
 

เอกสารศึกษา: บทความ 

เรื่อง 

แนวทางการตรวจพิสูจนยาบา 

 

 

โดย 

พันตํารวจโทหญิง จิตตวดี   ประสงค   เลขท่ี 23 

ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร ผูกํากับการรุนท่ี 94 

 

 

 

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการจัดทําเอกสารศึกษาสวนบุคคล 

วิชาเอกสารศึกษา หลักสูตรผูกํากับการ รุนท่ี 94 

วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ.2556 

 

 



แนวทางการตรวจพิสูจนยาบา 

 

 สังคมไทยวันนี้ หากเราติดตามขาวสารรายวัน จะพบวามีขาวเรื่องของการตรวจจับสารเสพติด

แทบทุกวันอยางตอเนื่อง และปญหายาเสพติดนี้เองท่ีเปนตนเหตุนําพาไปสูปญหาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาอาชญากรรม เชน ปลน ฆา ชิงทรัพย หรือขมขืน รวมท้ังกอใหเกิดปญหาสังคม เชน การขายบริการใน

เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือการตั้งครรภกอนวัยอันควร เปนตน  ยาเสพติดท่ีพบวาเปนปญหาสําคัญลําดับ

ตนๆของสังคมไทยคือ “ยาบา” เนื่องจากสามารถหาซ้ือไดงาย ราคาไมแพง จึงทําใหมีการแพรระบาดอยาง

หนัก และขยายวงกวางข้ึนเรื่อยๆในกลุมคนตางๆ ไมวาจะเปนกลุมผูใชแรงงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู

วางงาน กลุมคนท่ีมีฐานะดี ดารา นักรอง หรือแมแตพระสงฆ  ดังจะเห็นไดจากขาวตามหนาหนังสือพิมพ

รายวันทุกฉบับจะปรากฏการจับกุมผูคายาบา การจับกุมผูเสพยาบาท่ีกอปญหาอาชญากรรม หรือมีการตรวจ

ปสสาวะเพ่ือพิสูจนหาสารเสพติดแลวเจอปสสาวะสีมวง ซ่ึงในความเปนจริงแลวการตรวจเจอปสสาวะสีมวงนั้น

เปนเพียงวิธีการตรวจเบื้องตนเทานั้น ยังไมสามารถระบุไดวาบุคคลผูนั้นเสพยาบาหรือไม  แตในทางสังคม

พบวา เม่ือทําการตรวจหาสารเสพติดโดยใชวิธีการตรวจปสสาวะแลวเจอวาบุคคลใดปสสาวะมีสีมวง บุคคลนั้น

ยอมตกเปนจําเลยทางสังคมกลายเปนผูเสพยาบาทันที เนื่องจากขาวท่ีลงตีพิมพตามหนาหนังสือพิมพตางๆ

มักจะชี้นําทําใหประชาชนเขาใจผิด ท้ังท่ีในความเปนจริงอาจมียาหรือสารอ่ืนๆรบกวนผลการตรวจ ทําใหผล

การตรวจท่ีไดไมสามารถระบุไดแนชัดวาเปนยาบาหรือไม   บทความนี้ผูเขียนจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ขาราชการตํารวจท่ีตองทําหนาท่ีกวดขัน จับกุม ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบถึงขอมูลเบื้องตน

เก่ียวกับยาบา แนวทางการตรวจพิสูจนยาบา รวมท้ังยาหรือสารใดท่ีรบกวนผลการตรวจพิสูจนทําใหผลท่ีไดไม

แมนยํา และวิธีการตรวจซ่ึงจะชวยในการยืนยันผลการเสพยาบา เพ่ือใชในการสงผูเสพเขารับการบําบัดรักษา 

การเฝาระวัง และการดําเนินคดีตอไป 

มาทําความรูจักยาบากัน 

 “ยาบา” สารเสพติดท่ีพบวามีการเสพกันมากและแพรระบาดอยางหนักในสังคมไทย เดิมมีชื่อ

เรียกวายามา ถูกสังเคราะหข้ึนมาครั้งแรกในป ค.ศ. 1887 โดย Edleno นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน โดยใช 

อีเฟดรีน (Ephedrine) เปนสารตั้งตน ไดสารประกอบหลักท่ีออกฤทธิ์คือ แอมเฟตามีน (Amphetamine) 

ตอมาในป ค.ศ. 1888 A. Ogata นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุน ไดทําการสังเคราะหสารออกฤทธิ์ของยาบาท่ีใชอยู

ในปจจุบันคือ เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ได ซ่ึงในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  มีการใชกันอยาง

แพรหลายในกลุมทหาร เพ่ือกระตุนใหรางกายกระปรี้กระเปรา ไมงวงนอน และสามารถอยูเวรยามในผลัด

กลางคืนได 
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ภาพท่ี 1 สูตรโครงสรางของแอมเฟตามีน (Amphetamine), อีเฟดรีน (Ephedrine) และ       

เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)  

ในอดีตสารในกลุมแอมเฟตามีนนี้ไดมีการนํามาใชทางการแพทย โดยพบวามีผลตอระบบ

ประสาทซิมพาเทติค (sympathetic nervous system)  ทําใหหลอดเลือดดําหดตัว จึงนํามาผลิตครั้งแรกใน

รูปของยาสูดดมสําหรับบรรเทาอาการคัดจมูก และมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง จึงถูกนํามาใชในการ

รักษาโรคผลอยหลับ (Nacrolepsy)  และโรคซึมเศราบางชนิด ภายหลังไดมีการนํามาใชเพ่ือลดความอวน 

เนื่องจากลดความอยากอาหาร ทําใหรางกายมีความรูสึกกระปรี้กระเปรา ทํางานไดนานข้ึน เปนการชวยในการ

เผาผลาญพลังงานไปดวยอีกสวนหนึ่ง จึงเปนท่ีนิยมและมีการนํามาใชอยางแพรหลาย สามารถหาซ้ือไดตามราน

ขายยา กอใหเกิดปญหาการนํายาในกลุมแอมเฟตามีนไปใชในทางท่ีผิด เกิดปญหาครอบครัวและปญหาสังคม

ตามมามากมาย จึงมีการออกกฎหมายควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย และการบริโภคยาในกลุม        

แอมเฟตามีนอยางรัดกุมข้ึนในหลายๆประเทศ สําหรับประเทศไทยไดมีการออกกฎหมายมาควบคุมยาเสพติด 

และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง จนกระท่ังในปจจุบันไดจัดใหแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนเปน

ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับท่ี 135 พ.ศ. 2539 

จากรายงานของสํานักงานดานอาชญากรรมและยาเสพติดแหงสหประชาชาติประจําภูมิภาค

เอเซียและแปซิฟก  ระบุวาในจํานวนประเทศท่ีเขารวมโครงการเครือขายขอมูลการใชยาทางท่ีผิด 13 ประเทศ  

มีอยู 6 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา ญี่ปุน ลาว ฟลิปปนส และไทย ท่ีจัดใหเมทแอมเฟตามีนเปนยาเสพติดท่ีมี

ปญหาการแพรระบาดเปนอันดับ 1 ในขณะท่ี 8 ประเทศรายงานวาเมทแอมเฟตามีนมีแนวโนมการแพรระบาด

สูงข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2556) 
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 สารกลุมแอมเฟตามีนท่ีพบการแพรระบาดมากในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกสามารถแบงได

เปน 4 กลุมคือ 

1. เมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด หรือ “ยาบา” เปนท่ีแพรหลายมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ลักษณะเปนยาเม็ดกลมแบน เสนผานศูนยกลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร หนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ําหนัก

ประมาณ 80-100 มิลลิกรัม ในแตละเม็ดยาประกอบดวยเมทแอมเฟตามีนและกาเฟอีน (Cafeine) เปนหลัก 

2. เมทแอมเฟตามีนชนิดเกร็ด เปนเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine 

hydrochloride) หรือ ไอซ หรือ ชาบู หรือ คริสตัลเมท ฯลฯ เปนเมทแอมเฟตามีนท่ีมีความบริสุทธิ์คอนขางสูง 

และอยูในรูปท่ีสามารถสูดควันได มีฤทธิ์เสพติดรุนแรงกวาเมทแอมเฟตามีนในรูปแบบอ่ืนๆ 

3. เมทแอมเฟตามีนชนิดผง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อสปด (Speed) พบไมบอยนักในเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต แตสามารถพบไดบางในกัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุน และไทย เปนรูปแบบเมทแอมเฟตามีนท่ี

นิยมมากท่ีสุดในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา โดยสีของเมทแอมเฟตามีนชนิดผงจะข้ึนอยูกับสารเคมีท่ีใชใน

กระบวนการผลิต 

4. เมทแอมเฟตามีนเบส มีลักษณะเปนน้ํามันขนๆ ไมคอยพบมีการจําหนายเนื่องจากไมสามารถ

นําไปเสพโดยการฉีดหรือนัตถุไดสะดวก ผูผลิตจึงตองพยายามแปลงเมทแอมเฟตามีนเบสในรูปน้ํามันใหมีความ

บริสุทธิ์ข้ึนจนกลายเปนเมทแอมเฟตามีนชนิดเกร็ดหรือไอซ ซ่ึงตองอาศัยความรูความชํานาญทางดานเคมี 

แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนเปนสารท่ีมีคุณสมบัติเปนดางออน (คา pKa 9-10) ถา

ไดรับยาเขาสูรางกายโดยการรับประทาน ยาจะแตกตัวในระบบยอยอาหาร ทําใหการดูดซึมเขาสูรางกายชาลง 

แตถาไดรับยาเขาสูรางกายโดยการฉีดหรือสูดดมจะออกฤทธิ์เร็วกวา และถูกขับออกทางปสสาวะในรูปเดิม

ประมาณรอยละ 30 การขับถายแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนออกจากรางกายจะข้ึนอยูกับคาความเปน

กรด-ดาง  (pH) ของปสสาวะ เพราะสารเหลานี้จะแตกตัวในภาวะท่ีเปนกรด ดังนั้นหากปสสาวะท่ีเปนกรดจะ

เรงการขับออกของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน แตถาปสสาวะเปนดางมาก แอมเฟตามีนและ         

เมทแอมเฟตามีนจะถูกดูดกลับมากข้ึน โดยคาครึ่งชีวิตในพลาสมาของแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน

ประมาณ 5-20 ชั่วโมง 

แอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนเม่ือไดรับเขาสูรางกายแลว จะกระตุนระบบประสาท     

ซิมพาเทติค (sympathetic nervous system) ทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมข้ึน ความดันโลหิตสูงข้ึน 

หลอดเลือดและหลอดลมขยายตัว นอกจากนี้ยังสงผลทําใหผูเสพรูสึกตื่นตัว (alertness) บดบังความรูสึก

เหนื่อยลา (fatique)  รูสึกเคลิ้มฝน (euphoria) อยูนิ่งไมได (restlessness) นอนไมหลับ (insomnia) เชื่อม่ัน

ในตนเองเกิน (overconfident) กาวราว (aggressive) เพ่ิมการเคลื่อนไหว (locomotor stimulator) ผูเสพ

จะแสดงออกโดยการอยูนิ่งไมได ตองเดินหรือขยับตัวตลอดเวลา มักมีพฤติกรรมซํ้าๆ (stereotyped 

behavior) เชน การพูดซํ้าๆ มีการเคลื่อนท่ีของศีรษะและแขน ขาซํ้าๆ นอกจากนี้ยายังออกฤทธิ์กดศูนย

ประสาทท่ีควบคุมความรูสึกหิว ทําใหเกิดการเบื่ออาหาร (anorexia) 
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สวนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูเสพแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีนเกิดการติด เนื่องจากในขณะ

ท่ีรับยา ผูเสพจะเกิดอาการเคลิ้มฝนเปนสุข สามารถลืมความทุกขไปได หรือในกลุมผูใชแรงงานพบวามีการ 

เสพยาเพ่ือจะชวยใหทํางานไดนานข้ึน เหนื่อยนอยลง ไมงวง แตในความเปนจริงแลวรางกายกําลังออนลามาก 

ตองการพักผอน และหลังจากหมดฤทธิ์ยา อาการท่ีเกิดจะตรงกันขามคือ เหนื่อย ซึมเศรา งวงนอน หิว วิตก

กังวล ทําใหเกิดผูเสพเกิดอาการอยากไดยาใหมอีก ซ่ึงพฤติกรรมการใชสารเหลานี้ในทางท่ีผิดมักพบไดอยูเสมอ 

รวมท้ังมีการดัดแปลงวิธีการเสพอยูตลอดเวลา จากการรับประทาน เปนการฉีดเขาเสนเลือด และการสูด      

ไอระเหย สวนการผลิตก็จะพยายามหาวิธีการผลิตใหไดสารท่ีออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทแรงข้ึน ดังนั้นจึง

จําเปนตองมีการแกไขปญหานี้อยางจริงจัง โดยการคนหาและทําลายแหลงผลิตยาบา คนหาและทําการ

บําบัดรักษาผูเสพยา และพยายามชี้ใหเห็นโทษของ Amphetamine และ Methamphetamine  เพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดปญหาข้ึนตอไป การตรวจพิสูจนคนหาผูเสพยาบาก็เปนข้ันตอนหนึ่งของการแกไขปญหาเหลานี้ 

แนวทางการตรวจพิสูจนผูเสพยาบาในประเทศไทย 

แนวทางการตรวจพิสูจนผูเสพยาบาในประเทศไทยเปนการตรวจพิสูจนเพ่ือคนหาผูเสพยาบา 

และเปนการตรวจเพ่ือยืนยันวาบุคคลนั้นไดมีการเสพยาบาจริงหรือไม ซ่ึงตัวอยางท่ีใชตรวจยาบามีหลายชนิด 

เชน ปสสาวะ เลือด น้ํายอยในกระเพาะอาหาร เหง่ือ แตในทางปฏิบัติแลวจะใชปสสาวะเปนตัวอยางในการ

ตรวจพิสูจนผูเสพยาบา เพราะยาบาจะคงอยูในปสสาวะไดนานกวาตัวอยางตรวจอ่ืนๆ ปริมาณของยาบาใน

ปสสาวะมากกวาในเลือด สามารถทําการตรวจจากปสสาวะไดงาย และสะดวกกวาการตรวจจากตัวอยางตรวจ

อ่ืนๆ ซ่ึงในการเก็บปสสาวะเพ่ือตรวจพิสูจนยาบานั้นจะตองมีข้ันตอนการเตรียมการ ดังนี้ 

1. บุคลากร ตองผานการอบรมวิธีการตรวจพิสูจน เขาใจถึงความสําคัญของการเก็บตัวอยางท่ีมี

ผลตอการตรวจพิสูจน และวิธีการเก็บรักษาตัวอยาง 

2. สถานท่ี ตองจัดเตรียมหองสุขาหรือสถานท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับถายปสสาวะ ดังนี้ 

2.1 มีความสะอาด สะดวกพอสมควร และไมมีสบู ผงซักฟอก หรือสารอ่ืนใดวางอยู เพ่ือ

ปองกันการปลอมแปลงสารอ่ืนใดลงในปสสาวะ 

2.2 ปดวาลวกอกอางลางหนา 

2.3 ใสสีฟาลงในน้ําโถชักโครก หรือน้ําท่ีกักเก็บไว เพ่ือปองกันการเจือจางปสสาวะ หรือ

นําปสสาวะท้ิงลงในโถชักโครก 

3. วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน ไดแก 

3.1 ขวดพลาสติกท่ีสะอาดและแหง ขนาด 60 มิลลิลิตร พรอมฝาปด สําหรับบรรจุ

ตัวอยางปสสาวะ 

3.2 อุปกรณสําหรับปดผนึกขวด หากเปนไปไดควรจะมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณของ

หนวยงานท่ีตรวจเก็บติดอยู เพ่ือปองกันการสับเปลี่ยนตัวอยาง 

3.3 ฉลากปดขวดเก็บปสสาวะสําหรับบันทึก 
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3.4 ปากกากันน้ําสําหรับเขียนฉลาก 

3.5 แบบฟอรมสําหรับบันทึกประวัติผูเขารับการตรวจ ลักษณะปสสาวะ และผลการตรวจ

เบื้องตน 

4. วิธีการเก็บปสสาวะ 

4.1 เก็บปสสาวะภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเสพยา (ถาเปนสถานศึกษาควรเก็บในชวง

เชา) 

4.2 ควบคุมดูแลใหผูเขารับการตรวจถายปสสาวะลงในขวดเก็บตัวอยางท่ีไดรับการแจก

ประมาณ 30-50 มิลลิลิตร โดยไมใหมีการสับเปลี่ยน หรือปนปลอมสารอ่ืนลงใน

ปสสาวะ  

4.3 ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะท่ัวไปของตัวอยางปสสาวะ  

4.3.1 ความเปนกรด-ดาง (pH) ประมาณ 4-8 

4.3.2 อุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส 

4.3.3 ความถวงจําเพาะ 1.002-1.030 

4.3.4 มีสีเหลืองออนจนถึงสีเหลืองแก และมีกลิ่นเฉพาะตัว 

4.4 เขียนฉลากและนํามาปดบนขวดปสสาวะ โดยมีเจาหนาท่ีและเจาของปสสาวะลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หามปดฉลากบนฝาขวด 

 การตรวจพิสูจนเพ่ือคนหาผูเสพยาบา สามารถกระทําได 2 ลักษณะ คือ 1) การตรวจพิสูจน

เบื้องตน (screening test) และ 2) การตรวจยืนยันผล (confirmation test) ซ่ึงจะตองทําการตรวจท้ัง 2 

ลักษณะจึงจะสามารถยืนยันไดวาพบยาบาในปสสาวะจริง เพราะการตรวจพิสูจนเบื้องตนเปนวิธีการตรวจท่ีมี

คาใชจายถูกกวา สามารถตรวจตัวอยางปสสาวะท่ีสงตรวจไดคราวละมากๆ แตมีขอเสียคือจะพบผลบวกลวง 

(false positive) ไดสูง ซ่ึงเกิดจากการท่ีรางกายไดรับสารท่ีมีสูตรโครงสรางทางเคมีบางสวนคลายสารในกลุม        

แอมเฟตามีน เชน ยาแกแพ ยาแกหวัดคัดจมูก และยาลดความอวน เปนตน สวนการตรวจยืนยันผล 

(confirmation test) จะมีคาใชจายสูง และเสียเวลาในการตรวจนาน 

 การตรวจพิสูจนเบื้องตน (screening test) เปนวิธีการตรวจท่ีทําไดงาย รวดเร็ว และสามารถ

ตรวจตัวอยางปสสาวะท่ีสงตรวจจํานวนมากๆไดอยางมีประสิทธิภาพ การตรวจพิสูจนเบื้องตนนี้เปนเพียงการ

คัดแยกตัวอยางปสสาวะท่ีใหผลบวก หรือปสสาวะท่ีมีความเปนไปไดวาจะมีสารออกฤทธิ์ของยาบา คือ       

แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน หรืออีเฟดรีนผสมอยูออกจากตัวอยางปสสาวะท่ีไมมียาบา ซ่ึงจัดไดวาการตรวจ

พิสูจนลักษณะนี้เปนวิธีการตรวจท่ีมีความไว (sensitivity) สูง แตมีความจําเพาะ (specificity) ต่ํา ผลการตรวจ

นี้จะไมสามารถยืนยันความถูกตองไดวามีการเสพยาบาหรือไม และไมสามารถระบุวาเสพยาบาตัวไหนเขาไป

จนกวาจะตรวจในข้ันตอนยืนยันผล การตรวจพิสูจนเบื้องตนจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ การตรวจพิสูจน

เบื้องตนโดยใชปฏิกิริยาเคมีในการตรวจ (Chemical Color Reaction : CCR Technique)  และการตรวจ

พิสูจนเบื้องตนโดยใชหลักการภูมิคุมกันวิทยา (Color Immunochromatographic Assay : CICA 

Technique)  
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1. การตรวจพิสูจนเบื้องตนโดยใชปฏิกิริยาเคมีในการตรวจ (Chemical Color Reaction : CCR 

Technique) สามารถตรวจพิสูจนได ณ จุดตรวจหรือสถานท่ีเกิดเหตุ มีหลักการ คือ สารออกฤทธิ์ในยาบา 

(แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน หรืออีเฟดีน) จะทําปฏิกิริยากับน้ํายาตรวจสอบในสภาวะท่ีเหมาะสม แลว

เปลี่ยนสีของน้ํายาจากสีเหลืองเปนสีมวงแดง ตัวอยางของชุดทดสอบประเภทนี้ คือ ชุดทดสอบของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซ่ึงมีความไว (sensitivity) ในการตรวจหายาบาในปสสาวะไดในขนาดความเขมขน

ตั้งแต 3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรข้ึนไป และมีความจําเพาะ (specificity) รอยละ 60-85 โดยดูดปสสาวะใส

หลอดตรวจปสสาวะ แลวเติมน้ํายาตรวจสอบ 2-3 หยด หากใหผลบวก น้ํายาชั้นลางจะเปลี่ยนเปนสีมวงแดง 

แตหากใหผลลบ น้ํายาชั้นลางจะไมเปลี่ยนเปนสีมวงหรือสีมวงแดง สวนมากจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ในการแปรผล

จะตองคํานึงอยูเสมอวาผลบวกท่ีไดอาจเกิดจากยาอ่ืนท่ีไมใชยาบาได  

 กรณีใหผลบวกลวง หมายถึง ในปสสาวะไมมียาบา แตผลการตรวจเปนบวก เนื่องจาก

ปฏิกิริยาของน้ํายาตรวจสอบกับตัวยาอ่ืนๆบางตัว ไดแก 

- กลุมยาแกแพ แกหวัด แกคัดจมูก เชน คลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine), บรอมเฟนิรา-

มีน (Brompheniramine), ฟนิลเอฟรีน (Phenylepphrine) และซูโดรอีฟดรีน 

(Pseudoehedrine) 

- กลุมยาลดความอวน เชน เฟนเทอมีน (Phentermine) และเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) 

- กลุมยาเสพติดประเภทมอรฟน (Morphine), โคเดอีน (Codeine), เฮโรอีน (Heroine) และ

ยาบําบัดรักษาผูติดยา 

กรณีใหผลลบลวง หมายถึง ในปสสาวะมียาบาแตตรวจไมพบ เนื่องจากตัวยาหรือสารอ่ืนๆรบกวน

การเปลี่ยนสีของน้ํายาตรวจสอบ ไดแก ยารักษาโรคไต ซ่ึงทําใหปสสาวะท่ีถูกขับออกมาเปนสีน้ําเงิน หรือสีสม

แดง ทําใหอานผลไดไมชัดเจน 

2. การตรวจพิสูจนเบ้ืองตนโดยใชหลักการภูมิคุมกันวิทยา (Color Immunochromatographic 

Assay : CICA Technique) ซ่ึงผลการตรวจสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงดวยตาเปลาได สามารถตรวจ

พิสูจนได ณ จุดตรวจหรือสถานท่ีเกิดเหตุ  โดยชุดทดสอบท่ีใชหลักการภูมิคุมกันวิทยานี้ เม่ือหยดปสสาวะลงใน

หลุมทดสอบจนเต็ม ปสสาวะจะซึมไปตามกระดาษท่ีเคลือบดวยสารภูมิคุมกัน รอประมาณ 3-5 นาทีจะ

สามารถอานผลโดยดูจากแถบสีท่ีปรากฏ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของชุดทดสอบ ความสามารถในการตรวจวัดจะ

แบงเปน 2 กลุมตามชนิดของชุดทดสอบท่ีมีจําหนายในปจจุบัน คือใหผลบวกเม่ือปสสาวะมีปริมาณ           

เมทแอมเฟตามีนตั้งแต 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตรข้ึนไป หรือตั้งแต 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตรข้ึนไป 

ตามลําดับ 

สารท่ีใหผลบวกลวง หรือรบกวนการทดสอบ เชน ซูโดรอีฟดรีน (Pseudoehedrine),     อีเฟดรีน 

(Ephedrine), รานิทิดีน (Ranitidine), โปรเคน (Procain) และคลอโรควิน (Chloroquine) เปนตน ซ่ึง

รายละเอียดจะปรากฏในคูมือการใชชุดตรวจแตละชนิด 
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ภาพท่ี 2 สูตรโครงสรางของยาท่ีอาจใหผลบวกลวง (false positive)   

นอกจากการตรวจพิสูจนเบื้องตน ณ จุดตรวจหรือสถานท่ีเกิดเหตุแลว ปสสาวะท่ีใหผลบวกจะตอง

สงตรวจพิสูจนเบื้องตนในหองปฏิบัติการซํ้าอีกครั้งหนึ่ง โดยใชเครื่องมือท่ีอาศัยหลักการ Immunoassay ซ่ึงจะ

เปนเครื่องมืออัตโนมัติท่ีมีขนาดใหญ ไมสะดวกในการเคลื่อนยาย ติดตั้งไวในหองปฏิบัติการ และตองอาศัย

เจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญในการตรวจ วิธีการตรวจเหลานี้ เชน EMIT (Enzyme Multiplied Immunoassay 

Technique), ETS Plus, TDx (Therapeutic Drug Excellent) และ ADx (Abuse Drug Excellent) เปนตน 

โดยเครื่องมือเหลานี้จะใหผลบวกเม่ือมีปริมาณสารกลุมแอมเฟตามีนตั้งแต 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรข้ึนไป และ

ยาท่ีทําใหเกิดผลลบลวง ไดแก ซูโดรอีฟดรีน (Pseudoehedrine), เฟนเทอมีน (Phentermine), เฟนฟลูรามีน 

(Fenfluramine), กลุมยาเสพติดประเภทมอรฟน (Morphine), โคเดอีน (Codeine), เฮโรอีน (Heroine) และ

ยาบําบัดรักษาผูติดยาท่ีมีปริมาณมากๆ หากพบวาปสสาวะท่ีสงตรวจใหผลบวก จะตองมีการตรวจเพ่ือยืนยันผล

อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือดูวาสารท่ีทําใหเกิดผลบวกนั้นคือสารตัวใด 

การตรวจยืนยันผล (Confirmation test)  เปนการตรวจพิสูจนเพ่ือยืนยันวาในตัวอยางปสสาวะท่ี

ใหผลบวกในข้ันตอนการตรวจพิสูจนเบื้องตนนั้น มีสารกลุมแอมเฟตามีนจริงหรือไม และถามีจริงเปนยาตัวไหน 

โดยการสงตัวอยางปสสาวะท่ีใหผลบวกจากการตรวจพิสูจนเบื้องตนไปตรวจอีกครั้งอยางละเอียดใน

หองปฏิบัติการ เนื่องจากการตรวจพิสูจนเบื้องตนในหองปฏิบัติการนั้น สามารถระบุไดเพียงกลุมยาเทานั้น          

ไมสามารถระบุออกมาเปนตัวยาได การตรวจยืนยันผลจัดไดวาเปนวิธีการตรวจท่ีมีความไว (sensitivity) และ

ความจําเพาะ (specificity) สูง สามารถระบุตัวยาท่ีพบได แตมีขอเสียคือตองใชคาใชจายในการตรวจตัวอยาง

สูง และเสียเวลานาน วิธีท่ีนิยมคือโครมาโตกราฟ (Chromatography) ซ่ึงเปนการแยกสารออกจากกัน โดย

อาศัยหลักการละลายและการดูดซับท่ีแตกตางกันของสาร ทําใหการเคลื่อนท่ีผานตัวดูดซับแตกตางกัน สงผลให 
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ไมสามารถแยกสารผสมออกจากกันได การตรวจยืนยันผลโดยวิธีโครมาโตกราฟ (Chromatography) นี้ 

จําเปนตองใชเจาหนาท่ีท่ีมีความรูและความชํานาญสูง ซ่ึงชนิดของโครมาโตกราฟท่ีใชในการแยกสารวิเคราะหมี 

3 ชนิด คือ 

1. Thin Layer Chromatography เปนวิธีการท่ีสะดวก สิ้นเปลืองคาใชจายนอย หองปฏิบัติการ

ท่ัวๆไปสามารถทําได จะทราบเพียงแตวามียาบาในปสสาวะหรือไม แตจะไมสามารถทราบปริมาณสารท่ีตรวจ

พบได 

2. Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS) เปนวิธีการตรวจพิสูจนท่ีใหผลการ

ตรวจท่ีแมนยําถูกตองสูง แมจะมีระดับสารเสพติดในปริมาณต่ําๆก็ตรวจได สามารถบอกปริมาณของสารท่ี

ตรวจพบ ทําใหหมดขอโตแยงในการตรวจ แตมีขอเสียคือสิ้นเปลืองคาใชจายสูง ผูท่ีทําการวิเคราะหตองมี

ความรูความชํานาญเปนอยางดี และสามารถสงตรวจไดเฉพาะท่ีศูนยบางแหงเทานั้น 

3. High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) เปนวิธีการตรวจพิสูจนท่ีมีความสามารถ

ในการแยกสารดีกวา GC/MS เพราะสามารถวิเคราะหแยกสารท่ีไมระเหยหรือระเหยยาก และสารท่ีสลายตัว

เม่ือถูกความรอน วิธี HPLC นี้สามารถบอกปริมาณของสารท่ีตรวจพบไดเชนเดียวกับวิธี GC/MS แตขอเสียของ 

HPLC คือมีคาใชจายสูงกวา และใชเวลาในการวิเคราะหนานกวา GC/MS  

ดังนั้นในฐานะท่ีผูเขียนเปนเภสัชกรในสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ และเคยทําการศึกษาถึงแนว

ทางการตรวจพิสูจนยาบามากอน ขอเสนอแนะแนวทางดังนี้ ในการตรวจพิสูจนยาบานั้น ถึงแมวาจะสามารถ

กระทําได 2 ลักษณะ คือ 1) การตรวจพิสูจนเบื้องตน (screening test) และ 2) การตรวจยืนยันผล 

(confirmation test)   ในกรณีท่ีผลการตรวจพิสูจนเบื้องตนใหผลการตรวจเปนบวก (positive) ผูเขียนขอ

แนะนําวาผลท่ีไดนี้ไมควรนําไปใชในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิด หรือตัดสิทธิประโยชนของผูอ่ืนโดยทันที 

เพราะผลดังกลาวไมสามารถระบุไดวาบุคคลผูนั้นเสพยาบาจริงหรือไม เนื่องจากสามารถพบผลลบลวง (false 

positive) สูงถึงรอยละ 60-75 จากการรับประทานยาท่ีมีสูตรโครงสรางทางเคมีบางสวนคลายสาร         

แอมเฟตามีน ซ่ึงยาท่ีมีสูตรโครงสรางทางเคมีคลายยาบามักจะเปนยาท่ีสามารถหาซ้ือไดท่ัวไป และมักเปนยาท่ี

นิยมใชในการรักษาโรค เชน ยารักษาอาการหวัด ยารักษาโรคกระเพาะ และยาแกแพ เปนตน จึงจําเปนตองมี

การสงตรวจเพ่ือยืนยันผลตอไป แตในกรณีท่ีผลการตรวจพิสูจนเบื้องตนไดผลลบ (negative) นั้น จะสามารถ

คอนขางม่ันใจไดวาผลการตรวจมีความถูกตองสูง ไมจําเปนตองสงตรวจเพ่ือยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง แสดงวา

บุคคลผูนั้นไมไดเสพยาบา สําหรับขอมูลท่ีไดจากการตรวจพิสูจนเบื้องตนนี้ สามารถนําไปใชในทางการแพทย

เพ่ือประกอบการบําบัดรักษา หรือใชในการเฝาระวังการแพรระบาดของยาบาในกลุมเปาหมายตางๆ เชน 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุมผูใชแรงงาน เปนตน สําหรับผลการตรวจท่ีไดจากข้ันตอนการตรวจยืนยันผล 

จะสามารถนําไปใชประกอบการบําบัดรักษา และประกอบการดําเนินคดีตอไปได 
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สรุป 

 แนวทางการตรวจพิสูจนผูเสพยาบาในประเทศไทยเปนการตรวจพิสูจนเพ่ือคนหาผูเสพยาบา 

และเปนการตรวจเพ่ือยืนยันวาบุคคลนั้นไดมีการเสพยาบาจริงหรือไม โดยมี 2 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจพิสูจน

เบื้องตน (screening test) และ 2) การตรวจยืนยันผล (confirmation test)  ซ่ึงตองกระทําครบท้ัง 2 

ข้ันตอน จึงจะสามารถสรุปไดวาบุคคลผูนั้นไดทําการเสพยาบามากอนท่ีจะกระทําการตรวจพิสูจนจริง ท้ังนี้

เพราะการตรวจพิสูจนเบื้องตนเปนวิธีท่ีมีความไวสูง และความจําเพาะต่ํา ถาหากใหผลการตรวจเปนบวก ผลท่ี

ไดนี้อาจมีโอกาสเปนผลบวกลวงจากสารอ่ืนท่ีรบกวนการตรวจสอบได ดังนั้นจึงตองสงตรวจเพ่ือยืนยันผลอีก

ครั้งหนึ่ง ผลการตรวจท่ีไดนี้จะเปนประโยชนทางดานการบําบัดรักษา การเฝาระวัง การปองกันการแพรระบาด 

สําหรับการนําผลการตรวจไปใชประกอบการดําเนินคดีนั้น จะตองใชผลจากข้ันตอนการตรวจยืนยันผลแลว

เทานั้น  
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