คูมือยาเสพติดและการตรวจหาสารเสพติดเบื้องตน
ในเรือนจําและทัณฑสถาน

กลุมงานเวชศาสตรชันสูตร
กองบริการทางการแพทย กรมราชทัณฑ

คํานํา
ป ญ หาการแพร ร ะบาดของยาเสพติ ด ที่ ท วี ค วามรุ น แรง นั บ เป น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ รั ฐ บาล
ไดใหความสําคัญในการป องกันและปราบปรามอยางเรงดว น เนื่องจากยาเสพติด สงผลกระทบใหเกิ ด
ปญหาอาชญากรรม และปญหาสังคมที่มีผลตอความมั่นคงของประเทศชาติ กรมราชทัณฑเปนองคกรหลัก
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แล และพัฒ นาพฤตินิสัย ผูกระทําความผิด ที่เขาสูกระบวนการยุติธ รรม
ตามคําพิพากษาของศาล จึงตองมีมาตรการในการควบคุม ดูแลผูตองขัง ทั้งคดียาเสพติด และคดีอื่นๆ
รวมถึ ง การป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ในเรื อ นจํ า และทั ณ ฑสถาน นอกเหนื อ จากการจู โ จม
ตรวจคนหายาเสพติด และสิ่งของตองหามภายในเรือนจําฯ กรมราชทัณฑไดนําวิธีทางวิทยาศาสตรที่มี
ความถูกตอง เชื่อถือได มาใชในการตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในชีววัตถุ เชน “ปสสาวะ” ดวยชุดทดสอบ
หาสารเสพติดเบื้องตน ซึ่งเปนวิธีการที่งาย สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน และนําผลการตรวจพบสารเสพติด
ดังกลาวในเบื้องตน สงตรวจยืนยันอีกครั้ง ในหนวยงานภาครัฐที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล
เพื่ อนํ าผลการตรวจมาบํ าบั ด รักษา และฟน ฟู สมรรถภาพผูตองขัง ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เลิกยาเสพติด
กอนไดรับการพนโทษ เพื่อคืนคนดี มีคุณคา สูสังคม
การจั ด ทํ า คู มื อ ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เ รื อ นจํ า และทั ณ ฑสถาน ได ใ ช เ ป น แนวทางในการ
ดําเนินงานการตรวจหาสารเสพติดในเบื้องตน ใหถูกตองตามหลักวิชาการและนํามาปฏิบัติใหสอดคลอง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และคณะผูจัดทําหวังวา
จะเปนการชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป

กลุมงานเวชศาสตรชันสูตร
กองบริการทางการแพทย กรมราชทัณฑ
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บทที่ 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยาเสพติด
ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ที่มีผลตอรางกาย และระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ พฤติกรรม และทําใหเกิดการเสพติด ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2519 สามารถจําแนกยาเสพติดไวเปน 3 กลุม คือ
1. ยาเสพติ ดให โ ทษ หมายถึง สารเคมีห รือวัตถุใดๆ เมื่อรับ เขาสูรางกายแลว ทําใหเกิดผลเสีย
ตอรางกายและจิตใจ เชน ตองเพิ่มขนาดหรือปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อหยุดเสพจะเกิดอาการถอนยา
เมื่อขาดยาจะมีความตองการเสพสารนั้นอยางรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิตใจ และสุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรม
ตัวอยางเชน ยาบา เฮโรอีน โคเคน และกัญชา เปนตน
2. วัตถุออกฤทธิ์ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของผูที่ไดรับสารเหลานี้ ตัวอยางเชน เคตามีน(ยาเค) อัลปราโซแลม และไดอาซีแพม
เปนตน
3. สารระเหย หมายถึง สารประกอบอินทรียเคมี ประเภท ไฮโดรคารบอน ที่ไดจากน้ํามัน ปโตร
เลี่ยมและกาซธรรมชาติ มีคุณสมบัติสามารถระเหยไดงายที่อุณภูมิหอง สารระเหยที่เปนสารเคมี เชน โทลูอีน
อาซิ โ ตน เอทิ ล อะซิ เ ตต เป น ต น และ ผลิ ต ภัณ ฑที่ มีส ารระเหยเปน สว นประกอบ ได แก ทิ น เนอร แลคเกอร
กาวอินทรียธรรมชาติ กาวอินทรียสังเคราะห และลูกโปงวิทยาศาสตร เปนตน
ในที่นี้จะขอกลาวถึงยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์เฉพาะที่ใชตรวจโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน
ไดแก ยาบา ไอซ ยาอี มอรฟน/เฮโรอีน/ฝน กัญชา โคเคน และ ยากลุมเบนโซไดอาซีปนส ดังนี้

ยาบา
ยาบามีลักษณะเปนเม็ดกลม นูนเล็กนอย ดานหนึ่งเรียบ
อีกดานหนึ่งมีตัวอักษร “wy” สวนใหญมีสีสมแดง บางครั้งจะพบ
ยาบาสีสม สีน้ําตาล และสีเขียว โดยทั่วไปยาบามีเสนผาศูนยกลาง
0.6 มิลลิเมตร มีความหนา 2.5-3.0 มิลลิเมตร น้ําหนักเม็ดละ
90 มิลลิกรัม
ปจ จุบั น ยาบา ส วนใหญ ประกอบดวยสารเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ประมาณ
15-25 % โดยน้ําหนัก ผสมกับคาเฟอีน (Caffeine) ปริมาณเมทแอมเฟตามีนรวมกับคาเฟอีนโดยรวมประมาณ
85-95 % โดยน้ําหนัก บางครั้งจะพบยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์อื่นผสมปนดวย เชน ยาอี (Ecstasy), อีเฟดรีน
(Ephedrine), เอ็น -เอ็น ไดเมทิลแอมเฟตามีน (N,N-Dimethylamphetamine) หรือ เคตามีน (Ketamine)
เปนตน เมทแอมเฟตามีน จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ใหโทษ พ.ศ. 2522
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ไอซ
ไอซ มีลักษณะเปนผลึกใสสีขาว ประกอบดวยเมทแอมเฟตามีน
ที่มีความบริสุทธิ์สูง คือมากกวา 85% ขึ้นไป นิยมเสพโดยการสูบ มีการ
ออกฤทธิ์และการขับออกจากรางกายเชนเดียวกันกับยาบา
ไอซ คือ เมทแอมเฟตามีน จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

ยาอี

ยาอี เป น ชื่ อ ใช เ รี ย กยาเสพติ ด ที่ ใ ช ใ นสถานบั น เทิ ง ส ว นใหญ ที่ พ บ คื อ 3,4-เมทิ ล ลี น ไดออกซี
เมทแอมเฟตามีน มีชื่อเรียกอื่น เชน เอ็มดีเอ็มเอ (MDMA), อาดัม (ADAM), เอ็กตาซี่ (Ecstasy หรือ XTC)
เปนตน รองลงมาคือ เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxyetamine: MDA) มีชื่อเรียกอื่น เชน
เอ็มดีเอ (MDA), ยาเลิฟ (Love drugs หรือ Love pills) เปนตน และเมทิลลีนไดออกซีเอทิลแอมเฟตามีน
(Methylnedioxyethylamphetamine) หรือ เอ็มดีอี (MDE หรือ MDEA) สําหรับประเทศไทยสวนใหญจะพบ
ยาอี ชนิดเอ็มดีเอ็มเอ (MDMA)

ยาอี มีลักษณะเปนแคปซูลหรือเม็ด สวนใหญจะเปนยาเม็ดกลมแบน
สีตางๆ บนเม็ดยาพิมพสัญลักษณรูปตางๆ เชน กระตาย คางคาว นก ดวงอาทิตย
เปนตน มีเสนผาศูนยกลาง 8-12 มิลลิเมตร ความหนา 3-4 มิลลิเมตร
น้ําหนัก เม็ดละ 200-300 มิลลิกรัมโดยประมาณ
การเสพยาอี โดยการรับประทาน ยาอีจะออกฤทธิ์ภายในเวลา
30-60 นาที และออกฤทธิ์นาน 6-8 ชั่วโมง ผูเสพจะมีความสุขระยะสั้น
และจะมีอาการประสาทหลอนขั้นรุนแรง คือ รูสึกรอน หัวใจเตนเร็ว ความดัน
โลหิตสูง ไดยินเสียงและเห็นแสงผิดไปจากความจริง ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได การเสพเพียง 1-2 ครั้ง
สามารถทํ า ลายระบบภู มิ คุ ม กั น ของร า งกายและเซลล ส มอง ทํ า ให มีอ ารมณ เ ศร า หมองหดหู อ ย า งมาก และ
มีแนวโนมการฆาตัวตายสูงกวาคนปกติ
MDMA, MDA และ MDE จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. 2522

มอรฟน/เฮโรอีน/ฝน

มอรฟน เฮโรอีน และฝน เปนยาเสพติดในกลุมโอปเอตส (Opiates)
ที่ไดจากพืชฝน (Opium)
มอรฟน (Morphine)
เปนสารอัลคาลอยดสําคัญในพืชฝน มีฤทธิ์แรงกวาฝน 8-10 เทา
มีลักษณะเปนผงสีขาวหรือสีเทาเกือบขาว ไมมีกลิ่น มีรสขม
มอรฟนจัดเปนยาเสพติดประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
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เฮโรอีน (Heroin)
เปนยาเสพติดที่สังเคราะหไดจากมอรฟน มีฤทธิ์รุนแรง
กวามอรฟนประมาณ 4-8 เทาและแรงกวาฝนประมาณ 30-90 เทา
โดยทั่วไปมีลักษณะเปนผงสีขาว สีนวล หรือ สีครีม ไมมีกลิ่น มีรสขม
เฮโรอีน จัดเปนยาเสพติดประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
ฝน (Opium)
มีลักษณะเปนยางเหนียวสีขาว (Latex) ไดจากการกรีด (scoring)
ผลฝนสดที่ยังไมโตเต็มที่ ทิ้งไวแหงจะเปนสีดํา ประกอบดวยสารอัลคาลอยด
หลายชนิด ที่สําคัญที่สุด คือ มอรฟน ประมาณ 10-16% นอกจากนี้ ยังมี
อัลคาลอยดอื่นๆ เชน โคเดอีน (Codeine) ทีเบน (Thebaine) ปาปาเวอรรีน
(Papaverine) และนอสคาปน (Noscapine) เปนตน
ยาเสพติดกลุมโอปเอตส ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง ทําใหกลามเนื้อคลายตัว ลดความรูสึก
เจ็บปวด ลดการทํางานของรางกาย อาการขางเคียง คือ ทําใหทองผูก คันตา ตาแดงหายใจลําบาก และมีโอกาส
ติ ด เชื้ อ โรคได ง าย มี อาการเสพติ ด ทางร า งกายและจิ ต ใจ มี อ าการขาดยาอย า งรุน แรงในผู เ สพเฮโรอี น และ
นอสคาปน (Noscapine) เปนตน
ฝนจัดเปนยาเสพติดประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

กัญชา

กัญชาเปนพืชที่มีสารออกฤทธิ์ที่สําคัญ คือ Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งพบมากในสวนของ
ชอดอกกัญชา รองลงมา คือ ใบ
กาน และกิ่งตามลําดับ

การสกัดกัญชาจะไดน้ํามันกัญชา (Hashish oil) ซึ่งเปนของเหลวสีน้ําตาลหรือสีดํา มีสารออกฤทธิ์ตอ
จิตประสาทสูงถึง 20-60% แตยางกัญชา (Hashish) จะมีสารออกฤทธิ์ประมาณ 4-8% สําหรับTHC เปนของแข็ง
ใสคลายแกว มีกลิ่นเทอรพีนอยส (Turpenois) เมื่อถูกความรอน จะมีลักษณะขนเหนียว ละลายน้ําไดนอยมาก
แตละลายไดดีในสารอินทรีย

4
THC ออกฤทธิ์ที่สมอง ในเบื้องตนจะออกฤทธิ์กระตุนประสาท (Stimulant) ทําใหผูเสพตื่นเตน
ชางพูดและหัวเราะตลอดเวลา ตอมาจะออกฤทธิ์กดประสาท (depressant) ทําใหผูเสพมีอาการคลายเมาเหลา
อยางออนๆ เซื่องซึมและงวงนอน ถาเสพในปริมาณมากๆ จะหลอนประสาท ทําใหเห็นเปนภาพลวงตา หูแวว
ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไมได
กัญชา จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

โคเคน
โคเคน หรือ คาโคอีน เปนสารสกัดที่สําคัญจากใบ
ของตนโคคา จัดเปน โทรเฟนอัลคาลอยด (Tropane alkaloids)
ใบโคคาจะมีโคเคนประมาณ 1% โคเคนมีลักษณะเปนผงสีขาว
และเปนกอนผลึก มีรสขม ไมมีกลิ่น มีสีตางๆ ขึ้นอยูกับวิธีการผลิต
โดยทั่วไปมีสีขาว เหลืองครีมถึงสีน้ําตาลออน ไมละลายน้ํา
มีชื่อเรียกตางๆ เชน Crack, Coke, Snow และ Speed ball
เนื่องจากโคเคนไมละลายน้ํา จึงมีการนําโคเคนมาผานกระบวนการทําใหเปนเกลือซัลเฟต หรือเกลือ
ไฮโดรคลอไรด ซึ่งจะละลายน้ําไดดีเปนที่นิยมของผูเสพ
การเสพโคเคนโดยการสูบ เข าไปในโพรงจมูก จะออกฤทธิ์กระตุนประสาทอยางรวดเร็ว ภายใน
3-5 นาที การเสพโดยฉีดเขาหลอดเลือดดําจะออกฤทธิ์ภายใน 15-30 วินาที ฤทธิ์จะอยูนาน 20-30 นาที ผูเสพ
โคเคนจะมีอาการตื่นตัว หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง อุณหภูมิในรางกายสูงถึง 45.5 °C อาจจะเกิดอาการชัก
หมดสติ ระบบหายใจลมเหลว เสียชีวิตได ขณะเดียวกันผูเสพจะมีความสุข คลายวิตกกังวล การเสพติดตอกันนานๆ
จะเกิ ด อาการประสาทหลอน โคเคนจั ด เป น ยาเสพติ ด ประเภท 2 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ
พ.ศ. 2522

ยากลุมเบนโซไดอาซีปนส ,เบนโซฯ
ยากลุมเบนโซไดอาซีปนส เปนยาออกฤทธิ์ตอจิตประสาท (Psychoactive drugs) โดยการกด
การทํางานของประสาทสวนกลาง ทําใหหลับไดดี คลายความวิตกกังวล กลามเนื้อคลายตัว แกอาการชัก และ
ยาบางตั วทําใหเ สียความทรงจํา มีการนํายากลุมเบนโซไดอาซีปนส ไปใชในทางที่ผิ ด โดยการการเสพรวมกั บ
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่น เชน เมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน โคเคน และเคเฟตามีน ยาเหลานี้เปนที่นิยมใช
ในสถานบันเทิง นอกจากนี้ ยาบางตัวยังถูกนําไปใชกออาชญากรรม ปลดทรัพย และขมขืน เปนตน แมยากลุม
เบนโซไดอาปนส จะมีประโยชนมากในทางการแพทย แตก็มีการนําไปใชในทางที่ผิดมากเชนกัน ในประเทศไทย
พบยากลุมนี้ที่เปนปญหา เชน
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ไดอาซีแพม (Diazepam)
ชื่อทางการคามากมาย แตที่รูจักทั่วไปคือ Valium
หรือ Roche ขนาดเม็ดละ 2,5 และ 10 มิลลิกรัม มีลักษณะ
เปนเม็ดกลมแบนสีฟา ขาว เหลือง ใชรักษาอาการวิตกกังวล
นอนไมหลับ แกอาการชัก คลายกลามเนื้อ ใชทางยามานานกวา 40 ป
อัลปราโซแลม (Alprazolam)
มีชื่อทางการคามากมายแตที่รูจักทั่วไปก็คือ Xanax
ขนาดเม็ดละ 0.5,1 และ 2 มิลลิกรัม ลักษณะเปนเม็ดยาวรี สีฟา
สม ขาว ใชรักษาอาการวิตกกังวล สงบประสาท นอนไมหลับ
แกอาการชัก และทําใหกลามเนื้อคลายตัว
ฟลูไนตราซิแพม (Flunittrazepam)
ชื่อทางการคาที่รูจักทั่วไปคือ Rohypnol ขนาดเม็ดละ 0.5
และ 1 มิลลิกรัม ลักษณะเปนยาเม็ดรูปยาวรีและกลมแบนสีฟา
ขาวเหลือง เปนยานอนหลับ ใชรักษาระยะเวลาสั้นในผูปวยมีอาการ
นอนไมหลับเรื้อรังและรุนแรงที่ไมตอบสนองตอยานอนหลับชนิดอื่น
ไนเมตาซีแพม (Nimetazepam)
มีชื่อทางการคาวา อิริมิน (Erimin) ขนาดเม็ดละ 5 มิลลิกรัม
ลักษณะยากลมแบนสีสมออน ใชรักษาคนไขนอนไมหลับ
ยาตัวนี้ไดถูกนําไปใชในทางที่ผิดสูง เนื่องจากยาถูกดูดซึม
เขาสูสมองไดอยางรวดเร็ว ทําใหเสียความจําชั่วขณะ
ไดอาซีแพม และอัลปราโซแลม จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทในประเภท 4 ฟลูตราไนซิแพม และ
ไนเมตาซิแพม จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518
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บทที่ 2
การตรวจสารเสพติดในรางกาย
สารเสพติ ด ส ว นใหญ เ มื่ อ เข า สู ร า งกายแล ว จะต อ งผ า นกระบวนการแตกตั ว ดู ด ซึ ม และขั บ ออก
จากรางกาย การตรวจสารเสพติดในปสสาวะเปนวิธีที่สามารถตรวจพบปริมาณยาในปริมาณที่สูง และสามารถเก็บ
ตัวอยางไดมากเพียงพอสําหรับการตรวจวิเคราะห ซึ่งผลการตรวจถูกนําไปใชในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการ
เก็บปสสาวะเปนสิ่งที่ตองดําเนินการโดยรัดกุม รอบคอบ
การตรวจสารเสพติดในรางกายมี 2 ขั้นตอน คือ
1. การตรวจหาสารเสพติดเบื้องตน
2. การตรวจหาสารเสพติดขั้นยืนยันผล
1. การตรวจหาสารเสพติดเบื้องตน
เปนการตรวจเพื่อคัดแยกตัวอยางปสสาวะที่คาดวาจะมีสารเสพติด (ผลบวก) ออกจากตัวอยางปสสาวะ
ที่ไมมีสารเสพติด ผลการตรวจตัวอยางที่ใหผลบวกในขั้นตอนนี้ ยังไมสามารถยืนยันวามีสารเสพติดอยูจริงหรือไม
จนกวาจะผานการตรวจในขั้นยืนยันผลตอไป วิธีการตรวจสามารถตรวจโดยใชชุดทดสอบสารเสพติดเบื้องตนที่ใช
หลักการเคมี หรือหลักการภูมิคุมกันวิทยา และตรวจในภาคสนามได
การตรวจในขั้นนี้ใชสําหรับการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเปาหมาย ไมควรนําไปใช
ในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิด หรือเพื่อการตัดสิทธิประโยชนของผูอื่น
2. การตรวจสารเสพติดขั้นยืนยันผล
เป น การนํ า ตั ว อย า งป ส สาวะที่ ใ ห ผ ลบวกในขั้ น ตอนการตรวจเบื้ อ งต น มาตรวจยื น ยั น อี ก ครั้ ง
ในหองปฏิบัติการ วามีสารเสพติดอยูจริงหรือไม โดยทําการแยกสารออกจากตัวอยางปสสาวะ แลวนําสารสกัดนั้น
ไปตรวจอยางละเอียดดวยวิธีการทางเทคนิคอีกครั้ง การตรวจในขั้นยืนยันผลนี้ สามารถนําผลการตรวจไปใช
เพื่อการบําบัดรักษาและการเฝาระวังผูเสพยาเสพติด รวมทั้งยังนําผลการตรวจไปประกอบการดําเนินคดี และเปน
ขอมูลในการปองกันและปราบปรามการใชยาเสพติด
สารชีววัตถุที่ใชตรวจหาสารเสพติด
การหาสารเสพติด สามารถตรวจไดในสารชีววัตถุหลายชนิด เชน ปสสาวะ เหงื่อ น้ําลาย เลือด เสนผม
และเล็บ ปจจุบันมีชุดทดสอบที่สามารถใชตรวจสารเสพติดในตัวอยางปสสาวะ เหงื่อ เลือด และน้ําลาย ซึ่งการ
เลือกชนิดของตัวอยางชีววัตถุ จะตองพิจารณาควบคูกับวัตถุประสงคของการตรวจ ปริมาณสารเสพติดในวัตถุนั้นๆ
ความยากงายในการเก็บตัวอยาง การเก็บรักษาตัวอยาง การนําสงตัวอยาง และความพรอมของหองปฏิบัติการ
ในการตรวจยืนยันผล
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ปสสาวะ
สารชีววัตถุที่นิยมใชในการตรวจหาสารเสพติด และใชกันอยางแพรหลาย คือ ปสสาวะ และผลการตรวจ
ปสสาวะเปนที่ยอมรับในชั้นศาลในระดับสากล
ข อดี ของการใช ตั ว อย า งป ส สาวะ คือ เป น ตั ว อย างที่ส ามารถเก็ บ ไดงา ยเมื่อ เทีย บกั บ สารชี ว วั ตถุ อื่น ๆ
ปสสาวะมีความคงตัวสูง สามารถเก็บตัวอยางไดในปริมาณมากๆได ทําใหมีตัวอยางเพียงพอในการตรวจ และ
ระยะเวลาที่สามารถตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะคอนขางนานหลายวัน
แต อย า งไรก็ ตาม การใช ตัว อย า งปส สาวะมีขอเสียหลายประการ เชน การสั บ เปลี่ย น หรื อปลอมปน
ตัวอยางสามารถทําไดงาย และรูปแบบของการขับสารเสพติด หรือเมตาบอไลตของสารเสพติดทางปสสาวะ ยัง
ขึ้นกับความเปนกรด หรือดางของปสสาวะ
ตาราง ชวงเวลาที่มีโอกาสพบสารเสพติดในปสสาวะ*
ชนิดของสารเสพติด
แอมเฟตามีน
เมทแอมเฟตามีน
ยาอี
กัญชา

ผูที่เสพไมประจํา
1-3 วัน
1-3 วัน
1-3 วัน
2-5 วัน

ผูที่เสพประจํา
2-6 วัน
2-6 วัน
2-6 วัน
4-14 วัน

โคคาอีน

12-48 ชัว่ โมง

1-4 วัน

มอรฟน

12-48 ชัว่ โมง

2-6 วัน

โคเดอีน
เบนโซไดอาซีปนส

1-3 วัน
2-5 วัน

2-5 วัน
4-14 วัน

ผูที่เสพเรื้อรัง
2-3 สัปดาห
2-3 สัปดาห
2-3 สัปดาห
อาจนานถึง
2-3 เดือน
อาจนานถึง
2-3 สัปดาห
อาจนานถึง
2-3 สัปดาห
อาจนานถึง
2-3 สัปดาห
อาจนานถึง 1 เดือน

*หมายเหตุ ขอมูลในตารางเปนคาอางอิงโดยประมาณ ทั้งนี้ระยะเวลาตรวจพบสารเสพติด ขึ้นอยูกับเมตาบอลิซึ่ม และการขับสารออกจากรางกาย
ของแตละบุคคล*จาก United Nations International Drug Control Programme. Rapid On-site Screening of Drug of Abuse. Scietific and
Technical Notes SCTIC/18 December 2001.
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บทที่ 3
หลักเกณฑ วิธีการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
การเตรียมบุคลากร
• เตรียม และอบรมเจาหนาที่
• ชี้แจงใหเขาใจถึงความสําคัญของการเก็บตัวอยางปสสาวะและขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง
การเตรียมสถานที่
จัดเตรียมหองสุขา หรือสถานที่ซึ่งจัดไวสําหรับถายปสสาวะ ดังนี้
• มีความสะอาด สะดวก และเหมาะสมกับการควบคุม
• หากเปนหองสุขา ตองไมมีผงซักฟอก สบู น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาดับกลิ่น หรือสารอื่นใดวางอยู
• ปดวาลวกอกน้ํา อางลางหนา ถาจําเปนตองมีที่กักเก็บน้ําใหเติมสารสีฟาลงไป เพื่อปองกันการนําน้ํา
ใสกระบอก แทนปสสาวะ
• ถาภายในหองน้ําเปนชักโครกใหใสสารสีฟาลงไปในชักโครกเชนกัน
การเตรียมวัสดุอุปกรณ
1. ขวดสําหรับบรรจุปสสาวะ ชนิดฝาเกลียวปดสนิทที่สะอาดและแหง ขนาดบรรจุประมาณ 60 มิลลิลิตร
2. กระบอกเก็บปสสาวะ
3. อุปกรณสําหรับผนึกขวด (PARAFILM)
4. ปากกากันน้ําสําหรับเขียนฉลาก
5. ฉลากปดขวดเก็บปสสาวะที่แสดงขอความรายละเอียดการเก็บปสสาวะ (ตามแบบฟอรมในภาคผนวก)
6. แบบฟอรมสําหรับบันทึกความยินยอมของผูเขารับการตรวจ หรือผูตองขัง
พรอมลายมือชื่อ และรายละเอียดของผลการตรวจเบื้องตน (ตามแบบฟอรมในภาคผนวก)
ขวดสําหรับบรรจุปสสาวะ

ปากกากันน้ําสําหรับเขียนฉลาก

กระบอกเก็บปสสาวะ

อุปกรณสําหรับผนึกขวด (PARAFILM)
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วิธีการตรวจหาสารเสพติด
ในการตรวจหาสารเสพติดใหโทษ ใหเจาหนาที่ผูตรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจกอนที่จะทําการตรวจ
และแจงเหตุอันควรเชื่อมั่น อันนํามาซึ่งการตรวจดังกลาว พรอมทั้งแจงใหทราบถึงขั้นตอนการตรวจปสสาวะของ
ผูตองขังที่เขารับการตรวจ โดยใหปฏิบัติตามวิธีการตรวจของชุดน้ํายาตรวจสอบหรือเครื่องมือแตละชนิด
การเตรียมการในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดใหมีบ ริเวณสําหรับผู เขารับการตรวจหรือทดสอบ เพื่อดําเนินการตรวจหรื อเก็บปสสาวะ
ภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณี เพื่อใหการตรวจหรือเก็บปสสาวะเสร็จสิ้นไปดวยความเรียบรอย
2. จั ด ให มี เ จ า หน า ที่ ผู ช ว ยในการตรวจหรื อ ทดสอบ เพื่ อ ให เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและ
ทันเหตุการณ
3. จัดใหมีอุปกรณในการเก็บปสสาวะ โดยใหใชขวดแกวหรือขวดพลาสติกปากกวาง พรอมฝาปด
ที่ ส ะอาดและแห ง มี ข นาดบรรจุ ไ ม น อ ยกว า 60 มิ ล ลิ ลิ ต ร มี อุ ป กรณ สํ า หรั บ ผนึ ก ฝาป ด ภาชนะเพื่ อ ป อ งกั น
การสับเปลี่ยนตัวอยาง และใหมีฉลากและกระดาษกาวเพื่อใชสําหรับปดผนึกขวดตัวอยางปสสาวะดวย
วิธีเก็บปสสาวะใหถือปฏิบัติ ดังนี้
1. นําบัญชีรายชื่อผูตองขัง ตามแดน/กองงาน/เรือนนอน มาตรวจสอบพรอมเรียงตามลําดับรายชื่อ
ใหเหมาะสมถูกตองกอนทําการเรียกชื่อ และทําการเรียกชื่อผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ ตามรายชื่อ
ตั้งแตลําดับแรกครั้งละประมาณ 10 คน โดยใหเวนระยะนั่งถายปสสาวะเพื่อสงตรวจ หางกันประมาณ 1 ชวงแขน
2. กอนเก็บปสสาวะตรวจ จะตองอธิบายใหผูตองขังทราบถึงวิธีการเก็บปสสาวะใหเรียบรอยวาเมื่อ
เรียกชื่อแลวใหขานนามสกุล และมารับขวดใสปสสาวะ (การขานนามสกุลเปนการปองกันผูตองขังที่มีพฤติกรรม
เสพยาเสพติด ปลอมแปลงหรือแอบอางเปนชื่อเพื่อนผูตองขังดวยกัน) เมื่อผูตองขังไดรับขวดไปแลว ใหถาย
ปสสาวะใหเต็มขวด หรือ จํานวนไมนอยกวา 30 มิลลิลิตร เมื่อเก็บตัวอยางปสสาวะเรียบรอยแลว ใหนําขวดบรรจุ
ปสสาวะกลับมาวางในถาดที่จัดเตรียมไวให หามแกะฉลากหมายเลขขางขวดออก หากฉลากหลุดใหแจงเจาหนาที่
ทราบดวย และกลับไปนั่งรอผลการตรวจรวมกับผูตองขังที่ปสสาวะแลว
3. จั ดให มีผูควบคุ มการถา ยปสสาวะของผูตองขังที่เขารับ การตรวจหรือทดสอบทุกครั้ง โดยผู
ควบคุมจะตองยืนคุมทางดานซาย ดานขวา ดานหนาและดานหลัง ทั้งนี้เพื่อปองกัน มิใหมีการกระทําใดๆ ที่ทําให
ปสสาวะนั้นเกิดการเจือจางหรือสับเปลี่ยนหรือการขอปสสาวะกันระหวางเพื่อนผูตองขัง
4. ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดใหโทษในเบื้องตนนั้น เมื่ออานผลแลวใหแจงผลการตรวจ
ให ผู ตองขั งที่เ ข า รั บ การตรวจหรื อทดสอบทราบ โดยหามเปดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแกผูที่ไมมีห นาที่
เกี่ยวของ และใหเก็บรักษาผลการตรวจหรือทดสอบไวเปนเอกสารลับ
5. กรณีตรวจพบสารเสพติด ใหผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจที่เปนเจาของปสสาวะมาทําการ
ปสสาวะใหมอีกครั้ง เพื่อนําผลการตรวจมาเทียบเคียงกับผลการตรวจครั้งแรกวาตรงกันหรือไม เมื่อผลการตรวจ
ตรงกัน ใหผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจลงลายมือชื่อบนฉลากปดขวดเก็บปสสาวะ และลงลายมือชื่อของเจาหนาที่
ผูควบคุมการเก็บตัวอยางปสสาวะนั้น โดยปดปากขวดใหสนิทพรอมผนึกปากขวดดวยแถบกาวไว แลวใหรีบจัดสง
ขวดเก็บตัวอยางปสสาวะดังกลาวในสภาพที่แชเย็น อุณหภูมิ 4-8 องศา ไปยังหนวยงานตรวจยืนยันผลโดยเร็ว
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6. ทั้งนี้ในกรณีตรวจพบสารเสพติดในเบื้องตน ใหทําบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางปสสาวะ
และผลการตรวจหรือทดสอบ โดยกระทําตอหนาผูตองขังที่เขารับการตรวจหรือทดสอบ โดยเจาหนาที่ผูตรวจหรือ
ทดสอบจดบันทึกขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล คดี กําหนดโทษ และอายุผูตองขัง ที่เขารับการตรวจหรือ
ทดสอบ ประกอบด ว ย วั น เวลา และเรื อนจํา/ทัณฑสถานที่เก็บ ตัว อยาง พรอมทําการชี้แจงถึงวัตถุป ระสงค
คือ เพื่อจะสามารถเรียกตัวผูตองขังมารับทราบผลการตรวจยืนยันในภายหลัง กอนจะดําเนินการทางวินัยและ
ดําเนินการทางคดีตอไปวาผูตองขังดังกลาวเปนผูมีสารเสพติดใหโทษอยูในรางกาย (ตามแบบฟอรมที่กําหนดไว
ในภาคผนวกทายระเบียบนี้)
* กรณีพบผลบวกในการตรวจหรือทดสอบในเบื้องตน จะนําผลดังกลาว มาลงโทษไมได จนกวา
จะไดรับผลการตรวจยืนยันจากหนวยงานตรวจยืนยันยันผล *
หนวยงานสงตรวจยืนยันยันผล

แหงชาติ
สาธารณสุข

1. สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานแพทยใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
2. กองพิสจู นหลักฐานหรือกองกํากับการวิทยาการเขต สํานักงานวิทยาการตํารวจ สํานักงานตํารวจ
3. สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุตธิ รรม
4. สํานักยาและวัตถุเสพติด หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
5. สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ หรือ ศูนยบําบัดยาเสพติด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
6. โรงพยาบาลของรัฐ
7. หนวยงานอื่นของรัฐ หรือ สถาบันอื่นที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษกําหนด

การเก็บรักษาตัวอยางปสสาวะ
การเก็บรักษาตัวอยางปสสาวะที่ตรวจพบผลบวก เพื่อสงตรวจยืนยันผล ใหปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตองของฉลาก
2. ปดและผนึกฝาขวดใหแนนหนา
3. เก็บรักษาในสภาวะความเย็นอุณหภูมิ 4-8 องศา หากมีความจําเปนตองเก็บตัวอยางปสสาวะ
เปนระยะเวลานานควรแชแข็ง
การนําสงตัวอยางเพื่อตรวจยืนยัน
1. ใหเจาหนาที่นําตัวอยางปสสาวะที่ตองการตรวจยืนยัน สงไปยังสถานตรวจพิสูจนโดยเร็วที่สุด
ในสภาพแช เย็ น (กรณีใสกระติกและแช เย็ นดวยน้ําแข็งใหซอนถุงพลาสติก เพื่อปองกันมิใหส ลากเลอะเลือน)
พรอมหนังสือนําสงปสสาวะที่ออกโดยหนวยงานที่นําสง
2. ในระหวางนําสงตองควบคุมดูแลตัวอยาง ระวังอยาใหมีการสับเปลี่ยน สูญหาย หรือถูกความรอน
3. ไมควรสงตัวอยางทางพัสดุไปรษณีย เพราะตัวอยางอาจหกเสียหาย หรือตัวอยางอาจสูญหายได
ขอควรระวัง*
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเก็บปสสาวะจะตองระมัดระวัง โดยสวมถุงมือและผาปดจมูก
เพื่อปองกันสิ่งปนเปอนและการติดเชื้อโรคจากปสสาวะได
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แนวทางการเปนพยานในชั้นศาล
เมื่อผ านกระบวนการในการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในผูเขารับการตรวจหรือผูตองขังจนถึ ง
ขั้นตอนการสงตรวจยืนยันผลแลว และการตรวจยืนยันผลปรากฏวาพบอนุพันธสารเสพติด ซึ่งยาเสพติดถือเปน
สิ่งตองหามนําเขาภายในเรือนจําและทัณฑสถาน ทางเรือนจําและทัณฑสถานจะไดดําเนินการแจงความรองทุกข
กลาวโทษ กรณีตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะผูเขารับการตรวจหรือผูตองขัง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติ ด
ใหโทษ ซึ่งในกระบวนการดังกลาว อาจนํามาสูขั้นตอนการเปนพยานโจทกในชั้นศาลของเจาพนักงานเรือนจํา
หรื อเจ าหน าที่ ผู เ กี่ ย วข อง ที่ได รั บ มอบหมายใหป ฏิ บั ติ ห นาที่ใ นการตรวจปส สาวะหาสารเสพติด ในผูต องขั ง
ซึ่ งขั้ น ตอนการเป น พยานในชั้ น ศาลนั้ น ขอบเขตหนา ที่ความรั บ ผิ ดชอบของผู ทํา การตรวจเบื้องตน ที่จ ะตอบ
ขอซักถามเกี่ยวกับวิธีดําเนินการตรวจตามแนวทางขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
กระทรวงสาธารณสุข เกี่ ย วกั บ การกํ า หนดหลักเกณฑ วิธีการในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมใด
มียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม ซึ่งขั้นตอนดังกลาวจะประกอบดวย
1. การเตรียมวัสดุอุปกรณมีอะไรบาง
2. ขั้นตอนวิธีการตรวจหาสารเสพติด ซึ่งมีองคประกอบตั้งแตการจัดใหมีบริเวณสถานที่ตรวจ,
เจาหนาที่ชวยในการตรวจ
3. วิธีการเก็บปสสาวะ เชน การเรียกชื่อของผูเขารับการตรวจหรือผูตองขังตามแดน/กองงาน/
เรือนนอน มาตรวจสอบกอนเก็บปสสาวะ การจัดเจาหนาที่ผูควบคุมการตรวจ เอกสารที่เกี่ยวของ
4. การเก็บตัวอยางปสสาวะ กรณีผลการตรวจเปนบวก ไดบันทึกขอมูลของผูเขารับการตรวจหรือ
ผูตองขังตามแบบฟอรมที่กําหนดไว เชน ลําดับหมายเลข ชื่อ-นามสกุล ผลการตรวจ วันที่ตรวจ สถานที่ตรวจ ผูทํา
การตรวจ เปนตน
5. ชื่อหนวยงานที่ไดดําเนินการสงตรวจยืนยันผล
ซึ่งผู รับผิ ดชอบในการตรวจ จะตองอธิบ ายในขั้น ตอนดังกลาวไดชัดเจนโดยละเอียด ในสวนของ
ขั้ น ตอนการตรวจยื น ยั น ผลจะเป นหน า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบของหน ว ยงานที่ ได ดํ าเนิน การตรวจยื น ยั น จะเป น
ผูเกี่ยวของในการตอบขอซักถามตอไป
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ขั้นตอนวิธีการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด

จัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์

จัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู ่วย
ในการตรวจ

ขันตอนการอ่
้
านและแปลผล
การตรวจเบื ้องต้ น

จัดเตรี ยมสถานที่
สําหรับการตรวจ

ขันตอนการเก็
้
บปั สสาวะเพื่อการ
ตรวจหาสารเสพติดเบื ้องต้ น

ขันตอนการส่
้
งปั สสาวะเพื่อตรวจ
ยืนยันผลหาสารเสพติด
(กรณีตรวจปั สสาวะพบผลบวก)
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การตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในเรือนจําและทัณฑสถาน

จัดเตรี ยมรายชื่อผู้ต้องขังตามแดน/กองงาน/เรื อนนอนพร้ อมเรี ยงลําดับตามรายชื่อ

เรี ยกชื่อผู้ต้องขังตามลําดับรายชื่อพร้ อมแจกกระบอก
ใส่ ปัสสาวะ

ควบคุมการปั สสาวะเมื่อผู้ต้องขัง
ปั สสาวะเสร็จแล้ วให้ วางกระบอก
ใส่ ปัสสาวะลงในถาดที่จัดเตรี ยมไว้

ดําเนินการตรวจปั สสาวะเพื่อหา
สารเสพติดเบือ้ งต้ น ด้ วยชุดทดสอบ

อ่ านผลการตรวจปั สสาวะเบือ้ งต้ น
กรณีตรวจพบสารเสพติดให้ ทาํ การ
บันทึกข้ อมูลประวัตผิ ้ ูต้องขังลงใน
สลากข้ างขวดและเอกสารการนําส่ ง
ตรวจยืนยันผล

14

ขั้นตอนการนําสงปสสาวะเพื่อตรวจยืนยันผล

นําปั สสาวะที่ตรวจพบสารเสพติดในเบื ้องต้ นบรรจุขวดพลาสติก
ปิ ดสลากรายชื่อและข้ อมูลผู้ต้องขังข้ างขวด พร้ อมปิ ดผนึกปากขวด

เก็บรักษาตัวอย่างปั สสาวะในสภาวะความเย็น ๔-๘ องศา
และนําส่งโดยเร็ วที่สดุ
*หากมีความจําเป็ นต้ องเก็บตัวอย่างปั สสาวะ
เป็ นระยะเวลานานควรแช่แข็ง*

จัดทําหนังสือนําส่งตัวอย่างปั สสาวะไปยังหน่วยงานตรวจ
ยืนยันผล

หลังจากรับทราบผลการตรวจยืนยันพบว่าเป็ นผลบวกจริ ง
ให้ รวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินการตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด
ให้ โทษในผู้ต้องขัง
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ภาพตัวอยางขั้นตอนการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดเบื้องตน
ในเรือนจําและทัณฑสถาน

การจัดเตรียมบุคลากรและการจัดเตรียมสถานที่ตรวจ

การอธิบายขั้นตอนการตรวจและการเรียกชื่อผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจปสสาวะ

การจัดระเบียบและการควบคุมการเก็บปสสาวะ

การตรวจปสสาวะและการแปลผลการตรวจเบื้องตน
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บทที่ 4
การเลือกใชชุดทดสอบหาสารเสพติด
ชุดทดสอบสารเสพติดที่มีจําหนายในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดและหลายแหลงผลิต ทั้งที่ผลิต
ในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลีใต เวียดนาม
และมาเลเซีย เปนตน ทําใหมีความแตกตางทั้งทางดานคุณภาพ และมาตรฐานของชุดทดสอบ
การเลือกใชชุดทดสอบ ควรมีการพิจารณาคุณลักษณะของชุดทดสอบ ดังนี้
1. ใชสําหรับทดสอบสารเสพติดประเภทใด
2. ชนิดของสารสําคัญหรือสารเมตาบอไลตที่ใชในการตรวจ
3. ชนิดของชุดทดสอบ เชน เปนชุดทดสอบชนิดแถบหรือชนิดตลับ
4. คาเกณฑตัดสินผลบวก (Cut-off) หมายถึง เกณฑการวัดขั้นต่ําสุดตามกฎหมายที่ใชตัดสินวา
ในปสสาวะมีสารเสพติดหรือไม
5. สารที่มีผลรบกวน (Interference) หมายถึง สารเคมีที่ไมใชสารเสพติดที่ตองการตรวจ แตให
ผลบวกกับชุดทดสอบ
6. การศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีอื่น (Method Comparison) แสดงถึงความถูกตอง แมนยําในการ
อานผล เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทดสอบมาตรฐานอื่นๆ เชน วิธี GC/MS
7. ความคงตั ว (Stability) แสดงถึ ง อายุ ก ารใช ง านของชุ ด ทดสอบ เมื่ อ เก็ บ รั ก ษา ณ สภาวะ
ที่กําหนดในคูมือการใชงาน
ตาราง ชนิดสารเสพติด สาระสําคัญ สารเมตาบอไลต สารที่ตรวจพบไดในปสสสาวะ และคา (Cut-off) ของชุดทดสอบ
ชนิดสารเสพติด
สารสําคัญ
สารเมตาบอไลต
สารที่ตรวจพบได
คา Cut-off
(นาโนกรัม/มิลลิลิตร)
ในปสสาวะ
ยาบา/ไอซ
เมทแอมเฟตามีน
แอมเฟตามีน
เมทแอมเฟตามีน
1000
แอมเฟตามีน
ยาอี
MDMA
MDA
MDMA, MDA
1000
ยาเลิฟ

MDA

MDA

MDA

1000

กัญชา

แคนนาบินอยด

∆9-THC

∆9-THC

50

เฮโรอีน

เฮโรอีน

มอรฟน, 6MAM

มอรฟน, 6MAM

300

มอรฟน

มอรฟน

M3G

มอรฟน, M3G

300

โคเดอีน

โคเดอีน

มอรฟน,โคเดอีน
C6G
สารกลุม
เบนโซไดอาซีปนส

มอรฟน,โคเดอีน
C6G
สารกลุม
เบนโซไดอาซีปนส

300

สารกลุม
เบนโซไดอาซีปนส

สารกลุม
เบนโซไดอาซีปนส

300

17

ตัวอยางชุดทดสอบสําเร็จรูปแบบตลับ
1. วางชุดทดสอบบนพื้นราบที่สะอาด
2. บันทึกชื่อรหัสตัวอยางที่ตองการตรวจ
ลงบนชุดทดสอบ
3. ดูดปสสาวะและคอยๆหยดปสสาวะ
ในแนวตั้งฉากทีละหยดในหลุมทดสอบ ระวังไมให
มีฟองอากาศหรือตะกอนของตัวอยางลงในหลุมทดสอบ
4. จับเวลาและอานผลตามคูมือการใช
5. ไมควรอานผลทดสอบเมื่อเลยชวงเวลาที่ระบุในคูมือการใช
การอานผล
การอานผลบวก หรือผลลบ ของชุดทดสอบที่ใชหลักการภูมิคุมกันวิทยาใหดูแถบสีที่เกิดขึ้น ณ ตําแหนง
(T) และตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) ดังนี้
การอานผลบวก มีแถบสีมวงแดงเกิดขึ้นเพียงเสนเดียว ณ ตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) และไมมีแถบสี
เกิดขึ้น ณ ตําแหนงทดสอบ (T)
การอานผลลบ มีแถบสีมวงแดงเกิดขึ้น 2 เสน ณ ตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) และ ณ ตําแหนงทดสอบ (T)
แปลผลไมได มี 2 กรณี คือ
1. ไมมีแถบสีมวงแดง ทั้งตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) และ ตําแหนงทดสอบ (T)
2. เกิดแถบสีมวงแดงเฉพาะตําแหนงทดสอบ (T) แตไมมีแถบสี ณ ตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) แสดงวา
ชุดทดสอบนั้นเสื่อมคุณภาพหรือ ผลิตไมไดมาตรฐาน
การอานชุดทดสอบชนิดตลับ

อานผล 1-5 นาที
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บทที่ 5
แนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบ
ชุ ด ทดสอบสารเสพติ ด จั ด เป น เครื่ อ งมื อ แพทย โ ดยทั่ ว ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ แพทย
พ.ศ. 2551 ซึ่งผูนําเขาชุดทดสอบจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549
ที่กําหนดใหผูนําเขาตองแนบหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต และหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ
ผูผลิต ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรองประกอบการนําเขา
เครื่องมือแพทย ใชแสดง ณ ดานศุลกากร
ขั้นตอนการจัดซื้อชุดทดสอบ
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
• ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะชุดทดสอบและเอกสารที่เกี่ยวของ
• ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบตามเอกสาร
• ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคของชุดทดสอบ
• ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
• ขั้นตอนที่ 5 การตรวจรับชุดทดสอบ
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะชุดทดสอบและเอกสารที่เกี่ยวของ
(1) หลักการทดสอบ เชน ชุดทดสอบสําหรับการใชตรวจสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะที่ใชหลักการ
ภูมิคุมกันวิทยา โดยอาศัยปฏิกิริยาการแยงที่ (competitive binding immunoassay) และกําหนดขอบงใช เชน
เปนชุดทดสอบชนิดแถบสําหรับจุมลงในปสสาวะ หรือเปนชุดทดสอบชนิดตลับ มีหลุมหยดตัวอยาง
(2) ลักษณะ และรายละเอียดของชุดทดสอบ เชน ชุดทดสอบแตละชุดมีอักษรยอแสดงชนิดสารเสพติดที่
ตองการทดสอบ และมีวัสดุกันความชื้น สําหรับชุดทดสอบแบบตลับ ตองมีหลอดดูดตัวอยาง เปนตน
(3) ลั กษณะและรายละเอี ย ดบนภาชนะบรรจุ เชน ชุดทดสอบแตล ะชุดแยกบรรจุในซองอลูมิเนีย ม
ผนึกสนิท เพื่อปองกันความชื้นที่อาจมีผลตอตอผลการทดสอบ และระบุรายละเอียดบนซองบรรจุ เชน ชื่อทางการคา
ชื่อบริษัทผูผลิต ชื่อการทดสอบ รุนที่ผลิต วันหมดอายุ คาเกณฑตัดสินผลบวก (Cut-off) วิธีการใช การอานผล
และการเก็บรักษา เปนตน
(4) รายละเอียดของคูมือการใช เชน ควรอธิบายหลักการ วิธีทดสอบการใช ระยะเวลาในการอานผล
ขอควรระวัง การเก็บรักษา รายชื่อสารรบกวนและความเขมขน และคาเกณฑตัดสินผลบวก เปนตน
(5) วิ ธี การใช ชุ ด ทดสอบ และระยะเวลาที่ ใ ชใ นการอ า นผล เช น วิ ธี ก ารใช ชุด ทดสอบ จะต องง า ย
ในขั้นตอนเดียว มีคําอธิบายที่เขาใจและระบุขั้นตอนอยางละเอียด เชน ระบุจํานวนหยดปสสาวะที่ใช หรือวิธีการ
จุมแถบลงในตัวอยางปสสาวะ ระยะเวลาการอานผล และการแปลผล ควรมีรูปประกอบเพื่อความเขาใจไดดียิ่งขึ้น
(6) วิธีการอานผล อธิบายวิธีการอานผลและมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจนเพื่อความเขาใจ
ผลบวก จะเห็นเปนเสนคมชัดที่ตําแหนงควบคุม (C) เพียงเสนเดียว
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ผลลบ จะเห็นเปนเสนคมชัด 2 เสน ที่ตําแหนงควบคุม (C) และตําแหนงทดสอบ (T)
(7) ค าเกณฑการตัดสิน ผลบวก ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจ หรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีสารเสพติดอยูในรางกาย
หรือไม ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2543 และคาความคลาดเคลื่อนในชวงที่ยอมรับได
ตัวอยาง คาเกณฑการตัดสินวาเปนผูมีสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะตั้งแต 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
ขึ้นไป โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนในชวงที่ยอมรับคือ ±25% ของคาเกณฑตัดสิน
(๘) ระบุอายุการใชงานที่กําหนดโดยผูผลิต ตองไมต่ํากวา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับชุดทดสอบ
(๙) ผูจําหนายจะตองยินยอมเปลี่ยนทดแทนชุดทดสอบให หากนําไปใชแลวพบวาชุดทดสอบมีปญหา
กอนวันหมดอายุการใชงาน
เอกสารที่เกี่ยวของ
(1) หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต
(2) เอกสารแสดงประสิทธิภาพของชุดทดสอบ
• เอกสารแสดงผลการศึกษาความไว
• เอกสารแสดงผลการศึกษาคาความจําเพาะ
• เอกสารแสดงผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑชุดทดสอบ
• เอกสารเปรียบเทียบผลการใชชุดทดสอบกับวิธีมาตรฐานอื่นๆ (ถามี) เชน เปรียบเทียบกับชุด
ทดสอบอื่น หรือเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะหอื่น
(3) กรณีเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ผูขายจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้
• ใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากผูผลิต
• หนังสือรับรองการขายในประเทศผูผลิต (Certificated of Free Sale)
ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบและเอกสาร
ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารของชุดทดสอบ เอกสารที่แนบ
จะตองมีขอมูลและแสดงรายละเอียดไดถูกตอง ครบถวน ดังนี้
(1) หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑที่ตองการจัดซื้อ และเอกสารจะตองไมหมดอายุ
(2) รายงานการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑชุดทดสอบ จะตองระบุจํานวนชุดทดสอบ รุนผลิต
ที่ใชศึกษา วิธีการทดสอบ อุณหภูมิที่ทดสอบ ระยะเวลาที่ทดสอบ ความถี่ในการทดสอบ การกําหนดอายุการใช
งาน และการเก็บรักษาชุดทดสอบ
(3) ใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากผูผลิตวาบริษัทใดเปนผูแทนจําหนาย และใบรับรองนั้นจะตอง
ไมหมดอายุ
(4) เอกสารรับรองการขายจากผูผลิต ตองระบุรายการชุดทดสอบที่ผลิต ชื่อและที่ตั้งบริษัทผูผลิต และ
ขอความที่แสดงชุดทดสอบนั้นมีขายอยูในประเทศผูผลิต
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ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคของชุดทดสอบ
วิธีที่ ๑
(๑) ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะที่ไมมีสารเสพติด (Negative Urine) อยางนอย 3 ครั้ง
เกณฑการประเมินผล ชุดทดสอบที่ผานมาตรฐานจะตองใหผลลบในการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง
(๒) ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะที่มีความเขมขนของสารเสพติดผลบวกหรือสารเมตาบอไลต
ที่ +50% ของคาเกณฑการตัดสิน อยางนอย 3 ครั้ง
เกณฑการประเมินผล ชุดทดสอบที่ผานมาตรฐานจะตองใหผลบวกในการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง
วิธีที่ 2 ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะ ที่ตรวจสอบในขั้นยืนยันผลแลววาใหผลบวกจริง ผลลบจริง
(1) ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะที่ใหผลลบจริง (True Negative Urine) อยางนอย 3 ครั้ง
เกณฑการประเมินผล ชุดทดสอบที่ผานมาตรฐานจะตองใหผลลบในการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง
(2) ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะที่ใหผลบวกจริง (True Positive Urine) อยางนอย 3 ครั้ง
เกณฑการประเมินผล ชุดทดสอบที่ผานมาตรฐานจะตองใหผลบวกในการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง
ขอเสนอแนะ
• ตัว อยางปสสาวะที่จ ะใชในการทดสอบทางเทคนิค ใหประสานขออนุเคราะหจากสถานตรวจพิสูจ น
ยาเสพติดในปสสาวะขั้นยืนยันผลในพื้นที่ เชน โรงพยาบาลทั่วไป ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย หรือสํานักยาและ
วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน
• การทดสอบทางเทคนิค เป น ข อมูล ประกอบการพิจ ารณาจัดซื้อที่สําคัญ บงบอกถึงคุณภาพของชุด
ทดสอบ จึงควรมีการทดสอบทางเทคนิคดวยตัวอยางปสสาวะที่ใหผลบวกและผลลบจริง (วิธีที่ 2) เปนอยางนอย
• หนวยจัดซื้อ สามารถดําเนินการทดสอบตามความพรอมในการจัดหาตัวอยางทดสอบ ในที่นี้ไดเสนอ
วิธีการทดสอบ 2 วิธี อยางไรก็ตามแตละวิธีจะมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล
การประเมินผลชุดทดสอบ จะตองพิจารณาตามลําดับขั้นดังนี้
(1) เปนชุดทดสอบที่มีคุณลักษณะเปนไปตามที่กําหนด และมีเอกสารแสดงที่ถูกตองครบถวน
(๒) มีผลการทดสอบทางเทคนิคถูกตอง ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
(๓) ราคาเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจรับชุดทดสอบ
เพื่อความมั่ นใจวาชุดทดสอบที่ ไดรับจริ งมี คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ กําหนด โดยเฉพาะชุ ดทดสอบ
ที่ส งมอบต า งรุน ที่ ผ ลิตจากที่ทดสอบทางเทคนิคแลว รวมทั้งกรณีที่จัดซื้อชุดทดสอบปริมาณมากๆ อาจจะได
ชุดทดสอบหลายรุนที่ผลิต ดังนั้นหนวยงานจัดซื้อควรปฏิบัติดังนี้
5.1 สุมชุดทดสอบทุกรุนที่ผลิต และทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคซ้ํา
5.2 ระบุอายุการใชงานทุกรุนที่ผลิต ซึ่งตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 1 ป โดยผูผลิต
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แบบฉลากปดขวดเก็บปสสาวะที่แสดงรายละเอียดการเก็บปสสาวะ

วันที่เก็บตัวอยาง.....................................ลําดับที่..........................
เรือนจํา/ทัณฑสถาน.....................................................................
ชือ่ /สกุล........................................................................................
เพศ...................................................อายุ.....................................
ผลการตรวจพบ............................................................................
หนวยงานที่เก็บตัว อยาง.....................................................
ลายมือชื่อผูเก็บตัวอยาง................................................................
ลายมือชื่อผูรบั การตรวจ...............................................................
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รท.ต. ๑
แบบบันทึกการยินยอมตรวจปสสาวะและผลการตรวจสอบเบื้องตน
เลขที่ผูเขารับการตรวจ..............................
วันที่............เดือน ........................พ.ศ. ......................................
บันทึกนี้จัดทําขึ้นเพื่อแสดงวา
วันนี้ .............................. เวลาประมาณ ................น. ขาพเจาผูตองขัง...........................................
อายุ..................ป เรือนจํ า/ทัณฑสถาน .............................................มาทําการตรวจปสสาวะเบื้องตน
เพื่อหาสารเสพติดในรางกาย เนื่องจากสงสัยวาเปนผูเสพยาเสพติดใหโทษประเภท........................................
โดยตรวจดวยชุดน้ํายาตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะของ ....................................................... โดยใหผูตองขัง
ที่เขารับการตรวจปสสาวะใสขวดพลาสติก และนําน้ําปสสาวะหยดลงในชองทดสอบ ๒-๓ หยด แลวสังเกต
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่แถบตรวจ หากพบสารเสพติด แถบทําปฏิกิริยาทางเคมีจะเกิดเปนผลบวก
อนึ่ง ในการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดเบื้องตนครั้งนี้ ไดกระทําโดยมีเหตุสงสัยอยางยิ่ง มิไดบังคับ
ขูเข็ญหรือทํารายรางกาย หรือเรียกรองเอาทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดมาเปนของตนเองหรือผูอื่น และรับ
การตรวจยินยอมดวยความสมัครใจของผูรับการตรวจเองใหการทําการตรวจสอบในครั้งนี้
อานใหฟง ผูรับการตรวจทราบเขาใจดีแลว และยินยอมใหตรวจสอบ จึงไดทําการตรวจสอบ ซึ่งผล
การตรวจสอบเบื้องตน ดังนี้
(...........) ไดผลลบ หมายถึง ไมพบสารเสพติดในรางกาย
(...........) ไดผลบวก หมายถึง นาเชื่อวาจะมีสารเสพติดในปสสาวะที่ตรวจดังกลาว
เมื่อตรวจสอบเสร็จแลว จึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ )...................................................................ผูตองขังที่รับการตรวจ
(...................................................................)
(ลงชื่อ )...................................................................ผูทําการการตรวจ
(...................................................................)
(ลงชื่อ )....................................................................พยาน
(...................................................................)
รท.ต. ๒
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แบบรายงานผลการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดใหโทษในรางกาย
สถานที่ตรวจ ........................................................................................................................................................
วันที่ .................เดือน .....................พ.ศ. .....................ระหวางเวลา ...................น.ถึง. .......................น.
ลําดับ
ชื่อ –สกุล
ที่ ผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ

สรุปผล

รายละเอียด
เอกสารสําคัญ

ผูเขารับการตรวจหรือทดสอบทั้งสิ้น

ผลการตรวจหรือทดสอบ
ผลบวก
ผลลบ

หมายเหตุ

........................ราย

ผลการตรวจหรือทดสอบเบื้องตน ผลบวก ....................ราย ผลลบ ........................ราย
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนาที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน ............................................ราย
อื่น ๆ (ระบุ)
ลงชื่อ ..................................................................ผูรายงาน
(...............................................................)
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คณะผูจัดทํา
๑. นางสาวจุฑารัตน จินตกานนท

ผูอํานวยการกองบริการทางการแพทย

๒. นางสาวนุชนาถ ภูระยา

หัวหนากลุมงานเวชศาสตรชันสูตรฯ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
และเลขานุการ

๓. นายธีรวุฒิ พันธขาม

เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยปฎิบัติงาน

คณะทํางาน
และผูชวยเลขาฯ

๔. นายสุรสิทธิ์ เอี่ยมทุเรียน

เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน

คณะทํางาน
และผูชวยเลขาฯ
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เอกสารอางอิง
- ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม
- คู มื อและแนวทางการจั ด ซื้ อ ชุ ด ทดสอบสารเสพติ ดในป ส สาวะ สํ า นั กยาและวั ต ถุ เ สพติ ด
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
- คูมือการทดสอบสารเสพติดในปสสาวะ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

