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คํานํา 

 

     ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ท่ีทวีความรุนแรง นับเปนปญหาสําคัญท่ีรัฐบาล                

ไดใหความสําคัญในการปองกันและปราบปรามอยางเรงดวน เนื่องจากยาเสพติด สงผลกระทบใหเกิด

ปญหาอาชญากรรม และปญหาสังคมท่ีมีผลตอความม่ันคงของประเทศชาติ กรมราชทัณฑเปนองคกรหลัก                  

ท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัยผูกระทําความผิด ท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม              

ตามคําพิพากษาของศาล  จึงตองมีมาตรการในการควบคุม ดูแลผูตองขัง ท้ังคดียาเสพติด และคดีอ่ืนๆ  

รวมถึงการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจําและทัณฑสถาน  นอกเหนือจากการจูโจม              

ตรวจคนหายาเสพติด และสิ่งของตองหามภายในเรือนจําฯ  กรมราชทัณฑไดนําวิธีทางวิทยาศาสตรท่ีมี

ความถูกตอง เชื่อถือได มาใชในการตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในชีววัตถุ เชน “ปสสาวะ”  ดวยชุดทดสอบ

หาสารเสพติดเบื้องตน  ซ่ึงเปนวิธีการท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน และนําผลการตรวจพบสารเสพติด

ดังกลาวในเบื้องตน   สงตรวจยืนยันอีกครั้ง  ในหนวยงานภาครัฐท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล  

เพ่ือนําผลการตรวจมาบําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพผูตองขัง ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เลิกยาเสพติด           

กอนไดรับการพนโทษ  เพ่ือคืนคนดี มีคุณคา สูสังคม 

 การจัดทําคูมือฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหเรือนจําและทัณฑสถาน ไดใชเปนแนวทางในการ                          

ดําเนินงานการตรวจหาสารเสพติดในเบื้องตน ใหถูกตองตามหลักวิชาการและนํามาปฏิบัติใหสอดคลอง

เปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเปนประโยชนตอเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ  และคณะผูจัดทําหวังวา

จะเปนการชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป  
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บทท่ี 1 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับยาเสพติด 

       ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ท่ีมีผลตอรางกาย และระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ พฤติกรรม และทําใหเกิดการเสพติด ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม         

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 สามารถจําแนกยาเสพติดไวเปน 3 กลุม คือ 

       1.  ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ เม่ือรับเขาสูรางกายแลวทําใหเกิดผลเสีย       

ตอรางกายและจิตใจ เชน ตองเพ่ิมขนาดหรือปริมาณการเสพข้ึนเรื่อยๆ และเม่ือหยุดเสพจะเกิดอาการถอนยา            

เม่ือขาดยาจะมีความตองการเสพสารนั้นอยางรุนแรง ท้ังทางรางกายและจิตใจ และสุขภาพท่ัวไปจะทรุดโทรม 

ตัวอยางเชน ยาบา เฮโรอีน โคเคน และกัญชา เปนตน 

       2.  วัตถุออกฤทธิ์ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซ่ึงมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง และเกิดการ

เปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของผูท่ีไดรับสารเหลานี้ ตัวอยางเชน เคตามีน(ยาเค) อัลปราโซแลม และไดอาซีแพม    

เปนตน 

       3.  สารระเหย หมายถึง สารประกอบอินทรียเคมี ประเภท ไฮโดรคารบอน ท่ีไดจากน้ํามัน ปโตร

เลี่ยมและกาซธรรมชาติ มีคุณสมบัติสามารถระเหยไดงายท่ีอุณภูมิหอง สารระเหยท่ีเปนสารเคมี เชน โทลูอีน            

อาซิโตน เอทิลอะซิเตต เปนตน และ ผลิตภัณฑท่ีมีสารระเหยเปนสวนประกอบ ไดแก ทินเนอร แลคเกอร              

กาวอินทรียธรรมชาติ กาวอินทรียสังเคราะห และลูกโปงวิทยาศาสตร เปนตน 

       ในท่ีนี้จะขอกลาวถึงยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์เฉพาะท่ีใชตรวจโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน 

ไดแก ยาบา ไอซ ยาอี มอรฟน/เฮโรอีน/ฝน กัญชา โคเคน และ ยากลุมเบนโซไดอาซีปนส ดังนี้ 

 

ยาบา  

       ยาบามีลักษณะเปนเม็ดกลม นูนเล็กนอย ดานหนึ่งเรียบ 

อีกดานหนึ่งมีตัวอักษร “wy” สวนใหญมีสีสมแดง บางครั้งจะพบ                                                 

ยาบาสีสม สีน้ําตาล และสีเขียว  โดยท่ัวไปยาบามีเสนผาศูนยกลาง                                                   

0.6 มิลลิเมตร มีความหนา 2.5-3.0 มิลลิเมตร น้ําหนักเม็ดละ  

90 มิลลิกรัม 

   ปจจุบัน  ยาบาสวนใหญประกอบดวยสารเมทแอมเฟตามีน  (Methamphetamine)  ประมาณ  

15-25 % โดยน้ําหนัก ผสมกับคาเฟอีน (Caffeine) ปริมาณเมทแอมเฟตามีนรวมกับคาเฟอีนโดยรวมประมาณ 

85-95 % โดยน้ําหนัก บางครั้งจะพบยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์อ่ืนผสมปนดวย 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  

ท่ีมีความบริสุทธิ์สูง คือมากกวา 85% ข้ึนไป นิยมเสพโดยการสูบ มีการ 

ออกฤทธิ์และการขับออกจากรางกายเชนเดียวกันกับยาบา 

     ไอซ คือ เมทแอมเฟตามีน จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 1 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
 

ยาอี  
     ยาอี เปนชื่อใชเรียกยาเสพติดท่ีใชในสถานบันเทิง สวนใหญท่ีพบ  คือ 3,4-เมทิลลีนไดออกซี              

เมทแอมเฟตามีน มีชื่อเรียกอ่ืน เชน  เอ็มดีเอ็มเอ (MDMA), อาดัม (ADAM),  เอ็กตาซ่ี (Ecstasy หรือ XTC)           

เปนตน รองลงมาคือ เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน  (Methylenedioxyetamine: MDA) มีชื่อเรียกอ่ืน 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  

และจะมีอาการประสาทหลอนข้ันรุนแรง คือ รูสึกรอน หัวใจเตนเร็ว ความดัน 

โลหิตสูง ไดยินเสียงและเห็นแสงผิดไปจากความจริง ไมสามารถควบคุมอารมณตนเองได การเสพเพียง 1-2 ครั้ง 

สามารถทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกายและเซลลสมอง ทําใหมีอารมณเศราหมองหดหูอยางมาก และ                 

มีแนวโนมการฆาตัวตายสูงกวาคนปกต ิ

     MDMA, MDA และ MDE จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 1  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด      

ใหโทษ พ.ศ. 2522 
 

มอรฟน/เฮโรอีน/ฝน  
     มอรฟน เฮโรอีน และฝน เปนยาเสพติดในกลุมโอปเอตส (Opiates)  

ท่ีไดจากพืชฝน (Opium) 

     มอรฟน (Morphine) 

     เปนสารอัลคาลอยดสําคัญในพืชฝน มีฤทธิ์แรงกวาฝน 8-10 เทา 

 มีลักษณะเปนผงสีขาวหรือสีเทาเกือบขาว ไมมีกลิ่น มีรสขม 

               มอรฟนจัดเปนยาเสพติดประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
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เฮโรอีน (Heroin) 
               
                เปนยาเสพติดท่ีสังเคราะหไดจากมอรฟน มีฤทธิ์รุนแรง 

กวามอรฟนประมาณ 4-8 เทาและแรงกวาฝนประมาณ 30-90 เทา 

โดยท่ัวไปมีลักษณะเปนผงสีขาว สีนวล หรือ สีครีม ไมมีกลิ่น มีรสขม 

                เฮโรอีน จัดเปนยาเสพติดประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 
 

 

ฝน (Opium)  

               มีลักษณะเปนยางเหนียวสีขาว (Latex) ไดจากการกรีด (scoring) 

ผลฝนสดท่ียังไมโตเต็มท่ี ท้ิงไวแหงจะเปนสีดํา ประกอบดวยสารอัลคาลอยด 

หลายชนิด ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ มอรฟน ประมาณ 10-16% นอกจากนี้ ยังมี 

อัลคาลอยดอ่ืนๆ เชน โคเดอีน (Codeine) ทีเบน (Thebaine) ปาปาเวอรรีน 

 (Papaverine) และนอสคาปน (Noscapine) เปนตน 
                
               ยาเสพติดกลุมโอปเอตส ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง ทําใหกลามเนื้อคลายตัว ลดความรูสึก

เจ็บปวด  ลดการทํางานของรางกาย อาการขางเคียง คือ ทําใหทองผูก คันตา ตาแดงหายใจลําบาก และมีโอกาส

ติดเชื้อโรคไดงาย มีอาการเสพติดทางรางกายและจิตใจ มีอาการขาดยาอยางรุนแรงในผูเสพเฮโรอีน และ              

นอสคาปน (Noscapine) เปนตน 

     ฝนจัดเปนยาเสพติดประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

 

กัญชา  
     กัญชาเปนพืชท่ีมีสารออกฤทธิ์ท่ีสําคัญ คือ Tetrahydrocannabinol (THC) ซ่ึงพบมากในสวนของ          

ชอดอกกัญชา รองลงมา คือ ใบ 

กาน และก่ิงตามลําดับ 

 

 

 

               การสกัดกัญชาจะไดน้ํามันกัญชา (Hashish oil) ซ่ึงเปนของเหลวสีน้ําตาลหรือสีดํา มีสารออกฤทธิ์ตอ

จิตประสาทสูงถึง 20-60% แตยางกัญชา (Hashish) จะมีสารออกฤทธิ์ประมาณ 4-8% สําหรับTHC เปนของแข็ง

ใสคลายแกว มีกลิ่นเทอรพีนอยส (Turpenois) เม่ือถูกความรอน จะมีลักษณะขนเหนียว ละลายน้ําไดนอยมาก       

แตละลายไดดีในสารอินทรีย 
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               THC  ออกฤทธิ์ท่ีสมอง  ในเบื้องตนจะออกฤทธิ์กระตุนประสาท (Stimulant) ทําใหผูเสพตื่นเตน  

ชางพูดและหัวเราะตลอดเวลา ตอมาจะออกฤทธิ์กดประสาท (depressant) ทําใหผูเสพมีอาการคลายเมาเหลา

อยางออนๆ เซ่ืองซึมและงวงนอน ถาเสพในปริมาณมากๆ จะหลอนประสาท ทําใหเห็นเปนภาพลวงตา หูแวว 

ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไมได  

       กัญชา จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

 

โคเคน  

       โคเคน หรือ คาโคอีน เปนสารสกัดท่ีสําคัญจากใบ 

ของตนโคคา จัดเปน โทรเฟนอัลคาลอยด (Tropane alkaloids)  

ใบโคคาจะมีโคเคนประมาณ 1%  โคเคนมีลักษณะเปนผงสีขาว  

และเปนกอนผลึก มีรสขม ไมมีกลิ่น มีสีตางๆ ข้ึนอยูกับวิธีการผลิต  

โดยท่ัวไปมีสีขาว  เหลืองครีมถึงสีน้ําตาลออน ไมละลายน้ํา  

มีชื่อเรียกตางๆ เชน Crack, Coke, Snow และ Speed ball 
 

       เนื่องจากโคเคนไมละลายน้ํา จึงมีการนําโคเคนมาผานกระบวนการทําใหเปนเกลือซัลเฟต หรือเกลือ

ไฮโดรคลอไรด ซ่ึงจะละลายน้ําไดดีเปนท่ีนิยมของผูเสพ 

       การเสพโคเคนโดยการสูบเขาไปในโพรงจมูก 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

จะเกิดอาการประสาทหลอน  โคเคนจัดเปนยาเสพติดประเภท 2  ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ                

พ.ศ. 2522 

 

ยากลุมเบนโซไดอาซีปนส ,เบนโซฯ  

     ยากลุมเบนโซไดอาซีปนส  เปนยาออกฤทธิ์ตอจิตประสาท  (Psychoactive drugs) โดยการกด          

การทํางานของประสาทสวนกลาง ทําใหหลับไดดี คลายความวิตกกังวล กลามเนื้อคลายตัว แกอาการชัก และ            

ยาบางตัวทําใหเสียความทรงจํา มีการนํายากลุมเบนโซไดอาซีปนส ไปใชในทางท่ีผิด โดยการการเสพรวมกับ              

ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอ่ืน เชน  เมทแอมเฟตามีน เฮโรอีน โคเคน และเคเฟตามีน ยาเหลานี้เปนท่ีนิยมใช

ในสถานบันเทิง นอกจากนี้ ยาบางตัวยังถูกนําไปใชกออาชญากรรม ปลดทรัพย และขมขืน เปนตน แมยากลุม         

เบนโซไดอาปนส จะมีประโยชนมากในทางการแพทย แตก็มีการนําไปใชในทางท่ีผิดมากเชนกัน ในประเทศไทย 

พบยากลุมนี้ท่ีเปนปญหา เชน 
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ไดอาซีแพม (Diazepam) 

                ชื่อทางการคามากมาย แตท่ีรูจักท่ัวไปคือ Valium  

หรือ Roche ขนาดเม็ดละ 2,5 และ 10 มิลลิกรัม มีลักษณะ 

เปนเม็ดกลมแบนสีฟา ขาว เหลือง ใชรักษาอาการวิตกกังวล  

นอนไมหลับ แกอาการชัก คลายกลามเนื้อ ใชทางยามานานกวา 40 ป 

 

อัลปราโซแลม (Alprazolam) 

               มีชื่อทางการคามากมายแตท่ีรูจักท่ัวไปก็คือ Xanax  

ขนาดเม็ดละ 0.5,1 และ 2 มิลลิกรัม ลักษณะเปนเม็ดยาวรี สีฟา 

สม ขาว ใชรักษาอาการวิตกกังวล สงบประสาท นอนไมหลับ  

แกอาการชัก และทําใหกลามเนื้อคลายตัว  

 

ฟลูไนตราซิแพม (Flunittrazepam) 

              ชื่อทางการคาท่ีรูจักท่ัวไปคือ Rohypnol ขนาดเม็ดละ 0.5  

และ 1 มิลลิกรัม ลักษณะเปนยาเม็ดรูปยาวรีและกลมแบนสีฟา  

ขาวเหลือง เปนยานอนหลับ ใชรักษาระยะเวลาสั้นในผูปวยมีอาการ 

นอนไมหลับเรื้อรังและรุนแรงท่ีไมตอบสนองตอยานอนหลับชนิดอ่ืน 

 

ไนเมตาซีแพม (Nimetazepam) 

              มีชื่อทางการคาวา อิริมิน (Erimin) ขนาดเม็ดละ 5 มิลลิกรัม 

ลักษณะยากลมแบนสีสมออน ใชรักษาคนไขนอนไมหลับ 

ยาตัวนี้ไดถูกนําไปใชในทางท่ีผิดสูง เนื่องจากยาถูกดูดซึม 

เขาสูสมองไดอยางรวดเร็ว ทําใหเสียความจําชั่วขณะ 

     

    ไดอาซีแพม และอัลปราโซแลม จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ 

ตอจิตและประสาทในประเภท 4 ฟลูตราไนซิแพม และ 

ไนเมตาซิแพม จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

ประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 
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บทท่ี 2 

การตรวจสารเสพติดในรางกาย 

            สารเสพติดสวนใหญเ ม่ือเขาสูรางกายแลวจะตองผานกระบวนการแตกตัว ดูดซึม และขับออก                   

จากรางกาย  การตรวจสารเสพติดในปสสาวะเปนวิธีท่ีสามารถตรวจพบปริมาณยาในปริมาณท่ีสูง และสามารถเก็บ

ตัวอยางไดมากเพียงพอสําหรับการตรวจวิเคราะห ซ่ึงผลการตรวจถูกนําไปใชในกระบวนการยุติธรรม กระบวนการ

เก็บปสสาวะเปนสิ่งท่ีตองดําเนินการโดยรัดกุม รอบคอบ  

การตรวจสารเสพติดในรางกายมี 2 ข้ันตอน คือ 

   1.  การตรวจหาสารเสพติดเบื้องตน 

   2.  การตรวจหาสารเสพติดข้ันยืนยันผล 

1.  การตรวจหาสารเสพติดเบ้ืองตน 

              เปนการตรวจเพ่ือคัดแยกตัวอยางปสสาวะท่ีคาดวาจะมีสารเสพติด (ผลบวก) ออกจากตัวอยางปสสาวะ
ท่ีไมมีสารเสพติด  ผลการตรวจตัวอยางท่ีใหผลบวกในข้ันตอนนี้ ยังไมสามารถยืนยันวามีสารเสพติดอยูจริงหรือไม 
จนกวาจะผานการตรวจในข้ันยืนยันผลตอไป วิธีการตรวจสามารถตรวจโดยใชชุดทดสอบสารเสพติดเบื้องตนท่ีใช
หลักการเคมี  หรือหลักการภูมิคุมกันวิทยา และตรวจในภาคสนามได 
              การตรวจในข้ันนี้ใชสําหรับการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเปาหมาย ไมควรนําไปใช
ในการดําเนินคดีกับผูกระทําผิด หรือเพ่ือการตัดสิทธิประโยชนของผูอ่ืน 
 

2.  การตรวจสารเสพติดข้ันยืนยันผล 
          เปนการนําตัวอยางปสสาวะท่ีใหผลบวกในข้ันตอนการตรวจเบื้องตน มาตรวจยืนยันอีกครั้ง             

ในหองปฏิบัติการ วามีสารเสพติดอยูจริงหรือไม โดยทําการแยกสารออกจากตัวอยางปสสาวะ แลวนําสารสกัดนั้น
ไปตรวจอยางละเอียดดวยวิธีการทางเทคนิคอีกครั้ง การตรวจในข้ันยืนยันผลนี้  สามารถนําผลการตรวจไปใช             
เพ่ือการบําบัดรักษาและการเฝาระวังผูเสพยาเสพติด  รวมท้ังยังนําผลการตรวจไปประกอบการดําเนินคดี และเปน
ขอมูลในการปองกันและปราบปรามการใชยาเสพติด 
 

สารชีววัตถุท่ีใชตรวจหาสารเสพติด 

     การหาสารเสพติด สามารถตรวจไดในสารชีววัตถุหลายชนิด เชน ปสสาวะ เหง่ือ น้ําลาย เลือด เสนผม 

และเล็บ ปจจุบันมีชุดทดสอบท่ีสามารถใชตรวจสารเสพติดในตัวอยางปสสาวะ เหง่ือ เลือด และน้ําลาย ซ่ึงการ

เลือกชนิดของตัวอยางชีววัตถุ จะตองพิจารณาควบคูกับวัตถุประสงคของการตรวจ ปริมาณสารเสพติดในวัตถุนั้นๆ 

ความยากงายในการเก็บตัวอยาง การเก็บรักษาตัวอยาง การนําสงตัวอยาง และความพรอมของหองปฏิบัติการ          

ในการตรวจยืนยันผล 
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ปสสาวะ 

 สารชีววัตถุท่ีนิยมใชในการตรวจหาสารเสพติด และใชกันอยางแพรหลาย คือ ปสสาวะ และผลการตรวจ

ปสสาวะเปนท่ียอมรับในชั้นศาลในระดับสากล 

 ขอดีของการใชตัวอยางปสสาวะ คือเปนตัวอยางท่ีสามารถเก็บไดงายเม่ือเทียบกับสารชีววัตถุอ่ืนๆ 

ปสสาวะมีความคงตัวสูง สามารถเก็บตัวอยางไดในปริมาณมากๆได ทําใหมีตัวอยางเพียงพอในการตรวจ และ

ระยะเวลาท่ีสามารถตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะคอนขางนานหลายวัน 

 แตอยางไรก็ตาม การใชตัวอยางปสสาวะมีขอเสียหลายประการ เชน การสับเปลี่ยน หรือปลอมปน

ตัวอยางสามารถทําไดงาย และรูปแบบของการขับสารเสพติด หรือเมตาบอไลตของสารเสพติดทางปสสาวะ ยัง

ข้ึนกับความเปนกรด หรือดางของปสสาวะ 

ตาราง  ชวงเวลาท่ีมีโอกาสพบสารเสพติดในปสสาวะ* 

ชนิดของสารเสพติด ผูท่ีเสพไมประจํา ผูท่ีเสพประจํา ผูท่ีเสพเรื้อรัง 
แอมเฟตามีน 1-3 วัน 2-6 วัน 2-3 สัปดาห 

เมทแอมเฟตามีน 1-3 วัน 2-6 วัน 2-3 สัปดาห 
ยาอี 1-3 วัน 2-6 วัน 2-3 สัปดาห 

กัญชา 2-5 วัน 4-14 วัน อาจนานถึง  
2-3 เดือน 

โคคาอีน 12-48 ชัว่โมง 1-4 วัน อาจนานถึง 
2-3 สัปดาห 

มอรฟน 12-48 ชัว่โมง 2-6 วัน อาจนานถึง 
2-3 สัปดาห 

โคเดอีน 1-3 วัน 2-5 วัน อาจนานถึง 
2-3 สัปดาห 

อาจนานถึง 1 เดือน 
เบนโซไดอาซีปนส 2-5 วัน 4-14 วัน 

*หมายเหตุ  ขอมูลในตารางเปนคาอางอิงโดยประมาณ ทั้งนี้ระยะเวลาตรวจพบสารเสพติด ขึ้นอยูกับเมตาบอลิซ่ึม 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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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ วิธีการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด  
การเตรียมบุคลากร 

 •  เตรียม และอบรมเจาหนาท่ี 

 •  ชี้แจงใหเขาใจถึงความสําคัญของการเก็บตัวอยางปสสาวะและข้ันตอนการดําเนินงานท่ีถูกตอง 

การเตรียมสถานท่ี 

จัดเตรียมหองสุขา หรือสถานท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับถายปสสาวะ ดังนี้ 

 •  มีความสะอาด สะดวก และเหมาะสมกับการควบคุม 

 •  หากเปนหองสุขา ตองไมมีผงซักฟอก สบู น้ํายาขัดหองน้ํา น้ํายาดับกลิ่น หรือสารอ่ืนใดวางอยู 

 •  ปดวาลวกอกน้ํา อางลางหนา ถาจําเปนตองมีท่ีกักเก็บน้ําใหเติมสารสีฟาลงไป เพ่ือปองกันการนําน้ํา 

              ใสกระบอก แทนปสสาวะ 

 •  ถาภายในหองน้ําเปนชักโครกใหใสสารสีฟาลงไปในชักโครกเชนกัน 
 

การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
1.  ขวดสําหรับบรรจุปสสาวะ  ชนิดฝาเกลียวปดสนิทท่ีสะอาดและแหง  ขนาดบรรจุประมาณ 60  มิลลิลิตร 
2.  กระบอกเก็บปสสาวะ 
3.  อุปกรณสําหรับผนึกขวด  (PARAFILM) 
4.  ปากกากันน้ําสําหรับเขียนฉลาก 
5.  ฉลากปดขวดเก็บปสสาวะท่ีแสดงขอความรายละเอียดการเก็บปสสาวะ (ตามแบบฟอรมในภาคผนวก) 
6.  แบบฟอรมสําหรับบันทึกความยินยอมของผูเขารับการตรวจ หรือผูตองขัง  
     พรอมลายมือชื่อ  และรายละเอียดของผลการตรวจเบื้องตน  (ตามแบบฟอรมในภาคผนวก) 
 
         ขวดสําหรับบรรจุปสสาวะ                                                กระบอกเก็บปสสาวะ 
 
 
 
 
 
 
 
   ปากกากันน้ําสําหรับเขียนฉลาก                                อุปกรณสําหรับผนึกขวด  (PARAFILM) 
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วิธีการตรวจหาสารเสพติด 

       
      ในการตรวจหาสารเสพติดใหโทษ  ใหเจาหนาท่ีผูตรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจกอนท่ีจะทําการตรวจ

และแจงเหตุอันควรเชื่อม่ัน  อันนํามาซ่ึงการตรวจดังกลาว พรอมท้ังแจงใหทราบถึงข้ันตอนการตรวจปสสาวะของ
ผูตองขังท่ีเขารับการตรวจ โดยใหปฏิบัติตามวิธีการตรวจของชุดน้ํายาตรวจสอบหรือเครื่องมือแตละชนิด               
 การเตรียมการในการตรวจหรือทดสอบหายาเสพติดใหโทษ  ใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

                      1.  จัดใหมีบริเวณสําหรับผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ เพ่ือดําเนินการตรวจหรือเก็บปสสาวะ
ภายในระยะเวลาเทาท่ีจําเปนแหงกรณี  เพ่ือใหการตรวจหรือเก็บปสสาวะเสร็จสิ้นไปดวยความเรียบรอย 
                 2.  จัดใหมีเจาหนาท่ีผูชวยในการตรวจหรือทดสอบ เพ่ือใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ                
ทันเหตุการณ 
                 3.  จัดใหมีอุปกรณในการเก็บปสสาวะ โดยใหใชขวดแกวหรือขวดพลาสติกปากกวาง พรอมฝาปด        
ท่ีสะอาดและแหง มีขนาดบรรจุไมนอยกวา 60 มิลลิลิตร มีอุปกรณสําหรับผนึกฝาปดภาชนะเพ่ือปองกัน              
การสับเปลี่ยนตัวอยาง และใหมีฉลากและกระดาษกาวเพ่ือใชสําหรับปดผนึกขวดตัวอยางปสสาวะดวย 
 
วิธีเก็บปสสาวะใหถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
                 1.  นําบัญชีรายชื่อผูตองขัง ตามแดน/กองงาน/เรือนนอน มาตรวจสอบพรอมเรียงตามลําดับรายชื่อ 
ใหเหมาะสมถูกตองกอนทําการเรียกชื่อ และทําการเรียกชื่อผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ ตามรายชื่อ
ตั้งแตลําดับแรกครั้งละประมาณ  10 คน โดยใหเวนระยะนั่งถายปสสาวะเพ่ือสงตรวจ หางกันประมาณ 1 ชวงแขน 
                 2.  กอนเก็บปสสาวะตรวจ จะตองอธิบายใหผูตองขังทราบถึงวิธีการเก็บปสสาวะใหเรียบรอยวาเม่ือ
เรียกชื่อแลวใหขานนามสกุล และมารับขวดใสปสสาวะ (การขานนามสกุลเปนการปองกันผูตองขังท่ีมีพฤติกรรม
เสพยาเสพติด ปลอมแปลงหรือแอบอางเปนช่ือเพ่ือนผูตองขังดวยกัน) เม่ือผูตองขังไดรับขวดไปแลว ใหถาย
ปสสาวะใหเต็มขวด หรือ จํานวนไมนอยกวา 30 มิลลิลิตร เม่ือเก็บตัวอยางปสสาวะเรียบรอยแลว ใหนําขวดบรรจุ
ปสสาวะกลับมาวางในถาดท่ีจัดเตรียมไวให หามแกะฉลากหมายเลขขางขวดออก หากฉลากหลุดใหแจงเจาหนาท่ี
ทราบดวย  และกลับไปนั่งรอผลการตรวจรวมกับผูตองขังท่ีปสสาวะแลว 
                 3.  จัดใหมีผูควบคุมการถายปสสาวะของผูตองขังท่ีเขารับการตรวจหรือทดสอบทุกครั้ง โดยผู
ควบคุมจะตองยืนคุมทางดานซาย ดานขวา ดานหนาและดานหลัง ท้ังนี้เพ่ือปองกัน มิใหมีการกระทําใดๆ ท่ีทําให
ปสสาวะนั้นเกิดการเจือจางหรือสับเปลี่ยนหรือการขอปสสาวะกันระหวางเพ่ือนผูตองขัง 
                 4.  ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดใหโทษในเบื้องตนนั้น เม่ืออานผลแลวใหแจงผลการตรวจ
ใหผูตองขังท่ีเขารับการตรวจหรือทดสอบทราบ  โดยหามเปดเผยผลการตรวจหรือทดสอบแกผูท่ีไมมีหนาท่ี
เก่ียวของ และใหเก็บรักษาผลการตรวจหรือทดสอบไวเปนเอกสารลับ 
                 5.  กรณีตรวจพบสารเสพติด ใหผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจท่ีเปนเจาของปสสาวะมาทําการ
ปสสาวะใหมอีกครั้ง  เพ่ือนําผลการตรวจมาเทียบเคียงกับผลการตรวจครั้งแรกวาตรงกันหรือไม เม่ือผลการตรวจ
ตรงกัน ใหผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจลงลายมือชื่อบนฉลากปดขวดเก็บปสสาวะ และลงลายมือชื่อของเจาหนาท่ี             
ผูควบคุมการเก็บตัวอยางปสสาวะนั้น โดยปดปากขวดใหสนิทพรอมผนึกปากขวดดวยแถบกาวไว แลวใหรีบจัดสง
ขวดเก็บตัวอยางปสสาวะดังกลาวในสภาพท่ีแชเย็น อุณหภูมิ 4-8 องศา ไปยังหนวยงานตรวจยืนยันผลโดยเร็ว  
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               6.  ท้ังนี้ในกรณีตรวจพบสารเสพติดในเบื้องตน ใหทําบันทึกขอมูลเก่ียวกับการเก็บตัวอยางปสสาวะ
และผลการตรวจหรือทดสอบ โดยกระทําตอหนาผูตองขังท่ีเขารับการตรวจหรือทดสอบ โดยเจาหนาท่ีผูตรวจหรือ
ทดสอบจดบันทึกขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ ชื่อ ชื่อสกุล คดี กําหนดโทษ และอายุผูตองขัง ท่ีเขารับการตรวจหรือ
ทดสอบ ประกอบดวย วัน เวลา และเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีเก็บตัวอยาง พรอมทําการชี้แจงถึงวัตถุประสงค              
คือ เพ่ือจะสามารถเรียกตัวผูตองขังมารับทราบผลการตรวจยืนยันในภายหลัง กอนจะดําเนินการทางวินัยและ
ดําเนินการทางคดีตอไปวาผูตองขังดังกลาวเปนผูมีสารเสพติดใหโทษอยูในรางกาย (ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว          
ในภาคผนวกทายระเบียบนี้) 
             * กรณีพบผลบวกในการตรวจหรือทดสอบในเบ้ืองตน จะนําผลดังกลาว มาลงโทษไมได จนกวา         
จะไดรับผลการตรวจยืนยันจากหนวยงานตรวจยืนยันยันผล *  
  

หนวยงานสงตรวจยืนยันยันผล   
 
               1.  สถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานแพทยใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
               2.  กองพิสูจนหลักฐานหรือกองกํากับการวิทยาการเขต สํานักงานวิทยาการตํารวจ สํานักงานตํารวจ 
แหงชาติ 
               3.  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุตธิรรม 
               4.  สํานักยาและวัตถุเสพติด หรือ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง 
สาธารณสุข 
               5.  สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ หรือ ศูนยบําบัดยาเสพติด กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
                 6.  โรงพยาบาลของรัฐ 
                 7.  หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ สถาบันอ่ืนท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษกําหนด 
 

การเก็บรักษาตัวอยางปสสาวะ 
                       การเก็บรักษาตัวอยางปสสาวะท่ีตรวจพบผลบวก เพ่ือสงตรวจยืนยันผล ใหปฏิบัติดังนี้ 
                  1.  ตรวจสอบความถูกตองของฉลาก 
                  2.  ปดและผนึกฝาขวดใหแนนหนา 
                  3.  เก็บรักษาในสภาวะความเย็นอุณหภูมิ 4-8 องศา หากมีความจําเปนตองเก็บตัวอยางปสสาวะ           
เปนระยะเวลานานควรแชแข็ง 
 

การนําสงตัวอยางเพ่ือตรวจยืนยัน 
                1.  ใหเจาหนาท่ีนําตัวอยางปสสาวะท่ีตองการตรวจยืนยัน สงไปยังสถานตรวจพิสูจนโดยเร็วท่ีสุด            
ในสภาพแชเย็น (กรณีใสกระติกและแชเย็นดวยน้ําแข็งใหซอนถุงพลาสติก เพ่ือปองกันมิใหสลากเลอะเลือน)   
พรอมหนังสือนําสงปสสาวะท่ีออกโดยหนวยงานท่ีนําสง 
                2.  ในระหวางนําสงตองควบคุมดูแลตัวอยาง ระวังอยาใหมีการสับเปลี่ยน สูญหาย หรือถูกความรอน 
                3.  ไมควรสงตัวอยางทางพัสดุไปรษณีย เพราะตัวอยางอาจหกเสียหาย หรือตัวอยางอาจสูญหายได 
ขอควรระวัง* 
                   การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนเก่ียวกับการเก็บปสสาวะจะตองระมัดระวัง โดยสวมถุงมือและผาปดจมูก  
เพ่ือปองกันสิ่งปนเปอนและการติดเชื้อโรคจากปสสาวะได  
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แนวทางการเปนพยานในช้ันศาล 

 เม่ือผานกระบวนการในการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในผูเขารับการตรวจหรือผูตองขังจนถึง

ข้ันตอนการสงตรวจยืนยันผลแลว และการตรวจยืนยันผลปรากฏวาพบอนุพันธสารเสพติด ซ่ึงยาเสพติดถือเปน        

สิ่งตองหามนําเขาภายในเรือนจําและทัณฑสถาน  ทางเรือนจําและทัณฑสถานจะไดดําเนินการแจงความรองทุกข

กลาวโทษ กรณีตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะผูเขารับการตรวจหรือผูตองขัง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด             

ใหโทษ  ซ่ึงในกระบวนการดังกลาว อาจนํามาสูข้ันตอนการเปนพยานโจทกในชั้นศาลของเจาพนักงานเรือนจํา          

หรือเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  ท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในผูตองขัง              

ซ่ึงข้ันตอนการเปนพยานในชั้นศาลนั้น ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของผูทําการตรวจเบื้องตนท่ีจะตอบ                            

ขอซักถามเก่ียวกับวิธีดําเนินการตรวจตามแนวทางข้ันตอนของประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ  

กระทรวงสาธารณสุข  เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมใด              

มียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม  ซ่ึงข้ันตอนดังกลาวจะประกอบดวย 

 1.  การเตรียมวัสดุอุปกรณมีอะไรบาง 

 2.  ข้ันตอนวิธีการตรวจหาสารเสพติด ซ่ึงมีองคประกอบตั้งแตการจัดใหมีบริเวณสถานท่ีตรวจ, 

เจาหนาท่ีชวยในการตรวจ 

 3.  วิธีการเก็บปสสาวะ เชน การเรียกชื่อของผูเขารับการตรวจหรือผูตองขังตามแดน/กองงาน/               

เรือนนอน มาตรวจสอบกอนเก็บปสสาวะ การจัดเจาหนาท่ีผูควบคุมการตรวจ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 4.  การเก็บตัวอยางปสสาวะ กรณีผลการตรวจเปนบวก ไดบันทึกขอมูลของผูเขารับการตรวจหรือ

ผูตองขังตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไว เชน ลําดับหมายเลข ชื่อ-นามสกุล  ผลการตรวจ วันท่ีตรวจ สถานท่ีตรวจ ผูทํา

การตรวจ เปนตน 

 5.  ชื่อหนวยงานท่ีไดดําเนินการสงตรวจยืนยันผล 

 ซ่ึงผูรับผิดชอบในการตรวจ จะตองอธิบายในข้ันตอนดังกลาวไดชัดเจนโดยละเอียด ในสวนของ

ข้ันตอนการตรวจยืนยันผลจะเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีไดดําเนินการตรวจยืนยัน จะเปน

ผูเก่ียวของในการตอบขอซักถามตอไป 
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ขั้นตอนวิธีการตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 
 

 

 

จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
จดัเตรียมสถานท่ี 

สําหรับการตรวจ 

จดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีผู้ช่วย 

ในการตรวจ 

ขัน้ตอนการเก็บปัสสาวะเพ่ือการ

ตรวจหาสารเสพติดเบือ้งต้น 

ขัน้ตอนการอา่นและแปลผล                  

การตรวจเบือ้งต้น 

ขัน้ตอนการสง่ปัสสาวะเพ่ือตรวจ 

ยืนยนัผลหาสารเสพติด 

(กรณีตรวจปัสสาวะพบผลบวก) 
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จัดเตรียมรายช่ือผู้ต้องขังตามแดน/กองงาน/เรือนนอนพร้อมเรียงลาํดับตามรายช่ือ 

เรียกช่ือผู้ต้องขังตามลาํดับรายช่ือพร้อมแจกกระบอก
ใส่ปัสสาวะ 

ควบคุมการปัสสาวะเม่ือผู้ต้องขัง
ปัสสาวะเสร็จแล้วให้วางกระบอก

ใส่ปัสสาวะลงในถาดที่จัดเตรียมไว้ 

ดาํเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหา              
สารเสพตดิเบือ้งต้น ด้วยชุดทดสอบ 

อ่านผลการตรวจปัสสาวะเบือ้งต้น
กรณีตรวจพบสารเสพตดิให้ทาํการ
บันทกึข้อมูลประวัตผู้ิต้องขังลงใน

สลากข้างขวดและเอกสารการนําส่ง
ตรวจยืนยันผล 

 

การตรวจปสสาวะหาสารเสพตดิในเรือนจําและทัณฑสถาน 
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นําปัสสาวะท่ีตรวจพบสารเสพตดิในเบือ้งต้นบรรจขุวดพลาสตกิ 

 ปิดสลากรายช่ือและข้อมลูผู้ ต้องขงัข้างขวด พร้อมปิดผนกึปากขวด 

เก็บรักษาตวัอยา่งปัสสาวะในสภาวะความเย็น ๔-๘ องศา

และนําสง่โดยเร็วท่ีสดุ 

*หากมีความจําเป็นต้องเก็บตวัอยา่งปัสสาวะ                           

เป็นระยะเวลานานควรแชแ่ข็ง* 

จดัทําหนงัสือนําสง่ตวัอยา่งปัสสาวะไปยงัหนว่ยงานตรวจ

ยืนยนัผล 

หลงัจากรับทราบผลการตรวจยืนยนัพบว่าเป็นผลบวกจริง 

ให้รวบรวมเอกสารเพ่ือดําเนินการตาม พ.ร.บ.ยาเสพตดิ

ให้โทษในผู้ ต้องขงั 

     ขั้นตอนการนาํสงปสสาวะเพื่อตรวจยืนยันผล 
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ภาพตัวอยางข้ันตอนการตรวจปสสาวะหาสารเสพตดิเบ้ืองตน 

ในเรือนจําและทัณฑสถาน 

 

         
 

การจัดเตรียมบุคลากรและการจัดเตรียมสถานท่ีตรวจ 

          

                                                             

  

 

                                       

                           การอธิบายข้ันตอนการตรวจและการเรียกช่ือผูตองขังหรือผูเขารับการตรวจปสสาวะ 

 

         

 

 

 

การจัดระเบียบและการควบคุมการเก็บปสสาวะ 

 

      

 

  

 

การตรวจปสสาวะและการแปลผลการตรวจเบ้ืองตน 
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บทท่ี 4 

การเลือกใชชุดทดสอบหาสารเสพติด 

     ชุดทดสอบสารเสพติดท่ีมีจําหนายในประเทศไทยมีหลากหลายชนิดและหลายแหลงผลิต ท้ังท่ีผลิต         

ในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลีใต เวียดนาม 

และมาเลเซีย เปนตน ทําใหมีความแตกตางท้ังทางดานคุณภาพ และมาตรฐานของชุดทดสอบ 

       การเลือกใชชุดทดสอบ ควรมีการพิจารณาคุณลักษณะของชุดทดสอบ ดังนี้ 

       1.  ใชสําหรับทดสอบสารเสพติดประเภทใด 

       2.  ชนิดของสารสําคัญหรือสารเมตาบอไลตท่ีใชในการตรวจ 

       3.  ชนิดของชุดทดสอบ เชน เปนชุดทดสอบชนิดแถบหรือชนิดตลับ 

       4.  คาเกณฑตัดสินผลบวก (Cut-off) หมายถึง เกณฑการวัดข้ันต่ําสุดตามกฎหมายท่ีใชตัดสินวา         

ในปสสาวะมีสารเสพติดหรือไม 

       5.  สารท่ีมีผลรบกวน (Interference) หมายถึง สารเคมีท่ีไมใชสารเสพติดท่ีตองการตรวจ แตให

ผลบวกกับชุดทดสอบ 

       6.  การศึกษาเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืน (Method Comparison) แสดงถึงความถูกตอง แมนยําในการ

อานผล เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีทดสอบมาตรฐานอ่ืนๆ เชน วิธี GC/MS 

       7.  ความคงตัว (Stability) แสดงถึง อายุการใชงานของชุดทดสอบ เม่ือเก็บรักษา ณ สภาวะ               

ท่ีกําหนดในคูมือการใชงาน 

ตาราง  ชนิดสารเสพติด สาระสําคัญ สารเมตาบอไลต สารท่ีตรวจพบไดในปสสสาวะ และคา (Cut-off) ของชุดทดสอบ 

    ชนิดสารเสพติด        สารสําคัญ สารเมตาบอไลต   สารท่ีตรวจพบได 
      ในปสสาวะ 

     คา Cut-off 
      (นาโนกรัม/มิลลิลิตร) 

ยาบา/ไอซ เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน 
แอมเฟตามีน 

1000 

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 

มอรฟน,โคเดอีน 

C6G 

300 

        สารกลุม 
เบนโซไดอาซีปนส 

สารกลุม 
เบนโซไดอาซีปนส 

สารกลุม 
เบนโซไดอาซีปนส 

สารกลุม 
เบนโซไดอาซีปนส 

300 
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ตัวอยางชุดทดสอบสําเร็จรูปแบบตลับ     

          1.  วางชุดทดสอบบนพ้ืนราบท่ีสะอาด 

          2.  บันทึกชื่อรหัสตัวอยางท่ีตองการตรวจ 

ลงบนชุดทดสอบ 

          3.  ดูดปสสาวะและคอยๆหยดปสสาวะ   

ในแนวตั้งฉากทีละหยดในหลุมทดสอบ ระวังไมให 

มีฟองอากาศหรือตะกอนของตัวอยางลงในหลุมทดสอบ 

          4.  จับเวลาและอานผลตามคูมือการใช 

          5.  ไมควรอานผลทดสอบเม่ือเลยชวงเวลาท่ีระบุในคูมือการใช 

 

การอานผล 

 การอานผลบวก หรือผลลบ ของชุดทดสอบท่ีใชหลักการภูมิคุมกันวิทยาใหดูแถบสีท่ีเกิดข้ึน ณ ตําแหนง 

(T) และตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C)  ดังนี้ 

 การอานผลบวก มีแถบสีมวงแดงเกิดข้ึนเพียงเสนเดียว ณ ตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) และไมมีแถบสี

เกิดข้ึน ณ ตําแหนงทดสอบ (T) 

 การอานผลลบ มีแถบสีมวงแดงเกิดข้ึน 2 เสน ณ ตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) และ ณ ตําแหนงทดสอบ (T) 

 แปลผลไมได มี 2 กรณี คือ 

 1.  ไมมีแถบสีมวงแดง ท้ังตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) และ ตําแหนงทดสอบ (T) 

 2.  เกิดแถบสีมวงแดงเฉพาะตําแหนงทดสอบ (T) แตไมมีแถบสี ณ ตําแหนงควบคุมคุณภาพ (C) แสดงวา

ชุดทดสอบนั้นเสื่อมคุณภาพหรือ ผลิตไมไดมาตรฐาน 

 

การอานชุดทดสอบชนิดตลับ 

 

 

 

 

 

 

อานผล 1-5 นาที 
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บทท่ี 5 

แนวทางการจัดซื้อชุดทดสอบ 

      ชุดทดสอบสารเสพติดจัดเปนเครื่องมือแพทยโดยท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย              

พ.ศ. 2551  ซ่ึงผูนําเขาชุดทดสอบจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 34) พ.ศ. 2549    

ท่ีกําหนดใหผูนําเขาตองแนบหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต และหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ

ผูผลิต ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือตรวจสอบและออกหนังสือรับรองประกอบการนําเขา

เครื่องมือแพทย ใชแสดง ณ ดานศุลกากร 

ข้ันตอนการจัดซ้ือชุดทดสอบ 

 ประกอบดวย 5 ข้ันตอน  ดังนี้ 

 •  ข้ันตอนท่ี 1  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะชุดทดสอบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 •  ข้ันตอนท่ี 2  การพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบตามเอกสาร 

 •  ข้ันตอนท่ี 3  การทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคของชุดทดสอบ 

 •  ข้ันตอนท่ี 4  การประเมินผล 

 •  ข้ันตอนท่ี 5  การตรวจรับชุดทดสอบ 
 

ข้ันตอนท่ี 1  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะชุดทดสอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 

 (1)  หลักการทดสอบ เชน ชุดทดสอบสําหรับการใชตรวจสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะท่ีใชหลักการ

ภูมิคุมกันวิทยา โดยอาศัยปฏิกิริยาการแยงท่ี (competitive binding immunoassay) และกําหนดขอบงใช เชน

เปนชุดทดสอบชนิดแถบสําหรับจุมลงในปสสาวะ หรือเปนชุดทดสอบชนิดตลับ มีหลุมหยดตัวอยาง 

(2)  ลักษณะ และรายละเอียดของชุดทดสอบ เชน ชุดทดสอบแตละชุดมีอักษรยอแสดงชนิดสารเสพติดท่ี

ตองการทดสอบ และมีวัสดุกันความชื้น สําหรับชุดทดสอบแบบตลับ ตองมีหลอดดูดตัวอยาง เปนตน 

(3)  ลักษณะและรายละเอียดบนภาชนะบรรจุ เชน ชุดทดสอบแตละชุดแยกบรรจุในซองอลูมิเนียม            

ผนึกสนิท เพ่ือปองกันความชื้นท่ีอาจมีผลตอตอผลการทดสอบ และระบุรายละเอียดบนซองบรรจุ เชน ชื่อทางการคา 

ชื่อบริษัทผูผลิต ชื่อการทดสอบ รุนท่ีผลิต วันหมดอายุ คาเกณฑตัดสินผลบวก (Cut-off) วิธีการใช การอานผล 

และการเก็บรักษา เปนตน 

           (4)  รายละเอียดของคูมือการใช เชน ควรอธิบายหลักการ วิธีทดสอบการใช ระยะเวลาในการอานผล  

ขอควรระวัง การเก็บรักษา รายชื่อสารรบกวนและความเขมขน และคาเกณฑตัดสินผลบวก เปนตน 

(5)  วิธีการใชชุดทดสอบ และระยะเวลาท่ีใชในการอานผล เชน วิธีการใชชุดทดสอบ จะตองงาย              

ในข้ันตอนเดียว มีคําอธิบายท่ีเขาใจและระบุข้ันตอนอยางละเอียด เชน ระบุจํานวนหยดปสสาวะท่ีใช หรือวิธีการ

จุมแถบลงในตัวอยางปสสาวะ ระยะเวลาการอานผล และการแปลผล ควรมีรูปประกอบเพ่ือความเขาใจไดดียิ่งข้ึน 

          (6)  วธิีการอานผล อธิบายวิธีการอานผลและมีรูปภาพประกอบท่ีชัดเจนเพ่ือความเขาใจ 

 ผลบวก  จะเห็นเปนเสนคมชัดท่ีตําแหนงควบคุม (C) เพียงเสนเดียว 
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 ผลลบ    จะเห็นเปนเสนคมชัด 2 เสน ท่ีตําแหนงควบคุม (C) และตําแหนงทดสอบ (T) 

 (7)  คาเกณฑการตัดสินผลบวก ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการตรวจ หรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีสารเสพติดอยูในรางกาย

หรือไม ประกาศ ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2543 และคาความคลาดเคลื่อนในชวงท่ียอมรับได 

 ตัวอยาง  คาเกณฑการตัดสินวาเปนผูมีสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะตั้งแต 1000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร 

ข้ึนไป โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนในชวงท่ียอมรับคือ ±25% ของคาเกณฑตัดสิน  

   (๘)  ระบุอายกุารใชงานท่ีกําหนดโดยผูผลิต ตองไมต่ํากวา 1 ป นับตั้งแตวันตรวจรับชุดทดสอบ 

   (๙)  ผูจําหนายจะตองยินยอมเปลี่ยนทดแทนชุดทดสอบให หากนําไปใชแลวพบวาชุดทดสอบมีปญหา 

กอนวันหมดอายุการใชงาน 
 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   (1)  หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต 

   (2)  เอกสารแสดงประสิทธิภาพของชุดทดสอบ 

         • เอกสารแสดงผลการศึกษาความไว 

         • เอกสารแสดงผลการศึกษาคาความจําเพาะ 

         • เอกสารแสดงผลการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑชุดทดสอบ 

         • เอกสารเปรียบเทียบผลการใชชุดทดสอบกับวิธีมาตรฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน เปรียบเทียบกับชุด

ทดสอบอ่ืน หรือเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะหอ่ืน 

   (3)  กรณีเปนผลิตภัณฑตางประเทศ ผูขายจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ 

         •  ใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากผูผลิต 

         •  หนังสือรับรองการขายในประเทศผูผลิต (Certificated of Free Sale) 

 

ข้ันตอนท่ี 2  การพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของชุดทดสอบและเอกสาร 

                  ตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารของชุดทดสอบ เอกสารท่ีแนบ

จะตองมีขอมูลและแสดงรายละเอียดไดถูกตอง ครบถวน  ดังนี้ 

            (1)  หนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑท่ีตองการจัดซ้ือ และเอกสารจะตองไมหมดอายุ 

            (2)  รายงานการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑชุดทดสอบ จะตองระบุจํานวนชุดทดสอบ รุนผลิต    

ท่ีใชศึกษา วิธีการทดสอบ อุณหภูมิท่ีทดสอบ ระยะเวลาท่ีทดสอบ ความถ่ีในการทดสอบ การกําหนดอายุการใช

งาน และการเก็บรักษาชุดทดสอบ 

            (3)  ใบรับรองการเปนผูแทนจําหนายจากผูผลิตวาบริษัทใดเปนผูแทนจําหนาย และใบรับรองนั้นจะตอง

ไมหมดอายุ 

            (4)  เอกสารรับรองการขายจากผูผลิต ตองระบุรายการชุดทดสอบท่ีผลิต ชื่อและท่ีตั้งบริษัทผูผลิต และ

ขอความท่ีแสดงชุดทดสอบนั้นมีขายอยูในประเทศผูผลิต 
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ข้ันตอนท่ี 3  การทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคของชุดทดสอบ 

วิธีท่ี ๑ 

             (๑)  ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะท่ีไมมีสารเสพติด (Negative Urine) อยางนอย 3 ครั้ง 
เกณฑการประเมินผล   ชุดทดสอบท่ีผานมาตรฐานจะตองใหผลลบในการทดสอบท้ัง 3 ครั้ง  

   (๒)  ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะท่ีมีความเขมขนของสารเสพติดผลบวกหรือสารเมตาบอไลต 

ท่ี +50% ของคาเกณฑการตัดสิน อยางนอย 3 ครั้ง 

เกณฑการประเมินผล  ชุดทดสอบท่ีผานมาตรฐานจะตองใหผลบวกในการทดสอบท้ัง 3 ครั้ง 

 

วิธีท่ี 2   ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะ ท่ีตรวจสอบในข้ันยืนยันผลแลววาใหผลบวกจริง ผลลบจริง 

  (1)  ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะท่ีใหผลลบจริง (True Negative Urine) อยางนอย 3 ครั้ง 

เกณฑการประเมินผล  ชุดทดสอบท่ีผานมาตรฐานจะตองใหผลลบในการทดสอบท้ัง 3 ครั้ง 

  (2)  ทดสอบดวยตัวอยางปสสาวะท่ีใหผลบวกจริง (True Positive Urine) อยางนอย 3 ครั้ง 

เกณฑการประเมินผล  ชุดทดสอบท่ีผานมาตรฐานจะตองใหผลบวกในการทดสอบท้ัง 3 ครั้ง 

 

ขอเสนอแนะ 

 • ตัวอยางปสสาวะท่ีจะใชในการทดสอบทางเทคนิค ใหประสานขออนุเคราะหจากสถานตรวจพิสูจน             

ยาเสพติดในปสสาวะข้ันยืนยันผลในพ้ืนท่ี เชน โรงพยาบาลท่ัวไป ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย หรือสํานักยาและ

วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนตน 

 • การทดสอบทางเทคนิค เปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดซ้ือท่ีสําคัญ บงบอกถึงคุณภาพของชุด

ทดสอบ จึงควรมีการทดสอบทางเทคนิคดวยตัวอยางปสสาวะท่ีใหผลบวกและผลลบจริง (วิธีท่ี 2) เปนอยางนอย 

 • หนวยจัดซ้ือ สามารถดําเนินการทดสอบตามความพรอมในการจัดหาตัวอยางทดสอบ ในท่ีนี้ไดเสนอ

วิธีการทดสอบ 2 วิธี อยางไรก็ตามแตละวิธีจะมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน  
 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผล 

            การประเมินผลชุดทดสอบ จะตองพิจารณาตามลําดับข้ันดังนี้ 

(1) เปนชุดทดสอบท่ีมีคุณลักษณะเปนไปตามท่ีกําหนด และมีเอกสารแสดงท่ีถูกตองครบถวน 
           (๒)  มีผลการทดสอบทางเทคนิคถูกตอง ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
           (๓)  ราคาเหมาะสม 

 

ข้ันตอนท่ี 5  การตรวจรับชุดทดสอบ 

 เพ่ือความม่ันใจวาชุดทดสอบท่ีไดรับจริงมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเฉพาะชุดทดสอบ           

ท่ีสงมอบตางรุนท่ีผลิตจากท่ีทดสอบทางเทคนิคแลว รวมท้ังกรณีท่ีจัดซ้ือชุดทดสอบปริมาณมากๆ อาจจะได                                

ชุดทดสอบหลายรุนท่ีผลิต ดังนั้นหนวยงานจัดซ้ือควรปฏิบัติดังนี้ 

 5.1  สุมชุดทดสอบทุกรุนท่ีผลิต และทดสอบคุณลักษณะทางเทคนิคซํ้า 

 5.2  ระบุอายุการใชงานทุกรุนท่ีผลิต ซ่ึงตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 1 ป โดยผูผลิต 
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แบบฉลากปดขวดเก็บปสสาวะท่ีแสดงรายละเอียดการเก็บปสสาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีเก็บตัวอยาง.....................................ลําดับท่ี.......................... 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน.....................................................................  
ชือ่/สกุล........................................................................................ 
เพศ...................................................อายุ..................................... 
ผลการตรวจพบ............................................................................ 
หนวยงานท่ีเก็บตัวอยาง.....................................................
ลายมือชื่อผูเก็บตัวอยาง................................................................ 
ลายมือชื่อผูรบัการตรวจ...............................................................    
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รท.ต. ๑ 

 

แบบบันทึกการยินยอมตรวจปสสาวะและผลการตรวจสอบเบ้ืองตน 

                                                                         เลขท่ีผูเขารับการตรวจ.............................. 

                                                       วันท่ี............เดือน ........................พ.ศ. ...................................... 

บันทึกนี้จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงวา 

              วันนี้ .............................. เวลาประมาณ ................น.  ขาพเจาผูตองขัง........................................... 

อายุ..................ป เรือนจํา/ทัณฑสถาน .............................................มาทําการตรวจปสสาวะเบื้องตน                   

เพ่ือหาสารเสพติดในรางกาย เนื่องจากสงสัยวาเปนผูเสพยาเสพติดใหโทษประเภท........................................

โดยตรวจดวยชุดน้ํายาตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะของ  ....................................................... โดยใหผูตองขัง

ท่ีเขารับการตรวจปสสาวะใสขวดพลาสติก และนําน้ําปสสาวะหยดลงในชองทดสอบ ๒-๓ หยด แลวสังเกต 

การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีท่ีแถบตรวจ หากพบสารเสพติด แถบทําปฏิกิริยาทางเคมีจะเกิดเปนผลบวก 

             อนึ่ง ในการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดเบื้องตนครั้งนี้ ไดกระทําโดยมีเหตุสงสัยอยางยิ่ง มิไดบังคับ

ขูเข็ญหรือทํารายรางกาย หรือเรียกรองเอาทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดมาเปนของตนเองหรือผูอ่ืน และรับ

การตรวจยินยอมดวยความสมัครใจของผูรับการตรวจเองใหการทําการตรวจสอบในครั้งนี้ 

             อานใหฟง ผูรับการตรวจทราบเขาใจดีแลว และยินยอมใหตรวจสอบ จึงไดทําการตรวจสอบ  ซ่ึงผล

การตรวจสอบเบื้องตน  ดังนี้ 

             (...........)  ไดผลลบ    หมายถึง  ไมพบสารเสพติดในรางกาย 

             (...........)  ไดผลบวก   หมายถึง  นาเชื่อวาจะมีสารเสพติดในปสสาวะท่ีตรวจดังกลาว 

             เม่ือตรวจสอบเสร็จแลว  จึงใหลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

                              (ลงชื่อ )...................................................................ผูตองขังท่ีรับการตรวจ 

                                      (...................................................................) 

                              (ลงชื่อ )...................................................................ผูทําการการตรวจ 

                                      (...................................................................) 

                             (ลงชื่อ )....................................................................พยาน 

                                      (...................................................................) 
รท.ต. ๒ 
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แบบรายงานผลการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดใหโทษในรางกาย 

 

สถานท่ีตรวจ ........................................................................................................................................................  

วันท่ี .................เดือน .....................พ.ศ. .....................ระหวางเวลา ...................น.ถึง. .......................น. 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ –สกุล 
ผูเขารับการตรวจหรือทดสอบ 

รายละเอียด 
เอกสารสําคัญ 

ผลการตรวจหรือทดสอบ หมายเหตุ 
ผลบวก ผลลบ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

สรุปผล        ผูเขารับการตรวจหรือทดสอบท้ังสิ้น                                    ........................ราย 

                ผลการตรวจหรือทดสอบเบื้องตน   ผลบวก ....................ราย ผลลบ ........................ราย 

                ไมปฏบิัติตามคําสั่งของเจาหนาท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถาน    ............................................ราย 

                อ่ืน  ๆ (ระบุ) 

                                                  ลงชื่อ ..................................................................ผูรายงาน 

                                                         (...............................................................) 
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คณะผูจัดทํา 

 

๑. นางสาวจุฑารัตน  จินตกานนท          ผูอํานวยการกองบริการทางการแพทย         ประธานคณะทํางาน 

๒. นางสาวนุชนาถ  ภูระยา                  หวัหนากลุมงานเวชศาสตรชันสูตรฯ                      คณะทํางาน 

                                                                                                               และเลขานุการ 

๓. นายธีรวุฒ ิ พันธขาม                      เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยปฎิบัติงาน          คณะทํางาน 

                                                                                                              และผูชวยเลขาฯ 

๔. นายสุรสิทธิ์  เอ่ียมทุเรียน                 เจาพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน                          คณะทํางาน 

                                                                                                              และผูชวยเลขาฯ 
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เอกสารอางอิง 

 

                       - ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ               
วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจหรือทดสอบวาบุคคลหรือกลุมใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม  
                       - คู มือและแนวทางการจัดซ้ือชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะ สํานักยาและวัตถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  
                     -  คูมือการทดสอบสารเสพติดในปสสาวะ กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
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