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นิพนธตนฉบับ

ผลของยาทีใ่ ชรกั ษาโรคทัว่ ไปตอการตรวจหายาบาในปสสาวะดวยวิธเี ทียบสี
ภัทรวดี พงษระวีวงศา, วท.ม., พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล, พ.บ.
ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
บทคัดยอ ยาบาเปนสารเสพยติดที่เปนปญหาสําคัญของประเทศไทยในปจจุบัน การตรวจพิสจู นวา
มีการเสพยยาบาหรือไมเปนการตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะซึง่ มีไดหลายวิธี วิธที ง่ี า ย
รวดเร็ว เสียคาใหจายนอยและใชกันอยางกวางขวางในประเทศไทยคือวิธีเทียบสี (color test) ซึง่
เหมาะกับการใชงานภาคสนาม แตมีขอจํากัดคือมีความไวและความจําเพาะตํ่า ในการศึกษาครั้งนี้
ทําขึ้นเพื่อศึกษาวายาทีใ่ ชในทางการแพทยตวั ใดทีใ่ หผลบวกลวงตอการตรวจหายาบาดวยวิธเี ทียบ
สี วิธกี ารทดลองโดยนํายาทีใ่ ชรกั ษาโรคทัว่ ไป จํานวน 70 ชนิดมาทําการทดสอบ โดยละลายยาแต
ละชนิดในปสสาวะที่ใหผลตรวจเทียบสีเปนลบ ใหปส สาวะมีความเขมขนของยาตัง้ แต 10 มก.ตอ
ปสสาวะ 1 ลิตร เปนตนไป แลวนําปสสาวะนีม้ าตรวจโดยทําปฏิกริ ยิ ากับสารละลาย tetrabromophenolphthalein ethyl ester (TBPE) ใน dichloromethane ในสภาวะเปนดาง ผลบวกจะใหสี
มวงแดง ถึงมวง ในชั้นของ dichloromethane จากการทดลองพบวามียาถึง 37 ชนิด (รอยละ 53) ที่
ใหผลบวกลวงในการตรวจวิเคราะหโดยวิธเี ทียบสี ยา 33 ชนิด (รอยละ 47) ใหผลลบ การศึกษานี้
แสดงใหเห็นวาการตรวจหายาบาโดยวิธเี ทียบสีนน้ั มีโอกาสใหผลบวกลวงไดสงู มาก ยาที่ใชใน
การรักษาโรคหลายตัวทําใหเกิดผลบวกลวงได ดังนั้นในการตรวจยาบาดวยวิธีนี้ จึงเหมาะกับการ
ใชในการคัดออกเทานัน้ ในรายที่ใหผลบวกโดยวิธีดังกลาวจําเปนที่จะตองทําการตรวจยืนยันดวย
วิธที ม่ี คี วามจําเพาะมากขึน้ เชน Thin-layer chromatography (TLC), High-performance liquid
chromatography (HPLC), Gas chromatography (GC) หรือ Gas chromatograph-mass spectrometry (GC-MS) ตอไป เชียงใหมเวชสาร 2544;40:(2):69–78.

สารเสพยติดที่เปนปญหาสําคัญของประเทศ
ไทยในปจจุบันคือ สารเสพยติดประเภทยาบา ที่
มีสวนประกอบสําคัญคือ สารเมทแอมเฟตามีน
และแอมเฟตามีน
ซึ่งจัดเปนสารเสพยติด
ติดตอขอสําเนาบทความไดท:่ี ภัทรวดี พงษระวีวงศา, ว.ทม.
ภาควิชานิตเิ วชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม เชียงใหม 50200.
E-mail: ppongrav@mail.med.cmu.ac.th

ประเภททีห่ นึง่ ตามพระราชบัญญัติสารเสพยติด
ใหโทษ พุทธศักราช 2522 มีโทษเทียบเทากับ
สารเสพยติดในกลุม เฮโรอีน
ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 พ.ศ. 2539(1–2)
สถานการณการแพรระบาดของยาบานับวารุน
แรงขึน้ ทุกขณะ มีการระบาดเขาสูก ลุม เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา มากขึน้ จากการศึกษาสถาน
การณการใชยาบาในสถานศึกษา ใน 69 จังหวัด
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ป พ.ศ. 2538–2539 โดยกรมวิทยาศาสตรการ
แพทยนั้น พบวามีการใชยาบาในสถานศึกษาถึง
55 จังหวัด(3) ในสวนของสํานักงานคณะ
กรรมการปอ งกันและปราบปรามยาเสพยติด
ประมาณวามียาบาถึง 200 ลานเม็ดเขาสูตลาด
มืดในป พ.ศ. 2542 ในดานการจับกุมผูกระทํา
ผิดนัน้ สถิติการจับกุม ผูเสพ-ผูขาย ยาบา เฉลี่ย
วันละ 2 ราย(4) ยาบาที่จาหน
ํ ายในประเทศไทยมี
สวนประกอบที่สาคั
ํ ญคือสารเมทแอมเฟตามีน
(methamphetamine) ซึ่งจัดเปนสารในกลุม
กระตุนประสาท (CNS-stimulant) จากการ
ศึกษาสวนประกอบของยาบาในตลาดมืด 335
ตัวอยาง ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพยติด พบวามีสารเมท
แอมเฟตามีนถึงรอยละ 95.5 ของตัวอยางที่
ตรวจ(5) โดยรอยละ 69.77 ของตัวอยาง มีสาร
เมทแอมเฟตามีนเปนสวนประกอบอยู 15–25
มก.ตอเม็ด นอกจากสารเมทแอมเฟตามีนแลว
รอยละ 91 ของตัวอยางยาบามีสารคาเฟอีน
(caffeine) เปนสวนประกอบโดยรอยละ 67.5 มี
ปริมาณคาเฟอีนอยูร ะหวาง 45–60 มก.ตอเม็ด
ในการศึกษาสารเมทแอมเฟตามีนที่มีอยูในเม็ด
ยาบาในประเทศไทยพบวามีคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยง
เบนมาตรฐานเทากับ 17.2±5.1 มก.ตอเม็ด(6) ใน
กลุมผูติดยาเสพยติดนิยมเสพยาบาดวยวิธีที่กิน
หรือสูดดม ปริมาณที่เสพอยูระหวาง ¼–2 เม็ด
ตอครัง้ ในกรณีที่เสพจนติดอาจใชครั้งละมากก
วา 2 เม็ดขึ้นไป เมือ่ เมทแอมเฟตามีนเขาสูร า ง
กายแล วจะออกฤทธิ์โดยกระตุนการหลั่งและ
ยับยั้งการ reuptake ของสาร neurotransmittant
โดยเฉพาะ norepinephrine และ dopamine(7) ที่
บริเวณ synapse เมทแอมเฟตามีนยังยับยั้งการ
ทํางานของสาร monoamine oxidase ผลของ
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การไดรับ เมทแอมเฟตามีนจึงเปนการกระตุน
ระบบ sympathetic activity ทําใหมีผลตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือด, ระบบประสาทสวน
กลางและสวนปลาย (8)
ในการตรวจวามีการเสพยาบาหรือไมจึงเปน
การตรวจหาสารเมทแอมเฟตามี น ในร า งกาย
โดยเฉพาะในปสสาวะ การตรวจจะแยกเปน 2
ขั้นตอน(9) ขัน้ ตอนแรกเปนการตรวจเบือ้ งตน
(screening test) เพือ่ เปนการคัดกรองออก หาก
ไดผลบวกในขั้นนี้จะตองตรวจยืนยัน (confirm
test) การตรวจเบือ้ งตนทีใ่ ชในประเทศไทยอาจ
ใชวิธีเทียบสี หรือ immunoassay
วิธีเทียบสีเปนการตรวจโดยใชวิธีเทียบสี ซึ่ง
คนทั่วไปมักจะรูจักกันในชื่อการตรวจ “ปสสาวะสีมวง” เนือ่ งจากเมือ่ นําปสสาวะมาหยดลง
ในชุดตรวจแลว หากมีสารกลุมเมทแอมเฟตา
มีน หรือ amines จะใหผลเปนสีมวง หรือมวง
แดง วิธีตรวจเทียบสีนี้มีขอดอยคือมีโอกาสเกิด
ผลบวกลวงกับสารหรือยาตางๆ ไดหลายตัว
วัตถุประสงคเดิมใชเพื่อการคัดออก คือหาก
ตรวจปสสาวะดวยวิธีนี้แลวใหผลลบก็สามารถ
ตัดออกไปไดเลย โดยไมตอ งทําการตรวจยืนยัน
อีก หากใหผลบวกจะตองตรวจขั้นตอนตอไป
กอนที่จะรายงานผล ขอดีของวิธีเทียบสีนี้คือ
ราคาถูก ตรวจไดครั้งละมากๆ เหมาะกับการ
ตรวจในภาคสนามได และใหผลบวกกับสาร
เสพยตดิ ตัวอืน่ ๆ เชน ยาเค ยาอี เฮโรอีน เปน
ตน(9) ปญหาที่เกิดขึ้นจากการตรวจหาสารเสพย
ติดในสถานศึกษา หรือในสถานบันเทิงนัน้ ถา
ผลตรวจปสสาวะใหผลสีมวงแลว ผูถ กู ตรวจจะ
ถูกกลาวหาวาเสพยาบาทันที ทั้งๆ ทีอ่ าจไมได
ใชยาเสพยติดจริงก็ได ชุดนํายาตรวจยาบ
้
าโดย
วิธีเทียบสีนี้ทางกรมวิทยาศาสตรการแพทยได

ปที่ 40 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน 2544

ผลบวกลวงตอการตรวจหายาบา

กําหนดไว ว า มี โ อกาสเกิ ด ผลบวกลวงกั บ ยา
ตางๆ เชน pseudoephedrine, phenylpropanolamine, codeine และ chlorpheniramine เปน
ตน(9) อยางไรก็ตามมียาที่ใชในทางการแพทย
อีกหลายชนิดที่อาจใหผลบวกลวงกับการตรวจ
เทียบสีนี้ได และมียาบางตัวซึ่งมีผูที่เกี่ยวของ
เชน แพทย หรือผูปกครองสงสัยวาเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดผลตรวจปสสาวะเปนสีมวง ในการ
วิ จั ย นี้ จึ ง เป น การศึ ก ษาถึ ง ยาที่ ใ ช ใ นทางการ
แพทยในปริมาณตางๆ วามีผลตอการตรวจ
เทียบสีดวยชุดตรวจยาบาของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยหรือไม
วัสดุและวิธีการ
สารเคมี
3’,3”,5’,5”-Tetrabromophenolphthalein
ethyl ester (TBPE: Fluka, Switzerland), Dichloromethane AR grade (Lab-scan, Ireland), disodium tetraborate decahydrate (Merck, Germany), ตัวอยางยารักษาโรคทั้งหมด 70 ชนิด
การเตรียมปสสาวะ
นําป ส สาวะของคนปกติที่ไมไดกินยาใดๆ
เลยมารวมกัน นําไปตรวจโดยวิธีเทียบสีและให
ผลลบ (ตัวทําละลายชั้นลางมีสีเขียวใส) แบง
ปสสาวะสวนหนึ่งแยกไวใชเปน
negative
control นําปสสาวะจากผูที่เสพยาบาซึ่งใหผล
บวกในการการตรวจยืนยันใชเปน positive
control ในการทําการวิเคราะหทุกครั้ง
สําหรับตัวอยางยาในปสสาวะ เตรียมโดยนํา
ยาที่ทราบปริมาณตอ 1 เม็ดบดแลวละลายใน
ปสสาวะที่ใหผลลบในการตรวจโดยวิธีเทียบสี
โดยเตรียมปสสาวะใหมีความเขมขนของยาแต
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ละชนิดตั้งแต 10 มก./ลิตร ขึ้นไป โดยความเขม
ขนจะเพิ่มขึ้นมากนอยเทาไรขึ้นกับความเขมขน
ของยาแตละชนิดในยา 1 เม็ดทีน่ ามาทดสอบ
ํ
นําป ส สาวะที่ เ ตรี ย มได ทั้ ง หมดมาทําการ
ตรวจโดยวิธีเทียบสีของกรมวิทยาศาสตรการ
แพทย(9–10) ดูดปสสาวะปริมาณ 3 มิลลิลิตรใส
ในหลอดทดลอง (ทุกตัวอยางทําซํ้า 2 ครัง้ ) เติม
borax ประมาณ 100 มก. เพื่อปรับ pH ใหได
ประมาณ 8–9 จากนั้นเติมสารละลาย 0.01%
TBPE ใน dichloromethane ลงไป 1 มล. เขยา
อยางแรง โดย Vertex mixer นานประมาณ 1
นาที ปนใหแยกชั้น สังเกตสีที่เกิดขึ้นในตัวทํา
ละลายชั้นลาง (dichloromethane) หากใหสีมวง
แดงแสดงวาไดผลบวก
ผลการทดลอง
จากการเติมยาที่นามาศึ
ํ กษา (ตารางที่ 1) ใน
ปริมาณตางๆ ในปสสาวะที่ไมมียาบาผสมอยู
ปรากฏวายา 29 ชนิดที่ศึกษาใหผลการตรวจ
เปนลบ เชนเดียวกับ negative control แมวา จะ
เพิ่มความเขมขนของยาใหสูงขึ้นก็ตาม (ตาราง
ที่ 2) และยาอีก 4 ชนิด (ตารางที่ 3) ใหผลการ
อานสีแตกตางไปจาก negative control อยางชัด
เจน คือสีที่เกิดขึ้นเปนสีฟา หรือนําตาล
้
แทนที่
จะเปนสีเขียวเชนเดียวกับ negative control
ทั่วๆ ไป ยากลุมนี้แมจะเพิ่มความเขมขนของยา
มากขึ้นในปสสาวะก็ไมทาให
ํ เกิดผลบวกลวง
ยาอีก 37 ชนิด เมื่อนํามาเติมลงในปสสาวะ
ในความเขมขนตางๆ และนํามาตรวจดวยวิธี
เทียบสี
ใหผลการอานสีใกลเคียงกับสีของ
positive control คือเกิดสีในกลุมมวงแดงถึง
มวง ซึ่งอาจทําใหอานผลเปนบวกได โดยยา
สวนใหญจะใหผลการตรวจเปนสีมวงแดงหรือ
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ตารางที่ 1. แสดงตัวอยางยารักษาโรค จํานวน 70 ชนิด แบงตามคุณสมบัตกิ ารใชงาน
กลุม ยา
ชือ่ ยา
ยานอนหลับและยาสงบประสาท
- Phenobarbital
- Barbiturate
- Alprazolam, Clonazepam, Diazepam, Flunitrazepam,
- Benzodiazepine
Flurazepam, Lorazepam, Midazolam, Nitrazepam,
Triazolam
- Haloperidol, Bromperidol
- Butyrophenone
- Chlorpromazine, Thioridazine
- Phenothiazine
- Amineptine, Amitriptyline, Imipramine
- Tricyclic antidepressant
- Maprotiline, Mianserin
- Tetracyclic antidepressant
- Buspirone, Fluoxetine, Hydroxyzine, Paroxetine,
- Miscellaneous
Mirtazapine, Sertraline
ยาแกปวด, ลดนํามู
้ ก, แกไอ และแกอกั เสบ
- Aspirin(Acetylsalicylic acid), Paracetamol, Ponstan
- Analgesics and antipyretics
(Mefenamic acid)
- Ibuprofen, Naproxen, Piroxicam
- NSAID
- Actifed (triprolidine + pseudoephedrine), Dimetapp
- Antihistamine and decongestants
(brompheniramine + phenylpropanolamine), Medamol
Co (Chlorpheniramine + Phenylpropanolamine +
Paracetamol)
- Astemizole, Chlorpheniramine, Cyproheptadine,
- Antihistamine
Loratadine
- Codipront (codeine+phenyltoloxamine),
- Antitussives and expectorants
Dextromethophan
- Amoxillin (aminopenicillin), Bactrim
- Antibiotics (Macrolides)
(salphamethoxazole + trimethoprim), Doxycycline,
Erythromycin, Penicillin G, Pen V, Rifampicin
- DDI (Didanosin or Dideoxyinosinc), AZT
- Antivirus
(Azidothymidine or Zidovudine)
ยากลุม อืน่ ๆ
- Theophylline
- Agents for Asthma
- Cimeticone, Cimetidine, Rinitidine
- Antiflatulents
- Dimenhydranate
- Antiemetics
- Imodium (Loperamide)
- Anti-diarrhea agents
- Tegretol (Carbamazepine)
- Anticonvulsants
- Oxyphenycyclimine
- Antimuscarinic/Antispasmodics
- Benzhexol (Trihexyphenidyl), Bromocriptine
- Antiparkinsonian agents
- Dapsone (Cinorox)
- Antileprotic agents
- Lasix (Furosemide)
- Diuretics
- Cafergot (Ergotamine+Caffeine)
- Ergot Alkaloid
- Non-selective β-adrenergic blocking agents - Propanolol
- Cisapride
- Prokinetic agents
- Buscopan (Hyoscine-N-butyl bromide)
- Spasmolytic agents
- Vitamin B1-6-12, Vitamin C
- Vitamins
- Methadone, Sosegon (Pentazocin), Tramadol
- Antidote Opiate

ปที่ 40 ฉบับที่ 2
มิถนุ ายน 2544
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ตารางที่ 2. แสดงรายชื่อตัวอยางยารักษาโรค 29 ชนิด ที่ความเขมขนเทากับหรือมากกวา 10 มก./ลิตร ที่ไมมผี ล
ตอการตรวจเบื้องตนเพื่อหาสารเสพยตดิ กลุม แอมเฟตามีนดวยวิธเี ทียบสีและใหผลเชนเดียวกับ negative control
ยานอนหลับและยาสงบ
ยาแกปวด, ลดนํามู
้ ก, แกไอ
ยากลุม อืน่ ๆ
ประสาท
และแกอกั เสบ
Benzodiazepine
Analgesics and antipyretics Agents for Asthma
- Alprazolam
- Aspirin
- Theophylline
- Clonazepam
Antiflatulents
- Paracetamol
- Diazepam
- Ponstan
- Cimeticone
- Flunitrazepam
NSAID
Anticonvulsants
- Tegretol (Carbamazepine)
- Lorazepam
- Ibuprofen
- Midazolam
Antiparkinsonian agents
- Naproxen
- Nitrazepam
- Piroxicam
- Bromocriptine
- Triazolam
Antihistamine
Antileprotic agents
- Dapsone (Cinorox)
Barbiturate
- Loratadine
Diuretics
- Phenobarbital
Antibiotics (Macrolides)
- Erythromycin
- Lasix (Furosemide)
Ergot Alkaloid
- Penicillin G
- Cafergot (Ergotamine+Caffeine)
- Pen V
Antiviral
Vitamins
- Vitamin C
- DDI
- AZT
ตารางที่ 3. แสดงตัวอยางยารักษาโรค 4 ชนิด ทีค่ วามเขมขนเทากับหรือมากกวา 10 มก./ลิตร ทีไ่ มมผี ลตอการ
ตรวจเบือ้ งตนเพือ่ หาสารเสพยตดิ กลุม แอมเฟตามีนดวยวิธเี ทียบสีแตใหผลแตกตางจาก negative control
ความเขมขน (มก./ลิตร)
ตัวอยางยา
สีa
10
25
500 1,000 5,000
Negative control
Gr
Positive control (MA)
Rd/Vi
Antibiotics (Macrolides)
- Doxycycline
Neg
C
Gr→Gr/Bu
- Rifampicin
Neg
C
Gr→Br
Antiflatulents
- Rinitidine
Neg
C
Gr→Bu
Spasmolytic agents
- Buscopan (Hyoscine-N-butylbromide)
C
C
Gr/Bu→Bu

มวง ตัง้ แตความเขมขน 10 มก./ลิตร (ตารางที่
4) ขณะที่ amineptine, amoxillin, cimetidine,
cisapride และ vitamin B1-6-12 ใหผลลบที่
ความเขมขน 10 มก./ลิตร แตจะอานผลเปน
บวกเมื่อเพิ่มความเขมขนยาเหลานี้ในปสสาวะ

ยกเวน amoxillin ที่เมื่อเพิ่มปริมาณยาขึ้นจะทํา
ใหผลการตรวจเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีสมผสม
มวงแดงที่ปริมาณยา 10,000 มก./ลิตร ทําให
การอานผลเปนบวกลบ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4. แสดงตัวอยางยารักษาโรคที่ความเขมขนเทากับหรือมากกวา 10 มก./ลิตร ที่ใหผลบวกในการตรวจ
เบือ้ งตนเพือ่ หาสารเสพยตดิ กลุม แอมเฟตามีนดวยวิธเี ทียบสีแบงกลุม ยาตามคุณสมบัตยิ า
ความเขมขน (มก./ลิตร)
สีa
ตัวอยางยา
10 50 100 1,000 10,000
Gr
Negative control
Rd/Vi
Positive control (MA)
Benzodiazepine
Rd/Vi→Vi
3+
1+ - Flurazepam
Butyrophenone
Rd/Vi→Vi
1+ - 3+
- Haloperidol
Rd/Vi→Vi
1+ - 3+
- Bromperidol
Phenothiazine
Vi
4+
2+ - Chlorpromazine
Vi
3+
1+ - Thioridazine
Tricyclic antidepressant
3+ Gr→Rd/Vi→Vi
neg - 1+
- Amineptine
Vi
3+
1+ - Amitriptyline
Vi
4+
2+ - Imipramine
Tetracyclic antidepressant
Rd/Vi→Vi
4+
2+ - Maprotiline
Rd/Vi
4+
1+ - Mianserin
Miscellaneous
SLRd/Vi→Rd/Vi
+ - 2+
- Buspirone
Rd/Vi→Vi
3+
- Fluoxetine
1+ Vi
3+
- Hydroxyzine
+ Rd/Vi→Vi
4+
- Paroxetine
2+ Vi→DkVi
4+
- Mirtazapine
1+ Rd/Vi→Vi
3+
- Sertraline
+ 1+ Antihistamine and decongestants
-Actifed
1+ - 2+
3+
Rd/Vi→Vi
(triprolidine+pseudoephedrine)
-Dimetapp
1+ 4+
Rd/Vi→DkVi
(brompheniramine+phenylpropanolamine)
1+ - 3+
Rd/Vi→Vi
- Medamol Co (chlorpheniramine+
henylpropanolamine+paracetamol)
Antihistamine
- Astemizole
+ 2+
SLRd/Vi→Rd/Vi
- Chlorpheniramine
1+ - 3+
Vi
- Cyproheptadine
1+ - 2+
Vi
Antitussives and expectorants
- Codipront (codeine+phenyltoloxamine) 1+ Vi→Bu
4+
- Dextromethophan
1+ Rd/Vi→DkVi
4+
Antibiotics (Macrolides)
- Amoxillin (aminopenicillin)
neg Gr→Or/Rd/Vi
+
- Bactrim
+ - 1+
4+ SLRd/Vi→Rd/Vi
(salphamethoxazole+trimethoprim)
Antiflatulents
- Cimetidine
1+
Rd/Vi
neg - neg
-

ปที่ 40 ฉบับที่ 2
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ความเขมขน (มก./ลิตร)
10 50 100 1,000 10,000
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สีa

Antiemetics
- Dimenhydranate
1+ 4+
Vi→DkBu
Anti-diarrhea agents
- Imodium (Loperamide)
+ - 2+
SLVi→Vi
Antimuscarinic/Antispasmodics
- Oxyphenycyclimine
Vi→DkVi
2+ - 4+
Antiparkinsonian agents
- Benzhexol (Trihexyphenidyl)
SLRd/Vi→Rd/Vi
+ - 1+
Non-selective β-adrenergic blocking agents
Rd/Vi
4+
- Propanolol
1+ Prokinetic agents
Vi
- Cisapride
neg - 1+
Vitamins
4+
Gr→Vi→DkVi
- Vitamin B1-6-12
neg - 1+
Antidote Opiate
Vi→DkVi
4+
- Methadone
2+ - 4+
Vi
4+
- Pentazocine
2+ 4+
- SLRd/Vi→Vi→DkVi
- Tramadol
+ - 2+
MA = methamphetamine, a Color code; Gr=Green, Rd/Vi=Red/violet, SLRd/Vi=Slightly Red/Violet,
Vi=Violet, SLVi=Slightly Violet, DkVi=Dark Violet, Bu=Blue, DkBu=Dark Blue, Gr/Bu=Green/Blue,
Or/Rd/Vi=Orange/Red/Violet, Br=Brown
→ ความเขมของสีเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปตามปริมาณความเขมขนของยา
neg; สีเขียว, ± ; สีเขียวปนมวงจาง ๆ, 1+; สีมว งแดงจาง ๆ, 2+; สีมว งแดง, 3+; สีมว ง, 4+; สีมว งเขม ถึงนํา้
เงิน, C; สีอน่ื ๆ เชน ฟา, นําตาล
้
เปนตน

สรุปและวิจารณ
การตรวจเบื้ อ งต น เพื่ อ หาผูที่เสพยาบาจาก
ป ส สาวะโดยวิ ธี เ ที ย บสี ข องกรมวิ ท ยาศาสตร
การแพทย(9) นับเปนวิธีที่ใชกันอยางกวางขวาง
ในประเทศไทย ขอดีของการตรวจดวยวิธนี ้ี
คื อมี ราคาถูกกวาการตรวจเบื้องตนดวยวิธีอื่น
ทําให ส ามารถตรวจในผูสงสัยวาเสพยาบาได
ครั้งละมากๆ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจใหผล
บวกในพวกที่ใชยาเสพยติดกลุมอื่นๆ เชน ยาอี,
ยาเค, เฮโรอีน เปนตน(9) ขณะที่การตรวจเบื้อง
ตนดวยวิธี immunoassay มีความจําเพาะตอยา

แตละตัวมากขึ้น ดังนั้นหากผูที่ติดยาใชยาเสพย
ติดตัวอื่นที่ไมใชสารเมทแอมเฟตามีนหรือกลุม
แอมเฟตามีนก็ จะไมสามารถตรวจพบไดดวย
ชุดตรวจ immunoassay ตอเมทแอมเฟตามีน จุด
ดอยของการตรวจโดยวิธีเทียบสีนี้ เนื่องจาก
เปนวิธีที่มีความจําเพาะตอสารที่ตรวจตําทํ
่ าให
มีโอกาสเกิดผลบวกลวงไดมาก จากรายงาน
สถิ ติ ก ารตรวจยาบ า โดยชุ ด นํ้ายาเที ย บสี ข อง
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และตรวจยืนยัน
โดยวิธี TLC โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ตรัง(11) ในการตรวจผูข บั ขีร่ ถบัส จํานวน 200
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ราย พบใหผลบวกโดยวิธีเทียบสี 39 ราย เมือ่
ตรวจยืนยันดวยวิธี TLC พบใหผลบวกเพียง 11
ราย คิดเปนผลบวกลวงถึงรอยละ 72 และจาก
รายงานของศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
อุบลราชธานี(12) ในการตรวจจับยาบาโดยชุดนํา้
ยาเทียบสีในนักเรียนจํานวน 16,000 ราย พบให
ผลบวก 213 ราย แตเมื่อตรวจยืนยันดวยวิธี
TLC พบใหผลบวกเพียง 26 ราย คิดเปนผลบวก
ลวงถึงรอยละ 88 จะเห็นไดวาวิธีเทียบสีนี้มี
โอกาสจะใหผลบวกลวงสูงมาก
ชุดนํายาตรวจยาบ
้
าโดยวิธีเทียบสีของกรม
วิทยาศาสตรการแพทย(10) นั้นอาศัยหลักการ
ของ dye method คือสารออกฤทธิ์ในยาบา เชน
เมทแอมเฟตามีน แอมเฟตามีน อีเฟดรีน หรือ
เบสอินทรีย (organic base) หลายชนิดสามารถ
รวมตัวกับสาร TBPE ซึ่งจัดเปน acid dye ใน
ภาวะที่เหมาะสม คือความเปนกรดดางอยูใน
ชวง 8–9 ไดสารเชิงซอนที่มีสีมวงแดงละลายอยู
ในตัวทําละลายอินทรีย จะเห็นไดวานอกจาก
สารในกลุมยาบาแลวยังมียาอื่นๆ
ซึ่งมีคุณ
สมบัติเปนเบสอินทรียสามารถรวมตัวกับ สาร
TBPE ไดสารสีมวงแดงขึ้นได โดย Rio และ
Hodnett(13) เสนอวาผลบวกที่เกิดขึ้นนาจะเกิด
จากปฏิกิริยาระหวางสาร TBPE กับหมูอะตอม
ของ amine ชนิดทุตยิ ภูมิ หรือตติยภูมิ ที่อยูหาง
แหวน aromatic ไป 2–3 อะตอมธาตุคารบอน
แตสารที่ไมเขา เกณฑดังกลาวก็สามารถใหผล
บวกไดเชน morphine เปนตน นอกจากนี้
Tsubouchi(14) พบวาการรวมตัวของ TBPE กับ
amine ตางๆ ในตัวทําละลายอินทรีย (dichloroethane) ใหสีแบงได 3 กลุม คือ 1) สีมวงแดง
จาก diphenhydramine, pilocarpine, eserine,
และ N,N-dimethylpiperazine 2) สีนําเงิ
้ น จาก
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neostigmine, benzethonium, sparteine,
acetylcholine, และ thiamine 3) สีเหลือง คือไม
เกิดปฏิกิริยา จากการศึกษาของพงษรักษและ
คณะ(15) ยังพบความเปนกรดดางของปสสาวะ
ไมมีผลรบกวนตอการเกิดสีในการตรวจดวยวิธี
นี้
ปญหาที่สาคั
ํ ญจากการตรวจดวยวิธีเทียบสีนี้
คือผลบวกลวง
ซึ่งตามคูมือของกรมวิทยา
ศาสตรการแพทยไดระบุยาที่เกิดผลบวกลวงไว
คือ(9) 1) กลุมยาแกแพ แกหวัดคัดจมูก เชน
chlorpheniramine, brompheniramine, phenylpropanolamine, phenylephrine และ pseudoephedrine 2) กลุมยาลดความอวน เชน
phentermine และ fenfluramine 3) กลุมยาเสพย
ติดประเภทมอรฟน โคเดอีน เฮโรอีน และยา
บําบัดรักษาผูติดยา
อยางไรก็ตามเมื่อมีการ
ตรวจหายาบาในปสสาวะดวยวิธีนี้ในกลุมเยาวชน ผูที่ถูกตรวจมักจะบอกวาไดใชยาที่ไดรับ
จากแพทย ซึ่งรายชื่อยาเหลานี้บางรายการอยู
นอกเหนื อ ที่ ร ะบุ ไ ว โ ดยกรมวิทยาศาสตรการ
แพทยวาจะใหผลบวกลวงได ในการศึกษานี้ได
นํายาที่ใชทั่วไปในทางการแพทย 70 ชนิด มา
ศึกษาแบบ in vitro คือใชยาที่ตองการตรวจมา
ผสมกั บ ป ส สาวะที่ ไ ม มี สารเมทแอมเฟตามีน
แลวนําไปตรวจดวยวิธีเทียบสี ปรากฏวายา 23
ชนิ ดที่ เ ติ ม ลงไปในปสสาวะที่ไมมียาบายังคง
ใหผลลบ หรือใหสีของการตรวจตางไปจากผล
บวก (ตารางที่ 2 และ 3) เชนยา diazepam,
paracetamol, penicillin V, furosemide, และยา
ในกลุม NSAIDS ที่ใชกันทั่วไป เปนตน
ยาที่ใชในทางการแพทยอีก 37 ชนิดทีน่ ามา
ํ
ศึกษานี้ จะใหผลบวกลวง โดยใหผลการตรวจ
ปสสาวะเปนสีมวงแดงหรือมวง
และเมื่อ
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ปริมาณยาเขมขนขึ้น ผลการตรวจจะชัดเจนขึน้
(ตารางที่ 4) ยาในกลุมยาแกหวัดลดนํ้ามูก จะ
ใหผลบวกลวงไดเชนเดียวกับที่ระบุไวโดยกรม
วิทยาศาสตรการแพทย(9)
ยาแกไอที่มีสวน
ประกอบของ codeine และ dextrometorphan
ใหผลบวกลวงไดเชนกัน เปนที่นาสังเกตวายาที่
ใชรักษาผูติดยาเสพยติดระหวางถอนยา ไดแก
haloperidol และยาลดอาการซึมเศราทั้งกลุม
tricyclic antidepressant และ tetracyclic antidepressant นั้นทําใหเกิดผลบวกลวงได ดังนัน้
การติดตามการกลับไปใชยาเสพยติดของผูติด
ยาเหลานี้ จึงตองเลี่ยงไปใชวิธีตรวจวิเคราะห
ดวยวิธอี น่ื ๆ ที่ไมใชวิธีเทียบสีเพื่อหลีกเลี่ยงผล
บวกลวงที่เกิดขึ้น
ยาปฏิ ชี ว นะที่ ใ ช กั น อย า งกว า งขวางคื อ
amoxycillin นัน้ เมื่อผสมในปริมาณถึง 10,000
มก./ลิตร จะทําใหเกิดสีแดงสมปนมวง ซึ่งใน
บางกรณี ผู ที่ อ า นผลอาจอ า นเป น ผลบวกได
สวนยาปฏิชีวนะ Co-trimoxazole หรือ Bactrim
นัน้ จะทําใหเกิดผลบวกลวงไดในความเขมขน
ของยาตั้งแต 100 มก./ล ขึ้นไป
การศึกษานี้จึงสนับสนุนวาการตรวจหาสาร
เสพยติดกลุมยาบาโดยวิธีการเทียบสีที่ใชกันอยู
นี้มีโอกาสเกิดผลบวกลวงไดอยางมากจากยาที่
ใชกันอยูทั่วไปในทองตลาดและที่ใชัรักษาโรค
ทั่วไป ดังนั้นหากยังใชวิธีเทียบสีนี้ตรวจหาผูที่
เสพยาบ า จะต อ งทําการตรวจยื น ยั น ด ว ยวิ ธี
Thin-layer chromatography, High-performance
liquid chromatography, Gas chromatography
หรือ Gas chromatograph-mass spectrometry
กอนจึงจะสรุปวาผูนั้นไดเสพยาบามาจริง
ผลการศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาในหลอด
ทดลอง เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการคํานึงถึง
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ผลบวกลวงที่เกิดจากยาที่ใชในทางการแพทย
อย า งไรก็ ต ามยาแต ล ะตั ว เมื่ อ เข า สู รา งกายจะ
ผานกระบวนการเปลี่ยนแปลง เมื่อขับออกสู
ป ส สาวะอาจเปนสารตัวเดิมหรือเปนอนุพันธ
ของยานัน้ ๆ ซึ่งอาจมีผลตอการตรวจเทียบสีที่
แตกตางจากตัวยาตัง้ ตนได แตการศึกษานี้มุง
เที ย บตั ว ยาตั้ ง ต น ที่ ไ ม ไ ด ผ า นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในรางกายเทานั้น การศึกษาผล
ของยาในรางกาย (in vivo) เพื่อดูผลของการ
เปลี่ยนแปลงของยาแตละตัวในรางกายตอการ
ตรวจดวยวิธีเทียบสี จึงเปนสิ่งที่ควรทําการ
ศึกษาตอไป
เอกสารอางอิง

1. นายแพทยธงชัย อุน เอกลาภ. การบําบัดรักษาผู
ติดยาและสารเสพยตดิ แบบผูป ว ยนอก. โรงพิมพ
ชุ ม ชนสหกรณ ก ารเกษตรแห ง ประเทศไทย,
2541.หนา 54-5.
2. อภิชยั ลีละสิร,ิ เพชรา ทัศนา, จรูญ สิรปิ ญจพร,
และคณะ. รายงานผลการตรวจสุขภาพและการ
ตรวจกรองระดับยาสารเสพยตดิ
นักศึกษา
สถาบันราชภัฏสวนดุสติ . ศูนยตรวจสุขภาพทาง
การแพทย. 2542.หนา 5.
3. วาสนา พัฒนกําจร. ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติ
กรรมการใชยาบาของนักเรียน
นักศึกษาใน
จังหวัดราชบุรี. วารสารสมาคมจิตแพทยแหง
ประเทศไทย. 2541;43:345-57.
4. ทรงเกียรติ ปยะกะ ยิม้ สูเ รียนรูย าเสพยตดิ สํานัก
พิมพมติชน กรุงเทพฯ 2540.หนา 7.
5. ชนิดา พลานุเวช, สมชาย อิสระวาณิชย, เบญจ
ภรณ รุง พิทกั ษไชย และคณะ. การวิเคราะหสว น
ประกอบทางเคมีของยาบาในตลาดมืด. วารสาร
วิจัยวิทยาศาสตรการแพทย. 2540;11:73-80.
6. ชนิดา พลานุเวช, เบญจภรณ รุง พิทกั ษไชย,
อนุสรณ รังสิโยธิน. การวิเคราะหหาเฮโรอีนใน
ตัวอยางยาบา.
วารสารวิจัยวิทยาศาสตรการ
แพทย. 2540;11:81-7.

78

ภัทรวดี พงษระวีวงศา และ พงษรกั ษ ศรีบณ
ั ฑิตมงคล

7. Seiden LS, Sabol KE, Ricaurte GA. Amphetamine: effects on catecholamine systems and
behavior. Annu Rev Pharmacol Toxicol 1993;
32:639-77.
8. Ellengorn MJ, Barceloux DG. Amphetamine In;
Medical Toxicology: Diagnostic and treatment
of human poisoning. Elsvier. 1988.p.626-41.
9. กองวิเคราะหวตั ถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย. เอกสารประกอบการฝกอบรม เรือ่ งการ
ตรวจสารเสพยตดิ ในปสสาวะ. 2537.หนา10-11
10. พงษเพชร คงพวง. การตรวจฉีส่ มี ว ง. วารสาร
เทคนิคการแพทย. 2541;24:18-31.
11. อุดมศักดิ์ สุดมาตร. ศวก. ตรัง จับมือ สสจ. ภูเก็ต
ตรวจปสสาวะพนักงานขับรถ. ขาวกรมวิทยา
ศาสตรการแพทย. 2537;8:1.
12. กรมวิทยาศาสตรการแพทย. รายงานประจําป
2539 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

เชียงใหมเวชสาร

สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพชมุ ชน
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 2540.หนา
78.
13. Rio JG, Hodnett CN. Evaluation of a colorimetric screening test for basic drugs in urine. J
Anal Toxicol 1981;5:267-9.
14. Tsubouchi M. Spectrophotometric determination of organic cations by solvent extraction
with tetrabromophenolphthalein ethyl ester. J
Pharm Sci 1971;60:943-5.
15. พงษรกั ษ ศรีบัณฑิตมงคล, ภัทรวดี พงษระวี
วงศา, ศุภรัตน ธรรมพิทกั ษ. ผลของการเติมสาร
แปลกปลอมหรือการปรับความเปนกรดดางใน
ป ส สาวะต อ การตรวจหาเมทแอมเฟตามี น ใน
ปสสาวะของผูเ สพยาบา. วารสารกรมการแพทย.
2542;12:691-9.

FALSE POSITIVE OF URINE METHAMPHETAMINE COLOR TEST
DUE TO PRESCRIBE MEDICATIONS
Pattaravadee Pongraveevongsa, M.Sc., Pongrak Sribanditmongkol, M.D.
Department of Forensic Medicine. Faculty of Medicine. Chiang Mai University,
Chiang Mai, Thailand
Abstract In Thailand, the methods using for the detection of methamphetamine in urine are
color test, immunoassay and thin layer chromatography. The color test is used widely as a
screening test since it is convenience and inexpensive but less specificity to methamphetamine.
In the Regional Medical Sciences Center laboratory manual, it is mentioned that drugs, such as
decongestants, anti-obesity and opioids, cause false positive to this color test. However, if is
questioned by people as well as physicians that other prescribed medications cause false
positive to the urine methamphetamine color test. In this study, we investigated 70 drugs
commonly used in clinical practice. These drugs were dissolved in negative control urine. The
color test was performed, following the Regional Medical Sciences Center laboratory guideline.
The results show that 37 drugs yield false positive (32 drugs at the concentration 10 mg/L and 5
drugs at the concentration more than 10 mg/L). We conclude that although the urine color test
is convenience and practical to use, it should be used for screening test only. If the result is
positive, confirming test should be conducted. Many medications other than mentioned in
Regional Medical Sciences Center can cause false positive to urine color test Chiang Mai Med
Bull 2001;40(2):69-78.
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