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            บทที่ 1 

บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัการใช้ยาไม่เพียงแต่ใชเ้พื่อการรักษาเพียงอย่างเดียว ในคนบางกลุ่มใชย้าเพื่อ
ความคึกคะนอง  บา้งใช้ยาเน่ืองจากมีความเช่ือหรือทศันคติในทางท่ีผิด หรือการใช้ยาท่ีเกิดจาก 
การชกัชวนของเพื่อน  ดงันั้นการใชย้าในปัจจุบนัจึงไม่ใช่เพื่อการรักษาเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น เม่ือมี
การใช้ท่ีบ่อยข้ึนก็ท าให้เกิดการเสพติดยา   ยาเสพติดส่วนใหญ่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง และความ
รุนแรงท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐบาลผูบ้ริหาร
ประเทศชุดใด คงตอ้งมีแผนยุทธศาสตร์ส าหรับแกปั้ญหายาเสพติด โดยสนบัสนุนยุทโธปกรณ์ให้
พ ร้อม รับส าห รับหน่วยงาน  ห รือองค์กร ท่ี เ ก่ี ย วข้องกับการ ป้องกันและปราบปราบ 
ยาเสพติด  สนบัสนุนเคร่ืองมือส าหรับการตรวจวิเคราะห์และบุคคลากรให้มีความรวดเร็ว แม่นย  า  
และช านาญการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมและมีการรณรงค์ป้องกนัปัญหา โดย
จดัตั้งศูนยบ์  าบดัส าหรับผูส้มคัรใจ และบงัคบับุคคลท่ีตอ้งโทษทางคดีท่ีมีการกลบัไปใชซ้ ้ า วนเวียน
กบัวฎัจกัรยาเสพติดอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด สังเกตไดว้่ายาเสพติด ไม่เคยหายหรือหมดไปจากประเทศ 
ในปัจจุบนัสถานการณ์ยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวยั  ถา้จะให้รู้สึกว่ายาเสพ
ติดอยู่ใกลต้วัเราแค่ไหน ให้นึกถึงการเขา้ถึงของร้านสะดวกซ้ือท่ีเปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง  
ซ่ึงท าให้รู้สึกว่ามนัอยู่ใกล้ตวัมากและรู้สึกไม่ปลอดภยั ส าหรับบุคคลท่ีรู้ถึงพิษภยัของยาเสพติด 
ปัญหาท่ีท าให้ยาเสพติดเพิ่มความรุนแรงในทุกสถานการณ์ เน่ืองมาจากไม่มีใครสามารถหยุดย ั้ง
วงจรอุบาทว ์ของยาเสพติดได ้โดยวงจรอุบาทวท่ี์ท าให้ปัญหาน้ียงัไม่หมดส้ินไปจากประเทศคงหนี
ไม่พน้เร่ือง การลกัลอบการน าเขา้รวมถึงมีการผลิตภายในประเทศ   การคา้และการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด รวมถึงเจา้หน้าท่ีของรัฐก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขบวนการ เลยท าให้ไม่สามารถขจดัปัญหา
ดงักล่าวให้หมดส้ินได้ สถานการณ์เฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด โดยส่วนขอ้มูลเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติด 
ส านกัยทุธศาสตร์  ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) การลกัลอบการน าเขา้
ยาเสพติดเขา้สู่ประเทศก็ยงัเป็นพื้นท่ีเดิมๆในเขตชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นท่ี จ.เชียงราย และ 
จ.เชียงใหม่ เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวอยูใ่กลก้บัแหล่งผลิต และเป็นพื้นท่ีพกัยาท่ีส าคญั ซ่ึงในปัจจุบนั
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การลกัลอบขนยาเสพติดยงัคงแพร่ระบาดไปในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จ.เลย และ  

จ.หนองคาย จากขอ้มูลการจบักุมการลกัลอบน าเขา้ยาเสพติด มีการน าเขา้ยาถึง 63 คดี ปริมาณยาเสพติดท่ี

ส าคญัท่ียึดไดห้น่ึงในนั้น คงหนีไม่พน้ ยาบา้ โดยในช่วงไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2558 โดย

พิจารณาเป็นรายภาค พบว่าพื้นท่ีหลกัยงัคงเป็นภาคเหนือ สัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 66.5 (จากเดิมร้อยละ 

58.8) 

สถานการณ์การคา้ยาเสพติด ยงัคงมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ จากสถิติการจบักุมคดี

รายส าคญัรวมถึงปริมาณของกลางท่ีพบก็ยงัคงเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรงแทบทั้งส้ิน กลุ่มนกัคา้ยา

รายส าคญัยงัคงมีศกัยภาพในการคา้ยาเสพติดอยู ่ เห็นไดจ้ากการจบักุมคดียาเสพติดรายส าคญัระดบั

ลา้นเม็ดเม็ดข้ึนไป สามารถจบักุมได ้5 คดี ของกลางยาบา้ 6,840,000 เม็ด (จากเดิม 2 คดี ของกลาง

ยาบา้ 5,304,00 เม็ด) ซ่ึงเห็นได้ว่าสถานการณ์การคา้ยาเสพติดและปริมาณของกลาง ไม่ได้ลด

น้อยลงไป ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปี 2558 ไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์

ดา้นการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพยาเสพติด โดยน าผูเ้สพยาเสพติดเขา้สู่กระบวนการการบ าบดัรักษาอยา่ง

เหมาะสม จากรายงานการบ าบดัรักษาผูใ้ช้สารเสพติด (บสต.3) ของหน่วยบ าบดัรักษาในพื้นท่ี 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2557)  มีการรายงานผูเ้สพเขา้สู่กระบวนการบ าบดัรักษา จ านวน  

27,146 คน  เป็นผูเ้ขา้รับการรักษาแบบสมคัรใจ 7,429 คน (ร้อยละ 27.3) ระบบบงัคบับ าบดั 18,040 

คน (ร้อยละ 66.3)  และระบบตอ้งโทษ 1,742 คน (ร้อยละ 6.4) โดยท่ีกลุ่มผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษา

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียบเหนือ ร้อยละ 31.8 ยาเสพติดท่ีผูเ้สพเข้ารับ 

การบ าบดัรักษามาก ไดแ้ก่ ยาบา้ ร้อยละ 79.2  ผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษายาบา้ส่วนใหญ่ร้อยละ 23.1 มี

อายรุะหวา่ง 20-24 ปี   กลุ่มอาชีพหลกัของผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษายงัคงเป็นกลุ่มรับจา้ง ร้อยละ 44.7  

  รัฐบาลมีมาตรการคุมเขม้เร่ืองยาเสพติด โดยมียุทธศาสตร์ ป้องกนั ปราบปราม รวมถึง

การรณรงค ์รู้ถึงภยัร้ายของยาเสพติด โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นตวักลางในการประสานงานในดา้น

ต่างๆ แต่อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิ โดยในช่วงไตรมาส

ท่ี  1 ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) สามารถจบักุมเจา้หนา้ท่ีรัฐไดท้ั้งหมด 34 คน (จากเดิม 13

คน) โดยแบ่งเป็นพลทหาร 12 คน (จากเดิม 3 คน) ลูกจา้งหน่วยงานของรัฐ 6 คน (จากเดิมท่ีไม่มี 

การจบักุม) ปกครองส่วนทอ้งท่ี 5 คน (จากเดิม 1 คน) ทหาร 4 คน (จากเดิม 4 คน) ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 3 คน (จากเดิมไม่มีการจบักุม)  ต ารวจ 2 คน (จากเดิม 1คน) ราชทณัฑ์ 2 คน (จากเดิมไม่มี
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การจบักุม) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แนวโนม้ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีส่วนร่วมในการกระท าผดิมีมากข้ึน 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาด และความรุนแรงของยาเสพติดท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น 
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และมีส่วนส าคญัในการตรวจวิเคราะห์ พิสูจน์เอกลกัษณ์ หาสาเหตุเพื่อคล่ีคลาย
ปัญหา หน่วยงานหน่ึงท่ีส าคญัโดยสถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ตั้งอยู่ท่ี  492/1 ถ.องัรีดูนังต์ แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 เป็น
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

1. ชนัสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตาย โดยใช้หลกันิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์
ตรวจพิสูจน์และคน้ควา้หาหลกัฐาน ในบุคคลท่ีมีชีวติ  ศพ  เศษส่วนของศพท่ีพนกังานสอบสวนส่ง
มาใหต้รวจ ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 

2. ให้ความรู้ทางนิติเวชศาสตร์แก่นกัศึกษาหลกัสูตรต่างๆ ของส านกังานต ารวจแห่ง 

ชาติ และส่วนราชการอ่ืนๆ หรือตามท่ีมีผูร้้องขอ 

3. ใหค้วามเห็น ค าแนะน า ค  าปรึกษาทางนิติเวชศาสตร์ โดยสถาบนันิติเวชวิทยา มีงาน

แบ่งเป็น 6 งานหลกั มีงานท่ีก าหนดโดยขอ้บงัคบัตามกฎหมาย ดงัน้ี 

3.1 งานนิติพยาธิ บุคลากรหลกัเป็นแพทย ์ท าหนา้ท่ีชนัสูตรพลิกศพ ณ สถานท่ีเกิด

เหตุ ผา่ศพตรวจหาสาเหตุการตายโดยธรรมชาติ หรือผิดธรรมชาติ ตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา ส่ง

ตวัอย่างท่ีได้จากศพ หรือผูต้อ้งหาไปตรวจตามงานต่างๆ ตามแต่ขอ้บ่งช้ีทางคดี รวบรวมผลการ

ตรวจขา้งตน้ท าความเห็นส่งให้พนกังานสอบสวน ให้ปากค ากบัอยัการหรือศาลยุติธรรมเม่ือมีการ

ร้องขอ 

3.2 งานนิติพิษวทิยา บุคลากรหลกัเป็นเภสัชกร ท าหนา้ท่ีหลกัตรวจวิเคราะห์สารพิษ 

สารเสพติด แอลกอฮอล์ ในชีววตัถุจากศพ ผูป่้วยและผูต้อ้งสงสัย ตามท่ีงานนิติพยาธิ หรือหน่วยงานส่ง

มาใหต้รวจ  

3.3 งานชีวเคมีและเขม่าดินปืน บุคลากรหลกัเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท า

หน้าท่ีตรวจหาหมู่เลือด หมู่น ้ าเหลือง ดีเอ็นเอ (DNA) ตวัอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ สารคดั

หลัง่หรือชีววตัถุพยานท่ีติดมากบัศพ เช่น คราบเลือด น ้ าลาย อสุจิ เส้นผม ขน เล็บ รวมทั้งการตรวจหา

คราบเขม่าดินปืนท่ีติดมากบัศพ 

3.4 งานตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคล บุคลากรหลักเป็นแพทยแ์ละนกักายวิภาคทาง

การแพทย ์ให้บริการตรวจพิสูจน์บุคคล โดยอาจเปรียบเทียบกับการถ่ายภาพ โดยการถ่ายภาพ
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เชิงซ้อน หรือตรวจพิสูจน์บุคคลจากเศษช้ินส่วนของศพ การตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูก  

การตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์ของศพในกรณีอุบติัภยัหรือวินาศภยั การตรวจผูเ้สียหาย ผูต้อ้งสงสัย 

ผูต้อ้งหา ในการพิสูจน์อาย ุเพศ ร่องรอยบาดแผลในคดีความผดิต่อชีวติและความผดิทางเพศ 

 3.5 งานภาพถ่ายทางการแพทย์ บุคลากรหลักเป็นนักถ่ายภาพการแพทย์หรือ  

เวชนิทศัน์ ท าหน้าท่ีหลกัคือการถ่ายภาพศพ วตัถุพยานท่ีส าคญัในคดี การตรวจทางรังสีวินิจฉัย  

(X-Ray) เพื่อหาช้ินส่วนวตัถุพยานท่ีอาจตกคา้งอยูภ่ายในศพ การท าภาพเชิงซ้อน การผลิตส่ือสาธิต 

และการแสดงพิพิธภณัฑ์ 

3.6 งานกองก ากบัการพิเศษ บุคลากรหลกัเป็นเจา้หน้าท่ีทัว่ไป ท าหน้าท่ีดูแลรักษา
สถานท่ีพบศพและสภาพศพ เป็นศูนยร์วมข่าวและรับแจง้เหตุ ประสานงานก ากบัดูแลการเก็บศพ 
การปฐมพยาบาลผูป้ระสบเหตุ ประสานงาน ในการส่งผูบ้าดเจ็บหรือศพของมูลนิธิการกุศลต่างๆ 
เช่น ร่วมกตญัญู ป่อเตก็ต้ึง เป็นตน้ 
 ลกัษณะงำนของกลุ่มงำนพษิวทิยำ  

กลุ่มงานพิษวิทยา ท าหนา้ท่ีในการตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารเสพติด แอลกอฮอล์ ใน
ชีววตัถุจากศพ ผูป่้วย ผูต้อ้งสงสัย ตามท่ีแพทยป์ระจ าสถาบนันิติเวชวิทยา หรือหน่วยงานภายนอก
ส่งมาใหต้รวจ  และนอกจากน้ียงัท าการสอนและฝึกอบรมแก่สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัวชิาการดา้นพิษวทิยา โดยมีรายละเอียดการใหบ้ริการการตรวจวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

1.  การหาปริมาณแอลกอฮอลใ์นชีววตัถุ   

 การตรวจหาปริมาณวิเคราะห์ของแอลกอฮอล์ชนิด ethanol ในชีววตัถุ และคุณภาพ
วิเคราะห์ของ สารระเหย Methanol, Isopropanol, N-Propanol, Acetone, Ethyl Acetate ดว้ยเทคนิคแก๊ส 
โครมาโตกราฟี/เฮดสเปซ แบบสองคอลมัน์ (Dual Headspace Gas Chromatography) โดยเฉพาะการตรวจหา
ปริมาณ Ethanol ในเลือดด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี /เฮดสเปซแบบสองคอลัมน์ (Dual 
Headspace Gas Chromatography) ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากส านกั
มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

2.  การตรวจสารเสพติดในชีววตัถุ 
 ท าการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในชีววตัถุ เช่น ปัสสาวะ เลือด น ้ าดี โดยตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ไดจ้าก ศพ ผูต้อ้งหา ผูต้อ้งสงสัย ผูป่้วย รวมถึงผูท่ี้มาตรวจสุขภาพ เพื่อเขา้เรียน ท างาน 
หรือรับราชการ โดยในปัจจุบนั สามารถท าการตรวจวิเคราะห์ไดแ้ก่  1. กลุ่มแอมเฟตามีนส์ (แอมเฟตามีน 
เมทแอมเฟตามีน ยาอี ยาเลิฟ เป็นตน้) 2. กลุ่มโอปิเอทส์ ( ฝ่ิน เฮโรอีน มอร์ฟีน โคดิอีน เป็นตน้)  3. กลุ่ม
กญัชา 



5 

 

3.  การตรวจสารพิษอ่ืนๆในชีววตัถุ  

ท าการตรวจวิเคราะห์สารพิษต่างๆ นอกเหนือจากแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
ขา้งตน้ เพื่อสนบัสนุนการรักษา และการชันสูตรว่ามีสารพิษเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยหรือการตาย
หรือไม่ ดงัน้ี 

3.1 Cyanide 
3.2 Metallic poisons (As, Pb, P, Bi, Hg) 
3.3 Insecticides (Chlorinated Hydrocarbon, Organo phosphate, Carbamate)  
3.4 Acidic and neutral Drugs (ASA, Paracetamol, Barbiturates) 
3.5 Basidic Drugs (ยารักษาโรคกลุ่มต่างๆ) 
3.6 ยานอนหลบักลุ่ม Benzodiazepines (Alprazolam, Chlodiazepoxide, Clobazam, 

Diazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Nordiazepam, Nitrazepam, Oxazepam)  
3.7 Carboxyhaemoglobin ในเลือด 
3.8 สารระเหย Toluene ในเลือด 

จากภาระงานดังกล่าวขา้งตน้ท าให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องตอ้งมีการเพิ่ม

ศกัยภาพในการตรวจวิเคราะห์ โดยมีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ท่ีทนัสมยั มีบุคลากรท่ีพร้อมทั้งดา้น

ความรู้ และประสบการณ์ความช านาญ อีกทั้งหน่วยงานต้องส่งเสริมให้มีงานวิจยั เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการเรียนรู้และมีองคค์วามรู้ใหม่ๆเกิดข้ึนในหน่วยงานตลอดเวลา ท าให้หน่วยงาน

หรือองคก์รนั้นๆเท่าทนักบัการพฒันากลไกของยาเสพติด  

ในปัจจุบนัผูผ้ลิตยาเสพติดไดมี้การดดัแปลงรูปแบบส่วนผสมท าให้ไดส้ารประกอบ
ใหม่ๆ อาจจะเพื่อเพิ่มฤทธ์ิของยาเสพติด หรืออาจจะท าเพื่อหลบหลีกขั้นตอนการตรวจจึงท าให้มี
โอกาสหลุดรอดจากกระบวนการการตรวจวเิคราะห์ได ้ท าใหผู้ก้ระท าผดิเพิ่มโอกาสและขยายผลใน
การกระท าผิดซ ้ า  ผูว้ิจยัจึงไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาและความส าคญัของกระบวนการ ขั้นตอนการตรวจ
วเิคราะห์  อีกทั้งไดมี้การศึกษางานวิจยัจากต่างประเทศ มีการศึกษาถึงผลกระทบจากสารปลอมปน
ชนิดต่างๆ อาทิเช่น สารเคมีท่ีใช้ในครัวเรือนท่ีเราพบเห็นเป็นประจ า ได้แก่ Nacl (เกลือแกง)  
NaHCO3 (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Acetic acid (น ้ าส้มสายชู) Goldenseal tea (น ้ าชา)ฯลฯ ซ่ึงพบวา่
อาจให้ผลลบลวงต่อการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดและยาได ้เน่ืองจากสารเคมีบางตวัท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนันั้นไม่มีสีไม่มีกล่ิน และไม่สามารถทดสอบความผิดปกติไดด้ว้ยตาเปล่า ดงันั้นใน
เบ้ืองต้นผูป้ฏิบัติการควรพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีส่ิงผิดปกติใดเกิดข้ึนกับตัวอย่างท่ีท าการ
วิเคราะห์หรือไม่ และพิจารณาถึงผลท่ีได้จากขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนว่า
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สอดคล้องหรือมีแนวโน้มไปด้วยกนัหรือไม่ โดยงานวิจยัในคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาผลของสภาวะ
ความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะท่ีตรวจวดัโดย CEDIA 
assay  โดยปัจจยัท่ีเห็นวา่ส าคญัและน่าสนใจ เป็นเร่ืองของสภาวะกรดและด่าง (pH) เน่ืองจากเป็น
ปัจจยัท่ีมีโอกาสให้ผูก้ระท าผิดมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าผิดไดง่้าย เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวค่อนขา้งหา
ง่าย โดยความสนใจน้ีเร่ิมตน้จากการสังเกตจากชัว่โมงปฏิบติังาน การตรวจวเิคราะห์ยาเสพติดในชีว
วตัถุ ในงานประจ าวนั จากการสังเกต และสงสัย ในตวัอยา่งท่ีตรวจวเิคราะห์วา่ตวัอยา่งปัสสาวะบาง
รายมีปัญหาด้านการเตรียมตวัอย่างในเร่ือง การปรับตวัอย่างให้เป็นกรดและด่าง (pH) ในการ
วิเคราะห์ในล าดับต่อไป จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลใดท่ีสนใจน าไปพฒันาต่อยอดความส าเร็จ
ในระดบัต่อๆไป หรือจะน าไปประกอบการพิจารณาคดีความในชั้นศาล  จะช่วยให้การพิจารณาคดี
ความมีน ้าหนกัมากข้ึน 
 

2.  วตัถุประสงค์ของงำนวจัิย 

 2.1 เพื่อศึกษาผลของสภาวะความเป็นกรดและต่อด่างปริมาณเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่ง
ปัสสาวะท่ีตรวจวดัโดย CEDIA assay 
     2.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางสถิติของผลการตรวจวเิคราะห์หาปริมาณเมทแอมเฟตา
มีนในตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ และหลงัจากปรับ pH 

 
3. สมมุติฐำนของงำนวจัิย 
  ผลของสภาวะความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณเมทแอมเฟตามีน ในตวัอย่างปัสสาวะท่ี
ตรวจวดัโดย  CEDIA assay 

 

4. ขอบเขตของงำนวจัิย 

ท าการศึกษาผลของสภาวะความเป็นกรดและด่าง(pH)  ในตวัอยา่งปัสสาวะของผูเ้สพ

เมทแอมเฟตามีน ท่ีผา่นการตรวจคดักรองดว้ยวิธี Cloned Enzyme Donor Immunoassay (CEDIA) 

ซ่ึงใชห้ลกัการ อิมมูโนแอสเสย ์(Immunoassay) ให้ผลลบ (Negative) และผลบวก (Positive) โดยมี

ช่วงการตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีน 600-2000 ng/ml จ านวน  26 ตวัอยา่ง 
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5. กรอบแนวคิดในงำนวจัิย 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในงานวจิยั 
   
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

6.1 pH  หมายถึง ค่าท่ีแสดงความเป็นกรด-เบส ต่างๆ โดยค่า pH จะอยูใ่นช่วง 1-14 ถา้
ค่า pH นอ้ยกวา่ 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธ์ิเป็นกรด และถา้ค่า pH มากกวา่ 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธ์ิ
เป็นเบสหรือด่าง แต่ถา้ค่า pH นั้นมีค่าเท่ากบั 7 แสดงวา่สารชนิดนั้นเป็นกลางหรือท่ีเรียกวา่ pH balance 
หรือไม่เป็นกรดหรือเบสไม่ท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั  

6.2 ยาบา้ (Methamphetamine) หมายถึง ยาเสพติดท่ีมีแอมเฟตามีนเป็นส่วนประกอบ 
โดยออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง นิยมเสพโดยรับประทานโดยตรง ผสมอาหาร หรือลนไฟ
สูดดมเอาไอระเหย เป็นยาเสพติดประเภทท่ี 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

6.3 สถิติ (Statistics) หมายถึง ค่าตัวเลขท่ีเกิดจากการค านวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง
(Sample) หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่น ค านวณหาค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน ค่าท่ี
ค  านวณไดเ้รียกวา่ค่าสถิติ 

ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีผา่นตรวจคดักรองเบ้ืองตน้ใหผ้ลลบ (Negative) และ 
ผลบวก (Positive) เมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 600-2000 ng/ml 

 

ท าการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน จากตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ           
และหลงัปรับ pH จ  านวน 2 คร้ัง น าค่าเฉล่ียท่ีไปบนัทึกลงในแบบฟอร์ม 

 
หลงัปรับ pH  จ านวน 2 คร้ัง น าค่าเฉล่ียท่ีไดไ้ปบนัทึกลงแบบฟอร์ม 
 น าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ไปหาความสัมพนัธ์เชิงสถิติ 

 

สรุปผลการทดลอง และขอ้เสนอแนะส าหรับงานวจิยั 
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7.  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ทราบถึงสัดส่วน และช่วงอายท่ีุมีการใชส้ารเสพติดระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งชาย-หญิง 
7.2 ทราบถึงแนวโน้มการตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ในสภาวะกรดและ

ด่าง (pH) 
 7.3 ทราบถึงความสัมพนัธ์ของตวัอยา่งปัสสาวะท่ีสภาวะก่อนการปรับ และหลงัปรับ 
pH ในเชิงสถิติ   

7.4 น าไปพฒันาการตรวจวิเคราะห์ให้เหมาะสมต่อการตรวจวิเคราะห์ในห้อง ปฏิบติัการ 
ในล าดบัต่อไป 
 7.5 เป็นฐานขอ้มูลส าหรับผูส้นใจท าการศึกษาต่อไป
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรมและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาผลของสภาวะความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะท่ีตรวจวดัโดย CEDIA assay ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ บทความ เอกสารงานวิจยั และ
ท าความเขา้ใจการใชส้ถิติท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารแปรผลการทดลองเป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง เพื่อ
สนบัสนุนการน าเสนอผลงานวิจยัท่ีสมบูรณ์ ถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ โดยแยกเป็นหัวขอ้ท่ีน่าสนใจ
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความส าคญัของเมทแอมเฟตามีนกบังานวจิยั 
 2.  ความส าคญัของสภาวะกรดและด่าง (pH) และค่าการแตกตวั (pKa) ของเมทแอมเฟตามีน 
กบังานวจิยั 

3. กฎหมายและบทลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมทแอมเฟตามีน  
  4. ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะ 
 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. ควำมส ำคัญของเมทแอมเฟตำมีนกบังำนวจัิย 

ยาบา้ มีสารประกอบหลกัในกลุ่มแอมเฟตามีน  ซ่ึงเป็นสารท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนมาใน
ปี ค.ศ.1887 โดยนกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั ช่ือ เอเดเลียโน (Edeleno) ในรูปของแอมเฟตามีน
ซลัเฟต (Amphetamine Sulfate) ต่อมาในปี ค.ศ.1888 นกัวทิยาศาสตร์ชาวญ่ีปุ่นก็สามารถสังเคราะห์
อนุพนัธ์ของแอมเฟตามีนไดอี้กตวัหน่ึงคือ เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ยาบา้ท่ีระบาดใน
ประเทศไทยขณะน้ีก็มีสารประกอบหลกัเป็นเมทแอมเฟตามีนน้ีเอง โดยท่ีเมทแอมเฟตามีน เกิดจาก
การน าอะตอมของเมทิล (-CH3)ไปแทนท่ีไฮโดรเจนอะตอมของแอมเฟตามีน  แสดงดงัรูปท่ี 2 ท า
ให้ส่วนประกอบดงักล่าวมีผลต่อระบบส่วนกลางไดรุ้นแรงกวา่แอมเฟตามีน  เมทแอมเฟตามีนมี
สูตรทางเคมี คือ C10H15N  มีมวลโมเลกุล 149.2  g/mole มีจุดหลอมเหลวอยูท่ี่ 171-175 C  ลกัษณะ
ทางกายภาพของเมทแอมเฟตามีนอยูใ่นรูปเกลือไฮโดรคลอไรด์ (hydrochloride salt) เป็นผลึกใสไม่
มีสี ไม่มีกล่ิน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84.%E0%B8%A8.1887&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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        เมทแอมเฟตำมีน  แอมเฟตำมีน 

ภาพท่ี  2 โครงสร้างของ เมทแอมเฟตามีน และ แอมเฟตามีน 
ท่ีมา: Kenneth A. Moore,  Principle of Forensic Toxicology (Washiton D.C: AACC Press, 
2003), 245-264. 
 
 เภสัชพลศำสตร์ของ เมทแอมเฟตำมีน เภสัชจลศำสตร์ของ เมทแอมเฟตำมีน 
 เมทแอมเฟตามีน มีฤทธ์ิไปกระตุน้ระบบปราสาทส่วนกลาง (Central Nervous System, 
CNS) โดยไปแทนท่ีโดปามีน (Dopamine) ท่ีถูกกกัเก็บอยูใ่นระบบประสาทท าให้มีการหลัง่ โดปามีน
และไปกระตุน้ตวัรับโดปามีนเกินกวา่ปกติ แอมเฟตามีน และ เมทแอมเฟตามีน ยงัเป็นสารตั้งตน้
ส าหรับการขนส่งและการหลัง่ Serotonin(5-HT), Norepinephrine (NE) และ Dopamine  (Dopamine) 
ผา่นกระบวนการ Transport-Mediated Exchange เม่ือแอมเฟตามีนขา้สู่ Cytoplasm แลว้จะไปลด
การกกัเก็บของนอร์อีพิเนฟรินและโดปามีนใน Synaptic Vesicle ในสมอง ซ่ึงในภาวะปกติสมองจะ
มีกลไกการเก็บกลบัของสารส่ือประสาท แต่เน่ืองจากเมทแอมเฟตามีนและสารส่ือประสาทไปแย่งกนัจบั
กบัโปรตอนของตวัขนส่งสารส่ือประสาท จึงท าใหส้ารส่ือประสาทอยูใ่นรูปท่ีไม่มีประจุ และไม่ถูก
เก็บกลับ  กลไกดังกล่าวท าให้มีการกระตุ้นสารส่ือประสาทออกมาอีกท าให้เกิดการกระตุ้น 
การเคล่ือนไหวของร่างกาย (Locomotor Stimulant) และท าให้เกิดการเสพติดยาได ้(Reinforcing 
Effects)  
  เภสัชจลศำสตร์ของ เมทแอมเฟตำมีน 

1.  การดูดซึมยา (Absorption) 
   เมทแอมเฟตามีนสามารถละลายไขมนัไดดี้ ดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ดี 

และมีค่าชีวปริมาณการออกฤทธ์ิ (Bioavailability) ประมาณ 67% เมทแอมเฟตามีน จะถูกดูดซึมเขา้
สู่กระแสเลือดและมีค่าความเขม้ขน้สูงสุดใน 2.6-3 ชั่วโมง มีค่าคร่ึงชีวิต (Half-Life) อยู่ท่ี 10.1 
ชัว่โมง การดูดซึมโดยสูดผงเขา้ทางรูจมูก มีค่าความเขม้ขน้สูงสุดในกระแสเลือด ระหวา่ง 3.13-6.3 
ชัว่โมง และการสูดดมไอระเหยจะถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดอยา่งรวดเร็วโดยมีค่าความเขม้ขน้ใน
กระแสเลือด อยูท่ี่ 2.5 ±0.5 ชัว่โมง ส าหรับการฉีดเขา้กระแสเลือดจะมีค่าคร่ึงชีวติอยูท่ี่ 12.2 ชัว่โมง 
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2.  การกระจายของยา (Distribution) 
    เมทแอมเฟตามีน มีปริมาตรการกระจายตัว (Distribution): มีค่า Volume of 

Distribution (Vd)=3.7 l/kg โดยค่า Vd คือค่าปริมาตรของเหลวท่ียากระจายไปถึงข้ึนอยูก่บัน ้ าหนกั
ตวั ถา้มีค่า Vd มากก็จะท าให้ยากระจายอยู่ตามเน้ือเยื่อไดม้าก และมีค่าคร่ึงชีวิตสูง และเน่ืองจาก
คุณสมบติัในการละลายในไขมนัไดดี้ จึงท าให้ เมทแอมเฟตามีน สามารถผา่น Blood-Brain-Barrier 
เขา้สู่สมอง ท่อน ้านม และผา่นจากแม่ไปสู่ทารกในครรภไ์ด ้

3.  การเปล่ียนแปลงยา (Metabolism) 
  เมทแอมเฟตามีน มีการเปล่ียนแปลงรูปท่ีตับเป็นส่วนใหญ่ โดยเอ็นไซม ์

Cytochrome P450 2D6 (CYP2D6)  มีเพียง 7% ท่ี เมทแอมเฟตามีน จะถูกเปล่ียนเป็น แอมเฟตามีน 
โดยผา่นกระบวนการ N- demethylation แสดงดงัภาพท่ี 3 โดยท่ี แอมเฟตามีน ก็มีการเปล่ียนแปลง
รูปท่ีตับ โดยกระบวนการ Aromatic Hydroxylation โดยสารท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ 
Hydroxylation น้ีจะเก่ียวกนักบัภาวะจิตเวชจาก Amphetamine  (Amphetamine Psychosis) 

4.  การขบัยาออก (Excretion) 
  โดยในสภาวะปกติ เมทแอมเฟตามีน จะถูกขบัออกทางปัสสาวะถึง 45% ภายใน 24 

ชัว่โมง ซ่ึงอยูใ่นรูปเดิม การขบัออกของ เมทแอมเฟตามีน ข้ึนอยูก่บัความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของ
ปัสสาวะ ถา้ปัสสาวะมีค่า pH <5.6  จะเร่งการขบัยาออก จากค่าคร่ึงชีวิต จากเดิม 11-12 ชัว่โมง เป็น 7-8 
ชัว่โมง กรณีท่ีปัสสาวะเป็นด่างจะท าให้ค่าคร่ึงชีวิตเป็น 18-34 ชัว่โมง ส าหรับทุก 1 ยนิูตของ pH จะ
ท าให้ค่าคร่ึงชีวิตเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 7 ชัว่โมง ในปัสสาวะท่ีเป็นกรดจะเจอ เมทแอมเฟตามีน ไดถึ้ง 76% 
ในขณะท่ีปัสสาวะท่ีเป็นด่างจะเจอ เมทแอมเฟตามีน < 2% และเจอ แอมเฟตามีน < 0.1%  ประมาณ 
15% ของระดับยาจะถูกขับออกในรูป p-hydroxymethamphetamine และหลังจากท่ีมีการ
รับประทาน เมทแอมเฟตามีน 10 mg จะเจอความเขม้ขน้ของ เมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะอยู่
ในช่วง 0.5-4.0 mg/L ภายใน 24ชัว่โมง ส าหรับผูท่ี้เสพท่ีความเขม้ขน้ 5000-15,000 mg ทุกวนัเป็น
เวลานานจะท าใหพ้บความเขม้ขน้ของ เมทแอมเฟตามีน  20 mg/L และแอมเฟตามีน 10 mg/L 
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ภาพท่ี  3  Metabolic Pathway  ของเมทแอมเฟตามีน 
ท่ีมา:  Kenneth A. Moore,  Principle of Forensic Toxicology (Washiton D.C: AACC Press, 
2003), 245-264. 
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2. ควำมส ำคัญของสภำวะกรด-ด่ำง (pH) และค่ำกำรแตกตัว (pKa) ของเมทแอมเฟตำมีน กบั
งำนวจัิย 

เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาผลของสภาวะกรดและด่างในตวัอยา่งปัสสาวะ
ของผูเ้สพเมทแอมเฟตามีน โดยสภาวะกรดและด่าง (pH) มีความสัมพนัธ์กบัค่าคงท่ีการแตกตวั 
(pKa) กับความเข้มข้นของเบสและคู่กรด โดยใช้สมการการแตกตัวของเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะท่ีสภาวะกรดและด่างท่ีมีค่า pH ต่างๆ กนั โดยท่ีเมทแอมเฟตามีนมีค่าการแตกตวั pKa = 
10.21  จากสมการน้ีสามารถค านวณค่าการแตกตวัท่ี pH ต่างๆ กนั แสดงดงัภาพท่ี 4 

  

Un-ionized 

Ionized 

ภาพท่ี 4 สมการของเฮนเดอร์สัน-แฮสเซลบลัซ์ (Henderson-Hasselbalchs equation) 

เน่ืองจาก เมทแอมเฟตามีน มีโครงสร้างท่ีอยูใ่นรูปท่ีแตกตวั (Ionized) และไม่แตกตวั 
(Unionized)  เน่ืองจากปัจจยัทางดา้น pH เป็นตวัก าหนด จึงท าใหโ้ครงสร้างดงักล่าวของ เมทแอมเฟตามีน 
ก็มีผลต่อการท าปฏิกิริยาต่อน ้ายาตรวจเบ้ืองตน้สารเสพติดได ้ แสดงดงัภาพท่ี 5 

  
ภาพท่ี 5  แสดงโครงสร้างของเมทแอมเฟตามีน ท่ีอยูใ่นรูปท่ีแตกตวั (Ionized) และไม่แตกตวั
 (Unionized) 
 
 
 

pH  = pKa +  log  [ B ] 

                                         [BH+] 
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ตารางท่ี  1  แสดงเปอร์เซ็นต ์(%) การแตกตวัของเมทแอมเฟตามีนท่ี  pH 1-14 จากสมการ 
 Henderson-Hasselbalchs equation 
 

 
3. กฎหมำยและบทลงโทษทีเ่กีย่วข้องกบัเมทแอมเฟตำมีน  

โดยงานวิจยัฉบบัน้ีจะกล่าวถึงพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งการจดัประเภทของสารเสพ
ติดใหโ้ทษ และบทลงโทษของผูก้ระท าผดิ  การก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการตรวจ
หรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายของผูติ้ดยาเสพติด โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

พระรำชำบัญญตัิยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
การแยกประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบญัญติัยาเสพติด พ.ศ. 2522 และ

บทลงโทษ ไดแ้บ่งยาเสพติดใหโ้ทษเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 
ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงมี 38 รายการ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน 

แมทแอมเฟตามีน (ยาบา้) เอก็ซ์ตาซี และแอลเอสดี 

                                   pH % การแตกตวั  

pH1 100.0000 
pH2 100.0000 
pH3 100.0000 
pH4 99.9999 
pH5 99.9994 
pH6 99.9938 
pH7 99.9384 
pH8 99.3872 
pH9 94.1922 

pH10 61.8584 
pH11 13.9549 
pH12 1.5959 
pH13 0.1619 
pH14 0.0162 
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ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดใหโ้ทษทัว่ไป มี 102 รายการ เช่น ใบโคคา โคคาอีน โคเดอีน ยา
สกดัเขม้ขน้ของตน้ฝ่ินแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝ่ินยา (ฝ่ินท่ีผา่นกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใชใ้นทางยา) 
ฝ่ิน (ฝ่ินดิบ ฝ่ินสุก มูลฝ่ิน) 

ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลกัษณะเป็นตน้ต ารับยาและมียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 ผสมอยู ่คือ ยารักษาโรคท่ีมียาเสพติดประเภท 2 เป็นส่วนประกอบอยูใ่นสูตร เช่น ยาแก้
ไอ ยาแกท้อ้งเสีย 

ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 มี 32 รายการ 
เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด ์อาเซติล คลอไรด ์

ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีไม่เขา้อยูใ่นประเภท 1 ถึง 4 มี 4 รายการ คือ กญัชา พืช
กระท่อม พืชฝ่ิน ทุกส่วนของพืชกญัชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม และพืชเห็ดข้ีควาย 

ในเร่ืองของบทลงโทษจะกล่าวเฉพาะบทลงโทษท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดประเภทท่ี 1 
เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี  2 แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอ้หา และบทลงโทษ 
 

ข้อหำ ยำเสพติดให้โทษประเภท 1 

ผลิต น าเขา้ ส่งออก 

  จ าคุกตลอดชีวติ และปรับ 1,000,000-5,000,000 บาท 
  ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิ 3 กรัม ข้ึนไป ถือวา่กระท าเพื่อ
จ าหน่าย โทษประหารชีวิต 
  ผลิตโดยแบ่งบรรจุ รวมบรรจุ ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไม่
เกิน 3 กรัม จ าคุก 4-15 ปี หรือปรับ80,000-300,000 บาท หรือทั้ง
จ  าทั้งปรับ 
  ผลิตเพื่อจ าหน่าย ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไม่เกิน 3 กรัม 
จ าคุก 4 ปีถึงตลอดชีวิต และปรับ400,000-5,000,000 บาท 
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ตารางท่ี  2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอ้หา และบทลงโทษ (ต่อ) 
 

ข้อหำ ยำเสพติดให้โทษประเภท 1 

จ าหน่าย ครอบครองเพื่อ
จ าหน่าย 

  ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไม่เกิน 3 กรัม จ าคุก 4-15 ปี หรือ
ปรับ 80,000-300,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิตั้งแต่ 3 กรัม- 20 กรัม จ าคุก 4 ปี ถึง
ตลอดชีวิต และปรับ 400,000-5,000,000 บาท 
  ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิ 20 กรัมข้ึนไป จ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับ 1,000,000-5,000,000 บาท หรือประหารชีวติ 

ครอบครอง 
  ค านวณเป็นสารบริสุทธ์ิไม่ถึง 3 กรัม จ าคุก 1-10 ปี หรือ
ปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

เสพ 
  จ าคุก 6 เดือน - 3 ปี หรือปรับ 10,000-60,000 บาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ 

ใชอุ้บายหลอกลวง ขู่เขญ็ ใช้
ก าลงั ประทุษร้าย ข่มขืนใจให้

ผูอ่ื้นเสพ 

  จ าคุก 1-10 ปี และปรับ 100,000-1,000,000 บาท 
  ถา้ท าโดยมีอาวธุหรือร่วมกนั 2 คนข้ึนไป จ าคุก 2-15 ปี และ
ปรับ 200,000-1,500,000บาท 
  ถา้กระท าต่อหญิงหรือผูย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้
ผูอ่ื้นท าผดิอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการท าผดิอาญา จ าคุก 3 ปี 
ถึงตลอดชีวติ และปรับ 300,000 -500,000บาท 
  ถา้เป็นมอร์ฟีน โคคาอีน เพิ่มโทษข้ึนก่ึงหน่ึง และถา้กระท าต่อ
หญิงหรือผูย้งัไม่บรรลุนิติภาวะ จ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับ 1,000,000-5,000,000 บาท 
  ถา้เป็นเฮโรอีน โทษเป็น 2 เท่า และถา้กระท าต่อหญิงหรือผูย้งั
ไม่บรรลุนิติภาวะ โทษประหารชีวติ 
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ตารางท่ี  2  แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั ขอ้หา และบทลงโทษ (ต่อ) 
 

ข้อหำ ยำเสพติดให้โทษประเภท 1 

ใชอุ้บายหลอกลวง ขู่เขญ็ ใช้
ก าลงั ประทุษร้าย ข่มขืนใจให้

ผูอ่ื้นผลิต น าเขา้ ส่งออก 
จ าหน่าย ครอบครองเพื่อ
จ าหน่าย ครอบครอง 

  โทษเป็น 2 เท่าของความผิดนั้นๆ 
  
  

ยยุงส่งเสริมใหผู้อ่ื้นเสพ   จ าคุก 1-5 ปี หรือปรับ 20,000- 100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 
ท่ีมา:  กฎหมำยยำเสพติดและบทลงโทษ,  เขา้ถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2559,   เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thailaws.com/aboutthailaw/knowledge_62.htm 

 
 พระรำชบัญญตัิป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2519 
 โดยพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการตรวจ หรือ
ทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติด อยู่ในร่างกายหรือไม่ โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั
และเก่ียวกบังานวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด หมายความว่า การตรวจหรือทดสอบหา
ระดบัหรือปริมาณของสารเสพติดอนัเกิดจากการเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยวธีิทางวทิยาศาสตร์ 
 ผูรั้บการตรวจ หรือ ทอสอบ หมายความวา่ ผูรั้บการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด 
 ขอ้ 2 การตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด ให้ตรวจหรือทดสอบจากปัสสาวะโดยให้
ปฏิบติัตามวธีิการตรวจหรือทดสอบของชุดน ้ายาตรวจสอบ หรือเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
 ขอ้ 3 การเตรียมการในการตรวจหรือทดสอบใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  จดัให้มีบริเวณส าหรับตวัผูเ้ขา้รับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อด าเนินการตรวจหรือ
ทดสอบหรือเก็บปัสสาวะภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ  าเป็นแห่งกรณี เพื่อให้การตรวจหรือทดสอบหรือ
เก็บปัสสาวะเสร็จส้ินไปโดยเรียบร้อยและเก็บไวใ้นสถานท่ีมิดชิดจากบุคลภายนอก 

2.  จดัให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐท าหน้าท่ีเป็นผูช่้วยในการตรวจหรือทดสอบ
เพื่อใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและทนัเหตุการณ์ โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของเจา้พนกังาน 

http://www.thailaws.com/aboutthailaw/knowledge_62.htm


 
 

18 
 

 

3.  จดัให้มีอุปกรณ์ในการเก็บปัสสาวะ โดยให้ใชข้วดแกว้หรือขวดพลาสติกปากกวา้ง
พร้อมฝาปิด ขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ 60 มิลลิลิตร โดยขวดท่ีน ามาใชต้อ้งสะอาดและแห้ง และให้มี
ฉลากและกระดาษกาวเพื่อใชส้ าหรับปิดผนึกขวดตวัอยา่งปัสสาวะดว้ย 

ขอ้ 4 วธีิเก็บปัสสาวะใหถื้อปฏิบติั ดงัน้ี 
1.  จดัให้มีผูค้วบคุมการถ่ายปัสสาวะของผูรั้บการตรวจ หรือทดสอบทุกคร้ังทั้งน้ี เพื่อ

ป้องกนัมิใหมี้การกระท าใดๆ ท่ีท าใหปั้สสาวะเกิดการเจือจาง หรือสับเปล่ียนตวัอยา่ง 
2.  ใหบ้นัทึกหมายเลขประจ าขวด และช่ือ นามสกุล ของผูรั้บการตรวจหรือทดสอบบน

ฉลาก ปิดขวดเก็บปัสสาวะ 
3.  ให้ขวดแก่ผูรั้บการตรวจหรือทดสอบ น าไปถ่ายปัสสาวะจ านวนประมาณ 30 

มิลลิลิตร 
ขอ้ 5 วธีิการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเบ้ืองตน้ ให้ถือปฏิบติัโดยใชเ้คร่ืองมือ

หรือชุดน ้ายาตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 
1.  ชุดน ้ ายาตรวจหรือทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข 

หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ โดยให้ถือปฏิบติัตามคู่มือวิธีการตรวจสอบของชุดน ้ ายาตรวจสอบของ
หน่วยงานนั้น 

2.  ชุดตรวจหรือเคร่ืองมือตรวจสอบโดยวิธี Immunoassay โดยให้ถือปฏิบติัตามคู่มือ
วธีิการตรวจสอบของชุดตรวจหรือเคร่ืองมือแต่ละชนิด 

ขอ้ 6 ในกรณีท่ีตรวจหรือทดสอบในเบ้ืองตน้ตามขอ้ 5 พบวา่บุคคลนั้นอาจเป็นผูเ้สพยา
เสพติดให้โทษ ให้เจา้พนกังานหรือพนกังานเจา้หน้าท่ีจดบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ 
ภูมิล าเนา หรือสถานท่ีอยู่ ท่ีสามารถเรียกตัวหรือออกหมายเรียกมาเพื่อด าเนินคดีได้เมือมี 
การตรวจสอบยนืยนัผลตามขอ้ 8 แลว้พบวา่เป็นผูมี้สารเสพติดในร่างกาย 
 ขอ้ 7 ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในเบ้ืองตน้นั้น เม่ืออ่านผลแลว้ปรากฎว่า
ให้ผลบวกตามคู่มือวิธีการตรวจตามเคร่ืองมือหรือชุดน ้ ายาตรวจสอบในขอ้ 5 ให้ปิดเป็นความลบั
และให้เจา้พนกังานหรือพนกังานเจา้หน้าท่ีผูซ่ึ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของเจา้พนกังานท่ีท าการ
ตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติด น าขวดปัสสาวะของผูรั้บการตรวจหรือทดสอบนั้นปิดสนิท พร้อม
ทั้งผนึกปากขวดด้วยแถบกาวโดยมีลายช่ือของผูก้ระท าการตรวจหรือทดสอบก ากับไวแ้ละเม่ือ
ด าเนินการดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้ผูท้  าการตรวจหรือทดสอบรีบส่งตวัอยา่งปัสสาวะไปยงั
สถานตรวจพิสูจน์ตามค าสั่งของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เร่ืองก าหนดสถาน
ตรวจพิสูจน์ หรือโรงพยาบาลหรือมหาวทิยาลยัของรัฐ เพื่อตรวจยนืยนัผล 
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ขอ้ 8 เม่ือสถานตรวจพิสูจน์ โรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลยัของรัฐไดข้วดปัสสาวะตาม
ขอ้ 7 และไดด้ าเนินการตรวจยืนยนัแลว้ ให้ถือเกณฑ์การตดัสินผลการตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผูมี้สาร
เสพติดอยูใ่นร่างกาย ดงัต่อไปน้ี 

1.  กลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamines) และกลุ่ม MDMA (ยาอี) เม่ือตรวจพบว่ามีสาร
ดงักล่าวอยูใ่นปัสสาวะตั้งแต่ 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป 

2.  กลุ่มโอปิเอตส์(Opiates) ได้แก่ เฮโรอีน มอร์ฟีน และฝ่ิน เม่ือตรวจพบว่ามีสาร
มอร์ฟีนอยูใ่นปัสสาวะตั้งแต่ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป 

3.  กลุ่มกัญชา เม่ือตรวจพบว่ามีสารออกฤทธ์ิหรือกัญชา (Cannabinoids) อยู่ใน
ปัสสาวะตั้งแต่ 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป 

กลุ่มโคเคน เม่ือตรวจพบวา่มีสารหรือเมตาบอไลต์ของโคเคน (Cocaine metabolites) 
อยูใ่นปัสสาวะตั้งแต่ 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ข้ึนไป 

ขอ้ 9 ใหห้น่วยงานดงัต่อไปน้ี มีอ านาจตรวจยนืยนัผลวา่ผูรั้บการตรวจหรือทดสอบมียา
เสพติดใหโ้ทษอยูใ่นร่างกายหรือไม่ 

1. สถาบนันิติเวชวทิยา ส านกังานแพทยใ์หญ่ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
2. กองพิสูจน์หลกัฐานหรือกองก ากบัการวิทยาการเขต ส านกังานวิทยาการต ารวจ 

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
3. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยติุธรรม 
4.  ส านักยาและวตัถุเสพติด หรือศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กระทรวงสาธารณสุข 
5. สถาบนัยาเสพติดธญัญารักษ ์หรือศูนยบ์  าบดัรักษายาเสพติด กรมการแพทย ์กระทรวง

สาธารณสุข 
6. โรงพยาบาลของรัฐ 
7. หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือสถาบนัอ่ืนท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

ก าหนด 
ขอ้ 10 ในกรณีจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดให้โทษ

ในร่างกาย ให้ผูมี้อ  านาจตรวจหรือทดสอบสั่งให้ผูท่ี้มีเหตุอนัควรเช่ือวา่เสพยาเสพติดให้โทษไปรับ
การตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโ้ทษ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูมี้อ  านาจตรวจหรือ 

พระรำชบัญญตัิฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545 
ส าหรับเหตุผลการใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ีก็เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพติด 

เพราะถือวา่ผูติ้ดยาเสพติดอยูใ่นฐานะผูป่้วยเช่นเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟูร่างกาย  ตามมาตรา 19  
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ผูใ้ดตอ้งหาวา่กระท าความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไวใ้นครอบครอบเพื่อจ าหน่าย หรือเสพ
และจ าหน่ายยาเสพติดตามลกัษณะชนิด ประเภท และปริมาณท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่
ปรากฏวา่ตอ้งหาหรืออยูใ่นระหวา่งถูกด าเนินคดี ในความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษจ าคุก
หรืออยูใ่นระหวา่งรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล กรณีผูต้อ้งหาอายุไม่ถึง 18 ปี บริบูรณ์ให้
น าตวัส่งศาลภายใน 24 ชัว่โมงเพื่อส่งตวัไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดท่ีศูนยฟ้ื์นฟู
สมรรถภาพร่างกายผูติ้ดยาเสพติด โดยตอ้งค านึงถึง อายุ เพศ ลกัษณะบุคคลประกอบดว้ย การตรวจ
พิสูจน์ตอ้งให้แล้วเสร็จภายใน 15 วนัโดยนับตั้งแต่วนัท่ีรับตวัไวท่ี้สถานท่ีท่ีตรวจพิสูจน์ และถ้า
คณะอนุกรรมการวินิจฉยัวา่ผูรั้บการตรวจพิสูจน์เป็นผูท่ี้เสพหรือติดยาเสพติดโดยจะจดัแผนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดและจะแจง้ผลการตรวจพิสูจน์ให้อยัการทราบในขณะเดียวกนัอยัการจะ
ชะลอการฟ้องไวก่้อนจนกว่าจะไดรั้บผลการฟ้ืนฟูจากคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยา
เสพติด โดยผูฟ้ื้นฟูจะตอ้งปฏิบติัตามแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายจนครบถว้น โดยจะถือว่าผู ้
นั้นพน้จากความผิดท่ีถูกกล่าวหาขอ้หา ส าหรับกรณีท่ีผลการตรวจพิสูจน์ไม่ปรากฏวา่ผูต้อ้งหาเป็น
ผูเ้สพหรือติดยาเสพติดให้คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดรายงานผลต่อพนกังาน
สอบสวนหรืออยัการเพื่อพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายล าดบัต่อไป 

 
4. ขั้นตอนกำรตรวจพสูิจน์เมทแอมเฟตำมีนในปัสสำวะ 

ปัจจุบนัการตรวจยาบา้สามารถตรวจไดจ้ากชีววตัถุหลายชนิดซ่ึงไดแ้ก่ ปัสสาวะ เลือด 
น ้ายอ่ยในกระเพาะอาหาร เหง่ือ และเส้นผม  แต่ปัสสาวะเป็นชีววตัถุท่ีเหมาะสมต่อการตรวจพิสูจน์
ยาบา้ เน่ืองจากยาบา้คงตวัอยูใ่นปัสสาวะไดน้านกวา่ชีววตัถุชนิดอ่ืนๆ ปริมาณของยาบา้ในปัสสาวะ
ค่อนขา้งคงท่ี  และเน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของปัสสาวะ เป็นของเหลว ใส สีเหลืองอ่อนจนถึง
เขม้ ท าใหง่้ายต่อการเตรียมตวัอยา่งในขั้นตอนการตรวจวเิคราะห์ในล าดบัต่อไป 

แนวทางการตรวจพิสูจน์ยาบา้ จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการใน 2 ลกัษณะน้ีซ่ึงไดแ้ก่ การตรวจ
พิสูจน์เบ้ืองตน้ (Screening Test) และการตรวจยืนยนัผล (Confirmation Test) จึงจะถือไดว้่าปัสสาวะ
ดงักล่าวมีสารเสพติดประเภท ยาบา้ อยู่จริง การด าเนินการตรวจพิสูจน์ไม่สามารถท าแต่เพียงการตรวจ
เบ้ืองตน้เพียงอย่างเดียวได ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัของวิธีทดสอบ การตรวจพิสูจน์เบ้ืองตน้ (Screening 
Test)  เป็นเพียงแค่คดักรองปัสสาวะท่ีมีผลลบ (Negative) ออกจากกระบวนการ และคดัเลือก
ปัสสาวะท่ีมีผลบวก (Positive) ไปด าเนินการในล าดบัต่อไป ทั้งน้ีขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เบ้ืองตน้ 
(Screening Test) ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ือง ผลบวกลวง (False Positive) ไดสู้ง  มีวิธีการตรวจท่ีมีความ
ไว  (Sensitivity) และความจ าเพาะ (Specificity) ต ่าจึงไม่สามารถยืนยนัผลการวิเคราะห์ไดว้่าเป็น
ยาบา้หรือไม่ เน่ืองจากมีตวัยาบางกลุ่มท่ีมีสูตรโครงสร้างทางเคมีคลา้ยกบัสารเสพติดในกลุ่ม แอมเฟตา
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มีน ซ่ึงไดแ้ก่ ยาแกแ้พ ้ยาแกห้วดัคดัจมูก และยาลดความอว้น ท่ีสามารถตรวจพบไดใ้นขั้นตอนการ
ตรวจพิสูจน์เบ้ืองตน้ ส่วนขั้นตอนการตรวจยืนยนัผลนั้น (Confirmation test) จะมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้
เวลานานในการตรวจวเิคราะห์ แต่มีความจ าเพาะและมีความจ าเป็นมากส าหรับการตรวจพิสูจน์เมท
แอมเฟตามีน 

กำรตรวจเบือ้งต้นจ ำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1.  การตรวจเบ้ืองตน้โดยใชป้ฏิกิริยาเคมีในการตรวจ  (Chemical Color Reaction: 

CCR Technique) 
  1.1  ความไว (Sensitivity)   3 g/ml 
 1.2  ความจ าเพาะ (Specificity)  60-85 % 

   1.3 หลกัการ:  สารออกฤทธ์ิในแอมเฟตามีน จะท าปฏิกิริยากบัน ้ายาตรวจสอบใน
สภาวะท่ีเหมาะสม  

  1.4 การแปรผล:  สีเหลือง (สีของน ้ายา)                สีม่วงแดง 
  1.5 ใชเ้วลาตรวจ 2-5 นาที โดยผลบวกลวง (False Positive) ท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจาก
ปฏิกิริยาของน ้ายากบัยาบางกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
  1.6 กลุ่มยาแก้แพ้ แก้หวดั แก้คัดจมูก เช่น คลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine)      
บรอมเฟนิรามีน (Brompheniramine), ฟีนิลเอฟรีน (Phenylepphrine) และซูโดรอีฟีดรีน (Pseudoehedrine) 

 1.7 กลุ่มยาลดความอว้น เช่น เฟนเทอมีน (Phentermine) และเฟนฟลูรามีน (Fenfluramine) 
 1.8 กลุ่มยาเสพติดประเภทมอร์ฟีน (Morphine), โคเดอีน (Codeine), เฮโรอีน

(Heroine) และยาบ าบดัรักษาผูติ้ดยา 
โดยผลลบลวง (False Negative) ท่ีเกิดข้ึนอาจมีสาเหตุมาจากตวัยาหรือสารอ่ืนๆ

รบกวนการเปล่ียนสีของน ้ายาตรวจสอบ ไดแ้ก่ยารักษาโรคไต ท าใหปั้สสาวะถูกขบัออกมาเป็นสีน ้ า
เงิน หรือสีส้มแดง ท าใหอ่้านผลไม่ชดัเจน 

2.  การตรวจพิสูจน์เบ้ืองตน้โดยใชห้ลกัการภูมิคุม้กนัวทิยา (Color Immunochromatographic 
Assay: CICA Technique) 

3.  ความไว (Sensitivity)  1g/ml 
4.  ความจ าเพาะ (Specificity)  95 % 
5.  หลกัการ:  ใชห้ลกัการทางภูมิคุม้กนัวทิยา Immunochromatographic Technique 
6.  ใชเ้วลาตรวจ 10-15 นาที 
7.  การแปรผลโดยดูจากแถบท่ีปรากฏ  
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  Positive:  อาจจะมีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ มีแถบสีม่วง 1 แถบ ท่ี
แถบ C 
    Negative: ไม่มีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ มีแถบสีม่วง 2 แถบ ท่ีแถบ 
C  และแถบ T 

 

 
 
ภาพท่ี  6 แสดงการแปลผล จากการใชแ้ถบจุ่มตรวจหายาเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ 
ท่ีมา:  กระดานสนทนา, กำรตรวจยำบ้ำ, เข้าถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2559, เขา้ถึงได้จาก http://www. 
accubiotech.com/templates/T_yestem_News/index.aspx?nodeid=49&page=ContentPage&content
id=221  

 

โดยสารท่ีให้ผลบวกลวง หรือรบกวนการทดสอบ เช่น ซูโดรอีฟีดรีน (Pseudoehedrine), 
อีเฟดรีน (Ephedrine), รานิทิดีน (Ranitidine), โปรเครน (Procain) และคลอโรควิน (Chloroquine) 
เป็นตน้ โดย 2 วิธีดงักล่าวขา้งตน้มีขอ้จ ากดัส าหรับการใชง้านจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาคุณสมบติัของแต่
ละวธีิเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

กำรตรวจยนืยันผล (Confirmation test) 
การตรวจยืนยนัเป็นขั้นตอนในล าดับต่อจากการตรวจเบ้ืองต้นมีความส าคัญและ

ความจ าเป็นมากเช่นเดียวกนั เน่ืองจากตอ้งพิสูจน์วา่การให้ผลบวกในขั้นตอนแรกนั้นเกิดจากยาบา้ 
หรือยาเสพติดชนิดใด โดยการตรวจยืนยนัเป็นวิธีท่ีมีความไว (Sensitivity) และความจ าเพาะสูง 
(Specificity) สูงโดยวิธีน้ีมีขอ้จ ากดัคือ มีค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สูง  และใชเ้วลานาน วิธีท่ี
นิยมคือ โครมาโตกราฟี (Chromatography)  เป็นการแยกสารผสมท่ีสามารถระเหยกลายเป็นไอออก
จากกนั โดยอาศยัหลกัการละลายและการดูดซบัท่ีแตกต่างกนัของสาร ท าให้การเคล่ือนท่ีผา่นตวัดูด
ซบัแตกต่างกนั ท าให้สามารถแยกสารผสมออกจากกนัได ้การตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการยืนยนั

http://www/
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ผล ตอ้งอาศยัเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีความรู้ในเร่ืองหลกัการท างานของเคร่ือง คุณลกัษณะเฉพาะของสารแต่
ละตวั และมีความช านาญในดา้นการใชเ้คร่ือง และการเตรียมตวัอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์ โดย
ชนิดของโครมาโตกราฟีส าหรับการแยกสารมีอยู ่3 ชนิด 

1.  Thin Layer Chromatography (TLC): วิธีการค่อนขา้งง่าย ไม่ซบัซ้อน เสียค่าใชจ่้าย
น้อย เน่ืองจากสามารถเตรียมแผ่นซิลิกาเจลไดเ้อง เหมาะส าหรับห้องปฏิบติัการท่ีมีงบประมาณ
จ ากดั  มีปริมาณตวัอยา่งไม่มาก  มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของความไว (Sensitivity) และความจ าเพาะสูง
(Specificity) ซ่ึงการวิเคราะห์โดยวิธีน้ีจะบอกแต่เพียงพบ หรือไม่พบเท่านั้น อีกทั้งตอ้งอาศยัความช านาญ
ของผูป้ฏิบติัเน่ืองจากการอ่านผลเป็นปฏิกิริยาสารเคมีและตวัอยา่ง ไม่สามารถยอ้นกลบัไปดูผลท่ี
ผ่านการท าปฏิกิริยาได้เน่ืองจากผลท่ีได้จะมีการเปล่ียนแปลง อีกทั้ งไม่สามารถเก็บผลไวไ้ด ้
จ  าเป็นตอ้งเก็บผลโดยการถ่ายรูปไว ้ มีโอกาสพบผลบวกลวง(False Positive) และผลลบลวง (False 
Negative 

2.  Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS): เป็นวิธีการตรวจพิสูจน์ท่ี
ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีแม่นย  าถูกตอ้งสูง แมจ้ะมีสารปริมาณเพียงเล็กนอ้ย สามารถบอกปริมาณของ
สารท่ีตรวจพบ  โดยคุณสมบติัของเคร่ืองสามารถแยกสารผสมท่ีสามารถระเหยกลายเป็นไอได ้แต่มี
ขอ้จ ากดัในเร่ือง ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ อีกทั้งตวัเคร่ืองมือค่อนขา้งมีราคาแพง ผูท้  าการ
วเิคราะห์ตอ้งมีความรู้ความช านาญในดา้นการวเิคราะห์ 

3.  High Pressure Liquid Chromatography (HPLC): เป็นวิธีการตรวจพิสูจน์ท่ีให้ผล
การวเิคราะห์ท่ีแม่นย  าและถูกตอ้งสูงเช่นเดียวกบัวิธี GC/MS โดยเคร่ืองมือวิเคราะห์มีความสามารถ
แยกสารท่ีไม่ระเหยหรือระเหยยาก และสารท่ีสลายตวัเม่ือถูกความร้อน โดยวิธีน้ีสามารถบอก
ปริมาณไดเ้ช่นเดียวกบัวธีิ GC/MS 

ส าหรับผลงานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ Thermo Scientific รุ่น 
Indiko Plus ส าหรับการตรวจคดักรองสารเสพติด โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์
ดงัต่อไปน้ี 
 กำรตรวจหำสำรเสพตดิด้วยน ำ้ยำหลกักำร CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immunoassay) 
             ส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีใชเ้คร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติัของ Thermo Scientific รุ่น Indiko 
Plus ส าหรับการวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะ
แบบ    Semi-quantitative ดว้ยหลกัการ CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immunoassay) เป็นการใช้
เทคโนโลยี  ดีเอ็นเอลูกผสม (Recombinant DNA Technologgy) เพื่อผลิตเอ็นไซม์ Inactive -
galactosidase  2 ส่วน ท่ีสามารถจะรวมตวักนัเองเกิดเป็นเอ็นไซม์ท่ี Active ซ่ึงจะสามารถย่อย 



 
 

24 
 

 

Substrate และท าให้เกิดสีท่ีสามารถตรวจวดัไดด้ว้ยวิธี Spectrophotometry ท่ีความยาวคล่ืน 340-
700 นาโนเมตร  
             ในระหวา่งท าการทดสอบดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติั  Indiko Plus  สารเสพติดท่ีอยู่
ในตวัอย่างปัสสาวะและสารเสพติดท่ีติดกบั เอ็นไซม์ Inactive -galactosidase จะแย่งกนัจบักบั 
Antibody Binding Site  ถา้มีสารเสพติดในปัสสาวะจะจบักบั Antibody ท่ีจ  าเพาะจนท าให้เหลือสาร
เสพติดท่ีติดกับ เอ็นไซม์  Inactive -galactosidase ท่ีสามารถรวมตัวกันเป็น Active -
galactosidase  แต่ถ้าไม่มีสารเสพติดในตวัอย่างปัสสาวะจะท าให้ สารเสพติดท่ีติดกบั เอ็นไซม ์
Inactive -galactosidase จบักบั Antibody ท่ีจ  าเพาะ จนไม่สามารถเกิด Active -galactosidase  ได ้
           ปริมาณของ Active -galactosidase ท่ีเกิดข้ึนและปริมาณ Absorbance ท่ีวดัไดจ้าก
เคร่ืองวเิคราะห์อตัโนมติั Indiko Plus จะแปลผนัโดยตรงกบัปริมาณของสารเสพติดในตวัอยา่ง
ปัสสาวะ แสดงดงัภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 7 แสดงผลการท างานของเอน็ไซม ์ - galactosidase ในลกัษณะผลลบ และผลบวก 
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 โดยขอ้จ ากดัของวธีิภูมิคุม้กนัวทิยา (Immunoassay) โดยหลกัการ CEDIA (Cloned 
Enzyme Donor Immunoassay) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลการตรวจพบ เมทแอมเฟตามีน ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงอาการท่ีเป็นพิษต่อระบบ
ประสาท 

2.  สารหรือปัจจยัอ่ืนๆอาจจะไม่มีผลต่อการทดสอบ แต่อาจจะเป็นสาเหตุท าใหไ้ดผ้ล
การทดสอบเป็นเทจ็ได ้ตวัอยา่งเช่น ขอ้ผิดพลาด ทางเทคนิคหรือ ขั้นตอการตรวจ 

ควำมจ ำเพำะ ( Specificity) 
  โดยสารประกอบและความเขม้ขน้ดงัตารางเม่ือท าการทดสอบดว้ยชุดน ้ายา CEDIA 
Amphetamines/Ecstasy assay จะใหผ้ล % Cross Reactivity แสดงดงัตาราง 
 

ตารางท่ี 3 แสดง % Cross-Reactivity ของสารประกอบแต่ละความเขม้ขน้ โดยท าปฏิกิริยากบั 
 Reagent CEDIA Amphetamine/ Ecstasy ท่ีความเขม้ขน้ 1000 ng/ml 

 
 

Compound Concentration 
Tested(ng/ml) 

% Cross - Reactivity 

d-Amphetamine 1,000 104 
l-Amphetamine 40.000 1.0 
d,l-Amphetamine 1,250 88 
d,l-Methamphetamine 1,000 77 
d-Methamphetamine 1,000 100 
l-Methamphetamine 8,000 18 
3,4-Methylenedioxy-amphetamine  (MDA 1,000 116 
3,4-Methylenedioxy-methamphetamine  (MDMA) 500 196 
3,4-Methylenedioxy-ethylamphetamine(MDEA)  300 172 
N-Methylbenzodioxa-zolylbutanamine (MBDB)   900 121 
Benzodioxazolybutanamine (BDB) 1,000 76 
Phentermine 25,000 3.3 
d,l-Phenylpropanolamine 500,000 0.3 
d-Pseudoephedrine 160,000 0.9 
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ตารางท่ี 3 แสดง % Cross-Reactivity ของสารประกอบแต่ละความเขม้ขน้ โดยท าปฏิกิริยากบั 
 Reagent CEDIA Amphetamine/ Ecstasy ท่ีความเขม้ขน้ 1000 ng/ml (ต่อ) 

 

ท่ีมา:  Thermoscientific,  CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Assay,  เขา้ถึงเม่ือ  8 เมษายน 2559,   
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thermoscientific.com/content/dam/tfs/SDG/CDD/CDD%20 
 

ควำมไว (Sensitivity) 
 

ตารางท่ี 4  แสดงความไว (Sensitivity) ในเชิงคุณภาพ(Qualitative) และเชิงก่ึงปริมาณ (Semiquantitative) 
 

Limit of detection (LOD)  ng/ml 
 500  ng/ml 1000 ng/ml 
Qualitative 35 75 
Semi-quantitative 41 99 
 
ท่ีมา :  Thermoscientific,  CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Assay,  เขา้ถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559,   
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thermoscientific.com/content/dam/tfs/ SDG/CDD/CDD%20  
 
งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

Cody and others ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง Effect of Stealth Adulterant on 
Immunoassay Test for Drugs of Abuse โดยตีพิมพใ์น Journal of Analytical Toxicology Vol. 25, 
September 2001 ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของการเติมสารปลอมปน Stealth TM ลงใน
ปัสสาวะท่ีท าการตรวจยาเสพติดโดยวิธีภูมคุม้กนัวิทยา ในงานวิจยัฉบบัน้ีไดอ้ธิบายถึงการทดสอบ
สารปลอมปน StealthTM ท่ีอยู่ในปัสสาวะโดยวิธี Roche Online และ Microgenics CEDIA 
Immunoassay Reagents มีการเก็บปัสสาวะส าหรับงานวิจยัทั้งหมด 2 แหล่งไดแ้ก่ 1. ปัสสาวะท่ีมี

Compound Concentration 
Tested(ng/ml) 

% Cross - Reactivity 

l-Ephedrine 250,000 0.5 
p-Methoxyamphetamine (PMA) 2,000 24 
p-Methoxymethamphetamine (PMMA) 500 100 

http://www.thermoscientific.com/content/dam/tfs/SDG/CDD/CDD%20Documents/Package%20Inserts/Diagnostic%20Testing%20Reagents/Drug%20of%20Abuse%20Testing%20(DAT)%20Calibrators%20Controls%20and%20Reagents/Drug%20of%20Abuse%20Reagents/10006576-CEDIA-Amphetamine-Ecstasy-Assay-EN.pdf
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การเก็บใหม่ ไม่ใส่วตัถุกนัเสีย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนส าหรับ Negative Control และ Positive Control 
เติมสารมาตรฐานซ่ึงไดแ้ก่ Amphetamine (Amp) = 625 ng/ml, Barbiturate(secobarbital) = 250 
ng/ml, Cocain(benzoylecgonine) = 187.5 ng/ml, PCP= 31.25ng/ml, Op-2500(morphine) = 2500 
ng/ml, THC-1 (THC acid metabolite) = 67.5 ng/ml , LSD-1 = 750 pg/ml  2. ปัสสาวะท่ีไดจ้ากผูท่ี้มี
การใช้กญัชา ซ่ึงก่อนหนา้ไดท้  าการตรวจยืนยนัว่าพบเมตาบอไลทข์องกญัชา เติมสารมาตรฐานซ่ึง
ไดแ้ก่ THC-2 (THC acid metabolite) = 60 ng/ml, LSD-2 = 800 pg/ml และ Op-6000 (morphine 
glucuronide and codeine) = 6000 ng/ml จากนั้นใส่สารปลอมปนStealthTM ลงในปัสสาวะประมาณ 
1 ส่วน สารปลอมปน StealthTM  ไม่ท าให้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สูงข้ึน ซ่ึงค่าพารามิเตอร์ท่ีท าการ
ประเมินไดแ้ก่ pH, Specific Gravity, Color, Creatinine, Chloride, Urea, Blood, Glucose, และ 
Nitrite  พบว่าผลการวิเคราะห์จาก Roche Online และ Microgenics CEDIA Immunoassay 
Reagents   สารปลอมปน StealthTM ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์ปัสสาวะท่ีมีการเติมสารมาตรฐาน 
Cocaine Metabolite, Barbiturate, PCP และ Aphetamine และพบวา่สารปลอมปน StealthTM  มีผลกระทบต่อ
การวเิคราะห์ สารเสพติดกลุ่ม Opiate ท่ีความเขม้ขน้ 2500 ng/ml, THC และ LSD   

และส าหรับวิธีทดสอบว่ามีสารปลอมปน StealthTM   อยูใ่นปัสสาวะหรือไม่ก็สามารถ
ทดสอบไดง่้ายๆโดยใช้ชุดทดสอบ Dipsticks โดยตรวจวดั Peroxidase Activity ถา้ปัสสาวะนั้นมี
การเจือปน สีของปัสสาวะจะเปล่ียนไปเป็นสีน ้าตาลเขม้ ซ่ึงเป็นวธีิท่ีง่าย สะดวก และราคาไม่แพง   

J. Shindelman และคณะ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง Development and Evaluation of an 
Improved Method for Screening of Amphetamines โดยตีพิมพใ์น Journal of Analytical Toxicology Vol. 
25, September 2001 มีการพฒันาและประเมินผลการปรับปรุงวิธีตรวจคดักรองยาเสพติดกลุ่มแอม
เฟตามีน (Amphetamines) โดยพฒันาวิธีภูมิคุม้กนัเพื่อแยกผลบวกลวงของแอมเฟตามีนซ่ึงอาจเกิด
จากสารท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาขา้มกลุ่ม (Cross-Reactive) ไดแ้ก่ สารท่ีอยูใ่นกลุ่มภูมิแพ ้และยาลดไข ้
โดยวธีิน้ีจะใชแ้อนติบอด้ีลบลา้งฤทธ์ิ (Neutralizing Antibody) โดยไปจบักบัแอมเฟตามีน แต่ไม่จบั
กบัแอเฟตามีนท่ีติดฉลาก (Label Amphetamine Conjugate) ดว้ยเอนไซม ์-galactosidase  ในการ
วิเคราะห์ Neutralizing Antibody จะลดลงเม่ือมีแอมเฟตามีน หรือ เมทแอมเฟตามีน ท่ีไม่ใช่ Cross-
Reactive Substances   

ด าเนินการโดยใช้ Reagent ของ CEDIA® DAU Amphetamines และเคร่ือง Hitachi 
747 และ 717 ส าหรับการวเิคราะห์  ปัสสาวะท่ีใชใ้นการทดสอบจะใส่สารมาตรฐานท่ีทราบค่าความ
เขม้ขน้เพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อหา - rate โดย Reagentท่ีใชจ้ะแยกออกเป็น 2 ช่อง โดยช่องท่ี 1 จะ
ใส่ R2 (ED Reagent) และช่อง 2 ใส่ R1 (EA Reagent +neutralizing antibody 400g/mL)  
ความแตกต่างของอตัราระหวา่ง Reagent ช่อง 1 และช่อง 2  จะไดค้่า - rate ค  านวณไดจ้ากการ
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วิเคราะห์ในกรณีท่ีตัวอย่างท่ีให้ผลบวกจริง (True-Positive) จะมีสัญญาณการตอบสนองของ 
Neutralizing Antibody ลดลง  โดยผลท่ีได้มาจากค่าการดูดกลืนคล่ืนแสงท่ี 570 นาโนเมตรท่ีมาก
ข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบั ตวัอยา่งท่ีใหผ้ลบวกลวง (false-positive)   
 Neutralization method เป็นการประเมิน 2 วิธีการทดสอบ ตวัอยา่งท่ีใชท้ั้งหมด 448 
ตวัอยา่ง ผลการทดสอบดว้ยวิธี CEDIA DAU Amphetamines Screening Test และตรวจยืนยนัดว้ย
วิธี MEDTOX Study GC-MS และ LSI Study GC-MS Method ให้ผลการทดสอบท่ีเป็นผลบวกจริง
(True-Positive) 154 ตวัอย่าง Positive) และอีกกลุ่มเป็นตวัอย่างท่ีให้ผลบวกลวง (False-Positive) 
จ  านวน 294 ตวัอย่าง จากผลการทดสอบดว้ยวิธี  Abbot FPIA Amphetamines Assay และตรวจ
ยืนยนัดว้ยวิธี Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) ใชเ้กณฑ์วิเคราะห์จาก  Department 
of Health and Human Services (HHS) และ Substance Abuse and Mental Health and Services 
Administration(SAMHSA) ผลการวิเคราะห์โดยวิธี CEDIA neutralization test เป็นวิธีท่ีประสบ
ความส าเร็จในการแยกผลบวกจริงได้ 154 ตวัอย่างได้ท าการตรวจยืนยนัผลด้วยวิธี GC-MS ให้
ผลบวกจริง  และแยกผลบวกลวงได ้ 251 ตวัอยา่ง จากตวัอยา่ง 294 ตวัอยา่ง ซ่ึงคิดเป็น 85.4 %  

ก าพล เครือค าขาว และวิชาญ เก่ียวการคา้ ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ผลลบลวงของการใช้
ชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเทียบสี และวิธีภูมคุม้กนั โดยตีพิมพ์ในล าปาง 
เวชสาร ปีท่ี 29 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 งานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัใชฐ้านขอ้มูลยาเสพติดจาก
โรงพยาบาลล าปาง และหนงัสือส่งตวัผูต้อ้งสงสัย หรือตวัอยา่งปัสสาวะมาตรวจหาสารเสพติดในปี 
(1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2547) และปี  2549 (1 มิ.ย. 2549 -31 พ.ค. 2550) จากสถานีต ารวจในเขตอ าเภอ
เมือง 4 แห่ง และต่างอ าเภอ 13 แห่ง รวมทั้งส้ิน 886 ตวัอยา่ง โดยในปี 2547 โรงพยาบาลล าปางได้
ใช้ชุดทดสอบวิธีภุมคุม้กนัยี่ห้อ  SureStep ในการตรวจคดักรอง ทั้งหมด 96 ราย ให้ผลบวก 50 
ราย  ผลบวกลวง 2 ราย คิดเป็น 4%  และท่ีสถานีต ารวจใชว้ิธีเทียบสี (Color test)  ให้ผลบวกลวง 
32.5% ซ่ึงแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p< 0.001) ส่วนในปี 2549 ไดใ้ช้ชุดทดสอบวิธี
ภูมิคุม้กนัยี่ห้อ Tri-V จ านวน 250 ราย ให้ผลบวก 128ราย ให้ผลบวกลวง 27 ราย คิดเป็น 21.1%  
เม่ือไปเปรียบเทียบกบัชุดทดสอบ   SureStep  ในปี 2547  ใหค้่าผลบวกลวง คิดเป็น 4% ให้ค่าทาง
สถิติเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.006) และมีการใชชุ้ดทดสอบวิธีภูมิคุม้กนัยี่ห้อ GPO 
และวิธีเทียบสี (Color test) โดยให้ผลบวกลวงทั้ง 2 วิธีใกลเ้คียงกนั 36.1% และ 32.8% (p= 0.613) 
แต่เม่ือน าชุดทดสอบวิธีภูมิคุม้กนัยี่ห้อ GPO เปรียบเทียบกบัชุดทดสอบวิธีภูมิคุม้กนัยี่ห้อ Tri-V จะ
ไดค้่าทางสถิติ (p = 0.002) จากผลการทดสอบดว้ยวิธีเทียบสี (Color Test) และทดสอบดว้ยชุด
ทดสอบวิธีภูมิคุม้กนัยี่ห้อต่างๆ จะเห็นได้ว่า ชุดทดสอบวิธีภูมิคุม้กนัยี่ห้อ Tri-Vนั้นมีขอ้ดีกว่าชุด
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เทียบสี (Color Test) ซ่ึงวิธีการทดสอบง่ายและสะดวกในการน าไปใชต้รวจนอกสถานท่ี และยงัให้
อตัราผลบวกลวงต ่ากวา่ ชุดทดสอบวธีิภูมิคุม้กนั GPO  

Stephen and others ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง Adulterants Causing False Negatives in 
Illicit Drug Testing โดยตีพิมพใ์น Clinical Chemistry. 34/11,2333-2336 (1988) ไดท้  าการศึกษา
โดยการตรวจสอบสารเติมแต่งหรือสารปลอมปน (Adulterant) ทั้ง 8 ชนิด ไดแ้ก่ NaCI, Visine , 
handsoap, Drano , Bleach, Vinegar, Golden Seal  Tea และ Lemon Juice  ซ่ึงอาจจะไปรบกวน
การตรวจวเิคราะห์สารเสพติดดว้ยวิธี Enzyme Immunoassay (EIA) ซ่ึงในการแยกสารปลอมปนใน
ปัสสาวะ ต้องตรวจสอบ pH  ความหนาแน่นสัมพทัธ์ (Relative Density) และ สีของปัสสาวะ 
(Urine Color) และความขุ่นของสารปลอมปน (Turbidity at Adulterant ) ซ่ึงอาจจะท าให้การ
วิเคราะห์ดว้ยวิธี Enzyme Immunoassay (EIA) ไดค้่าท่ีไม่ถูกตอ้ง ตวัอยา่งท่ีมีการปลอมปน NaCI 
จะมีค่า Relative Density 1.035 ส าหรับ Liquid Drano, Bleach และ Vinegar จะท าให้ค่า pHใน
ปัสสาวะออกนอกช่วงปกติ  Golden Seal Tea จะท าใหปั้สสาวะมีสีเขม้ข้ึน ตวัอยา่งท่ีมีการปลอมปน
ดว้ยสบู่เหลว (Liquid Soap) จะท าให้ปัสสาวะขุ่น  ตวัอย่างท่ีถูกปลอมปนดว้ยน ้ ามะนาว (Lemon 
Juice) ไม่มีผลกระทบต่อการตรวจวิเคราะห์ ส่วน Visine  เป็นตวัอยา่งเดียวท่ีไม่ท าการทดสอบ 
ส าหรับตวัยาหรือสารเสพติดท่ีท าการศึกษาในงานวิจยัฉบบัน้ี ไดแ้ก่ ยาเสพติดกลุ่ม Amphetamines, 
Opiates, Marijunna, Cocains และยานอนหลบักลุ่ม Benzodiazepines และ Barbiturates  แต่สารเสพ
ติดท่ีสนใจส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีคือ ยาเสพติดกลุ่ม Amphetamines ใช้ตวัอย่างท่ีให้ผลบวกของ 
Amphetamines ท่ีความเขม้ขน้ 0.52 mg/l และมีสารปลอมปนDrano โดยส่วนประกอบของ Drano 
มี NaOH 17g/l  และ Sodium hypochlorite 60g/l เติมสารปลอมปน Drano 12ml/l ให้ผลการทดสอบ
เป็นลบ  หลังจากนั้นเพิ่มความเขม้ข้นของ Amphetamines  เป็น 1.80 mg/lและมีสารปลอมปน 
Drano 23ml/l  และเม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของ Amphetamines  เป็น 4.65 mg/l ให้ผลการทดสอบเป็น
ลบอีกเช่นกนั ดงันั้นผลลบท่ีไดเ้ป็นผลลบลวง (False Negative) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากสารปลอมปน 
Drano  ผลลบลวงท่ีเกิดข้ึนกบัการตรวจวิเคราะห์ Amphetamines โดยเกิดจากการปลอมปนของ 
NaCl  75g/l  ท่ีความเขม้ขน้ของ Amphetamines 1.42 mg/l  การถูกรบกวนดว้ยสารปลอมปน
ค่อนขา้งท่ีจะมีความแตกต่างในแต่ละการวเิคราะห์สารเสพติด การวิเคราะห์สารเสพติด หรือยาท่ีถูก
น ามาใชใ้นทางท่ีผิดดว้ยวิธี EIA assay จากตวัอยา่งท่ีมีการปลอมปนของสารต่างๆ จะส่งผลท าให้
เกิดผลลบลวง (False  Negative) ดงันั้นถา้จะท าการทดสอบปัสสาวะควรจะมีการด าเนินการในเร่ือง
ของ pH, Relative Density และประเมินดว้ยสายตา และถา้ตวัอย่างใดมีปัญหาก็ควรจะปฏิเสธ
ตวัอยา่งนั้น 
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 ส าหรับงานวจิยัของ Stephen L. และคณะ ไดก้ าหนดเกณฑก์ารคดัเลือกสารปลอมปน
ท่ีใชใ้นการทดสอบเป็น 3หวัขอ้ต่อไปน้ี 

1.  การเจือจางท่ีเกิดจารการเติมสารปลอมปนนั้นจะไม่เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดผลลบลวง 
หลงัจากการเติมสารปลอมปนลงไปสามารถน ากลบัมาวิเคราะห์และยงัคงให้ผลบวกอยู่ โดยใช้
ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีใหผ้ลบวกส าหรับการทดสอบ 

2.  ปริมาณสารปลอมปนนั้นตอ้งมีปริมาณเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถท าให้เกิดผลลบลวง
ได ้ โดยทัว่ไปปัสสาวะ 60ml ตวัอย่างสารปลอมปนท่ีไปรบกวนการตรวจวิเคราะห์ ส าหรับสาร
ปลอมปนท่ีเป็นของเหลวมีปริมาตรตั้งแต่  0.7-7.5 ml และส าหรับสารปลอมปนท่ีเป็นของแข็ง 0.9-
4.5  ก็เพียงพอท่ีจะรบกวนการตรวจวเิคราะห์ได ้

3.  การเติมสารรบกวนไม่สามารถแยกออกไดด้ว้ยการสังเกต ไม่วา่จะเป็นตะกอน หรือ
ส่ิงท่ีเหลืออยูใ่นปัสสาวะ 

Ann Warner ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง Interference of Common Household Chemicals 
in Immunoassay Methods for Drugs of Abuse โดยตีพิมพใ์น Clinical Chemistry, 35/4, 648-651 
(1989) ไดท้  าการบนัทึกถึงสารปลอมปนบางตวัในปัสสาวะ ท่ีมีผลต่อการวเิคราะห์สารเสพติด หรือยาท่ีถูก
น ามาใช้ทางท่ีผิด ท าการวดัผลโดย Roche RlA, Syva EMIT d.a.u. และ Abbott TDx  FPIA 
(Fluorescence Polarization Immunoassay) โดยสารปลอมปนส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีไดแ้ก่ H2O2, 
NaCl, NaHCO3, Joy® Detergent และ NaHClO4 ส าหรับการวิเคราะห์ Amphetamines, 
Barbiturates, Benzodiazepines, Cannabinoids, Cocaine, Opiates, and Phencyclidine (PCP) 
โดยสารปลอมปน NaCl จะไปรบกวนการตรวจวิเคราะห์ยาจะท าให้ไดค้่าในเชิงลบดว้ยวิธี EMIT 
และเป็นสาเหตุท าใหมี้ความเขม้ขน้ของ Benzodiazepine ลดลงเพียงเล็กนอ้ยดว้ยการวิเคราะห์ FPIA 
ความเขม้ขน้ของ Benzodiazepine จะลดลงเม่ือมีการเติม H2O2 (ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์) เม่ือท า
การวเิคราะห์ดว้ยวธีิ EMIT ความเขม้ขน้ของ Cannabinoid Benzodiazepine และ PCP จะลดลงเม่ือมี
การปลอมปนดว้ย Joy® Detergent ท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธี EMIT ส่วนปัสสาวะท่ีมีการปลอมปน
ดว้ย NaHCO3 จะรบกวนการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดกลุ่ม Opiate เม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธี 
EMIT  และ PCP เม่ือท าการตรวจวิเคราะห์ดว้ยวิธี FPIA และสารปลอมปน NaHClO4จะไปรบกวน
การตรวจวิเคราะห์สารเสพติดกลุ่ม Amphetamines ดว้ยวิธี EMIT สารเสพติดกลุ่ม Opiate ดว้ยวิธี 
RIA PCP ดว้ยวิธี FPIA สารเสพติดในกลุ่ม Cannabinoid ดว้ยวิธี EMITและ FPIA และกลุ่มยานอน
หลบั Benzodiazepines ดว้ยวิธี EMIT และสารปลอมปนท่ีเกิดจาก H2O2 จะท าให้เกิดผลบวกลวง 
(False Positive)ในกลุ่มยานอนหลับ Benzodiazepines ด้วยวิธี FPIA การปลอมปนด้วย Joy® 
Detergent จะมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์สารในกลุ่มยานอนหลบั Benzodiazepines ด้วยวิธี RIA 
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ส่วนยาเสพติดกลุ่ม Cannabinoid  Barbiturate และAmphetamine เม่ือท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธี  FPIA 
ส่วน Sodium bicarbonate จะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ปัสสาวะมี pHสูงข้ึน และ NaHClO4จะท าให้ค่า pH
ต ่าลง เป็นการวดั pH แบบใช ้pH paper ส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีตวัอย่างสารเสพติดท่ีสนใจไดแ้ก่ 
Amphetamine โดยใชเ้คร่ืองตรวจวิเคราะห์ Roche RlA, Syva EMIT d.a.u. และ Abbott TDx FPIA 
หลงัจากนั้นท าการประเมินผลการวิเคราะห์พบวา่ในกลุ่มท่ี 1 ตวัอยา่งท่ีมีสารปลอมปนจะมีผลต่อ
การทดสอบทั้ง 3วธีิ เม่ือเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งท่ีไม่มีสารปลอมปนท่ีมีความเขม้เหมือนกนั ส่วนใน
กลุ่มท่ี 2 ตัวอย่างท่ีมีสารปลอมปนทั้ งท่ีมีตัวยา และไม่มีตัวยาให้ผลการวิเคราะห์ส าหรับ 
Amphetamine ดว้ยวธีิ EMIT พบวา่สารปลอมปน NaHCO3 นั้นใหผ้ลการตรวจไม่พบในตวัอยา่งท่ีมี
ยาและไม่มียา 

ส าหรับงานวจิยัฉบบัน้ีไดท้  าการทดสอบสารปลอมปนของ NaCl โดยวธีิ EMIT เท่านั้น 
ซ่ึงพบวา่ปริมาณของ NaCl 50 g/L เพียงพอท่ีจะท าให้เกิด ผลลบลวง (False negative) ส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดกลุ่ม Cannabinoid ได้ ส่วนสารปลอมปน NaHClO4  พิสูจน์ไดง่้าย
เน่ืองจากมีลกัษณะเฉพาะตวัคือจะไดก้ล่ินซ่ึงเป็นสารปลอมปนตวัเดียวท่ีทดสอบไดง่้าย  ผลลบลวง
(False Negative) ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกับสารปลอมปนจากการเจือจางด้วย Joy® 
detergent และ NaHCO3 แต่สารปลอมปน Joy® Detergent จะไม่ท าให้ปัสสาวะท่ีใชใ้นการทดสอบ
ไม่มีการเปล่ียนแปลงทางดา้น pH และ Relative Density แต่ก็สามารถตรวจวดัไดโ้ดยท าการเขย่า
ปัสสาวะท่ีมีสารปลอมปนชนิดน้ีอยูจ่ะเกิดฟองเม่ือเปรียบเทียบกบัปัสสาวะท่ีปกติ  

จากการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ยงัสับสน ดงันั้นควรท าการ
ทดสอบปัสสาวะทนัทีและควรจะมีการอบรมส าหรับการเก็บตวัอยา่งและส าหรับหอ้งปฏิบติัการ 

ควรจะมีขั้นตอนง่ายๆในการตรวจปัสสาวะเบ้ืองต้นซ่ึงได้แก่ Temperature, pH, 
Relative Density Residue Check,Shake และ Sniff Test 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
การศึกษาผลของสภาวะความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะท่ีตรวจวดัโดย CEDIA assay  มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลของการตรวจตวัอยา่งปัสสาวะท่ี
มีสภาวะความเป็นกรดและด่าง ท่ีแตกต่างกนัจะให้ผลอย่างไรในการตรวจดว้ยชุดตรวจ CEDIA® 

Amphetamine/Ecstasy Assay โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าการศึกษา 
2.  สารเคมีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าการทดลอง 
3.  วิธีท าการทดลอง โดยท าการทดลองในกลุ่มควบคุมและการท า Calibration Curve 

เพื่อหาปริมาณของเมทแอมเฟตามีน 
4.  การทดสอบความใชไ้ดข้องวธีิวเิคราะห์ 
5.  วธีิการเตรียมตวัอยา่งส าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
6.  ขั้นตอนการตรวจวเิคราะห์สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะ 

 
1. กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรท ำกำรศึกษำ 
  ผูว้ิจยัได้ท าการเก็บตวัอย่างปัสสาวะเพื่อท าการศึกษาวิจยั โดยตวัอย่างปัสสาวะท่ี
ท าการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดม้าจากปัสสาวะของผูเ้สพเมทแอมเฟตามีน ท่ีสถานีต ารวจท่ีอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของสถาบนันิติเวชวิทยาเป็นหน่วยงานน าส่งเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดเมท
แอมเฟตามีน ทางกลุ่มงานพิษวิทยาด าเนินการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตา
มีน ดว้ยชุดตรวจเบ้ืองตน้ CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Assay โดยใชเ้คร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติั 
Thermo Scientific  รุ่น Indiko Plus ให้ผลการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน
เป็น Negative Methamphetamine และ Positive Methamphetamine  ต่อชุดตรวจเบ้ืองตน้ CEDIA® 

Amphetamine/Ecstasy Assay  มีช่วงการตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 600-2000 
ng/ml โดยเก็บตวัอยา่งตั้งแต่ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 – มกราคม  พ.ศ. 2559 ทั้งส้ิน  26 ตวัอยา่ง 
ผูว้ิจ ัยได้ท าการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยซ่ึงได้แก่ เพศ อาย ุ
พฤติการณ์ และผลการวเิคราะห์ ก่อนปรับและหลงัปรับpH ของตวัอยา่งปัสสาวะท่ีสภาวะ กรดและ
ด่าง (pH 1-14)  
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2. สำรเคมีและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำกำรทดลอง 

2.1 สำรเคมี 
 

ตารางท่ี 5  แสดงรายละเอียดของสารเคมีและแหล่งท่ีมา ส าหรับการทดสอบสภาวะกรดและด่าง
 ของตวัอยา่งปัสสาวะ 

 

สำรเคมี แหล่งทีม่ำ 
Hydrochloric acid furming 37 %(Hcl) MERCK 
5 M,  200mM potassium hydroxide (KOH) MERCK 

20% Acetic acid glacial CARLO ERBA REAGENT GROUP 
 

2.2  น ้ายาท่ีใชส้ าหรับการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 
CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Assay: CAT No. 100103  ประกอบดว้ย 
      
 ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดของ  CEDIA® Amphetamine/Ecstasy reagent ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบ 

 

สารเคมี 1  (Reagent 1,R1) PIPES – Buffer anti – methylenedioxy-methamphetamine 
antibody 4.5 mg/l 
 

สารเคมี 1a (Reagent 1a, R1a ) EA Microbial 0.156 g/l และ d- amphetamine & anti-d- 
methamphetamine antibodies monoclonal (mouse)  7.08  mg/l 
 

สารเคมี 2 (Reagent 2, R2) PIPES –Buffer 
 

สารเคมี 2a (Reagent 2a, R2a) ED Microbial-d-amphetamine 7.12 ug/l ,  
ED Microbial-d-methamphetamine 11.3 ug/l ,  
ED methylenedioxy-methamphetamine 6.0 ug/l 

และ CPR--D-galactopyranoside 1.67 g/l 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรตรวจวเิครำะห์ 
 

ตารางท่ี 7 แสดงวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ีจดัจ าหน่าย และสอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทย ์
 

อุปกรณ์ แหล่งท่ีมา 
Automatic  Pipette  ขนาด 1000 ul บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จ ากดั 
Pipette tip บริษทั กรุงเทพอินเตอร์โปรดกัส์ จ  ากดั 
vial ขนาด 20 ml บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จ ากดั 
Beaker บริษทั อลัติแมค คอมเมอร์เชียล จ ากดั 
PH – INDICATOR STRIPS PH 0-14   
UNIVERSAL INDICATOR 

บริษทั เคมิเคิล เอก็ซ์เพรส จ ากดั 

Sample cup หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดรัก เทสทต้ิ์ง 
เคร่ืองตรวจเบ้ืองตน้สารเสพติดอตัโนมติั 
Thermo Scientific รุ่น Indiko Plus 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดรัก เทสทต้ิ์ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  8  เคร่ืองมือวิเคราะห์อตัโนมติั Thermo Scientific รุ่น Indiko Plus   
ท่ีมา:  Thermo Scientific,  Indiko Plus Analyzer,  เขา้ถึงเม่ือ 21 มีนาคม 2559,   เขา้ถึงไดจ้าก  
https://www.dotmed.com/listing/immunology/thermo-fisher/indiko-plus/automated-chemistry-
/1617549 

https://www.dotmed.com/listing/immunology/thermo-fisher/indiko-plus/automated-chemistry-/1617549
https://www.dotmed.com/listing/immunology/thermo-fisher/indiko-plus/automated-chemistry-/1617549
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3. วธีิกำรท ำกำรทดลอง โดยท ำกำรทดลองในกลุ่มควบคุมและกำรท ำ Calibration Curve เพือ่หำ
ปริมำณของเมทแอมเฟตำมีน 

3.1 ท าการเตรียม MAS®DOA TOTAL DOAT-2(L2) และ DOAT-3(L3) Control 
Reagent โดยมี d- Methamphetamine เป็นสารมาตรฐานใชเ้ป็นตวัควบคุม (Control) การท างานของ
เคร่ืองมือวิเคราะห์ และประสิทธิภาพของน ้ายา โดย pipette 200 ul ของ DOAT-2(L2) และ DOAT-
3(L3) Control Reagent ใส่ใน Sample Cup จากนั้นน าไปเขา้เคร่ืองเพื่อท าการวิเคราะห์ โดยผลจาก
การวเิคราะห์ท่ีไดเ้ทียบกบัตารางท่ี  8 
  การท า Control ตอ้งท าก่อนการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างทุกคร้ัง โดยพิจารณาค่า 
Control ซ่ึงตอ้งอยูใ่นช่วงท่ียอมรับได ้(±2SD) หากค่า Control ไม่อยูใ่นช่วง ±2SD ให้ท าซ ้ า และ
หลงัจากท า Control ซ ้ า 2 รอบแลว้ค่าไม่อยูใ่นช่วง ±2SD ใหท้  า Calibration ของ Test นั้นๆ ใหม่ 

               

 
ภาพท่ี 9  แสดง MAS®DOA TOTAL DOAT-2(L2) และ DOAT-3(L3) Control Reagent ส าหรับ
 การตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน              
ท่ีมา:  Thermo  scientific,  Calibrators and Controls,  accessed  April 8, 2016, Available from   เ
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/CT-10017436-MTL-Drug-Monitoring-QC-
Instrumentation-EN.pdf 

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/CT-10017436-MTL-Drug-Monitoring-QC-Instrumentation-EN.pdf
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/CT-10017436-MTL-Drug-Monitoring-QC-Instrumentation-EN.pdf
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ตารางท่ี 8  แสดงค่า  Mean, ±1SD, ±2SD และ ±3SD ของ MAS®DOA TOTAL DOAT-2 (L2), 
 DOAT-3(L3)) control reagent โดยมีค่า cut-off = 1000 ng/ml 
 

 
3.2  การท า Calibration Curve ส าหรับการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน  

ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
3.2.1 Reagent ส าหรับการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน

หมดอาย ุ
3.2.2  ค่าของ Calibration Curve ครบก าหนดเวลาท่ีตอ้งทดสอบใหม่ 
3.2.3 มีการเปล่ียนแปลง Reagent ส าหรับการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติด

เมทแอมเฟตามีน Lot ใหม่  
3.2.4 หลงัจากท า Control 2 รอบแลว้ค่าไม่อยู่ในช่วง ±2SD ค่า Coefficient of 

Determination (R2) จะตอ้งเขา้ใกล ้1 มากท่ีสุด และมีค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.995 และไม่ปรากฏ Error ใด 
 Calibrator Reagent ส าหรับการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1 Negative Calibrator  0 ng/ml 
2 Multi-Drug Calibrator Secondary    Cutoffs  500 ng/ml 
3 Multi-Drug Calibrator Clinical        Cutoffs  1000 ng/ml 
4 Multi-Drug Calibrator Intermediate Cutoffs 3000 ng/ml 

 

Test Cut-off 
ng/ml 

MAS®DOA   
TOTAL 

Mean 
-3SD 

Mean 
-2SD 

Mean 
-1SD 

Mean Mean 
+1SD 

Mean 
+2SD 

Mean 
+3SD 

Methamphetamine  1000 DOAT- 2(L2) 480 570 660 750 840 930 1020 

DOAT- 3(L3) 800 950 1100 1250 1400 1550 1700 
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ภาพท่ี 10 Calibrator Reagent ส าหรับการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน โดยมี
 ความเขม้ขน้ ของ d- methamphetamine ท่ี 0  500 1000  3000 และ 5000 ng/ml 
ท่ีมา:  Thermo  scientific,  Calibrators and Controls,  เขา้ถึงเม่ือ  8 เมษายน 2559,  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/CT-10017436-MTL-Drug-Monitoring-QC-
Instrumentation-EN.pdf 
 

วิธีเตรียม Calibrator Reagent ส าหรับการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. Pipette 200 ul  ของ Negative Calibrator Reagent ซ่ึงไม่มีความเขม้ขน้ของสาร
มาตรฐาน 

2. Pipette 200 ul ของ Multi-Drug Calibrator Secondary Reagent ใส่ Sample Cup  
ซ่ึงมีความเขม้ขน้ของตวัอยา่งสารมาตรฐาน d- Methamphetamine ท่ีมีความเขม้ขน้ 500  ng/ml 

3. Pipette 200 ul ของ Multi-Drug Calibrator Clinical Reagent ใส่ Sample Cup  
ซ่ึงมีความเขม้ขน้ของตวัอยา่งสารมาตรฐาน d- Methamphetamine ท่ีมีความเขม้ขน้ 1000  ng/ml 

4. Pipette 200 ul ของ Multi-Drug Calibrator Intermediate Reagent ใส่ Sample 
Cup ซ่ึงมีความเขม้ขน้ของตวัอย่างสารมาตรฐาน d- Methamphetamine  ท่ีมีความเขม้ขน้ 3000  
ng/ml 

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/CT-10017436-MTL-Drug-Monitoring-QC-Instrumentation-EN.pdf
https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/CT-10017436-MTL-Drug-Monitoring-QC-Instrumentation-EN.pdf
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5. น า Sample Cup ท่ีมี Calibrator Reagent ทั้งหมดเขา้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์
อตัโนมติัเพื่อท าการหาค่า  Coefficient of Determination 
               การแปลผลการวเิคราะห์ส าหรับการท า Calibration Curve 
 1. ผลการวเิคราะห์ Coefficient of Determination จะตอ้งเขา้ใกล ้1 มากท่ีสุด และมี
ค่าไม่นอ้ยกวา่ 0.995 และไมป่รากฏ Error ใด 

2. ดูผลของ Calculation Concentrate เทียบกบัค่า Given Concentration ของแต่ละ 
Calibrator Level ควบคู่ไปกบัผลของ Coefficient of Determination ตามภาพท่ี 11 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 แสดงผลการท า Calibration Curve ของชุดน ้ ายา CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Reagent 
 ส าหรับการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 
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4. กำรทดสอบควำมใช้ได้ของวิธีวเิครำะห์ 
วิธีการตรวจวิเคราะห์สารในเชิงก่ึงปริมาณ (Semi-Quantitative) จ  าเป็นต้องมีการทดสอบ 

ความถูกตอ้งของวิธีการตรวจวิเคราะห์ (Method Validation) เพื่อแสดงวา่ผลการตรวจวิเคราะห์ท่ี
ได้มานั้นมีความถูกตอ้ง แม่นย  า และน่าเช่ือถือ ซ่ึงวิธีการทดสอบความถูกตอ้งของวิธีการตรวจ
วเิคราะห์เพื่อน ามาใชใ้นการประเมินการตรวจพบเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมีการปรับ
ค่า pH ต่างๆ กนันั้นไดผ้ลเป็นเช่นไร โดยมีขั้นตอนการทดสอบดงัต่อไปน้ี 

4.1  กำรทดสอบเชิงคุณภำพโดยกำรท ำ  Quality Control  Urine 
ท าการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน โดยใช ้ DOAT-2(L2) 

และ DOAT-3(L3) control reagent อยา่งละ 50 คร้ัง (N=50) เพื่อหาค่า Mean, SD, Range และ % 
CV  ซ่ึงค่า Mean สามารถหาไดด้งัน้ี 

1.  ค่าเฉล่ีย (Mean: X): หมายถึงผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด หารดว้ยจ านวนคร้ังท่ี
วดัได ้  

2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.,S): เป็นค่าท่ีใช้วดั 
การกระจายท่ีเบ่ียงเบนไปจากค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีค่านอ้ยแสดงวา่ขอ้มูลมีค่าใกลเ้คียง
กบัค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานถือวา่เป็นการวดัการกระจายตวัท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจากการค านวณใช้
ขอ้มูลทุกค่าโดยไม่ค  านึงถึงเคร่ืองหมาย จึงนิยมใชก้นัมากในการวดัการกระจายตวัของขอ้มูล   

3.  สัมประสิทธ์ิความแปรผนั (Coefficient of Variation: % CV):  คือค่าท่ีแสดง
ความคลาดเคล่ือนของวิธีท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว  CV เป็นค่าสัมพทัธ์ นิยมแสดงเป็นค่าร้อยละจึงใช้
เปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนท่ีความเขม้ขน้ต่างระดบั และบอก precision ของวธีิได ้  

4.2  กำรทดสอบควำมแม่นย ำของวธีิ  (Accuracy) 
  ท าการทดสอบในแต่ละระดบัความเขม้ขน้โดยใช ้  DOAT-2(L2) และ DOAT-
3(L3) Control Reagent โดยท าการวิเคราะห์ซ ้ าอยา่งละ10 คร้ัง จากนั้นน ามาค านวณหาค่าเฉล่ียแลว้
น ามาลบออกจากค่า CRM ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์แต่ละค่า หรือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าท่ีอา้งอิง
มาแลว้ของ CRM โดยใชส้ถิติ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

     กำรทดสอบ % Recovery  
 ทดสอบความเขม้ขน้ของ d-Methamphetamine Calibrator ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 

500 1000 และ 3000 ng/ml โดยท าการวเิคราะห์ซ ้ า 14 คร้ัง  
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4.3   กำรทดสอบควำมเทีย่ง (Precision) 
4.3.1  กำรทดสอบควำมเทีย่ง ชนิด Within-Day  Precision  

 การทดสอบความเท่ียงแบบ Within-Day Precision ท าการทดสอบโดย
วิเคราะห์ซ ้ า 14 คร้ังภายใน 1 วนัโดยใชค้วามเขม้ขน้ 500 1000 และ 3000 ng/ml น าผลวิเคราะห์ท่ี
ไดม้าค านวณหา % RSD,  Predicted Horwitz RSD  (RSDr)  และ HORRAT(Horwitz’s Ratio) 

 HORRAT: เป็นค่าแนะน าส าหรับการยอมรับได้ของวิธีวิเคราะห์ว่ามี 
ความแม่นย  าเพียงใด โดยค านวณจากอตัราส่วนระหวา่งความเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพทัธ์ท่ีค  านวณ
จากขอ้มูลท่ีเก็บจากระหว่างห้องปฏิบติัการ (RSD (R)) และRSD (R) ท่ีค  านวณจากสูตรของ 
Horwitz (RSD(R) คือ  2C-0.1505 โดย C คือ Concentration เท่ากบัส่วนของทศนิยมของเปอร์เซ็นต์
ความเขม้ขน้ เช่น 100%  = 1, 1% = 0.01,  0.001% = 0.0001  ทั้งน้ีค่า HorRat ท่ีอยูร่ะหวา่ง 0.5 ถึง 
1.5 ถือเป็นค่าปกติ (Official Methods of Analysis of AOAC International, 2005; Horwitz, 2005; 
AOAC International,1996)  
 
5. วธีิเตรียมตัวอย่ำงส ำหรับกำรตรวจวเิครำะห์ 
  5.1 น าชุดน ้ายา CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Reagent ส าหรับการตรวจวเิคราะห์  
เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ออกจากตูเ้ยน็ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 

5.2  เตรียมขวด Vial ขนาด 20 ml  
5.3  น าขวดตัวอย่างปัสสาวะส าหรับการศึกษาวิจัยออกจากตู้เย็น ท าการบันทึก

รายละเอียดของ ปัสสาวะไดแ้ก่ อาย ุ เพศ และพฤติการณ์ ลงในแบบฟอร์ม ตามตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี  9 แบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูลการทดสอบ pH 1- 14 ในปัสสาวะตวัอยา่ง 

  ขอ้มูล เพศ อาย ุ พฤติการณ์ 

pH 
1 

pH 
2 

pH 
3 

pH 
4 

pH 
5 

pH 
6 

pH 
7 

pH 
8 

pH 
9 

pH 
10 

pH 
11 

pH 
12 

pH 
13 

pH 
14 
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5.4  Pipette ตวัอยา่งปัสสาวะ 2 ml ลงในขวด vialขนาด 20 ml 
5.5 ท าการวดั pH ของตวัอยา่งปัสสาวะในเบ้ืองตน้ก่อน จากนั้นท าการปรับ pH ของ

ตวัอยา่งปัสสาวะใหมี้สภาวะความเป็นกรดและด่าง ตั้งแต่ pH 1-14 โดยใช ้ 
   5.5.1 สารเคมี Hydrochloric acid (Hcl) และ 20% Acetic Acid Glacial ส าหรับ 

การปรับตวัอยา่งปัสสาวะใหมี้สภาวะเป็นกรด   
 5.5.2 สารเคมี 5 M และ 200mM Potassium Hydroxide (KOH) ส าหรับ

การปรับตวัอยา่งปัสสาวะใหมี้สภาวะด่าง   
5.6 ท าการวดั pH ของตวัอยา่งปัสสาวะใหไ้ดค้่า pH 1-14 โดยใช ้ pH-indicator Strip 

เป็นตวั ทดสอบ 
5.7 Pipette ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีปรับ pH เรียบร้อยแลว้ 500 ul ลงใน sample cup  
5.8 น าไปตรวจวิเคราะห์เบ้ืองต้นหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนด้วยเคร่ืองตรวจ

วเิคราะห์อตัโนมติั Thermo Scientific รุ่น Indiko Plus   
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      ขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่งปัสสาวะเพื่อท าการวเิคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมท
แอมเฟตามีน  ดว้ยเคร่ืองวเิคราะห์อตัโนมติั Thermo Scientific รุ่น Indiko Plus   
 

 
ภาพท่ี 12  แสดง Flow Chart ล าดบัขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่งปัสสาวะและการตรวจวเิคราะห์
 เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน 
 

 2 

 

ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีถูกส่งมาจากสถานีต ารวจ 
 

ท าการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้ จากกลุ่มงาน
พิษวทิยา ( Routine Lab) 

 
ท าการตรวจวเิคราะห์ยนืยนัผลดว้ยวิธี GC-MS 

 
ออกรายงานผลการวเิคราะห์ดว้ยระบบ computer 

                      

 

 

 1 

ส าหรับงานวจิยั  คดัเลือกตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมีปริมาณของ

เมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วงท่ีตอ้งการศึกษาวจิยั 

ท าการทดสอบ pH ของตวัอยา่งปัสสาวะก่อนท าการปรับ pH 

Pipette 2 ml ของตวัอยา่งปัสสาวะลงใน Vial ขนาด 20 ml 

ท าการปรับตวัอยา่งปัสสาวะใหมี้สภาวะกรดและด่าง (pH1-14) 

Pipette 500 ul ของปัสสาวะท่ีปรับpH แลว้ใส่ลง sample cup 

ท าการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้  ดว้ยเคร่ืองวเิคราะห์อตัโนมติั 

บนัทึกผลการวเิคราะห์ลงในแบบฟอร์มท่ีไดอ้อกแบบไว ้

หาความสัมพนัธ์ของผลการทดลองโดยใชโ้ปรแกรมค านวณ 

  สรุปผลการวเิคราะห์ 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

6. ขั้นตอนกำรตรวจวเิครำะห์เบือ้งต้นสำรเสพติดเมทแอมเฟตำมีนในตัวอย่ำงปัสสำวะ 
6.1 น าตวัอย่างปัสสาวะท่ีเตรียมไวแ้ล้วในขั้นตอนท่ี 5 ท าการตรวจวิเคราะห์ด้วย 

เคร่ืองตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั Thermo Scientific รุ่น Indiko Plus  
6.2 ท  าการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะโดย

ท าการตรวจวเิคราะห์ซ ้ า 2 คร้ัง  
6.3  น าค่าท่ีไดจ้ากการตรวจวเิคราะห์มาหาค่าเฉล่ีย แลว้ท าการบนัทึกลงใน แบบฟอร์ม 

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
6.4 น าค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ มาค านวณผลการวิเคราะห์เชิงสถิติดว้ย SPSS 

โปรแกรม 
6.5 น าขอ้มูลทางสถิติท่ีไดจ้ากการค านวณดว้ย  SPSS โปรแกรม จดัท าในรูปของ 

ตาราง และ กราฟ เพื่อใหเ้ขา้ใจต่อการวเิคราะห์ผล 
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บทที่ 4 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาผลของสภาวะความเป็นกรดและด่างต่อปริมาณเมทแอมเฟตามีน ใน

ตวัอย่างปัสสาวะท่ีตรวจวดัโดย CEDIA assay  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาโดยเก็บตวัอย่างปัสสาวะ
ทั้งหมด 26 ตวัอย่าง โดยคดัเลือกจากผลการตรวจเบ้ืองต้นหาสารเสพเมทแอมเฟตามีน โดยวิธี 
Cloned Enzyme Donor Immunoassay (CEDIA) ซ่ึงใชห้ลกัการทางภูมิคุม้กนัวิทยา (Immunoassay) 
โดยให้ผลการตรวจเป็น Negative Methamphetamine และ Positive Methamphetamine ต่อชุดตรวจ
เบ้ืองตน้ CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Assay มีช่วงการตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีน 
อยูใ่นช่วง 600-2000 ng/ml  มีค่า cut-off  = 1000 ng/ml  

 
ตารางท่ี 10 แสดงเกณฑส์ าหรับการรายงานผลการวเิคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน  

 
การแปลผลการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอเฟตามีนโดยชุดน ้ายาCEDIA® 

Amphetamine/Ecstasy Assay  ท่ีมีค่า cut-off = 1000 ng/ml 
          ผลท่ีได ้  1000 ng/ml ตรวจไม่พบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน (Negative) 

          ผลท่ีได ้  1000 ng/ml ตรวจพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน (Positive) 

      
ผูว้จิยัไดแ้สดงรายละเอียดของผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1.  ผลการทดสอบความใช้ไดข้องวิธีการตรวจวิเคราะห์ (Method Validation) ของ

วธีิการตรวจหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ดว้ยวธีิ Immunoassay  
2.  ผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง 
3.   ผลการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะ

ท่ีท า การปรับใหมี้สภาวะ กรดและด่าง (pH 1-14) 

44 
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ผลกำรทดสอบควำมถูกต้องของวธีิวเิครำะห์ 
 ผูว้จิยัใช ้ DOAT-2(L2) และ DOAT-3(L3) Control Reagent ซ่ึงมีส่วนประกอบของ  
d-Methamphetamine เป็นสารมาตรฐานส าหรับการทดสอบค่าต่างๆ ไดแ้ก่ Mean, S.D., Range และ 
% CV ท าการวเิคราะห์อยา่งละ 50 คร้ัง  (N=50)  ผลจากการวเิคราะห์พบวา่ DOAT-2(L2) mean = 
739.65 ng/ml, SD = 24.34  และมีค่า %CV = 3.29  และผลการวเิคราะห์ของ DOAT-3(L3)  mean = 
1,084.18 ng/ml,  SD = 50.10  และมีค่า %CV = 4.62  แสดงดงัตารางท่ี  11 
  
ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของ DOAT-2(L2) และ DOAT-3(L3) Control Reagent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำรทดสอบควำมแม่นย ำ (Accuracy)  
 ท าการวิเคราะห์ในแต่ละระดบัความเขม้ขน้ของ DOAT-2(L2) และ DOAT-3(L3) 
Control Reagent โดยท าการวิเคราะห์ซ ้ าอยา่งละ 10 คร้ัง จากนั้นน าค่าเฉล่ียท่ีไดล้บออกจากค่า 
CRM ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์แต่ละค่าหรือน ามาลบออกจากค่าอา้งอิง (Certified Value) จากนั้นหาค่า 
t โดยใชส้ถิติ t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% น าค่า t ท่ีไดจ้ากการค านวณ มาเปรียบเทียบกบั t 
critical (tc) จากตารางสถิติ The t-distribution (two-tailed) ท่ี Confidence Level 95% ตามค่า Degree 
of Freedom    ถา้ค่า t มีค่าน้อยกวา่ t critical  แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งค่าจากการท า 
Accuracy กบัค่าจริง หรือ ค่าอา้งอิง CRM ในการวเิคราะห์ แสดงดงัตารางท่ี 12 

 MAS®DOA TOTAL control reagent 
(d-Methamphetamine) 

DOAT-2(L2)   DOAT-3(L3)    
Mean 739.65 1,084.18 
SD 24.34 50.10 

%CV 3.29 4.62 
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ผลกำรวเิครำะห์ Accuracy 
 

ตารางท่ี  12 แสดงผลการวิเคราะห์หาความแม่นย  า (Accuracy) ของDOAT-2(L2) และ DOAT-
 3(L3) control reagent  

 
ทดสอบคร้ังท่ี DOAT-2(L2) DOAT-3(L3) 

1 747.90 1274.20 
2 758.70 1249.00 
3 747.30 1320.00 
4 742.90 1281.00 
5 760.50 1241.00 
6 752.40 1308.80 
7 746.30 1263.90 
8 746.00 1254.10 
9 756.00 1265.70 

10 754.10 1200.60 
X 751.21 1265.83 

SD 5.978 33.956 
t 0.640 1.474 

  
ดงันั้นค่า t ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์  DOAT-2(L2)   และ DOAT-3(L3) control reagent มี

ค่า 0.640 และ 1.474 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ t critical  = 2.2621  แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างกนัระหวา่งค่าจาก
การท า Accuracy กบัค่าจริง หรือ ค่าอา้งอิง  
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 กำรทดสอบกำรกลบัคืน  (% Recovery) 
 ผลการทดสอบความเขม้ขน้ของ d-Methamphetamine Calibrator ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 
500 1000 และ 3000 ng/ml แสดงดงัตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13 แสดงเปอร์เซ็นตก์ารทดสอบการกลบัคืน (% Recovery) ของ d-Methamphetamine 
 calibrator ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 1000 และ 3000 ng/ml 
 

 
จากการวเิคราะห์ พบวา่  d-Methamphetamine calibrator ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 

1000 และ 3000 ng/ml ใหค้่าการทดสอบ %Recovery อยูใ่นช่วง 90-110 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 
   กำรทดสอบควำมเที่ยง (Precision) 
 การวเิคราะห์ความเท่ียงแบบ Within-Day Precision ท าการวเิคราะห์ d-Methamphetamine 
calibrator ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 1000 และ 3000ng/ml โดยท าการวิเคราะห์ซ ้ า อยา่งละ14 คร้ัง
ภายใน 1วนั จึงน าผลการวเิคราะห์ท่ีไดม้าค านวณหา %RSD Predicted Horwitz RSD (RSDr) และ 
HORRAT(Horwitz’s ratio) แสดงผลดงัตารางท่ี  14 
 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการทดสอบความเท่ียง (Within run Precision) ของ d-Methamphetamine 
 calibrator ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 1000 และ 3000 ng/ml 

 

ล าดบั 
d-Methamphetamine calibrator concentration (ng/ml) 
500 1000 (cut-off) 3000 

1 484.9 962.8 2974.5 
2 515.2 1038.8 3000 
3 502.2 953.4 3000 
4 497.8 1049.3 2900.6 
5 511.5 993.5 3000 
6 488.5 1006.6 2865.2 

 
d-Methamphetamine calibrator concentration(ng/ml) 
500 1000(cut-off) 3000 

% Recovery 100 100.0508 97.5803 
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ตารางท่ี 14 แสดงผลการทดสอบความเท่ียง (Within run Precision) ของ d-Methamphetamine 
 calibrator ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 1000 และ 3000 ng/ml (ต่อ) 

 

ล าดบั 
d-Methamphetamine calibrator concentration (ng/ml) 
500 1000 (cut-off) 3000 

7 500.4 1049 3000 
8 499.6 953.7 2799.9 
9 490.5 1013.5 2787.2 

10 509.5 986.7 3000 
11 487.4 989 2888 
12 512.6 1011.2 3000 
13 487.4 989 2888 
14 512.6 1011.2 3000 

x  500 1000.508 2927.408 
SD 9.955 30.273 82.698 

%RSD 1.99 3.026 2.845 
RSDr 4.144 3.733 3.176 

HORRAT 0.4 0.6 0.5 
 

จากการวิเคราะห์ความเท่ียง (Precision) ของ d-Methamphetamine calibrator มี
ความสามารถในการทวนซ ้ าได ้(Repeatability) ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 500 1000 และ 3000ng/ml ได้
ค่า Horwitz’ ratio อยูท่ี่ 0.4,0.6  และ 0.5 ตามล าดบัอยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงค่า Horwitz’ ratio  2   

 
2.  ผลกำรวเิครำะห์กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาศึกษา คือ ตวัอย่างปัสสาวะของผูเ้สพเมทแอมเฟตามีน ท่ีมีการ
ตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะโดยให้ผลการตรวจเป็น
ลบ (Negative Methamphetamine) และบวก (Positive Methamphetamine) ต่อชุดตรวจเบ้ืองตน้ 
CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Assay  มีช่วงการตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 
600-2000 ng/ml  โดยเก็บตวัอยา่งปัสสาวะทั้งหมด 26 ตวัอยา่ง โดยแยกเป็นชายจ านวน 25 ตวัอยา่ง 
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คิดเป็นร้อยละ 96 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  และเพศหญิง จ านวน 1 ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 4 ของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

           

 
                               
ภาพท่ี  13  แสดงสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งชายและหญิง 
 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอายุระหว่าง 15-45 ปีข้ึนไป เม่ือแบ่งเป็นช่วงอายุแลว้ มีกลุ่ม
ตวัอยา่งอายุตั้งแต่ 15-20 ปี เป็นชายร้อยละ 23.07 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ช่วงอายุตั้งแต่ 21-25 ปี 
โดยเป็นชายร้อยละ 26.92 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และเป็นหญิงร้อยละ100 ของตวัอยา่งทั้งหมด 
ช่วงอายุตั้งแต่ 26-30 ปี เป็นชายร้อยละ15.38 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ช่วงอายุตั้งแต่ 31-35 ปี เป็น
ชายร้อยละ 7.69 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ช่วงอายุตั้งแต่ 36-40  ปี เป็นชายร้อยละ 11.53 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  ช่วงอายุตั้งแต่ 41-45 ปี เป็นชายร้อยละ 7.69 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และท่ีไม่
ระบุอายเุป็นชาย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3.84 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  แสดงดงัภาพท่ี  14 

 

96% 

4% 

ชาย 25 ราย 

หญิง 1 ราย 
25  ราย 

1 ราย 
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ภาพท่ี  14 แสดงแผนภูมิกราฟแท่ง ช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งชาย และหญิง 

  
3. ผลกำรตรวจวเิครำะห์เบือ้งต้นหำสำรเสพติดเมทแอมเฟตำมีน ในตัวอย่ำงปัสสำวะทีท่ ำ กำรปรับ
ให้มีสภำวะ กรดและด่ำง (pH 1-14) 

การตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในตวัอย่างปัสสาวะ ปฏิบติั
เป็นงานประจ าวนัของกลุ่มงานพิษวิทยา สถาบนันิติเวชวิทยา ซ่ึงท าการตรวจวิเคราะห์โดยใช้
ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีไดม้าจากการน าส่งจาก สถานีต ารวจท่ีอยูใ่นเขตความรับผิดชอบ โดยไม่มีการใช้
สารเคมีใดๆ ในการปรับตวัอย่างปัสสาวะให้มีสภาวะความเป็นกรดหรือด่าง (pH) จากการตรวจ
วิเคราะห์เบ้ืองตน้หาสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในตวัอย่างปัสสาวะก่อนปรับ และตวัอย่าง
ปัสสาวะหลงัปรับpH  จ  านวน 26 ตวัอยา่ง โดยท าการวิเคราะห์ซ ้ า 2 คร้ัง แลว้น าค่า Mean ท่ีได้
บนัทึกในแบบฟอร์ม แสดงดงัตารางท่ี  9 
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ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนท่ีตรวจพบ (mean   SD) ในตวัอยา่ง  
  ปัสสาวะก่อนปรับและหลงัปรับpH (pH 1-7) 
 

  NO.    เพศ อำยุ พฤตกิำรณ์ pH 1 pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 

1 ชาย 26 มีพิรุธ 783  7.78 933  19.80 784  14.14 739  1.14 632  10.61 687* 7.07 664  11.31 

2 ชาย 40 มีพิรุธ 470  23.33 741  11.31 510  2.83 499  9.20 470  14.14 479* 0.71 476  4.24 

3 ชาย 35   854  16.26 1230  9.90 840  9.20 1076 3.54 902  19.1 787  7.78 

4 ชาย 21 มีพิรุธ 751  26.87 578  7.78 582  25.46 593  16.97 654  1.41 664  8.49 628  0.71 

5 ชาย 42 มีพิรุธ 448  4.24 427  1.41 447  26.87 458  6.36 430  12.02 425* 2.12 414  1.41 

6 ชาย 24  648  14.14 647  15.56 658  17.68 662  4.24 662  7.07 645  20.51 629  8.49 

7 ชาย 24 มีพิรุธ 968  28.99 1054  7.07 1100  42.42 909  4.95 851  14.85 909* 2.12 846  8.49 

8 ชาย 26 มีพิรุธ 911  7.07 869  47.38 953  8.49 1114  32.33 835  14.14 833  31.82 787* 0.71 

9 ชาย 24 มีพิรุธ 933  11.31 913  20.51 917  40.08 876  41.72 915  33.23 801  16.26 818  23.3 

10 ชาย 36 มีพิรุธ 282  9.90 290  4.95 302  9.19 290  1.41 264  14.14 255* 19.80 255  11.31 

11 ชาย 22 มีพิรุธ 927  0.71 900  12.03 893  15.56 928  11.31 822  7.07 825* 3.54 783  2.83 

12 ชาย   1095  6.36 1026  27.58 1588  0.71 1506  34.65 983  16.26 1043  2.83 1034  4.24 

13 ชาย 24  1557  83.44 1507  4.24 1564  31.82 1419  10.61 1286  85.56 1323  57.28 1377  53.03 

14 ชาย 40 มีพิรุธ 1427  36.77 1226  27.57 1680  21.16 1667  23.33 1384  14.85 1305  24.85 1278  16.97 

15 ชาย 18  1014  6.36 1284  162.63 1287  0.71 1160  13.44 990  32.53 1013*  20.51 968  21.92 

16 ชาย 42  2204  26.87 2605  50.20 2561 207.18 2278  7.78 1864  78.49 1933* 21.92 1674  21.21 

17 ชาย 22  1330  33.94 1604  59.80 1652  35.36 1430  31.82 1217  2.12 1298* 2.12 1236  0 

18 ชาย 30  2440  347.19 2456  301.23 2635  14.14 2143  42.43 1900  53.03 1973  176.07 1988* 22.63 

19 ชาย 19  2200  162.63 2469  9.90 2412 102.53 1216  12.02 1746  43.13 2218* 36.72 1296  14.14 

20 ชาย 20  1992  8.49 1758  58.69 2370  2.12 2539  330.93 1850  210.01 1752  104.65 1646  57.28 



 
 

52 

 

ตารางท่ี 15  แสดงค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนท่ีตรวจพบ (mean   SD) ในตวัอยา่ง  
  ปัสสาวะก่อนปรับและหลงัปรับpH (pH 1-7) (ต่อ) 
 

      NO. เพศ อำยุ พฤตกิำรณ์ pH 1 pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 

21 ชาย 18 มีพิรุธ 1895  18.79 1679 14.14 1945  74.95 1816  72.12 1468  39.60 1567* 79.20 1426  31.82 

22 ชาย 32 มีพิรุธ 2440  16.26 2388 33.23 2105  71.42 2290  36.60 2196  16.97 1857  7.07 1640  12.73 

23 ชาย 17  1725 139.30 1670  4.95 1976 207.18 2003  4.95 1613  16.26 1544  56.57 1475  0 

24 หญิง 24  1580  5.66 1575 45.96 1389  72.83 1400 122.33 1308  19.80 1385  11.31 1389*16.26 

25 ชาย 20  2343  13.43 2901 96.87 2963  12.02 2582 157.68 2223  133.64 2194  77.07 2121*33.23 

26 ชาย 27 มีพิรุธ 2361  2.83 2995  7.07 2390  99 2788 289.21 2148  99.70 1965*100.41 2076  34.65 

 

ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนท่ีตรวจพบ (mean   SD) ในตวัอยา่ง 
 ปัสสาวะก่อนปรับและหลงัปรับpH (pH 8-14)  
 

    NO. เพศ อำยุ พฤตกิำรณ์ pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 pH 12 pH 13 pH 14 

1 ชาย 26 มีพิรุธ 692  2.12 652  9.20 635  31.11 575  10.61 531  6.36 614  0.71 469  9.90 

2 ชาย 

   

40 มีพิรุธ 

472  2.83 475  6.36 437  8.49 401  16.97 439  11.31 424  4.95 340  7.78 

3 ชาย 

   

35  

775  17.68 736*  7.78 546  14.85 459  7.78 N/A N/A N/A 

4 ชาย 21 มีพิรุธ 594  26.12 649* 21.34 552  14.14 510  8.49 486  13.44 471  12.02 416  7.78 

5 ชาย 42 มีพิรุธ 406  13.44 408  0.71 383 0.71   372  2.83 385  12.73 N/A N/A 

6 ชาย 24  641* 12.02 607  1.41 533  8.49 541  16.26 551  1.41 527  24.75 341  29.70       

   7 ชาย 24 มีพิรุธ 822  36.77 897  3.54 820  70.71 749  18.38 448  13.44 344  28.28 298  11.31 

8 ชาย 26 มีพิรุธ 732  40.31 774  12.02 764  12.02 689  3.54 518  10.61 519  18.38 481  2.12 

9 ชาย 24 มีพิรุธ 864* 2.82 816  12.73 718  10.61 706  16.26 644  17.68 651  7.78 530  7.71 

10 ชาย 36 มีพิรุธ 264  5.66 252  6.36 256  2.83 221  34.65 229  4.22 202  1.41 156  8.49 
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ตารางท่ี 16 แสดงค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนท่ีตรวจพบ (mean   SD) ในตวัอยา่ง 
 ปัสสาวะก่อนปรับและหลงัปรับpH (pH 8-14) (ต่อ) 
 

    NO. เพศ อำยุ พฤตกิำรณ์ pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 pH 12 pH 13 pH 14 

11 ชาย 22 มีพิรุธ 692  9.90 751  12.02 686  9.19 596  43.13 720  9.19 625  7.07 416  16.26 

12 ชาย    993  5.66 988* 10.61 902  4.24 898  12.02 737  12.73 715  14.14 595  9.90 

13 ชาย 24  1242* 5.66 1200  24.04 1156  29 1169  2.83 1131  95.46 995  58.69 883  79.20 

14 ชาย 40 มีพิรุธ 1285  31.11 1290* 7.07 1162  19.80 791  27.58 568  4.24 476  4.24 178  1.41 

15 ชาย 18  898  21.92 832  5.66 912 0.71 831  0.71 798  7.78 758  0 536  7.07 

16 ชาย 42  1694  31.82 1742  19.80 1584  5.8 1548  18.39 1348  0.71 1122  33.23 972  16.26 

17 ชาย 22  1211  4.24 1160  18.38 1104  34.65 1036  36.77 1040  7.78 1003  8.46 757  0.71 

18 ชาย 30  1832  44.55 1819  26.16 1756  57.98 1609  7.07 1736  58.69 1717  9.90 1399  48.80 

19 ชาย 19  1675  96.87 1773  5.66 1585  61.52 1644  38.90 1313  18.38 1297  6.36 953  5.66 

20 ชาย 20  1918* 17.68 1840  39.60 1783  92.63 1762  57.98 1293  16.97 1164  95.46 1133  15.56 

21 ชาย 18 มีพิรุธ 1433  36.06 1507  2.12 1269  29 1233  10.61 1220  51.62 1163  18.38 1056  34.65 

22 ชาย 32 มีพิรุธ 3000* 0 1842  33.23 1662  29.70 1144  16.26 930  14.85 891  15.56 398  12.02 

23 ชาย 17  1450* 106.07 1534  12.73 1445  62.93 1346  46.67 1130  78.49 994  25.46 958  13.44 

24 หญิง 24  1154  12.73 1142  12.73 1341  2.12 1183  113.14  1149  10.61 1158  36.77 1003  34.65 

25 ชาย 20  2012  45.96 1852  84.14 1748  107.48 1822  7.77 1557  38.18 1442  136.06 1573  130.81 

26 ชาย 27 มีพิรุธ 1769  48.08 1891  153.44 1861  15.56 1762  10.61 1714  27.58 1596  10.97 1269  62.93 

 

หมายเหตุ  -  pH*  คือตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ pH 
               - พฤติการณ์ มีพิรุธ คือ แสดงกิริยาวา่กระท าผดิมา หรือ มีอาการน่าสงสัยวา่ตอ้งกระท าผิด
มาก่อน 

 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตัวอย่างปัสสาวะก่อนปรับ pH ท่ีน ามาตรวจวิเคราะห์

เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง pH 6-9 โดยมีตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมี pH 6 มีจ  านวน 
12 ตวัอยา่ง มีปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 225-2218 ng/ml, ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมี pH 7 มี 
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4 ตวัอยา่ง มีปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 787-2121 ng/ml,  ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมี pH 8 มี 
6 ตวัอยา่ง มีปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 641-3000 ng/ml, ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมี pH 9 มี 
4 ตวัอยา่ง มีปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 649-3000 ng/ml  แสดงรายละเอียดดงัภาพท่ี 15 
 

ภาพท่ี 15  แสดงจ านวนและปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ pH อยู่
 ในช่วง 6-9 
 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์มาหาค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ใน
ตวัอยา่งปัสสาวะ ( [Meth]) ระหวา่งปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ในตวัอย่างปัสสาวะหลงัปรับ 
pH ([Meth after adjust pHn] เม่ือ n = 1,2,3…14 ) และปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่ง
ปัสสาวะก่อนปรับ pH ([Meth before adjust pH])  ตามสูตร  [Meth] =[Meth after adjust pHn] - 
[Meth after adjust pHn]   เม่ือ n = 1,2,3…14  แสดงดงัตารางท่ี  17 
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 ตารางท่ี 17 แสดงค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนหลงัปรับและก่อนปรับ pH ใน
 ตวัอยา่งปัสสาวะ ( [Meth]) ng/ml 
 
                      ผลต่ำงปริมำณของเมทแอมเฟตำมนี ในตวัอย่ำงปัสสำวะ (  [Meth] ) ng/ml 

      

 Meth 
 

จ ำนวน
ตวัอย่ำง (n) 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
ต ำ่สุด 

 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
สูงสุด 

ค่ำเฉลีย่
ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนของ

ผลต่ำง 
ควำมเข้มข้น 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ
หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 1  

25 -560 452 112.92 192.53 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 2  26 -612 1030 181.23 314.49 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 3 26 -895 842 240.62 335.22 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 4 26 -1002 823 134.92 370.92 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 5  26 -804 340 -32.69 208.88 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 6  26 -1143 166 -32.38 233.65 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 7  26 -1360 135 -112.54 321.39 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 8  26 -735 39 -100.65 176.13 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 9  26 -1158 84 -123.38 239.01 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 10  26 -1338 1 -193.73 271.40 
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 ตารางท่ี 17  แสดงค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนหลงัปรับและก่อนปรับ pH ใน
 ตวัอยา่งปัสสาวะ ( [Meth]) ng/ml (ต่อ) 
 
                      ผลต่ำงปริมำณของเมทแอมเฟตำมนี ในตวัอย่ำงปัสสำวะ (  [Meth] ) ng/ml 

      

 Meth 
 

จ ำนวน
ตวัอย่ำง (n) 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
ต ำ่สุด 

 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
สูงสุด 

ค่ำเฉลีย่
ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนของ

ผลต่ำง 
ควำมเข้มข้น 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 11 26 -1856 -34 -270.77 351.28 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 1 2 25 -2070 -26 -371.44 419.78 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 13  24 -2109 -53 -442.00 
 

437.94 
 

ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่งปัสสาวะ

หลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 14  24 -2602 -99 -598.58 
 

515.06 
 

หมายเหตุ    Meth* คือ  Methamphetamine  
 

 เม่ือน าค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ระหว่างปริมาณเมทแอมเฟตามีน ใน
ตวัอยา่งปัสสาวะหลงัปรับ pH ([Meth before adjust pH]) กบั ปริมาณของเมทแอมเฟตามีนใน
ตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ pH ([Meth after adjust pHn] เม่ือ n = 1,2,3…14 ) มาค านวณเป็น
เปอร์เซ็นต ์ (%  [Meth])  แสดงผลดงัตารางท่ี 18 
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ตารางท่ี  18  แสดงเปอร์เซ็นตข์องผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะ (% 
 [Meth]) 
 

ร้อยละของผลต่ำงปริมำณของเมทแอมเฟตำมนี ในตวัอย่ำงปัสสำวะ ( % [Meth] ) 

 
                 % [Meth 

จ ำนวน
ตวัอย่ำง    
(n) 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
ต ำ่สุด(%) 

 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
สูงสุด 
(%) 

ค่ำเฉลีย่
ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น 

(%) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนของ
ผลต่ำงควำม
เข้มข้น 

(%) 
% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 1  25 -18.67 25.36 9.69 9.58933 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง
ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 2 26 -20.40 54.70 14.93 18.138 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง
ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 3 26 -29.83 67.12 20.02 20.122 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 4 26 -45.18 52.43 12.52 20.490 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 5 26 -26.80 46.20 .22 12.608 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 6 26 -38.10 22.55 -.02 9.502 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 7 26 -38.10 22.55 -.0223 9.502 
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ตารางท่ี  18 แสดงเปอร์เซ็นตข์องผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะ (% 
 [Meth]) (ต่อ) 
 

ร้อยละของผลต่ำงปริมำณของเมทแอมเฟตำมนี ในตวัอย่ำงปัสสำวะ ( % [Meth] ) 

 
     % [Meth 

จ ำนวน
ตวัอย่ำง    
(n) 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
ต ำ่สุด
(%) 

 

ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น
สูงสุด 
(%) 

ค่ำเฉลีย่
ผลต่ำง
ควำม
เข้มข้น 

(%) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนของ
ผลต่ำงควำม
เข้มข้น 

(%) 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น pH 8 
-52.92 5.30 -6.79 11.525 11.525 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น  pH 9 26 -38.60 5.79 -6.89 8.978 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็นpH 10 26 -44.60 .39 -12.92 9.611 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น pH 11 26 -61.87 -5.88 -19.36 11.828 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น pH 12 25 -69.00 -8.35 -25.22 15.368 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น pH 13 24 -70.30 -10.63 -30.12 16.061 

% ผลต่างปริมาณของ Meth* ในตวัอยา่ง

ปัสสาวะหลงัปรับ pH กบัก่อนปรับเป็น pH 14 24 -86.73 -25.84 -43.32 16.514 

หมายเหตุ    Meth* คือ  Methamphetamine 
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เม่ือน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการทดสอบหาเมทแอมเฟตามีน ในตวัอย่างปัสสาวะ
หลงัปรับ pH และตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ pH ไปหาความสัมพนัธ์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
ค านวณแบบ pair t-test พบว่าผลการทดสอบทั้งสองกลุ่ม (ตวัอย่างปัสสาวะหลงัปรับ pH และ
ตวัอย่างปัสสาวะก่อนปรับ pH) มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p = 0.05 แสดดงั
ตารางท่ี  19 

 

ตารางท่ี  19  แสดงผลการค านวณทางสถิติ pair t-test ของการวเิคราะห์สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนใน
  ตวัอยา่งปัสสาวะหลงัปรับและตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับpH 

 

       กลุ่มตัวอย่ำง      N           X          SD           t           sig 
[Meth]ในตวัอยา่งปัสสาวะ
หลงัปรับใหเ้ป็น pH =3 

26 1495.88 766.26  
3.660 

 

 
.001 

[Meth]ในตวัอยา่งปัสสาวะ
ก่อนปรับ pH 

26 1255.27 670.91 

 ระดบันยัส าคญัทางสถิติ p = 0.005 
               

จากขอ้มูลการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่ง
ปัสสาวะก่อนปรับ และตวัอยา่งปัสสาวะหลงัปรับ pH 1-14 =  [Meth] (ng/ml) จึงจดัท าแผนภูมิ
แท่งแสดงปริมาณเฉล่ียของเมทแอมเฟตามีน ท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดในตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมีการปรับสภาวะ
ใหเ้ป็นกรดท่ี pH = 3 และปริมาณเฉล่ียของเมทแอมเฟตามีน ลดลงมากท่ีสุดในตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมี
การปรับสภาวะใหเ้ป็นด่างท่ี pH = 14 แสดงภาพท่ี 16 
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ภาพท่ี  16  แสดงแผนภูมิแท่งค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะก่อน
 ปรับ และหลงั pH ( [Meth]) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัอย่างปัสสาวะจ านวน 26 ตวัอย่าง ได้ท าการตรวจ

วิเคราะห์เบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน โดยใช้หลกัการ CEDIA ดว้ยเคร่ือง Thermo 
Scientific รุ่น Indiko Plus ท าการวิเคราะห์ตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ และหลงัปรับ pH น าผลท่ีได้
จากการวเิคราะห์ซ ้ า 2 คร้ังมาเฉล่ียและท าการบนัทึกลงในแบบฟอร์มท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ส าหรับงานวิจยั
ฉบบัน้ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของประสิทธิภาพของวธีิวิเคราะห์ของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบจึง
ได้ท าการทดสอบความใช้ได้ของวิธี ผูว้ิจยัท าการสรุปและอภิปรายผลการวิจยัในคร้ังน้ี ดังมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  สรุปผลการทดสอบความถูกตอ้งของวธีิวเิคราะห์ 
2.  สรุปผลการวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง 
3.  สรุปผลการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะ

ก่อนปรับและหลงัปรับ pH  
4.  ขอ้เสนอแนะ 

 
1. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
  กำรทดสอบควำมถูกต้องของวธีิวเิครำะห์ 

สารมาตรฐานท่ีน ามาใชใ้นการทดสอบความใชไ้ดข้องวิธี ไดแ้ก่  MAS®DOA TOTAL 
(DOAT-2(L2) และ DOAT-3(L3) control reagent และ Calibrator Reagent เป็นน ้ ายาควบคุม
คุณภาพการวเิคราะห์ของเคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมติั Thermo Scientific รุ่น Indiko Plus ไดส้รุปขอ้มูล
การทดสอบความใชไ้ดข้องวิธีการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีนจากตวัอยา่ง
ปัสสาวะดว้ยวธีิภูมิคุม้กนัวทิยารายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20 แสดงตารางสรุปผลการทดสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติด  
 เมทแอมเฟตามีน จากตวัอยา่งปัสสาวะดว้ยวธีิภูมิคุม้กนัวทิยา 
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 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี คือตวัอย่างปัสสาวะของผูเ้สพเมทแอมเฟ

ตามีน  ท่ีถูกส่งมาตรวจยืนยนัผลจากสถานีต ารวจต่างๆ โดยผา่นการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้หาสาร
เสพติดเมทแอมเฟตามีน โดยใช้หลักการ CEDIA จากกลุ่มงานพิษวิทยา  สถาบนันิติเวชวิทยา 
โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 26 ตวัอยา่ง จากนั้นท าการคดัเลือกตวัอยา่งปัสสาวะโดยคดัเลือกจากผล
การตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้ท่ีให้ผล Negative Methamphetamine และ Positive Methamphetamine 
ช่วงการตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีน อยูใ่นช่วง 600-2000 ng/ml  โดยเก็บตวัอยา่งตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 – มกราคม  พ.ศ. 2559  โดยกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนชายมากกวา่หญิง โดย
มีเพศชายร้อยละ 96 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด และมีเพศหญิงร้อยละ 4 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
และพบวา่ช่วงอายุระหวา่ง 21-25 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีการใชส้ารเสพติดเมทแอมเฟตามีน มากท่ีสุด 
โดยแบ่งเป็นเพศชาย 26.92% และเพศหญิง 100% 

สรุปผลกำรตรวจวเิครำะห์เบือ้งต้นสำรเสพติดเมทแอมเฟตำมีนในตัวอย่ำงปัสสำวะ
ก่อนปรับ และหลงัปรับ pH  

ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์เบ้ืองตน้หาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะ
ก่อนปรับ  และหลงัปรับ pH จ  านวน 26 ตวัอย่าง โดยตวัอย่างปัสสาวะก่อนปรับจะมีช่วง pH อยู่
ระหวา่ง 6-9 หลงัจากท่ีปรับตวัอยา่งปัสสาวะใหเ้ป็นกรดและด่าง (pH 1-14)  น าค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการ
ตรวจวิเคราะห์เบ้ืองต้นซ ้ า 2 คร้ัง น ามาบนัทึกลงในแบบฟอร์มท่ีได้จดัท าข้ึน ผลท่ีได้จากการ
วเิคราะห์น ามาหาค่าเชิงสถิติโดยใชโ้ปรแกรม SPSS  

จากการวิเคราะห์ผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะ ( [Meth]) 
พบวา่ค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอย่างปัสสาวะหลงัปรับ pH  ([Meth after 
adjust pHn] เม่ือ n = 1,2,3…14 ) กบั ปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ pH 
([Meth before adjust pH])  แบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ ปริมาณของเมทแอมเฟตามีนหลงัปรับ pH 
เป็นกรด ท่ี pH 1 ถึง 4 ไดค้่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในทางบวก แสดงวา่หลงัปรับ 
pH ตวัอยา่งปัสสาวะท าให้ปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะเพิ่มสูงข้ึน โดยพบว่า
ค่าเฉล่ียผลต่างสูงสุดคือหลงัปรับ pH = 3 มีค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนสูงสุด  =  
240.62  ng/ml  

ส่วนในลกัษณะท่ี 2 คือ หลงัปรับ pH ของตวัอยา่งปัสสาวะให้มีสภาวะเป็นด่างถึง pH 
14 ไดค้่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในทางลบ โดยค่าเฉล่ียติดลบเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ตามค่า pH ท่ีสูงข้ึน แสดงวา่หลงัปรับ pH ท าให้ปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะมี
ค่าลดลง โดยพบวา่ค่าผลต่างสูงสุดคือหลงัปรับ pH = 14 มีค่าเฉล่ียผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตา
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มีน ลดลง =  -598.58 ng/ml  แสดงให้เห็นวา่ เมทแอมเฟตามีนสามารถเปล่ียนรูปหรือแตกตวัตาม
สภาวะความเป็นกรดและด่าง เพื่อให้อยู่ในรูปท่ีเหมาะสมกับชุดน ้ ายาตรวจเบ้ืองต้น  CEDIA® 

Amphetamine/Ecstasy Assay)  
ขอ้มูลจากตารางร้อยละของผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะ 

(% [Meth]) โดยแสดงค่าร้อยละของผลต่างปริมาณของเมทแอมเฟตามีนในตวัอยา่งปัสสาวะหลงั
ปรับและก่อนปรับ pH=3 มีค่าเฉล่ียของผลต่างเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 20.02   และค่าร้อยละผลต่าง
ของตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับและหลงัปรับpH มีค่าลดลงมากข้ึนเม่ือตวัอยา่งปัสสาวะมีค่าเป็นด่าง
มากข้ึน และค่าร้อยละของผลต่างของตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับ และหลงัปรับ pH=14 มีค่าเฉล่ีย
ของผลต่างลดลงคิดเป็นร้อยละ 43.32  

จากตารางท่ี  19 แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์ทางดา้นสถิติ พบวา่ปริมาณของเมทแอม
เฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับและหลงัปรับ pH  มีค่า  t = 3.660  โดยมีค่า critical t- value 
(tc) = 2.06  โดยค่า  t จากการค านวณมากกวา่ critical t- value  (t > tc) แสดงวา่ผลการวเิคราะห์ดว้ย
วธีิดงักล่าวแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติผลการวเิคราะห์ยอมรับไดใ้หค้่า sig.(2- tailed) = 0.01 
ท่ีระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ p = 0.05  ส่วนการวเิคราะห์ผลทางสถิติส าหรับค่า pH อ่ืนๆ ท่ีไม่ได้
กล่าวถึงนั้นพบวา่ค่า t ท่ีวเิคราะห์ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1  pH1-3 และในส่วนท่ี 2 pH8-14 
พบวา่มีค่า t > tc ผลการวเิคราะห์ยอมรับไดท่ี้ระดบันยัยะส าคญัทางสถิติ p = 0.005 

ผลงานวิจยัฉบบัน้ีสอดคล้องกบัผลงานวิจยัท่ีไดมี้การศึกษามาก่อนหน้าน้ี มีงานวิจยั
หลายฉบบัท่ีมีการศึกษาสารปลอมปนท่ีอาจมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและยาโดย 
Stephen และคณะ ไดท้  าการศึกษาถึงสารปลอมปนท่ีมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและยา 
ซ่ึงพบวา่สารปลอมปน Liquid Drano ท่ีปริมาตร 12 และ 23 ul/ml มีผลท าให้เกิดผลลบลวง (False 
negative) ต่อการตรวจวเิคราะห์สารเสพติดแอมเฟตามีน ท่ีความเขม้ขน้ 0.52  1.8 และ 4.65 mg/ml 

Ann Warner ไดศึ้กษาผลลบกวนของสารเคมีท่ีใช้ในครัวเรือนท่ีมีผลต่อการตรวจ
วิเคราะห์สารเสพติดและยาดว้ยวิธีภูมิคุม้กนัวิทยา ซ่ึงพบวา่ โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) เป็น
สารปลอมปนท่ีใช้ในการศึกษาพบว่าจะไปรบกวนการตรวจพบสารเสพติด แอมเฟตามีนท่ี 
ความเขม้ขน้ 530 และ 600ng/ml ดว้ยวธีิ EMIT 

ส าหรับงานวจิยัฉบบัน้ีไดมี้การคดัเลือกลุ่มตวัอยา่งจากปัสสาวะจ านวน 26 ตวัอยา่ง 
โดยมีผลการตรวจวเิคราะห์เบ้ืองตน้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับpH 
ใหผ้ล Positive Methamphetamine จ านวน 14 ตวัอยา่ง และใหผ้ล Negative Methamphetamine 
จ านวน12 ตวัอยา่ง จากนั้นท าการปรับตวัอยา่งปัสสาวะใหอ้ยูใ่นสภาวะกรดและด่าง (pH1-14) ผล
จากการตรวจวิเคราะห์พบวา่ตวัอยา่งปัสสาวะท่ีมีสภาวะเป็นกรด pH5 มีปริมาณของเมทแอมเฟตา
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มีนท่ีสูงข้ึน ส าหรับงานวิจยัฉบบัน้ีเล็งเห็นถึงความส าคญัของปริมาณของเมทแอมเฟตามีนท่ีไดจ้าก
การปรับตวัอยา่งปัสสาวะใหมี้ pH=3 โดยปริมาณของเมทแอมเฟตามีน ท่ีเพิ่มข้ึนนั้นท าใหไ้ดผ้ล 
Positive Methamphetamine เพิ่มข้ึนอีกจ านวน 3 ตวัอยา่งจากตวัอยา่งปัสสาวะท่ีใหผ้ล Negative 
Methamphetamine จ านวน 12 ตวัอยา่ง จากตวัอยา่งปัสสาวะก่อนปรับpH  ซ่ึงอธิบายตามกฎการ
แตกตวัของ Henderson-Hasselbalch พบวา่ท่ี pH 1-3 จะมีค่าการแตกตวัของเมทแอมเฟตามีนดีท่ีสุด  
แต่ส าหรับงานวจิยัฉบบัน้ี พบวา่ท่ี pH=3 ใหผ้ลการตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีนสูงสุด  
เน่ืองจากเมทแอมเฟตามีนสามารถแตกตวัไดดี้และท าปฏิกิริยากบัชุดน ้ายาท่ีใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ส่วน pH=1 พบวา่เมทแอมเฟตามีนสามารถแตกตวัได ้100% ตามสมการการแตกตวัของ 
Henderson-Hasselbalch  แต่หลงัจากการปรับpH ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของเมทแอมเฟตา
มีนในตวัอยา่งปัสสาวะ พบวา่เพิ่มข้ึนเป็นบางส่วนเท่านั้น  ซ่ึงเป็นไปไดว้า่ชุดน ้ายาอาจถูกท าลายท่ี
สภาวะกรดท าใหก้ารท าปฏิกิริยากบัชุดน ้ายาไม่สมบูรณ์ 

 และเม่ือท าการปรับตวัอย่างปัสสาวะให้มีสภาวะเป็นด่างมากข้ึนเร่ือยๆ พบว่าให้ผล
การตรวจวิเคราะห์เป็น Negative Methamphetamine ซ่ึงถือวา่เป็นผลลบลวง ทั้ง 14 ตวัอยา่งจาก
ตวัอย่างปัสสาวะท่ีให้ผลการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้ Positive Methamphetamine จ านวน 14 
ตวัอยา่ง 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้โดยวิธี CEDIA จากตวัอยา่งปัสสาวะก่อน
ปรับ   pH เปรียบเทียบกบัวิธีการตรวจยืนยนัสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนโดยวิธี GC-MS ซ่ึงพบวา่
ทั้ง 2 วิธีให้ผลการวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีน ท่ีไม่สอดคล้องกนัอาจมีสาเหตุจากหลายๆปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงหาค่าผลต่างของ 2 วิธีสรุปออกมาในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพ แสดงดงัภาพ
ท่ี 17  ซ่ึงพบวา่ค่าผลต่างของทั้ง 2 วิธี มีปริมาณของเมทแอมเฟตามีนแตกต่างกนัค่อนขา้งสูง ผูว้ิจยั
จึงมาวเิคราะห์ในเร่ืองของแนวโนม้ความสอดคลอ้งของผลการวิเคราะห์ของทั้ง 2 วิธี  พบวา่มีเพียง 
8 ตวัอยา่งจาก 26 ตวัอยา่งท่ีใหผ้ลการวเิคราะห์ท่ีไม่สอดคลอ้งกนั  จึงขอสรุปปัจจยัท่ีอาจเป็นสาเหตุ
ท าให้การตรวจพบปริมาณของเมทแอมเฟตามีนของทั้ง 2 วิธีไม่สอดคล้องกัน ดังมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1.  การขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี CEDIA เป็นการวิเคราะห์เชิงก่ึงปริมาณ 
(Semi-quantitative) โดยแอนติบอดี (Ab) ในน ้ ายามีความสามารถในการจบักบัยาหรือสารเสพติด
อ่ืนๆท่ีมีสูตรโครงสร้างท่ีคลา้ยกนัไดท้ั้งหมด เป็นการวดัปริมาณโดยภาพรวม จึงท าให้ค่าท่ีไดไ้ม่
สอดคลอ้งกบัค่าท่ีวดัไดจ้ากผลการตรวจยนืยนัซ่ึงเป็นการวดัสารเพียงชนิดเดียว 

2.  ในขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่งส าหรับการตรวจยืนยนัตอ้งมีการใส่ Nacl(เกลือแกง) 
เพื่อช่วยให้สารท่ีตอ้งการวิเคราะห์ระเหยกลายเป็นไอไดดี้ยิ่งข้ึนซ่ึง Nacl ท่ีใชส้ าหรับการวิเคราะห์
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ไม่ไดช้ัง่ใหมี้ปริมาตรท่ีแน่นอน ดงันั้นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจึงมากนอ้ยต่างกนั  จึงอาจเป็นสาเหตุท าให้
ไดค้่าท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 

3.  ประสิทธิภาพของ Solid Phase Micro Extraction (SPME) Fiber ท่ีใชใ้นการดูดซบั
สาร(Absorb) เน่ืองจากทางหน่วยงานมีปริมาณงานค่อนขา้งมาก ช่วงการใช้งานส าหรับตวัอย่างท่ี
ศึกษาวิจยัอาจอยู่ในช่วงท่ี SPME Fiber ผา่นการใช้งานมามากน้อยต่างกนั จึงท าให้ประสิทธิภาพ
การดูดซบัสารของ SPME Fiber  แตกต่างกนั แต่ยงัอยูใ่นช่วงท่ียอมรับได ้โดยมีการทดสอบสาร
มาตรฐานทุกคร้ังก่อนการวเิคราะห์ตวัอยา่ง 
 

ภาพท่ี 17 แผนภูมิรูปภาพแสดงค่าผลต่างของวธีิ CEDIA และวธี GC-MS  
 

จากผลการทดลองและการวิเคราะห์เชิงสถิติในตวัอยา่งปัสสาวะของผูเ้สพ เมทแอมเฟ
ตามีน ก่อนปรับpH และหลงัปรับ pH พบวา่สภาวะกรดและด่าง มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์เบ้ืองตน้
สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ส าหรับหรับชุดน ้ ายา CEDIA® Amphetamine/Ecstasy Assay โดยใช้
เคร่ืองวเิคราะห์อตัโนมติั Thermo Scientific  รุ่น Indiko Plus  

 
2. ข้อเสนอแนะ 

1.  ส าหรับผูว้ิจยั  ก่อนท าการทดลองใดๆ ผูว้ิจยัควรทดสอบ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
น ้ ายา ให้ผ่านการทดสอบความใช้ไดข้องวิธีวิเคราะห์ เป็นการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหว่าง
ขั้นตอนการวจิยั 
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2.  ในการปรับ pH ในตวัอยา่งปัสสาวะนั้นผูว้ิจยัใช ้pH-indicator strip  เป็นการวดัผล
ดว้ยสายตา อาจท าให้ผลการวิจยัคาดเคล่ือนไดบ้า้ง แนะน าท่านท่ีสนใจเก่ียวกบังานทางดา้นน้ีลอง
ปรับไปใชเ้ป็นแบบ Digital ดูบา้งอาจจะใหผ้ลการวเิคราะห์ท่ีชดัเจนข้ึน 

3.  ส าหรับการศึกษาในล าดับต่อไป ควรค านึงถึงการเลือกใช้สารปลอมปน 
(Adulterant) และปริมาตรท่ีใช้ เน่ืองจากอาจจะส่งผลท าให้เจือจางสารท่ีต้องวิเคราะห์ท าให้ได้
ผลการวจิยัท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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กำรทดสอบเชิงคุณภำพโดยกำรท ำ Quality Control Urine 
1. การหาค่าเฉล่ีย (Mean : X)  :  หมายถึงผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด หารดว้ยจ านวนคร้ังท่ีวดัได ้ 
                
                          
   เม่ือ     X =     ค่าเฉล่ีย 
  X  =     ขอ้มูลท่ีวดัไดแ้ต่ละคร้ัง 
  N    =     จ  านวนคร้ังท่ีวดัได ้
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.,S)   

  
                                    
       เม่ือ    S.D.    =     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X       =      ค่าเฉล่ีย   
X        =     ขอ้มูลท่ีวดัไดแ้ต่ละคร้ัง   
N        =     จ านวนคร้ังท่ีวดัได ้

3. สัมประสิทธ์ิความแปรผนั (Coefficient of variation  : %CV)   
              %CV  =     %RSD    =  SD x 100 
  X 

กำรทดสอบควำมแม่นย ำของวธีิ  (Accuracy) 

จากสูตร      t       =       

       
 
   µ     =   ค่าท่ีวเิคราะห์ไดจ้ริง หรือค่าอา้งอิง (Conc.ท่ีใส่ลงไป) หรือ Certified value 
        X =   ค่าเฉล่ียของผลการวเิคราะห์ N คร้ัง 
        S.D.  =   Standard deviation 
 แลว้น ามาเปรียบเทียบค่า t  ท่ีไดจ้ากการค านวณ กบัค่า  t critical (tc) จากตารางสถิติ The 
t-distribution (two-tailed) ท่ี Confidence level 95% ตามค่า degree of freedom 

ถา้ค่า t มีค่าน้อยกว่า t critical แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกนัระหว่างค่าจากการท า 
Accuracy กบัค่าจริง หรือ ค่าอา้งอิง (CRM ในการวเิคราะห์)  

 

N

S

x 
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กำรทดสอบ %Recovery  
จากสูตร        % Recovery  =  C1-C2   x  100 

 C3 
โดย   C1    คือ    ความเขม้ขน้เฉล่ียท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากตวัอยา่งท่ีเติมสารมาตรฐาน 

    C2    คือ    ความเขม้ขน้ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ตวัอยา่งท่ีไม่ไดเ้ติมสารมาตรฐาน 
                        C3    คือ    ความเขม้ขน้ของสารมาตรฐานท่ีเติม 
 

กำรทดสอบควำมเที่ยง (Precision) : การทดสอบความเท่ียง ชนิด within-day  precision 
การหาค่า %RSD โดยค านวณจากสมการดงัน้ี 

 %RSD    =        %CV    =   S.D. x100 
 X 
เม่ือ   S.D.    คือ    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 HORRAT  (Horwitz’s ratio)   =  %RSD lab 
                                        Predicted Horwitz RSD 

    Predicted Horwitz RSD ค านวณจาก Horwitz equation  โดย   RSDr   =    0.66 x 2C-0.1505 
 ค่าทียอมรับ HORRAT ตอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.5-1.5 
 AOAC ยอมรับ HORRAT ≤ 2 
 EU, Codex ยอมรับ HORRAT 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 

ตารางท่ี 21 แสดงเกณฑก์ารยอมรับเปอร์เซ็นตก์ารทดสอบการกลบัคืน (% Recovery)  The AOAC  
  Manual for the Peer verified method program (1993) 

ท่ีมา:  Labcompliance, Validation of Analytical Methods and Procedures.  Accessed April 25, 
2016,  Available from http://www.pfigueiredo.org/Bromono2b.pdf 
 
ตารางท่ี 22 แสดงค่า Expected %RSDr   ท่ีค  านวณไดจ้าก Horwitz’s equation = 0.66x2(1-0.5logC)   
 ท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ 

ท่ีมา:  Labcompliance, Validation of Analytical Methods and Procedures.  Accessed April 25, 
2016,  Available from http://www.pfigueiredo.org/Bromono2b.pdf 
 
  
 
 
 

http://www.pfigueiredo.org/Bromono2b.pdf
http://www.pfigueiredo.org/Bromono2b.pdf
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ตารางท่ี 23 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 1 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 
 
  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH1 - realpH 112.880 192.535 38.507 33.405 192.355 2.931 24 .007 

 
ตารางท่ี 24 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 2 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 

Paired Samples Test 

   

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH2 - realpH 181.192 314.511 61.681 54.159 308.226 2.938 25 .007 

 
ตารางท่ี 25 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 3 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH3 - realpH 240.577 335.179 65.734 105.195 375.959 3.660 25 .001 
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 4 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH4 - realpH 134.885 370.881 72.736 -14.917 284.686 1.854 25 .076 

 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 5– ปัสสาวะก่อนปรับ pH 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH5 - realpH -32.731 208.878 40.964 -117.099 51.637 -.799 25 .432 

 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 6 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH6 - realpH -32.423 233.638 45.820 -126.791 61.945 -.708 25 .486 
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ตารางท่ี 29 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 7 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH7 - realpH -112.577 321.373 63.026 -242.382 17.229 -1.786 25 .086 

 
ตารางท่ี 30 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 8 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH8 - realpH -100.692 176.108 34.538 -171.824 -29.561 -2.915 25 .007 

 
 

ตารางท่ี 31 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 9 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH9 -realpH -123.423 238.990 46.870 -219.953 -26.893 -2.633 25 .014 
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ตารางท่ี 32 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 10 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 

 
  
ตารางท่ี 33 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 11 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 
 

 
 

ตารางท่ี 34 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 12 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH12 -realpH -371.480 419.769 83.954 -544.752 -198.208 -4.425 24 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH10 -realpH -193.769 271.391 53.224 -303.387 -84.152 -3.641 25 .001 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH11 -realpH -270.808 351.267 68.889 -412.687 -128.928 -3.931 25 .001 
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ตารางท่ี 35 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 13 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH13 -realpH -442.042 437.924 89.391 -626.961 -257.122 -4.945 23 .000 

 

 

ตารางท่ี 36 แสดงค่าทางสถิติของผลต่างค่าเฉล่ียปริมาณของเมทแอมเฟตามีนระหวา่งปัสสาวะท่ี pH 
 14 – ปัสสาวะก่อนปรับ pH 
 

Paired Samples Test 
  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pH14 -realpH -598.625 515.050 105.134 -816.111 -381.139 -5.694 23 .000 
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