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 การแพรระบาดของการใชยาเสพติดที่มีสวนผสมของสาร

เมทแอมเฟตามีน เชน ยาบา ยาไอซ ในเด็กและเยาวชนถือเปน

ปญหาทีม่คีวามสาํคญัและควรไดรบัการแกไขอยางจรงิจงัและเรงดวน

เน� องจากยาเสพตดิมสีวนทาํลายพฒันาการทัง้ทางรางกาย จติใจ และ

สมองของเด็กและเยาวชน จึงสงผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในระยะยาว

 เน� องจากคณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัสงขลา

นครนิทร วทิยาเขตภเูกต็ ประสบความสาํเรจ็ในการพฒันา “ชดุตรวจ

เมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด” จึงมองเห็นแนวทางที่จะมีสวนชวย

ในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการประยุกต ใชผลงานวิจัยสําหรับ
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➤➤ ยาเสพติดคืออะไร

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด 

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ใหคําจํากัดความของยาเสพติดวา 

 “ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดให โทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด

ให โทษเวนแตยาเสพติดให โทษประเภทที่ 3 และใหหมายความรวมถึงวัตถุออกฤทธิ์

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทและสารระเหยตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันการใชสารระเหยที่ถูกจับหรือยึดไดและสิ่งที่สงสัยวาเปนยาเสพติด

ให โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหยดังกลาวดวย 

➤➤ ยาเสพติดใหโทษคืออะไร

 ยาเสพติดให โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ หมายถึง  สารเคมีหรือ

วัตถุชนิดใดๆ ที่เม� อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยการรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือ

ดวยประการใดๆ แลวทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตอง

เพิ่มขนาดการเสพขึ้นเร� อย ๆ มีอาการถอนยาเม� อขาดยา มีความตองการเสพทั้ง

รางกายและจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับ

ใหรวมตลอดถึงพืชและสวนของพืชที่เปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดให โทษหรือ

อาจใชผลิตเปนยาเสพติดให โทษและสารเคมีที่ใช ในการผลิตยาเสพติดให โทษดังกลาว

ดวย ทั้งนี้ตามรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายความถึง ยาสามัญ

ประจําบานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาที่มียาเสพติดให โทษผสมอยู

➤➤ ยาเสพติดคืออะไร

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจับ ยึด และตรวจพิสูจนยาเสพติด 

พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ใหคําจํากัดความของยาเสพติดวา 

 “ยาเสพติด” หมายความวา ยาเสพติดให โทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด

บทนํา



2 คูมือ ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด2 คูมือ 

➤➤ ยาเสพติดใหโทษมีกี่ประเภท

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ พ.ศ. 2522 แบงยาเสพติดให โทษออกเปน 

5 ประเภท ไดแก ยาเสพติดให โทษประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 3, ประเภท 4

และ ประเภท 5 ปจจุบันมีการยกเลิก และเพิ่มเติมยาเสพติดให โทษแตละประเภท เพ� อ

ความเหมาะสมตอสถานการณของยาเสพติด

 1. ยาเสพติดให โทษประเภท 1 มี 39 ชนิด เชน เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน 

  แอมเฟตามีน 3,4-เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน เมทิลลีนไดออกซี

  แอมเฟตามีน เอ็น เอทิล เอ็มดีเอหรือเอ็มดีอี เปนตน

 2. ยาเสพติดให โทษประเภท 2 มี 101 ชนิด เชน โคคาอีน โคเดอีน ฝน มอรฟน

 3. ยาเสพติดให โทษประเภท 3 ไดแก ตํารับยาที่มีสวนผสมยาเสพติดประเภท 

  2 ผสมอยูทุกชนิดซึ่งตองขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

  และยา กระทรวงสาธารณสุข เชน ยาแกไอที่มีสวนผสมของโคเดอีน

 4. ยาเสพติดให โทษประเภท 4 มี 30 ชนิด เชน อะซิติค แอนไฮไดร อะซีทิล 

  คลอไรด คลอซูโดอีเฟดรีน 

 5. ยาเสพติดให โทษประเภท 5 มี 4 ชนิด ไดแก กัญชา พืชกระทอม พืชฝน 

  พืชเห็ดขี้ควาย

➤➤ เมทแอมเฟตามีนคืออะไร

 เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) เปนสารสังเคราะหมีช� อทางเคมี

วา เอ็น-เมทิล-1-ฟนิลโพรเพน-2-เอมีน (N-methyl-1-phenylpropan-2-amine) 

มีโครงสรางทางเคมีดังแสดงในรูปที่ 1 มีลักษณะเปนผลึกใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีรส

เข็มเล็กนอย ถูกสังเคราะหขึ้นครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนช� อนาไก นากะโย

ชิ (Nagai Nagayoshi) ในป ค.ศ. 1893 โดยใชเอฟรีดรีน (Ephedrine) ซึ่งสกัดจาก

ตนหมาหวง (Ephedra sinica) ตอมาในป ค.ศ. 1919 มีการสังเคราะหเมทแอมเฟตามีน

ไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine hydrochloride) โดยใชปฏิกิริยารีดักชันของ

เอฟรีดรีนดวยฟอสฟอรัสแดง (Red phosphorus) และไอโอดีน (Iodine) โดยนัก

วิทยาศาสตรชาวญี่ปุนช� อ อะคิระ โอกะตะ (Akira Ogata)







5คูมือ ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด 5 ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด

 การตรวจจับโดยสวนใหญมักใชชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนเบื้องตนสําหรับตรวจ

สารเสพติดในสถานที่เกิดเหตุ ไดแก ชุดตรวจแบบเปรียบเทียบสี (Color test) (รูปที่ 4) 

ซึ่งอาศัยหลักการทําปฏิกิริยาของสารเสพติดกับน้ํายาเคมีเกิดผลิตภัณฑที่มีสี เชน การ

ทําปฏิกิริยาการเกิดสีของสารเมทแอมเฟตามีนกับน้ํายาเคมีชนิดเตตระโบรโมฟนอฟ

ทาลีนเอทิล เอสเตอรหรือน้ํายาทีบีพีอี (Tetrabromo-phenolpthalein ethyl ester; 

TBPE) ใหผลิตภัณฑเปนสารประกอบเชิงซอนสีแดงมวง (Sakai and Ohno, 1986) 

จึงเรียกชุดตรวจนี้อีกช� อวา ชุดตรวจฉี่มวง ชุดตรวจนี้สามารถเกิดผลิตภัณฑสีมวงแดง

กับสารเสพติดกลุมแอมเฟตามีน เชน แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน ยาอี ยาเลิฟ 

หรือยาลดน้ํามูก เชน เอฟรีดรีน ได ปจจุบันชุดตรวจดังกลาวสามารถผลิตขึ้นภายใน

ประเทศโดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

 ชุดตรวจอีกแบบที่นิยมใช ในการตรวจจับเมทแอมเฟตามีน คือ ชุดตรวจแบบ

อิมโมโนโครมาโทกราฟ ซึ่งอาศัยหลักการจับกันของแอนติเจน (Antigen) จากตัวอยาง

และแอนติบอดี (Antibody) บนชุดตรวจแบบแขงขัน (Competitive binding) โดย

จะปรากฏแถบสีบริเวณควบคุม (Control line) เพียงแถบเดียว หากตัวอยางมีเมทแอม

เฟตามีนอยูสูงกวา 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร หากมีแถบสี 2 แถบ (บริเวณ Control 

line และ Test line) แสดงวา ผลการทดสอบเปนลบ กลาวคือ ตัวอยางไมมีเมทแอมเฟ

ตามีนหรือมีเมทแอมเฟตามีนต่ํากวา 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ชุดตรวจที่ใชหลักการ

นี้ แบงออกเปน ๒ แบบ ไดแก แบบจุม (รูปที่ 5) และ แบบหยด (รูปที่ 6) ทั้งสองแบบ

จะมีการตรึงแอนติบอดี (Monoclonal methamphetamine antibody) ซึ่งเช� อมตอ

กับอนุภาคทอง (Gold particle) (มีสีชมพู) ไว ในบริเวณทดสอบในปริมาณที่จํากัด 

(ตาํแหน�งทีต่ดิกบัปสสาวะ เชน ปลาย strip) หากในตวัอยางปสสาวะมเีมทแอมเฟตามนี

อยูมากกวา 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เมทแอมเฟตามีนจะจับกับแอนติบอดีที่มีทั้งหมด 

จงึไมเหลอืแอนตบิอดทีีจ่ะไปจบักบัเมทแอมเฟตามนีทีถ่กูตรงึไว ในบรเิวณทดสอบ (Test 

line) ทําใหบริเวณ test line ไมปรากฏแถบสี ในขณะที่หากไมมีเมทแอมเฟตามีนใน

ตัวอยางแอนติบอดีดังกลาวยังมีมากพอที่จะไปจับกับเมทแอมเฟตามีนที่ถูกตรึงไว ใน

บริเวณ test line ทําใหบริเวณ test line ปรากฏแถบสีขึ้น ควบคูกับ control line 

ซึ่งมีไวสําหรับควบคุมการทดสอบแตละครั้ง ดังนั้นหากปรากฏแถบสีบริเวณ control 
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➤➤ ขอดีและขอเสียของชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนแบบเดิม

 ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนแบบอิมโมโนโครมาโทกราฟใชงาย พกพาสะดวก แต

มีราคาคอนขางสูง (ราคาชุดละ 40-100 บาท ขึ้นกับยี่หอ แหลงจําหน�าย ปริมาณที่ซื้อ)  

ในขณะที่ชุดตรวจแบบเปรียบเทียบสีดวยน้ํายาเคมีจะทราบผลรวดเร็วกวา (2-5 นาที) 

และมีราคาถูกกวา (ราคาประมาณชุดละ 10 บาท) แตมีความจําเพาะต่ํากวา (60-85%)

อีกทั้งยังพกพายากกวาเพราะเปนน้ํายาเคมี จึงอาจมีความเสี่ยงจากอันตรายจากสาร

เคมีระหวางการพกพาและการทดสอบได 

 จากการศกึษาวจิยัของกลุมงานเวชศาสตรฉกุเฉนิและนติเิวช โรงพยาบาลลาํปาง 

(กําพล เครือคําขาว และ วิชาญ เกี่ยวการคา, ลําปางเวชสาร ปที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม 

- มิถุนายน 2551) พบวา ในป พ.ศ. 2547 การใชชุดตรวจแบบเปรียบเทียบสีที่ใชน้ํายา

เคมีใหผลบวกลวง (รอยละ 32.5) สูงกวาชุดตรวจแบบอิมโมโนโครมาโทกราฟ (รอยละ 

4.0 ถึงรอยละ 8.7) (ตารางที่ 1) แตในป พ.ศ. 2549 ชุดตรวจทั้งสองแบบใหผลบวกลวง

ไมแตกตางกัน (รอยละ 32.8 เทียบกับรอยละ 21.1 ถึงรอยละ 36.1)

ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบเมทแอมเฟตามนีในปสสาวะโดยใชชดุตรวจแบบเปรยีบ

 เทียบสีและอิมโมโนโครมาโทกราฟ 

 (กําพล เครือคําขาว และ วิชาญ เกี่ยวการคา, ลําปางเวชสาร ปที่ 29 

 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551)

  ป พ.ศ. 2547   ป พ.ศ. 2549

       ชนิดชุดทดสอบ บวก บวก รอยละ บวก บวก รอยละ

 เบื้องตน ลวง  เบื้องตน ลวง 

เทียบสี 163 53 32.5 67 22 32.8

Immunology: Sure strep
TM 

50 2 4.0 0 0 0

Immunology: Tri V
®
 0 0 0 128 27 21.1

Immunology: GPO 0 0 0 235 85 36.1

Immunology: Firmer 17 2 8.7 39 14 35.9



9คูมือ ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด 9 ชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนราคาประหยัด

 ผลบวกลวงของชดุตรวจแบบเปรยีบเทยีบสมีกัเกดิจากชดุตรวจดงักลาวสามารถ

เกิดปฏิกิริยากับยารักษาโรค จํานวน 37 ชนิดไดเชนเดียวกับเมทแอมเฟตามีน เชน 

ยาลดน้ํามูกชนิดซูโดเอฟรีนดรีน (pseudoephedrine) คลอเฟนิรามีน (chlorphenira-

mine) ยาแกไอชนิดโคเดอีน (codeine) เปนตน ในขณะที่ผลบวกลวงของชุดตรวจแบบ

อิมโมโนโครมาโทกราฟอาจเกิดจากยารักษาโรคที่มีสูตรโมเลกุลคลายคลึงกับเมทแอม

เฟตามีน เชน คลอเฟนิรามีน ซูโดเอฟรีนดรีน เอฟรีนดรีน เปนตน รวมไปถึงสมบัติ

ของแอนตบิอดบีนชดุตรวจที่ไมคงที ่ทาํใหการเคล� อนทีข่องสารดงักลาวบนชดุตรวจไมด ี

จึงปรากฏแถบสีจางบริเวณ test line ทําใหผู ใชเกิดความสับสนในการแปลผล






















