตรฐานแอมเฟตามีนท่ีเขมเขมขนจาก Stock ที่ 5 ระดับ คือ 
500, 1000, 2000, 2500 และ 5000 ng/ml ใน Urine blank ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงสัดสวนปริมาตรสารในการเตรียมสารมาตรฐานท่ีความเขมขนตางๆ 

 

5. วิธีการเตรียมตัวอยางในการตรวจวิเคราะห 

กกกกกกกก5.1 นําสารมาตรฐานและตัวอยางปสสาวะออกจากตูเย็น ตั้งท้ิงไวใหมีอุณหภูมิเทากับ
อุณหภูมิหอง 

กกกกกกกก5.2 เตรียมขวด Vial ขนาด 20 ml   

กกกกกกกก5.3 เติมเกลือ NaCl ปริมาณ 0.3 กรัมใสลงไปใน Vial  

กกกกกกกก5.4 เติมดวยตัวอยางปสสาวะ หรือ สารมาตรฐาน 1 ml  

กกกกกกกก5.5 เติม Diphenhydramine ที่ความเขมขน 1000 ng/ml ปริมาณ 200 ul  

กกกกกกกก5.6 ปดฝายางซิลิโคน และปดผนึกฝาอลูมิเนียม  
กกกกกกกก5.7 ผสมใหเขากัน แลวนําไปตรวจวิเคราะหดวยเคร่ือง SPME GC-MS ตอไป 

ระดับความเขมขน  

( ng/ml)  
Stock standard 5000 ng/ml  

(ml) 

Urine blank  

(ml) 

0 0 1.0 

500 0.1 0.9 

1000 0.2 0.8 

2000 0.4 0.6 

2500 0.5 0.5 

5000 1.0 0 
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6. การต้ังสภาวะเคร่ือง  

กกกกกกกกการต้ังสภาวะเคร่ือง GC/MS QP 2010 Plus Shimadzu AOC – Auto injector Shimadzu 

คอลัมน RTX- 1 MS AT-5 ขนาด 30m .x 0.25 m. I.D (Thick firm 0.05 μm) EI Detector มีดังนี ้

 

ภาพที่ 28 แสดงเคร่ือง GC/MS QP 2010 Plus Shimadzu AOC – Auto injector Shimadzu  

กกกกกกกก6.1 GC 

กกกกกกกกกกกกInject Port   SPL1 

กกกกกกกกกกกกInject Heat Port   INJ1 

กกกกกกกกกกกกColumn temp (ºc)  100 

กกกกกกกกกกกกInjector temp (ºc)  240 

กกกกกกกกกกกกInjector   Spit 

กกกกกกกกกกกกCarrier gas   He 

กกกกกกกกกกกกFlow control mode  linear Velocity 

กกกกกกกกกกกกPressure (kpa)   115.1 

กกกกกกกกกกกกTotal flow (ml/min)  12.2 

กกกกกกกกกกกกColumn flow (ml/min)  1.53 

กกกกกกกกกกกกLinear velocity (cm/sec)  46 

กกกกกกกกกกกกPure flow (ml/min)  3.0 

กกกกกกกกกกกกSpit ratio   5 

   ส
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ตารางที่ 4 แสดงการต้ังคา GC Program column oven temp  

Rate (ºc/min) Final temperature (ºc) Hold time (min) 

- 100 5 

15 150 1 

15 250 3 

 

กกกกกกกก6.2 MS  

กกกกกกกกกกกกIon source temp (ºc)  200  

กกกกกกกกกกกกTnterface temp (ºc)  220 

กกกกกกกกกกกกSolvent cut time (min)  5.5 

กกกกกกกกกกกกDetector Voltage (kv)  0.1 

กกกกกกกกกกกกThreshold   200 

กกกกกกกกกกกกGC Program time (min)  19 

 
กกกกกกกก6.3 Auto injector/SPME   

กกกกกกกกกกกกPre incubation time (s)              180 

กกกกกกกกกกกกIncubate temp (ºc)   80 

กกกกกกกกกกกกPre Inc Agitator speed (rpm) 250 

กกกกกกกกกกกกVial Penetration in (mm) 30 ul 

กกกกกกกกกกกกExtraction time (s)  600 

กกกกกกกกกกกกDesorb to GC    1 inject 

กกกกกกกกกกกกInjection Penetration in mm (ul)  13 

กกกกกกกกกกกกAdsorptions time (s)  360 

กกกกกกกกกกกกPos Fibcond time (s)  120 

กกกกกกกกกกกกGC Runtime (s)   1500 
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ภาพที่ 29 แสดงสวนประกอบ Auto injector 

 

7. การทดสอบความถูกตองของวิธีการตรวจวิเคราะห 

กกกกกกกกวิธีการตรวจวิเคราะหสารในเชิงปริมาณวิเคราะหนั้น จําเปนตองมีการทดสอบความ
ถูกตองของวิธีการตรวจวิเคราะห (Method validation) เพื่อแสดงวาผลของการตรวจวิเคราะหที่
ไดมาน้ันมีความถูกตอง แมนยํา และนาเช่ือถือ ซึ่งวิธีการทดสอบความถูกตองของวิธีการตรวจ
วิเคราะห เพื่อใชในศึกษาอัตราสวนความเขมขนของแอมเฟตามีน ตอ เมทแอมเฟตามีนในคร้ังน้ี มี
ขั้นตอนการทดสอบดังตอไปน้ี 

กกกกกกกก7.1 การทดสอบความเปนเสนตรง (Linearity) 

กกกกกกกกกกกกทดสอบโดยใชสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนท่ีความ
เขมขน 5 ระดับ ดังน้ี 500, 1000, 2000, 2500 และ5000 ng/ml ทดสอบความเขมขนละ 3 ซ้ํา ดวย
เคร่ือง GC-MS สรางกราฟมาตรฐานจากการคํานวณความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยของอัตราสวน
พื้นท่ีใตกราฟของสารมาตรฐาน ตอ พื้นท่ีใตกราฟของสาร Diphenhydramine กับความเขมขนของ
สารมาตรฐาน เพื่อคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient, r)  
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กกกกกกกก7.2 ความแมน (Accuracy) 

กกกกกกกกกกกกทดสอบโดยใชสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน ที่ความ
เขมขน 3 ระดับ ดังน้ี 500, 1000 และ2500 ng/ml ทดสอบความเขมขนละ 5 ซ้ํา ดวยเคร่ือง SPME 

GC-MS ทําการประเมินคา Accuracy จากการคํานวณหาคาเปอรเซ็นการกลับคืน  
(% Recovery) 

 

 

                  จากสูตร     % recovery =   (C1 – C2) × 100 

                                   C3 

    

กกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกC1 คือ คาความเขมขนของสารมาตรฐานท่ีเติมใน Blank urine 

กกกกกกกกกกกกC2 คือ คาความเขมขน Blank urine 

กกกกกกกกกกกกC3 คือ คาความเขมขนของสารมาตรฐาน 

 

กกกกกกกก7.3 ความเที่ยง (Precision) 

กกกกกกกกกกกกทดสอบโดยใชสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน ที่ความ
เขมขน 3 ระดับ ดังน้ี 500 1,000 และ2, 500 ng/ml ทดสอบความเขมขนละ 5 ซ้ํา ดวยเคร่ือง SPME 

GC-MS โดยทําการตรวจวิเคราะห เปนระยะเวลา 5 วันติดตอกัน และนําคาท่ีไดมาคํานวณหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (% RSD)  

 

 

           จากสูตร     % RSD =   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเขมขนที่ตรวจพบ × 100 

                                             คาเฉลี่ยของความเขมขนที่ตรวจพบ 
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กกกกกกกกกก7.4 ขีดจํากัดของการตรวจพบ (Limit of detection LOD) 

กกกกกกกกกกกกทดสอบโดยทําการวิเคราะห Urine blank จํานวน 5 ซ้ํา จากน้ันนําคาสัญญาณการ
ตอบสนองที่ไดมาคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยคํานวณคาขีดจํากัดของการ
ตรวจพบ 

 

 

        จากสูตร   LOD = 3×คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาสัญญาณการตอบสนอง 

 

 

 

กกกกกกกก7.5 ขีดจํากัดของการหาเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation LOQ) 

กกกกกกกกกกกกทดสอบโดยทําการวิเคราะห Urine blank จํานวน 5 ซ้ํา แลวนํามาคํานวณหา
คาเฉลี่ยความเขมขน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณคาขีดจํากัดของการตรวจพบ 

 

 
กกกกกกกกกกก 

                     จากสูตร     LOQ  =   10 × คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาสัญญาณการตอบสนอง 
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8. ขัน้ตอนในการตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนในปสสาวะ 

กกกกกกกก8.1 นําตัวอยางปสสาวะออกจากตูเย็นมาต้ังไวใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิหอง 

กกกกกกกก8.2 เตรียมตัวอยางในการตรวจวิเคราะหตามขั้นตอนท่ีกลาวไวในขอที่ 5 

กกกกกกกก8.3 นํามาตรวจวิเคราะหหาปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน
ในปสสาวะดวยเคร่ือง GC/MS QP 2010 Plus Shimadzu AOC – Auto injector Shimadzu  

หลังจากตรวจวิเคราะหแลวเคร่ืองจะคํานวณคาอัตราสวนพื้นที่ใตกราฟของตัวอยางปสสาวะท่ีวัดได
ตอพ้ืนที่ใตกราฟของสาร Diphenhydramine แสดงออกมาเปนคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน
และแอมเฟตามีนในปสสาวะ (ng/ml) 
กกกกกกกก8.4 นําคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนที่ได และบันทึกลงใน
แบบฟอรมเก็บขอมูล ดังแสดงในตารางท่ี 3  

กกกกกกกก8.5 ตรวจวิเคราะหจนครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง จากน้ันจึงทําการคํานวณหา
อัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีน และบันทึกลงในแบบฟอรม
เก็บขอมูล 
 

9. สถิติท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

กกกกกกกก9.1 ใชโปรแกรม Microsoft Excel  

กกกกกกกกกกกกคํานวณคาทางสถิติคาทางสถิติเบื้องตนของกลุมตัวอยาง  และอัตราสวนระหวาง
ความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีน รวมถึงใชหาความสัมพันธระหวางความเขมขน
ของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก9.2 ใชโปรแกรมทางสถิติ SPSS ANOWA Independent Sample test  

กกกกกกกกกกกกคํานวณหาความสัมพันธของอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอ
เมทแอมเฟตามีนในกลุมตัวอยาง 

   ส
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บทท่ี 4  

ผลการวิจัย 
 

กกกกกกกกในการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง จํานวน 399 ราย โดยการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมขนของเมทแอม
เฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยเคร่ือง GC/MS QP 2010 Plus Shimadzu AOC – Auto 

injector Shimadzu คอลัมน RTX- 1 MS AT-5 ขนาด 30m .x 0.25 m. I.D (Thick firm 0.05 μm) EI 

Detector ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดสอบความถูกตองของวิธีการตรวจวิเคราะห เพื่อแสดงถึงความ
ถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ ของผลของการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตา
มีน และแอมเฟตามีน เพื่อนําไปสูการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมท
แอมเฟตามีนในปสสาวะ โดยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยในแบบฟอรมบันทึกขอมูล
ที่ไดจัดทําขึ้น และทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดสอบและอธิบายผลการวิจัย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. ผลการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห 
กกกกกกกก2. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก3. ผลการตรวจวิเคราะหความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ 

กกกกกกกก4. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟ
ตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกก5. ผลการวิเคราะหอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตา
มีนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก6. ผลการวิเคราะหอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตา
มีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางตามเกณฑความเขมขนที่กฎหมายกําหนด 
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1. ผลการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห 

กกกกกกกก1.1 ความเปนเสนตรง (Linearity) 

กกกกกกกกกกกกผลการทดสอบความเปนเสนตรงของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะที่ความเขมขน 5 ระดับ ดังน้ี 500, 1000, 2000, 2500 และ 5000 ng/ml โดยทําการทดสอบ
ความเขมขนละ 3 ซ้ํา จากนั้นนํามาสรางกราฟมาตรฐานท่ีแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวน
พื้นท่ีใตกราฟของสารมาตรฐาน ตอ พื้นท่ีใตกราฟของสาร Diphenhydramine ที่เคร่ืองทําการตรวจ
วิเคราะหไดกับความเขมขนของสารมาตรฐานแตละระดับความเขมขน  ไดคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Correlation coefficient) ซึ่งเปนคาท่ีแสดงความเปนของกราฟมาตรฐานของเมทแอม
ตามีนมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.999 มีสมการเสนตรง y = 0.000617x  มีคา LOD เทากับ 
6.50 ng/ml และ LOQ เทากับ 22.67 ng/ml ในสวนของแอมเฟตามีนมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เทากับ 0.998 โดยมีสมการเสนตรง y= 0.000138x โดยมีคา LOD เทากับ 8.33 ng/ml และ LOQ 

เทากับ 27.77 ng/ml ดังแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลทดสอบความเปนเสนตรงของการตรวจวิเคราะหแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตา
มีนในปสสาวะ 

สาร สมการเสนตรง 
Correlation coefficient 

(r²) 

MA y= 0.000617x 0.999 

AM y= 0.000138x 0.998 
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กกกกกกกก1.2 ความแมน (Accuracy) 

กกกกกกกกกกกกผลการทดสอบความแมนในการตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตา
มีนในปสสาวะ ที่ความเขมขน 3 ระดับ คือ 500, 1500  และ 2500 ng/ml โดยทําการตรวจวิเคราะห
ความเขมขนละ 5 ซ้ํา ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะท้ัง 3 ระดับความเขมขน 

มีคาเฉลี่ยของ %Recovery เทากับ 100.43 และมีคาเฉลี่ย %RSD เทากับ 2.63 และในสวนของแอมเฟ
ตามีน มีคาเฉลี่ย %Recovery เทากับ 100.90  และมีคาเฉลี่ย  %RSD  เทากับ  2.25  ดังแสดงในตาราง
ที่ 6 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบความแมนของการตรวจวิเคราะหแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะ 

ความเขมขน 

(ng/ml) 

%Recovery (n=5) %RSD(n=5) 

MA AM MA AM 

500 101.11 101.45 4.54 3.94 

1500 99.64 101.29 1.65 1.32 

2500 100.53 99.95 1.68 1.49 

คาเฉลี่ย 100.43 100.90 2.63 2.25 

 

กกกกกกกก1.3 ความเที่ยง (Precision) 

กกกกกกกกกกกกผลการทดสอบความเที่ยงในการตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตา
มีนในปสสาวะที่ความเขมขน 3 ระดับ คือ 500, 1500 และ 2500 ng/ml ทําการตรวจวิเคราะหความ
เขมขนละ 5 ซ้ํา เปนระยะเวลา 5 วันติดตอกัน การตรวจวิเคราะหเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะท้ัง  3 
ระดับความมีคาเฉลี่ย % RSD เทากับ 0.66 และสําหรับการตรวจวิเคราะหแอมเฟตามีนมีคาเฉลี่ย % 

RSD เทากับ 1.00 ดังแสดงในตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบความเท่ียงของการตรวจวิเคราะหแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะ 

ความเขมขน(ng/ml) 
%RSD  (n= 5) 

MA AM 

500 0.67 2.12 

1500 0.97 0.83 

2500 0.33 0.04 

Mean 0.66 1.00 

 

2. ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยาง  

กกกกกกกกกกกกกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา คือ ปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีน ที่ตรวจ
เบื้องตนใหผลบวกเมทแอมเฟตามีน และนําสงตอเพ่ือตรวจยืนยันผล ณ สถาบันนิติเวชศาสตร 
โรงพยาบาลตํารวจ จํานวน 399 แยกเปนเพศชาย จํานวน 374 ราย คิดเปนรอยละ 94 และเพศหญิง 
จํานวน 25 ราย คิดเปนรอยละ 6 ดังแสดงในภาพที่ 30  

 
ภาพท่ี 30 กราฟแสดงสัดสวนกลุมประชากรชายและหญิง  

   ส
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กกกกกกกกกกกกพบวากลุมตัวอยางมีชวงอายุระหวาง 15 – 40  ปขึ้นไป เมื่อแบงเปนชวงอายุแลว 
มีกลุมตัวอยางอายุตั้งแต 15 – 20 ป โดยเปนชายรอยละ10.53 และหญิงรอยละ1.75  ชวงอายุตั้งแต 
21 – 25 ป เปนชายคิดเปนรอยละ 19.30 และหญิงรอยละ 2.51 ชวงอายุตั้งแต 26 – 30 ป เปนชายรอย
ละ 30.08 และหญิงรอยละ0.75 ชวงอายุตั้งแต 31 – 35 ป เปนชายรอยละ 16.54 และหญิงรอยละ 
0.50 ชวงอายุตั้งแต 36 - 40 ป เปนเพศชายรอยละ 7.52 และหญิงรอยละ0.75 อายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป
เปนเพศชายรอยละ 6.77 และท่ีไมระบุอายุเปนชาย ซึ่งคิดเปนรอยละ 30.1 ของจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 31 

 
ภาพท่ี 31 กราฟแสดงชวงอายุของกลุมตัวอยางชายและหญิง  

3. ผลการตรวจวิเคราะหความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ 

กกกกกกกกจากการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมขนของแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยางจํานวน 399 ราย พบปริมาณความเขมขนของแอมเฟตามีนในปสสาวะระหวาง 30.38 – 
37,194.28 ng/ml มีคาเฉลี่ยเทากับ 1136.45 ng/ml และปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนที่
ตรวจพบในปสสาวะอยูระหวาง 50.12 - 226,094 ng/ml มีคาเฉลี่ยเทากับ 6,955.86 ng/m 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางชาย จํานวน 374 ราย ตรวจพบความเขมขนของแอมเฟตามีนในปสสาวะ
อยูระหวาง 30.38 - 37194.28 ng/ml มีคาเฉลี่ยเทากับ 1,092.10 ng/ml และความเขมขนของเมทแอม
เฟตามีนในปสสาวะท่ีตรวจพบอยูระหวาง 50.12 - 226,094 ng/ml มีคาเฉลี่ยเทากับ 6,955.86 ng/ml  

   ส
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กลุมตัวอยางหญิง จํานวน 25 ราย ตรวจพบความเขมขนของแอมเฟตามีนอยูระหวาง 103.56 -

11963.94 ng/ml มีคาเฉลี่ยเทากับ 1801.25 ng/ml และความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนอยูระหวาง 
306.53 - 34912.48 ng/ml มีคาเฉลี่ยเทากับ 4362.56 ng/ml ดังตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 แสดงระดับความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยาง  

 

กลุมตัวอยาง 
AM 

(ng/ml) 

Mean 

(ng/ml) 

MA 

(ng/ml) 

Mean 

(ng/ml) 

กลุมตัวอยาง 
(n=399) 

30.38 - 37,194.28 1,136.45 50.12 - 226,094 6,955.86 

ชาย 

(n=374) 
30.38 - 37,194.28 1,092.10 50.12 - 226,094 6,955.86 

หญิง 

(n=25) 
103.56 -11,963.94 1,801.25 306.53 – 34,912.48 4,362.56 

 

4. ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกกเมื่อนําปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด จํานวน 399 ราย มาหาความสัมพันธในรูปแบบกราฟ โดยกําหนดใหแกน X เปน
ความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแกน y เปนความเขมขนของแอมเฟตามีนไดสมการแสดงคา
แนวโนมของขอมูลท่ี y = 0.0119 x และ R² = 0.668 ดังแสดงในภาพที่ 32 
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ภาพที่ 32 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีน และเมทแอมเฟตามีนใน   
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง  

กกกกกกกกเมื่อนําปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยางชาย จํานวน 374 ราย มาหาความสัมพันธในรูปแบบกราฟ โดยกําหนดใหแกน X เปนความ
เขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแกน y เปนความเขมขนของแอมเฟตามีนไดสมการแสดงคา
แนวโนมของขอมูลท่ี y = 0.0116 x และ R² = 0.681 ดังแสดงในภาพที่ 33 

 

 
ภาพท่ี  33 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางชาย  
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กกกกกกกกเมื่อนําปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยางหญิง จํานวน 25 ราย มาหาความสัมพันธในรูปแบบกราฟ โดยกําหนดใหแกน X เปนความ
เขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแกน y เปนความเขมขนของแอมเฟตามีนไดสมการแสดงคา
แนวโนมของขอมูลท่ี y = 0.227 x และ R² = 0.767 ดังแสดงในภาพที่ 34 

 

 
ภาพท่ี 34 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางหญิง  

5. ผลการวิเคราะหอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกกจากการตรวจวิเคราะหความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ
กลุมตัวอยาง จํานวน 399 ราย ที่ไดนํามาศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยาง พบวามีคาอัตราสวนอยูระหวาง 0.02 –1.00 มีคาเฉลี่ย 0.21 + 0.15 (mean + SD) ดังแสดงใน
ตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 แสดงขอมูลอัตราสวนความเขมขนระหวางแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยาง 

 

Ratio AM/MA กลุมตัวอยาง(n=399) 

Rang 0.02 - 1.00 

Mean + SD 0.21 + 0.15 

 

กกกกกกกกโดยอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยางชาย จํานวน 374 ราย มีคาอยูระหวาง 0.02 -1.00 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.21 + 0.15 และ
หญิง จํานวน 25 ราย อยูระหวาง 0.05 –0.54 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.21 + 0.13 ดังแสดงในตาราง 

ที่ 10 

ตารางท่ี 10 แสดงขอมูลอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางชายและหญิง 

Ratio AM/MA 
ชาย  

(n= 374) 

หญิง 

 (n=25) 

Rang 0.02 - 1.00 0.05 - 0.54 

Mean + SD 0.21 + 0.15 0.21 +0.13 

 

กกกกกกกกเมื่อนําไปคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของชายและหญิง มาหาความสัมพันธทางสถิติดวยโปรแกรมคํานวณแบบ ANOWA 
Independent t-test พบวาทั้งสองกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กกกกกกกกเมื่อนําคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางจํานวน 399 ราย มาแสดงในรูปแบบกราฟ โดยกําหนดใหแกน X เปน
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จํานวนตัวอยางปสสาวะ และแกน y เปน คาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอ 
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ พบวาสามารถแบงขอมูลอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตา
มีนและเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ไดแก  

กกกกกกกกกกกกกลุมท่ี 1 คือ กลุมตัวอยางท่ีมีคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีน
และเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะมากกวา 0.36 (Mean + SD) มีจํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 11.78 

กกกกกกกกกกกกกลุมท่ี 2 คือ กลุมตัวอยางท่ีมีคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีน
และเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะอยูในชวง 0.06 – 0.36 (Mean + SD) มีจํานวน 333 ราย คิดเปนรอย
ละ 83.46  
กกกกกกกกกกกกกลุมท่ี 3 คือ ตัวอยางท่ีมีคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและ
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะนอยกวา 0.06 (Mean – SD) มีจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 4.76  

ดังแสดงในภาพที่ 35 

 

 
 

ภาพที่ 35 กราฟแสดงอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 
 

 
 

6. ผลการวิเคราะหอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยางตามเกณฑความเขมขนท่ีกฎหมายกําหนด 

กกกกกกกกผลการวิเคราะหขอมูลของปริมาณความเขมขนรวมของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตา
มีนที่ตรวจพบในปสสาวะโดยแบงเปนกลุมตัวอยาง ที่มีคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนรวมกับ
แอมเฟตามีนแลวนอยกวา 1 ug/ml และกลุมท่ีมีคาความเขมขนรวมมากกวา 1 ug/ml พบวามีกลุมท่ี
มีความเขมขนนอยกวา 1 ug/ml จํานวน 45 คน มีอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีน
ตอเมทแอมเฟตามีนอยูระหวาง 0.01 –1.00 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.32 + 0.21 สวนในกลุมท่ีมีคา
ความเขมขนรวมมากกวา 1 ug/ml มีจํานวน 354 ราย มีอัตราสวนความเขมขนอยูระหวาง 0.02 –0.88 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.2 +0.13  

กกกกกกกกเมื่อนําไปคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะมาหาความสัมพันธทางสถิติดวยโปรแกรมคํานวณแบบ ANOWA Independent t-test 

พบวาทั้งสองกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ p < 0.001 ดังแสดงใน 

ตารางที่ 11  

ตารางที่ 11 แสดงคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง  
ความเขมขน MA และ AM 

(ug/ml) 
Ratio AM/MA Mean + SD 

นอยกวาหรือเทากับ 1 

(n=45) 
0.01 -1.00  0.32 +0.21 ** 

มากกวา 1 

(n=354) 
0.02 -0.88  0.2 +0.13 ** 

** มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.001 

กกกกกกกกเมื่อหาความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยางท่ีมีผลรวมเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนนอยกวาหรือเทากับ 1 ug/ml 
จํานวน 45 ราย โดยกําหนดกําหนดใหแกน X เปนความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแกน y 

เปนความเขมขนของแอมเฟตามีนไดสมการแสดงคาแนวโนมของขอมูลท่ี y = 0.0257 x และ R² = -
-0.27 ดังแสดงในภาพที่ 36 
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ภาพท่ี 36 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีน 

ในปสสาวะของกลุมตัวอยาง ที่มีผลรวมความเขมขนนอยกวา 1 ug/ml 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ
ของกลุมตัวอยาง ที่มีผลรวมเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนมากกวา 1 ug/ml จํานวน 354 ราย 
โดยกําหนดใหแกน X เปนความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแกน y เปนความเขมขนของแอม
เฟตามีนไดสมการแสดงคาแนวโนมของขอมูลที่ y = 0.119 x และ R² = 0.668 ดังแสดงในภาพท่ี 37 

 
ภาพท่ี 37 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีน 

ในปสสาวะของกลุมตัวอยาง ที่มีผลรวมความเขมขนมากกวา 1 ug/ml 
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บทท่ี 5  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

กกกกกกกกเมื่อวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง  ในแบบฟอรมบันทึกขอมูลจากการศึกษา
อัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะจํานวน  399 ราย 
ซึ่งเก็บขอมูล เพศ อายุ ผลการตรวจคัดกรองเมทแอมเฟตามีนเบ้ืองตน ปริมาณความเขมขนของเมท
แอมเฟตามีนและแอมเฟตามีที่ตรวจพบในปสสาวะดวยเคร่ือง GC – MS โดยนําคาความเขมขนที่
ไดมาคํานวณหาคาอัตราระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีน ซึ่งผูวิจัยไดทํา
สรุปขอมูล และอธิปรายผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

กกกกกกกก1. กลุมตัวอยาง 

กกกกกกกก2. ความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ 

กกกกกกกก3. ความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกก4. อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีนในปสสาวะของ
กลุมตวัอยาง 

กกกกกกกก5. อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีนในปสสาวะของ
กลุมตัวอยาง ตามเกณฑความเขมขนที่กฎหมายกําหนด  

1. กลุมตัวอยาง 

กกกกกกกกกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา คือ ปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีน ที่ผานการตรวจคัด
กรองเบ้ืองตน พบเมทแอมเฟตามีน และนําสงตรวจยืนยันผล ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาล
ตํารวจ ดวยเคร่ือง GC-MS จํานวน 399 ราย โดยกลุมตัวอยางมีจํานวนชายมากกวาหญิง คิดเปน
สัดสวนรอยละ มีเพศชายรอยละ 94 และเพศหญิง รอยละ 6 และพบวามีชวงอายุระหวาง 15- 35 ป 
เปนชวงอายุที่มีจํานวนผูเสพมากท่ีสุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 
 

2. ความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะ 

กกกกกกกกจากขอมูลผลการตรวจวิเคราะหปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตา
มีนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง พบปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีที่ตรวจพบในปสสาวะ 
อยูระหวาง 59.12 – 221,094.64 ng/ml และแอมเฟตามีนอยูระหวาง 30.38 – 37,194.28 ng/ml โดย
จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาไดมีการรายงานปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอม
เฟตามีนในผูเสพเมทแอมเฟตามีนไวดังนี้  

กกกกกกกกSheng Meng Wang และคณะ (2006)ไดรายงานคาความเขมขนของผูตองหาท่ีเสพเมท
แอมเฟตามีน ใน Northern Taiwan ณ สถานีตํารวจ คีลุง (Keelung Police Department) จํานวน 8 

ราย โดยทําการตรวจวิเคราะหดวยเคร่ือง  GC-MS ปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนอยู
ระหวาง 52 – 42,887 ng/ml และแอมเฟตามีนอยูระหวาง 64 – 4,153 ng/ml 

กกกกกกกก Eunmi Kim และคณะ (2008) ไดรายงานผลปริมาณความเขมขนในปสสาวะของ
ผูตองหาท่ีเสพเมทแอมเฟตามีนชาวเกาหลี โดยทําการตรวจวิเคราะหดวยเคร่ือง GC-MS ในผูเสพ
จํานวน 12 คน พบปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนอยูระหวาง 120 – 73,216 ng/ml แอมเฟ
ตามีนอยูระหวาง 67.60 – 4,238.40 ng/ml 

กกกกกกกกMasanori Hasegawa และคณะ (1999) ไดรายงานผลปริมาณความเขมขนในปสสาวะ
ของผูเสพเมทแอมเฟตามีนที่ถูกจับกุมท่ี Shimane Prefectural Police Headquarter จํานวน 50 ราย 
โดยทําการตรวจวิเคราะหดวยเคร่ือง GC-MS ซึ่งผูเสพใหการสารภาพวาไดทําการเสพมาแลว 4 

ชั่วโมง ถึง 5 วัน กอนถูกจับกุม พบปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนอยูระหวาง 310 – 
239,300 ng/ml แอมเฟตามีนอยูระหวาง 70 – 19,600 ng/ml 

กกกกกกกกเมื่อเปรียบเทียบกับชวงปริมาณความเขมขนของปริมาณคาเขมขนของเมทแอมเฟตามีน 
และแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีน ที่ไดมีรายงานผลการศึกษามาแลว พบวา
ชวงปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะในผูเสพที่ไดมีการรายงานไวอยูในชวง 
52 – 239,300 ng/ml และแอมเฟตามีนอยูในชวง 64 – 19,600 ng/ml ซึ่งปริมาณความเขมขนของเมท
แอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาวิจัยมีคาใกลเคียงกับผูที่
ทําการศึกษาวิจัยดังกลาวมาขางตน ซึ่งปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนท่ี
ตรวจพบในปสสาวะของผูที่เสพเมทแอมเฟตามีน ที่มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล อาจ
เน่ืองจากปจจัยหลายดาน ดังน้ี 
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กกกกกกกกกกกกขนาดความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนที่ใชเสพ เมื่อมีการเพ่ิมขนาดความเขมขน
ของเมทแอมเฟตามีนท่ีเสพ พบวาปริมาณของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนท่ีตรวจพบใน
ปสสาวะก็จะสูงขึ้นตามดวยเชนกัน ดังน้ันปจจัยความแตกตางของปริมาณความเขมขนของเมทแอม
เฟตามีนท่ีแตละคนไดรับเขาไปกอนท่ีจะถูกสงปสสาวะมาทําการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีน ณ 
สถานที่ใหบริการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนนั้น  เปนสิ่งท่ีไมสามารถควบคุมได ซึ่งตาม
สถานการณความเปนจริงแลวที่ผูเสพแตละคนก็มีการใชเมทแอมเฟตามีนในขนาดท่ีแตกตางกันไป 

กกกกกกกกกกกกคาความเปนกรด- ดางของปสสาวะมีอิทธิพลตอการขับเมทแอมเฟตามีน และ
แอมเฟตามีนออกทางปสสาวะ ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขับเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตา
มีนในปสสาวะ พบวา ในปสสาวะที่มีความเขมขนของยาพวกปสสาวะที่เปนดาง  จะมี Un-ion 

drugs ในระดับที่สูง จะถูก  reabsorption กลับโดยไต ทําใหตรวจพบปริมาณนอย และมีรายงานผล
การศึกษาคาความเปนกรด ดางในปสสาวะ มีผลตอการขับเมทแอมเฟตามีนทางปสสาวะ พบวาใน
ปสสาวะอาสาสมัครท่ีไดรับประทานเมทแอมเฟตามีนเขา ที่มีสภาวะเปนกรด ตรวจพบปริมาณ
ความเขมขนมากกวารอยละ 76 ของระดับเมทแอมเฟตามีนท่ีใช และพบแอมเฟตามีนรอยละ 7 และ
ในปสสาวะที่มีสภาวะเปนดาง ตรวจพบปริมาณความเขมขนเมทแอมเฟตามีนรอยละ 2 และพบแอม
เฟตามีนรอยละ 0.1 (The drug monit Volumn 26 , Number 2, April 2004 ) 

3. ความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยาง 

กกกกกกกกจากผลการหาความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีน
ในปสสาวะของกลุมตัวอยางท้ังหมด จํานวน 399 ราย ในรูปแบบกราฟ มีสมการแสดงคาแนวโนม
ของขอมูลที่ y = 0.0119 x และ R² = 0.668 ในสวนความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมทแอม
เฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะในกลุมตัวอยางชาย  จํานวน 374 ราย ไดสมการแสดงคา
แนวโนมของขอมูลท่ี y = 0.0116 x และ R² = 0.681 และความสัมพันธระหวางความเขมขนของเมท
แอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในกลุมตัวอยางหญิง จํานวน 25 ราย ไดสมการแสดงคาแนวโนมของ
ขอมูลที่ y = 0.227 x และ R² = 0.767  
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กกกกกกกกสมการแนวโนมของขอมูลในกลุมตัวอยางชายมีคาใกลเคียงกับกลุมตัวอยางรวม
มากกวาหญิง และมีการกระจายตัวของขอมูลใกลเคียงกับกลุมตัวอยางรวม เปนไปไดวากลุม
ประชากรสวนใหญที่นํามาทําการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนเพศชายถึงรอยละ 94 เพศหญิงเพียงรอยละ 6 

ดังนั้น สมการแนวโนมของขอมูลกลุมตัวอยางชาย จึงมีคาใกลเคียงกับกลุมตัวอยางรวมมากท่ีสุด 

4. อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยาง 
กกกกกกกก4.1 อัตราสวนระหวางความเขมขนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง 

กกกกกกกกกกกกเมื่อศึกษาวิเคราะหอัตราสวนระหวางความเขมขนในปสสาวะของกลุมตัวอยาง 
พบวามีอัตราสวนอยูระหวาง 0.02 – 1.00 มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.21 + 0.15 อัตราสวนความเขมขน
ระหวางแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนโดยกลุมตัวอยางชาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.21 + 0.15 และ
กลุมตัวอยางหญิงมีคาเฉลี่ย 0.21 + 0.13 ซึ่งไดมีผูทําการศึกษาและรายงานคาอัตราสวนระหวาง
ความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีน ไวดงนี ้

กกกกกกกกกกกก Insook Kim และคณะ (2004) ไดรายงานผลการศึกษาคาอัตราสวนระหวาง แอม
เฟตามีนตอ เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของอาสาสมัคร จํานวน 8 ราย ที่รับประทานเมทแอมเฟตา
มีนเขาไป มีคาเฉลี่ยอัตราสวนอยูในชวง 13.4 + 6.5 % ถึง 35.7 + 26.6 % 

กกกกกกกกกกกกMasanori Hasegawa และคณะ (1999) ไดรายงานผลการศึกษาคาอัตราสวน
ระหวาง แอมเฟตามีนตอ เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูตองหาท่ีเสพเมทแอมเฟตามีน จํานวน 
18 ราย พบวา 74% ของผูเสพเมทแอมเฟตามีนคาเฉลี่ยนอยกวา 0.24  

กกกกกกกกกกกก Sheng Meng Wang และคณะ (2006) ไดรายงานผลการศึกษาอัตราสวนระหวาง 
แอมเฟตามีนตอ เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะผูตองหาท่ีเมทแอมเฟตามีน และถูกจับกุม ณ ของ
สถานีตํารวจ Keelung จํานวน 8 ราย พบวามีคาเฉลี่ยนอยกวา 1.00  

กกกกกกกกกกกกซึ่งอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยอยูในชวงอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอ
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีน ในดังมีรายงานผลการศึกษาไวขางตน  

กกกกกกกก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

กกกกกกกก4.2 กราฟแสดงอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน 

กกกกกกกกกกกกจากกราฟแสดงอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟ
ตามีนในปสสาวะของกลุมตัวอยางจํานวน 399 รายพบวาสามารถแบงขอมูลอัตราสวนระหวาง
ความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ กลุมตัวอยาง
ที่มีคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะมากกวา  

0.36 (>Mean + SD) มีจํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 11.78 กลุมท่ี 2 คือ กลุมตัวอยางท่ีมีคา
อัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะอยูในชวง 0.06 – 
0.36 (Mean + SD) มีจํานวน 333 ราย คิดเปนรอยละ 83.46 และกลุมท่ี 3 คือ ตัวอยางท่ีมีคา
อัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะนอยกวา 0.06  

(<Mean – SD) มีจํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 4.76 โดยกลุมท่ี 2 เปนกลุมท่ีจํานวนกลุมตัวอยาง
มากท่ีสุด รองลงมาคือกลุมท่ี 1 และ 3 ลําดับ ซึ่งกลุมตัวอยางที่นาสนในคือกลุม 1 และ 3 เนื่องจาก
เปนกลุมที่มีคาตางไปจากคา Mean + SD ของกลุมตัวอยางสวนใหญ อาจเกิดจากสาเหตุ ดังตอไปนี้  

กกกกกกกกกกกก4.2.1 กลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอ
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะสูงกวากลุมตัวอยางสวนใหญ อาจเกิดไดสาเหตุดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1.1 ปสสาวะของกลุมตัวอยางมีปริมาณความเขมขนของแอมเฟตามีน
ในปริมาณที่สูงมาก เปนไปไดวาเกิดจากความไมบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนท่ีใชเสพ ซึ่งอาจเกิด
จากกระบวนการผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน โดยสวนมากเกือบท้ังหมดเปนการลักลอบผลิต จึงทําให
สัดสวนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนที่ผลิตแตกตางกันออกไปตามกระบวนการและ
แหลงท่ีผลิต ดังรายงานการศึกษาวิจัยของ Vichet Puthaviriyakorn และคณะ(2002)ไดทําการศึกษา
การปนเปอนในเม็ดยาบา ซึ่งเปนหลักฐานของกลางคดียาเสพติด ทําการจับกุมและยึดของกลางโดย
เจาหนาที่ตํารวจในประเทศไทย จํานวน 250 ตัวอยาง ทําการตรวจวิเคราะหการปนเปอนดวยเคร่ือง 
GC – MS พบวาในเม็ดยาบามีสารปนเปอนท้ังหมด 9 ชนิด โดยความสัมพันธตามชนิดสารท่ี
ปนเปอนในเม็ดยาบา จัดแยกเม็ดยาบาตามสารปนเปอน ได 5 กลุม รวมถึงการศึกษาวิจัยของ Kenji 

และคณะ (2008) พบสารที่ปนเปอนในเม็ดยาบาในประเทศไทยเทียบกับประเทศญ่ีปุน พบวามีสาร
ปนเปอนจํานวน 14 ชนิด ผลการวิเคราะหความสัมพันธของสารท่ีปนเปอนในเม็ดยาบาของประเทศ
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ไทย พบวาถูกจัดแยกเม็ดยาบาตามสารปนเปอน ได 4 กลุม ดังน้ันเปนไปไดวาเมทแอมเฟตามีนที่
กลุมตัวอยางไดใชเสพน้ันมาจากคนละแหลงผลิต รวมถึงมีสัดสวนปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน 
แอมเฟตามีน รวมถึงสารปนเปอนแตกตางกันไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.1.2 ปสสาวะของกลุมตัวอยางมีปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตา
มีนในปริมาณที่ต่ํามาก ซึ่งเปนไปไดวาชวงเวลาท่ีทําการเก็บปสสาวะของผูเสพเมทแอมเฟตามีนมา
ตรวจวิเคราะหนั้น เก็บในชวงระยะเวลาหลังจากผูเสพน้ันทําการเสพเมทแอมเฟตามีนมานานแลว 
โดยเกิดการเมทาบอไลทในรางกายและขับเมทแอมเฟตามีนออกจากรางกาย จนเหลือเมทแอมเฟตา
มีนในปริมาณที่นอย จึงทําใหการตรวจพบปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะตํ่ามาก ซึ่งการตรวจ
เมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนพบในปสสาวะของกลุมตัวอยาง ที่คาความเขมขนตางๆ อาจเกิด
จากชวงเวลาหลังจากเกิดจากกระบวนการเมททาบอไลทเมทแอมเฟตามีนในรางกายแลว ไดรายงาน
วาเมทแอมเฟตามีนและเมททาบอไลทของเมทแอมเฟตามีนจะถูกขับออกจากรางกายภายใน 24 

ชั่วโมง หลังจากไดรับเมทแอมเฟตามีน และสามารถตรวจพบไดในชวงเวลาเทากับ 87.2 + 51 

ชั่วโมง  

กกกกกกกกกกกก4.2.2 กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอ
เมทแอมเฟตามีนในปสสาวะตํ่ากวากลุมตัวอยางสวนใหญ อาจเกิดไดสาเหตุดังนี้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.2.1 ปสสาวะของกลุมตัวอยางมีปริมาณความเขมขนของแอมเฟตามีน
ในปริมาณท่ีต่ํามาก เปนไปไดวาชวงเวลาท่ีทําการเก็บปสสาวะของผูเสพมาตรวจวิเคราะห อยู
ในชวงระยะเวลาหลังจากผูเสพนั้นไดเสพเมทแอมเฟตามีนมานานแลว เปนชวงท่ีรางกายไดขับแอม
เฟตามีนออกจากรางกายไปชวงระยะเวลานานแลว จึงทําใหการตรวจพบความเขมขนของแอมเฟตา
มีนในปสสาวะในปริมาณท่ีต่ํา ซึ่งมีรายงานการตรวจพบแอมเฟตามีนในปสสาวะหลังจากท่ีไดรับ
เมทแอมเฟตามีนเขาไปในรางกายแลว สามารถตรวจพบในชวงเวลา คาเฉลี่ยเทากับ 42.7 + 22.8 

ชั่วโมง  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2.2.2 ปสสาวะของกลุมตัวอยางมีปริมาณความเขมขนของเมทแอมเฟตา
มีนในปริมาณท่ีสูงมาก เนื่องจากปริมาณความเมทแอมเฟตามีนท่ีสูงมากไมเปนสัดสวนกับปริมาณ
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ความเขมขนของแอมเฟตามีน อาจเกิดจากสาเหตุ มีการปนเปอนของปสสาวะ มีความเปนไดที่มีการ
ปนเปอนเมทแอมเฟตามีนขณะทําการเก็บปสสาวะเพ่ือตรวจทดสอบสารเสพติดเบ้ืองตน หรือเกิด
การปนเปอนจากของกลางระหวางกระบวนการนําสงเพ่ือตรวจพิสูจน ซึ่งการเก็บตัวอยางปสสาวะ
ตองมีกระบวนการท่ีรัดกุมเขมงวด และปฏิบัติอยางถูกตอง เปนไปตาม Chain of custody สามารถ
ทวนสอบถึงกระบวนการนํามาซึ่งตัวอยางปสสาวะไดทุกขั้นตอน  

5. อัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนในปสสาวะของกลุม
ตัวอยางตามเกณฑความเขมขนท่ีกฎหมายกําหนด 

กกกกกกกกผูวิจยัทําการวิเคราะหขอมูลในสวนของความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตา
มีนที่มีผลทางกฎหมาย โดยแบงเปนสองกลุม คือ กลุมท่ีมีความเขมขนนอยกวาหรือเทากับ 1 ug/ml 

และมากกวา 1 ug/ml เน่ืองจากเปนเกณฑการตัดสินผลการตรวจพิสูจนผูมีสารเสพติดอยูในรางกาย
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยกลุมตัวอยางท่ีมีผลรวมของปริมาณความเขมขนของแอมเฟตามีนและ
เมทแอมเฟตามีนนอยกวาหรือเทากับ 1 ug/ml จํานวน 45 ราย พบอัตราสวนความเขมขนระหวาง
แอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนเทากับ 0.32 + 0.21 ในสวนกลุมตัวอยางท่ีมีผลรวมปริมาณความ
เขมขนมากกวา 1 ug/ml จํานวน 354 ราย มีอัตราสวนความเขมขนระหวางแอมเฟตามีนตอเมทแอม
เฟมีนเฉลี่ยเทากับ 0.20 + 0.13 เมื่อนําคาอัตราสวนของท้ังสองกลุมมาเปรียบเทียบเพื่อหา
ความสัมพันธทางสถิติ พบวาทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 

0.001 ) ความแตกตางกันของทั้งสองกลุม อาจเกิดจากปจจัยดังตอไปนี้ 

กกกกกกกกความไวของวิธีการตรวจคัดกรองเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ ซึ่งจากรายงานผล
การศึกษาของนายกําพล เครือคําขาว และนายวิชาญ เกี่ยวการคา (2551) พบวาชุดตรวจเมทแอมเฟ
ตามีนในปสสาวะโดยเทียบสีใหผลบวกลวงรอยละ 32.28 และวิธีภูมิคุมกันใหผลบวกลวงรอยละ 
31.34  สาเหตุของผลบวกลวงของชุดทดสอบ สวนหนึ่งอาจเกิดจากชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนใน
ปสสาวะโดยเทียบสีและวิธีภูมิคุมกันในปสสาวะมีความไวของการทดสอบสูงกวาคา cut of ของชุด
ทดสอบที่ไดกําหนดไวจริง จึงใหผลบวกในรายท่ีคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟ
ตามีนต่ํากวา 1 ug/ml ดังน้ันในสวนของกลุมตัวอยางท่ีมีคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและ
แอมเฟตามีนในปสสาวะนอยกวาหรือเทากับ 1 ug/ml จะถูกคัดกรองรวมกับผูที่มีคาความเขมขน
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มากวา 1 ug/ml อยางไรก็ตามในกลุมที่มีผลรวมความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะนอยกวา 1 ug/ml เมื่อสงทําการตรวจยืนยันผลทางหองปฏิบัติการ จะยืนยันไดวาผูตอง
สงสัยไดมีการเสพเมทแอมเฟตามีนจริง  เนื่องจากผลการตรวจยืนยันเมทแอมเฟตามีนตรวจน้ัน 
ตรวจพบเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนในปสสาวะจริง แตผลการตรวจวิเคราะหเชิงปริมาณน้ัน
มีคาต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายไดกําหนดไว ดังน้ันผูที่มีคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอม
เฟตามีนมากกวา 1 ug/ml จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายกําหนด แตในสวนของกลุมตัวอยางท่ีมีคา
ความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนนอยกวาหรือเทากับ 1 ug/ml จะไมถูกดําเนินคดี
เน่ืองจากมีปริมาณความเขมขนตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนดไว  

กกกกกกกกเมื่อมาพิจารณาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะแลว พบวาในกลุมตัวอยางมีคาความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนนอย
กวาหรือเทากับ 1 ug/ml จํานวน 32 ราย คิดเปน รอยละ 71 ของกลุมตัวอยางคาความเขมขนนอยกวา
หรือเทากับ 1 ug/ml โดยคาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน
ในปสสาวะของกลุมตัวอยางน้ี อยูในชวง 0.21 + 0.15 (Mean + SD) ซึ่งเปนไปไดวาบุคคลนั้นมี
พฤติกรรมเสพเมทแอมเฟตามีนจริง ดังน้ันผูวิจัยเล็งเห็นวาในกลุมท่ีมีคาปริมาณความเขมขนของ
เมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนรวมท่ีนอยกวาหรือเทากับ 1 ug/ml ควรเปนกลุมท่ีนาเฝาระวัง 
และมีการสงบําบัดรักษารวมถึงติดตามทําการตรวจวิเคราะหอีกคร้ังหน่ึง เพื่อเปนระวัง และการ
ปองกันปญหาการเสพยาติดไดอยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ทําการศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของแอมเฟตามีนตอเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ
เปรียบเทียบในชวงระยะเวลาตางๆ รวมถึงระดับความเขมขนของเมทแอมเฟตามมีนท่ีไดรับเขาไป
ในรางกาย ที่ระดับความเขมขนตางๆ  

2. การศึกษาอัตราสวนระหวางความเขมขนของเมทแอมเฟตามีนตอแอมเฟตามีนในปสสาวะของ
กลุมตัวอยาง ตามเกณฑความเขมขนที่กฎหมายกําหนด โดยจํานวนกลุมตัวอยางท่ีมีความเขมขน
ของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนรวมนอยกวาหรือเทากับ 1 ug/m ยังมีจํานวนนอยไป ควร
ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางน้ีในจํานวนท่ีมากข้ึนเพื่อแสดงใหเ ห็นถึงการเปรียบเทียบที่ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
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