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ศักยภาพ ของHPLC ดวย เครื่องตรวจวัดชนิด photodiode array ในทางนิติพิษวิทยา
Potential of high-performance liquid chromatography with photodiode array detection in forensic toxicology
บทคัคยอ
ในงานวิจัยนี้นําเสนอศักยภาพและขอจํากัดของ high-performance liquid chromatography-photodiode
array ในการวิเคราะหตัวอยางทางชีววิทยา ที่แตกตางกันและในการตรวจพิสูจนสาร unknows วิธีการที่ดีที่ถูกตองที่ใชใน
การวิเคราะหพิษวิทยาทาง clinic และทางนิติวิทยาศาสตร การวิเคราะหสารพิษชนิดเดียวหรือมากกวาหนึ่งชนิดสําคัญ
สําหรับการตรวจพิสจู นสารพิษ ,สาเหตุของความเปนพิษ โดยสวนใหญแลวใชวิธีงายๆ และรวดเร็วที่เรียวา “

general

unknown screening” ซึ่งครอบคลุมถึงยาและสารเคมีที่มีอันตรายสวนใหญ มีรายงานในเอกสารแสดงใหเห็นวาการใช
HPLC ชวยวิเคราะหทางพิษวิทยาไดอยางเปนระบบ พบวาทั้งวัสดุ packing column และองคประกอบของ eluent มี
ความสําคัญตอ intra- and interlaboratory มีรายงานวาการใช columns HPLC ตางชนิดกันจะชวยเพิ่มความสามารถใน
การแยกสาร ขอดีของการใช photodiode array เปนตัวตรวจวัด เมือ่ เปรียบเทียบกับการวัด UV ทั่วไป มีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการใช HPLC วิเคราะหทางพิษวิทยา ขอมูล spectram ใน libraries บนเครื่อง และโปรแกรมที่ใชสืบคนเปน
อุปกรณสาํ คัญในกระบวนการตรวจพิสจู นสาร unknown ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาประเด็นตางๆ ขางตนในตัวอยางจริง
จํานวนหนึ่ง ไดแก trazodone และ dothiepin, azide, chloroquine และ cocaine, ซึ่งเราพบวาการใช HPLC photodiode array จะเปนประโยชนอยางมากในการวิเคราะหทางพิษวิทยาอยางเปนระบบ

1.บทนํา
ความยากของการวิเคราะหของเหลวในรางกาย (เชน เลือด ปสสาวะ ของเหลวในทอง เนือ้ เยือ่ เปนตน) เพื่อ
ระบุสาร unknown ทีเ่ ปนพิษทีใ่ หไดนน้ั เปนงานทีท่ า ทายทางดานนิตพิ ษิ วิทยา ในปจจุบนั จํานวนของสารประกอบทีม่ ี
รายงานอยูในงานวิจัยที่เกี่ยวของมีมากกวา 7 ลาน ชนิด สารประกอบแตละชนิดนัน้ เปนไปไดทจ่ี ะเปนสารพิษเฉียบพลัน
ดังนั้น การวิเคราะหทางเคมีอยางสมเหตุสมผลจะ เรียกวา การวิเคระหทางพิษวิทยาอยางเปนระบบ (STA) มีความจําเปน
สําหรับการบงชีแ้ ละการพิจารณาสารประกอบของความเปนพิษได
ความสําเร็จของ

STA โดยมากขึ้นอยูกับคุณภาพของระบบการวิเคราะหที่ใช จํานวนของเทคนิคการวิเคราะห

เชน TLC , GC, HPLC และ ความหลากหลายของ immunoassay tests เปนความสามารถของนักพิษวิทยา ซึ่งสามารถ
ทํางานไดทง้ั สองระบบ( on-line และ off-line) ดวยเครื่องตรวจวัดที่มีความสามารถสูง เชน MS และ FTIR สําหรับ GC
และ fast-scanning หรือ photodiode array (DAD) และ MS - HPLC
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ในการอธิบายโดยสรุปจะมุงไปที่

HPLC- DAD ไมเพียงแตศักยภาพเทานั้น แมแตอันตรายของการรวมตัว ก็จะ

นํามาวิจารณดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปเทียบกับความสามารถในการประยุกตใน STA สวน HPLC – DAD ซึ่งใช
เปนเครือ่ งมือในการคัดกรองหา general unknown ซึ่งครอบคลุมตัวยามากมายและสารพิษที่เปนไปได แตควรจะมีการ
เลือก ความไว และความนาเชื่อถือ การสํารวจของงานวิจัยที่เกี่ยวของในสาขา ( field) นี้ ถูกนําเสนอในงานวิจัยนี้ และ
บางการวิเคราะหจะถูกนํามาเปรียบเทียบและประยุกตในกรณีที่เกิดขึ้นจริงจํานวนหนึ่ง

2.การประยุกตของการแยกของเหลวสําหรับ STA
2.1 Column packing materials
2.1.1 Underivatized silica
การใช

Underivatized silica เปน stationary phase สําหรับการแยกตัวยาพื้นฐานจํานวนหนึ่งไดอธิบายไวใน ป

1975 [1] และ 1984 [2] หลังจากนั้นผูวิจัยคนอื่นไดหาคา retention ของตัวยาพื้นฐานบนความแตกตางของ silica
packing โดยการแยกสารประกอบที่ไมปกติออกมา ซึ่งเทียบกับ methanol และammonium nitrate ความแตกตางของ
ยี่หอของ silica และ แมความแตกตางของกลุมทดลองของบางยี่หอของ silica packing บอยครั้งจะพบคา retention
แตกตางกันในยาพื้นฐาน [3] จากผลที่ผานมาของพื้นฐานขั้นตน ของกลไก retentionในการดูดกลืนโครมาโตรกราฟ [4]
ขอจํากัดจํานวนหนึ่งตองทําใหสําเร็จกอน retention time ออกมา หรือปจจัยปริมาณ สามารถหาไดใน one single
laboratory หรือ different laboratories วิธีนี้ขอจํากัดของโครโมโตกราฟ(บางกลุมทดลองของบางยี่หอ

packing ,

สวนประกอบของสาร eluent ควบคุมโดยอุณหภูมิ ) ควรจะกําหนดอยางแนนอนและทําตามอยางเครงครัด แมวาภายใต
ขอจํากัดของ reverse-phase กราฟของ retention time จะเปลี่ยนแปลงเล็กนอย อยางไรก็ตามอิทธิพลของระบบการ
ดูดกลืนจะมีมากขึ้น ตามขอจํากัดที่กําหนดการประยุกตของการดูดกลืนของ STA คอนขางจํากัด
2.1.2 Bonded-phase packing material
Bonded-phase โครโมโตกราฟ และโดยเฉพาะอยางยิ่งใน reverse-phrase บน octyl หรือ Octa decylsilica
ซึ่งเปนเทคนิคที่นิยมใชใน STA ในหลายงานวิจัยไปไดอธิบายความสามารถในการประยุกตของ packing กับนิติพิษวิทยา
[5-11] มีสองงานวิจัยที่เปรียบเทียบความแตกตางของ packing [7,10] และความแข็งแรงที่มีอิทธิพลของหนาที่ free
silanol บน retention ของยาที่แตกตางกัน ดังนั้นผลกระทบของ silanol สามารถลดการเปลี่ยนแปลงคา pH ของสาร
eluent หรือโดยการปรับปรุงดวยการเพิม่ amine ทางเลือกหนึ่ง เครื่องจักรมากมายผลิต column ออกสูตลาดและอางถึง
ผลกระทบของ silanol และจัดใหสามารถมี retention times มากขึ้นอีก โดยสวนใหญจะไดรับธาตุ โลหะจาก silica จะ
ชวยและยับยั้งการเคลื่อนไหวของ free silanol โดยครอบคลุมวิธีการมากมาย อยางไรก็ตามจะเปนการเขาใจในเรื่องของ
reverse phrase ของ โครโมโคไตกราฟอีกดวย แมวาขอบเขตจะนอยกวาในโครโมโตกราฟ บน
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สวนประกอบของ mobile phase คา pH ไอออนิกที่แข็งแรงและอุณหภูมิ มีอิทธิพลกับ retention ของยา อีกทางเลือก
หนึง่ polymetric stationary phrase ก็ถูกแนะนําดวย การกําจัดความแปรผัน intra – and interlaboratory ดังงานของ
Bogusz [12] และ De Zeeuw [13] ไดเสนอเกีย่ วกับการแทนที่ retention ปฐมภูมิ (retention times ,ปจจัยปริมาณ)
ดวย retention ทุติยภูมิ เชน ความสัมพันธของ retention times และคาดัชนี retention ความคิดรวบยอดนี้สามารถให
ผลลัพธในขอมูลretention ที่เชื่อถือไดภายใน one single laboratory และแมวาในการพัฒนาของขอมูล data base ของ
คา retention ของการใช interlaboratory
คาดัชนี

retention (RI-Values) เทียบกับอางอิงที่เปนกลางในความเปนเนื้อเดียวกัน (alkane-2-oneas,alkyl-

arylketones and 1-nitroalkanes) ยังคงไวตอคาแปรผันเพียงนอยในขอจํากัดของกราฟอางอิงที่เปนกลางในความเปน
เนื้อเดียวกัน แตความประพฤติแตกตางจากยาซึ่งสัมพันธกับทางพิษวิทยา ตอมากลายเปนความเขาใจของการแยกคา
สหสัมพันธมาตรฐาน จะใชสาํ หรับยาทีเ่ ปนกรด/กลาง และสําหรับยาพื้นฐาน เทียบกับ การสังเกตของ Bogusz and Wu
[14] ที่ถูกพัฒนาตัวมาตรฐานของ HPLC-DAD บน Column RP-18 สําหรับ Chromatographic และการชี้บงวามีสารพิษ
เกิน 200 ชนิด พวกเขาใชบางขอจํากัดของ Chromatographic ยาสําหรับกรดและยามาตรฐาน (เชน Gradien elution
ดวยการผสม acetonitrile และ triethylammonium phosphate buffer pH 3.0) รวมกับ 1-nitroalkane เปนดัชนี
retention วัดและบอกจํานวนของยา ที่เห็นไดชัดนั้น ความเปนกรด pH จะซอนปฏิกริยา Ionization ของกลุม silanol
ขณะที่ amine modifiers แกไข Chromatographic ของยาพื้นฐาน
ในความพยายามที่จะกําจัด

chromatographic ทีเ่ ปนปญหาของ Silanal ที่เหลืออยู และยับยั้งปญหาของ

เครื่องมือที่จะทําใหเกิดการรวมกันของ buffer salt ใน eluent , พวกเราไดพัฒนา การแยก HPLC ที่เกี่ยวกับพิษมากกวา
200 ชนิด โดยใชขอจํากัดที่แตกตางของ Chromatographic [15] alumina packing ถูกเคลือบดวย polybutadiene ทํา
ใหถูก eluted ในระบบ Gradien ดวยการผสมของ methanol และน้ํา ที่ทั้งสองบรรจุดวย 0.0125 M NaOH การฝงตัว
ของ silanol functions บน packing ใหม (Aluspher RP-Select B from Merck, Darmstadt,Germany) ทําใหเขาใจ
กลไก retention ไดงาย การกําจัดจําเปนตองอาศัย amine modifiers และจะถูกยับยั้งทําใหดูดกลืนเหมือนเดิมไมได
ในทางเดียวกัน aluminium oxide ดีเทากับการเคลือบดวย polybutadiene จะคงที่จาก pH 2 – 12 คานี้เปนยาพื้นฐาน
สามารถให chromatographed ภายใตขอจํากัดของ alkaline ในการลดยาทีร่ นุ แรงลงใน peakทายๆ การเคลือบดวย
polybutadiene จะให packing มีลักษณะเฉพาะตัวแบบไมชอบน้ํา สามารถเปรียบเทียบ stationary phase ของ
reverse phase แนนอนวา eluent ที่ pH สูงจะใหผล retention ต่ําของสารประกอบที่พา phenolic มา (เชน มอรฟน)
หรือกรด carboxylic (เชน benzoylecgonine) ดังนั้น สารประกอบตัวหลังตองแยกอีกวิธีหนึ่ง ใน silica packing ดวย
end-capping ที่มีลักษณะเฉพาะเหนือกวา ไดแก Hypersil BDS C18 column (Alltech,Deerfield,IL,USA) [16]
columnถูกชะดวยสารผสม 0.045 M ammonium acetate ใน 80%HPLC-grade water ,10% methanol + 10%
acetonitrile เปนตัวทําละลาย A และ 0.045 M ammonium acetate. ใน 40% methanol 40% acetonitrile
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20%HPLC-grade water เปนตัวทําละลาย B พวกเราใชเสนตรงใน gradient จาก 100 - 47.2 % สาร A ประมาณ 20
นาที ขณะที่น้ําเสียระบายออกดวย เครื่องตรวจวัดชนิด photodiode arrayตอมาทําทฤษฏีนเ้ี ปนรูปแบบทีส่ มบูรณ เพราะ
สารประกอบจํานวนมากทําการแยกไมไดภายใตขอจํากัดของ

alkaline

ที่แข็งแรง (อนุพันธุฝน กรด และ

benzoylecgonine) ซึ่งจะ eluted ไดดี peak แหลมและตัวเลขสูง ภายใตสภาวะกรด วิธีนี้การชะแยกรวมกันของ
สารประกอบทีม่ จี าํ นวนมากในสารตัง้ ตน นัน่ จะทําให chromatographed เหลือนอยที่สุด
ในทางคลายกันการใชระบบ

column ที่ตางกัน (และขบวนการสกัดตางกัน ) ในการวิเคราะห “ยามากมายที่เกิน

ขนาด” กรณีนี้อธิบายไดโดย Koves[10] รายละเอียดของระบบ reversed phase (Supelcosil LC-DP, LiCharospher
100 RP-8, APEX ODS & Nova-Pak Phenyl) ที่คอนขางจะเฉพาะทั้งหมดของ column แบบ isocratic , แทจริงแลว
เหมาะกับขนาดของความมีขั้วและในเวลาเดียวกันจะการพิจารณาถึงตนกําเนิดยาและเมทาบอลิซึ่ม ระบบทั้งหมดจะ
ยกเวนระบบ gradient
2.2 Photodiode array detection
ตั้งแตยุค 80 ชวงแรกๆ จะมีการแนะนําเครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสงชนิด diode-array และ fast-scaning
ไดมาจาก chromatographic ที่เปนขอมูล spectral ของ UV ซึ่งถูกเสนอขอบเขตใหมในการวิเคราะหขอมูล HPLC ทําให
พบประโยชนของการประยุกตในการวิเคราะหทางพิษวิทยาอยางเปนระบบ การรวมกันนีท่ าํ ใหเห็นความสามารถที่
แตกตางของกราฟ retention ซึ่งขอมูล spectral จะแสดงกราฟทั้งหมดที่นาเชื่อถือ เพิ่มขึ้นของทฤษฎี HPLC [17] เหมาะ
ที่สุดกับมาตรฐานอางอิง spectra จะถูกเก็บในฐานขอมูล บอกชื่อ parameter ของ retention เพื่อบอกขีดจํากัดในการ
คนหา parameter ในแตละ retention [18]
การชะออกรวมกันของ สอง( หรือมากกวา )สารประกอบทีเ่ หลือเพียงเล็กนอยสําหรับกรณีใหญทผ่ี ดิ พลาดในการ
วิเคราะห ขอสรุปความผิดพลาดทําใหเกิดการสอดแทรกการชะออกรวมกันของสารประกอบที่เลียนแบบ UV spectrum ที่
ทราบสารประกอบ หรือ เมือ่ การชะออกรวมกันของสารประกอบสองชนิดใหผลใน UV spectrum ทีไ่ มตรงกับใน library.
ดังนั้นกอนที่จะทําการทดลองจะตองคนที่ library มันเปนสิ่งจําเปนที่จะตองตรวจสอบ peak สําหรับความบริสุทธิ์ที่สนใจ
สิ่งนี้สามารถใชเปนคูมือเปรียบเทียบ UV spectra ในตําแหนงที่แตกตางกันของ peak หรือเลือกใชเพียงบางเครื่องมือ
อัตโนมัติที่จะระบุ peak ที่บริสุทธิ์ (โดยใชเสนแนวระดับใต peak ทีต่ รงกับสวนประกอบของสาร) ระบบทีซ่ บั ซอนของสารที่
มากกวาสองชนิดในการชะออกรวมกัน , การใหผล UV spectrum ที่เฉพาะเจาะจง และในการที่จะระบุแตละสารประกอบ
(รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 ตัวอยางของการลดการขดงอ. ดานบน : cochromatography ของสองสารประกอบที่ 17.4 นาที ดานลางซาย : บางอนุภาค
ทีแ่ สดง medazepam (58%) และ doxepin (42%) ดานลางขวา : สรางใหมดว ย UV spectrum ของ medazepam และ doxepin

3. การประยุกตใช HPLC ใน STA
การประยุกตใชและศักยภาพของ

HPLC ใน STA ในงานวิจัยนี้จะยกตัวอยางโดยกรณีศึกษา สําหรับรายละเอียด

มากเกินอธิบายถึงงานวิจัยตนฉบับ
3.1 กรณีศกึ ษาที่1 : ความรายแรงของ trazodone และ dothiepin เปนพิษ
พบหญิงสาววัย 22 ป ตายที่ริมตลิ่งคลอง ชันสูตรศพภายใน 24 ชั่วโมง พบเลือดคั่งทุกอวัยวะเดนชัด พรอมกันก็
พบอาการบวมน้ํา ของปอด ขณะที่ผาตัดกลามเนื้อหลังดานหลังจะรับรูไดวามีกลิ่น ผลการชันสูตรศพ ไมไดพบอะไรเดนชัด
ไมพบสาเหตุการตาย ตัวอยางระยะเวลาหลังตายจะนํามาจาก เลือด น้ําปสสาวะ ของเหลวในทอง ตับและไต สําหรับ
วิเคราะหทางพิษยา[19]
ในขบวนการ STA น้ําปสสาวะจะใชคัดกรอง opioids, cannabinoids, amphetamines, methaqualone,
methadone,

cocaine,

propoxyphene,

phencyclidine,benzodiazepines,

barbiturates,

tricyclic

antidepressants,acetaminophen, salicylates และ caffeine การใชสารเนื้อเดียวกัน วิธีทดสบทางอิมมูโนอยางหนึ่งที่
ใชเอนไซม (EMIT). LSD, Fentanyl and cotinine ถูกทดสอบวิธตี รวจจับการมีหรือไมมขี องไอโซโทปบางชนิด (RIA). TLC
ถูกใชสําหรับคัดกรองทั้งหมดทุกกระบวนการอธิบายโดย Sunshine [20] ในทางเดียวกันการสกัดจะเตรียมจากเลือด ,
นางสาวทรรศนีย นวสิทธไพศาล 52312314

Page | 5

สาขานิตวิ ทิ ยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร

ของเหลวในทองและน้ําปสสาวะโดยวิธี liquid-liquid extraction โดยใช n-hexaneethylacetate (7:3, v/v).นํากลับมา
ละลายอีกในตัวทําละลาย และฉีดเขาระบบ HPLC-DAD การแยกแบบ Reversed-phase ดวย Chromspher C8
column (10×0.3 cmI.D., 5 ~m) โดยใช MeOH-H20 (ที่มี 0.125% isopropylamine) เปนระบบ gradient 30:70 - 75:25
(v/v) ภายใน 15 นาที
การตรวจคัดกรองวิธี

EMIT สําหรับน้าํ ปสสาวะ พบ amphetamines, benzodiazepines, opioids, tricyclic

antidepressants และ caffeine แนชัด ในตัวอยางเลือดจะพบ benzodiazepines และtricyclic antidepressants ในการ
วิเคราะห TLC สารมาตราฐานไมไดระบุวา พบ dothiepin แต จุดของสารเรื่องพบของเหลวทั้งหมดที่ทําทดลอง ภายใต
สภาวะ alkaline โดยทัว่ ไป HPLC-DAD ทีอ่ อกมากอนจะชีบ้ อกสสารประกอบในเลือด (รูปที่ 2) และน้ําปสสาวะ เปน
trazodone เทียบกับ UV spectrum การชะออกรวมกันของสารมาตรฐาน จะเปนการระบุทแ่ี นชดั ดังนัน้ การทีพ่ บ
dothiepin (รูปที่ 3) ทําใหระบุยนื ยัน opiate และ benzodiazepins (EMIT ผลบวก) เปน codeine , lorazepam และ
nordiazepam

ตามลําดับ จากการวิเคราะหดวย

HPLD-DAD ทําใหเขาใจ(ผลบวก) ไดมาจากการวิเคราะห

amphetaminesโดย EMIT ให”ผลบวกปลอม” นํากลับมาทําปฏิกิริยา ดวย β-phenylethylamine และ tryptamine, มัก
พบสองสารประกอบนีโ้ ดยบังเอิญ เปนผลใหขบวนการลมเหลว
ผูวิจัยหาจุดเดนของ RP-HPLC มาพูดถึงขอดี ในการตรวจวัดของ metabolites ในกรณีภาวะเปนพิษ ในกรณีท่ี
นําเสนอ จะพบ peak ทีเ่ หมือนกับ UV ของ dotheipin ออกมาที่ นาทีท่ี 4 กอน ปฏิกริยา oxidation ของ สารมาตรฐาน
dothepin ไมรนุ แรง (ใช H2O2) และฉีดในระบบ HPLC ซึ่ง peak การใหผลการ chromatograp รวมกันดวยสาร unknown
UV spectra ของ dotheipin และ dotheipin sluphoxide จะแสดงในรูปที่ 4 นอกจากนี้ การตรวจหา ประกอบดวย MS ที่
จะระบุสารประกอบของ dotheipin sluphoxide โดยธรรมชาติแลวจะเกิด metabolite ของ dotheipin

รูปที่ 2 HPLC-DAD ( ที่ 230 nm) ของการสกัดตัวอยางเลือด การระบุ peak : 1) trazodone และ 2) dotheipin ดานซายบน : UV
spectrum (225-350 nm) ของ pack 1: ดานบนขวา UV spectrum ของสารมาตรฐาน trazodone จาก UV spectrum of trazodone
standard. Reproduced from J. Anal. Toxicol. by permission of Preston Publications, a division of Preston Industries, [19].
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ผลของ STA ทําใหเขาใจชัดเจนในการระบุ วา trazodone และ dotheipin เปนเหตุทาํ ใหตาย ในการใช HPLC
เปนบทบาทสําคัญ ไมเพียงจะระบุยนื ยันสารพิษแตบางกระบวนการ , จะขยายความดวย internal standardization และ
calibration สามารถเปรียบเทียบปริมาณของคาทีก่ าํ หนดของการเสียชีวติ จากการไดรบั สารเกินขนาด

รูปที่ 3 HPLC-DAD (ที่ 230 nm) ของตัวอยางการสกัดน้าํ ปสสาวะ peak ระบุ : 1) dotheipin sluphoxide , 2) trazodone 3)
metabolites ของ nordiazepam และ lorazepam 4) metabolite ของ diazepam และ 5) dotheipin ดานบนซาย UV spectrum (225350 nm) ของ peak 5 ดานบนขวา UV spectrum ของสารมาตรฐาน dotheipin จาก J. Anal. Toxicol. by permission of Preston
Publications, a division of Preston Industries, [19].

รูปทื่ 4 ตําแหนง A) UV spectrum (225-350 nm) ของ peak ที่ 1 ในรูปที่ 3 ระบุวา เปน dotheipin sulfoxide และ B) UV spectrum
(225-350 nm) ของ peak ที่ 5 ในรูปที่ 3 ระบุวา เปน dotheipin
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3.2 กรณีศึกษาที่ 2 ; การตายดวย Azide
พบเจาหนาที่หองปฎิบัคิการสาว อายุ 25 ป ปราศจากเครื่องแสดงชีพ ที่หองเปลี่ยนเสื้อคลุม ก็นําสงโรงเรียน
พยาบาลของมหาวิทยาลัย ทําการชวยชีวิตเต็มความสามรถ และใหยากระตุนหัวใจ ระบบกรองของเสียหยุดชะงัก หลอน
เสียชีวิต หลังจากเขาโรงพยาบาล 35 นาที ทําการวิเคราะหเลือดทันที พบภาวะเลือดเปนกรด การตรวจอวัยวะภายใน พบ
ปอดทั้งสองบวมน้ําและมีของเหลวคั่ง ปอดทั้งสองขางมีสีน้ําตาลและเลือดก็สีน้ําตาล พบเลือดไหลในกระเพาะ และพบวา
เปนแผลเรื้อรังแตไมมีกลิ่นพิเศษ พบภาวะเปนพิษของผูตองสงสัยและระยะหลังตาย นําไปเขากระบวนการ STA [21]
พรอมกันนั้นหองปฏิบัติการของผูวิจัยก็ทําตามกระบวนการ โดยทดสอบแบบกวางๆ สําหรับ สารระเหย และยา
ทําตามขบวนการทางกลุมตัวอยางของระยะเวลาหลังตาย รวมกับการวิเคราะหเครื่อง headspace GC , EMIT, RIA ,TLC
และGC-MS (ดูที่กรณีศึกษา 1 สวนที่ 3.1) ยิ่งไปกวานั้น เลือด ,ของเหลวในทองและ ไต ลักษณะเหมือนกัน จึงนําไป
ทดสอบHPLC หายาพื้นฐาน ทฤษฎีนี้จะใชเทียบการสกัดภายใตสภาวะ alkaline และวิเคราะห แบบ RP-HPLC โดย
Aluspher RP-B phase แบบ gradient ดวย methanol และน้ํา ที่ทั้งสองจะบรรจุ 0.0125 M NaOH [15]. มันนาทึ่งที่พบผล
การทดสอบทั้งหมดทางพิษวิทยาเปนลบ แมวาผลทางพยาธิวิทยาจะนําไปสูการหาความผิดทางอาญาบอกวาเปนการฆา
ตัวตายโดยใชสารเกินขนาด แมวาการตรวจหาหลักฐานทุกชิ้นจะเกี่ยวกับบีกเกอรที่บรรจุ ทางพยาธิสภาพระบุและให
ผลบวก ดวยการทดสอบสีของ ferricchloride [22] ในการเริม่ ตนหา azide
ปริมาณการวิเคราะห azide ในทุกตัวอยางของทางชีววิทยา เปนการยืนยันเทียบกับ precolumn ดวย 3,5-dinitrobenzyol chloride ตามดวยระบบ isocratic HPLC [21] ผูวิจัยใช Ultrasphere ODS column (15 ×0.46 cm I.D., 5
µm) ดวย mobile phase ของ 1:1 (v/v) acetonitrile และ น้ํา. การตรวจวัดโดย DAD ใชความยาวคลื่น 240 และ 254
nm. การเตรียมสารตัวอยาง ประกอบดวย การเจือจางในสารละลาย K2CO 3 และ acetonitrile ปรับใหได pH 5 ดวย
3,5-dinitrobenzoyl chloride และ ตั้งไว 10 นาที ที่อุณหภูมิหอง เลือด ,น้ําดี , ของเหลวในทอง , ตับและไต ทัง้ หมดพบ
azide ปริมาณเขมขน . ตัวอยาง chromatogram แสดงในรูปที่ 5 สามารถเห็น , 3,5-dinitrobenzoyl azide เปนขอดีของ
chromatographed ทีใ่ ชในระบบ reversed- phase packing การระบุ peak azide ใน chromatogram ของที่มาจาก
ระยะเวลาหลังตาย สวนใหญจะเทียบกับ retention โดยจะเปรียบเทียบกับสาร azide มาตรฐาน ขอมูล sprectral โดย
DAD จะใชในกรณีที่มีสิ่งสําคัญเพียงเล็กนอย ซึ่งมันจะโดดเดนมากแบบลักษณะเฉพาะเปนเครื่องแสดงสาร อยางไรก็
ตาม ยังคงเปนประโยชนในการหาคาของ peak บริสุทธิ์ ถายังตองการลดการขดงอของ peak
กรรีศึกษาใหม อธิบายความสามารถของเครื่อง HPLC แสดงถึง azide ที่มีปฏิกิริยาหลังจากเติม ferricchloride
หรือ cerium (VI)ammonium nitrate และ จะทําปฏิกิริยากับสีไดดี มีแนวโนมเปนผลบวกปลอม แมวากรณีของสาร
อนินทรีย sodium azide salt , HPLC ถูกจัดใหเปนเครื่องมือที่มีความนาเชื่อถือสูง มีความไว และมีความเฉพาะเจาะจง
บางตําแหนงเวลาของกรณีศึกษานี้ จะเปนขอจํากัดของ “general unknown screening” อยางไรก็ตามจํานวนของยา
และสารพิษที่ซอนอยูในกระบวนการที่มีจํานวนมากในผูที่ไดสารพิษทางเคมี และทางเคมีเชิงฟสิกส
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รูปที่ 5 HPLC-DAD chromatograms (m 240 nm) ของ A) เปนการเจือจางน้าํ ดี ; peak 1 (Rt ที่ 5.70 นาที ) :
3,5-dinitrobenzoyl
azide : ระดับ azide 1283 - µg/ml : B) ไมไดเจือจาง 5- µg/ml sodium azide standard; peak 1 (Rt: 5.65 นาที ): 3,5-dinitrobenzoyl
azide. จาก J. Anal. Toxicol. by permission of Preston Publications, a division of Preston Industries, [21].

3.3 กรณีศึกษาที่ 3 การฆาตัวตายแบบคาดไมถึง โดย Chloroquine
พบหญิงสาวใหญ อายุ 40 ป จากประวัตพิ บวามีปญ
 หาทางรางกาย นอนเสียชีวติ ขางถนน ใกลกบั บริเวณรถที่
เกิดอุบัติเหตุ จากสภาพแวดลอมสันนิษฐานวา หญิงสาวนาจะอยูในสภาพมึนเมาขณะขับรถ โดยนําตัวอยางเลือดมาหา
ระยะเวลาหลังจากการเสียชีวิต เพื่อวิเคราะหทางพิษวิทยา และทําการผาชันสูตรศพเพื่อคัดกรองหาสารระเหยและยาใน
ตัวอยางเลือด จากผลการทดสอบไมพบอะไร จึงนําตัวอยางเลือดไปเขาเครื่อง HPLC หาตัวอยางพื้นฐาน [15] พบ Peak
ที่ระบุวาเปน Chloroquine และผลการหา UV โดยดวยตัวตรวจวัดชนิด DAD พบ Chloroquine จะระบุยืนยันไดโดยการ
ใช GC การตรวจวัด nitrogen-phosporus และ MS เปนการหาปริมาณโดยการใชขบวนการ HPLC-DAD ใน Quinina
ซึ่งจะถูกใชเปน Internal standard ซึ่งไดมาจากความเขมขนของ Chloroquine 3.1 µg/ml
Chloroquine เปนสารตั้งตนที่ใชยับยั้งปองกันโรคการติดเชื้อมาลาเรีย แมวามาลาเรียจะมีการระบาดเฉพาะพื้นที่
แตนักทองเที่ยวจํานวนมากก็ตองการสั่งจายยาตานมาลาเรีย ทําใหผูวิจัยเริ่มมีความไมแนใจ และประหลาดใจที่พบ
Chloroquine เกินขนาด เกินความเหมาะสม
ในกรณีศึกษานี้ HPLC-DAD ชวยแกปญหาทางนิติวิทยาศาสตรไดอยางทันทวงที
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3.4 กรณีศึกษาที่ 4 Cocaine , กลุมยาใหโทษและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
หลายคําถามที่มาจากหองปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตรวาควรจัดใหมีหลักฐานของการใชยาตองหาม ในกรณีของ
เด็กผูชายรายหนึ่งถูกฟองรองวาคายา และทําใหสงสัยวาเคาใชสารโคเคนตองหาม ตัวอยางปสวะใหผลรวมกับสารที่ใช
วิเคราะหภูมิคุมกันเปนผลบวกของ Cocaine และ amphetamines โดยทั่วไปแลวจะยอมรับผลบวกของสารที่ใชวิเคราะห
ภูมิคุมกันเปนการยืนยันการวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตรจะบอกสารเคมีที่โดดเดน ซึ่งเกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อ โดยสัมพันธ
กันกับอาหาร และสุดทายของการรักษาดวยสารเชิงซอนทางชีววิทยา ซึ่งมันจะทําใหเขาใจถึงความแตกตางเฉพาะบุคคล
สิ่งนี้มันทาทายความสามารถดวยการใช GC-MS เปนทางเลือก อยางไรก็ตามสําหรับปริมาณที่ชี้วัดการวิเคราะหดวย
HPLC-DLD ของ Cocaine [16]
ตัวอยางน้ําปสสาวะจะสกัดโดย
solid-phase สองกลไก ดวยการสกัดสารตั้งตนแบบมีขั้ว และแบบประจุ
(Varian Bond Elut Certify, Varian, Harbor City, CA, USA) ขบวนการนีเ้ หมาะสมกับ Cocaine และ Metabolites,
cocaethylene และ benzoylecgonine โดยภาพรวมของการหาปริมาณของ 2 internal standards ดวยโครงสรางที่
คลายคลึงกันของ Benzoylecgonine (carboxylic acid) และ 2 esters จะถูกใชเปน Cocaine และ cocaethylene
กระบวนการแยกจะใช Hypersil BDS C18 column (15x0.46 cm I.D., 5 µg/ml การใช mobile phase เปนสารละลาย
ammonium acetate 0.045 M ใน HPLC-grade water (80%), methanol (10%) และ acetonitrile (10%) (สารละลาย
A) และใน methanol (40%), acetonitrile (40%) และ HPLC-grade water (20%) (สารละลาย B). ความแตกตางที่
สําคัญในลักษณะเฉพาะของ retention ในความแตกตางของสารประกอบที่ตองการ gradient elution จาก 100% A ถึง
47.2% A ภายใน 19 นาที. ตัวตรวจวัดชนิด diode array ถูกตั้งใหสะสม spectra ทัง้ หมด 21 ms มากกวา 220-400 nm
ความยาวคลื่น 230 nm (ความถี่วิทยุ 4-nm). รูปที่ 6, ผลของ chromatogram แสดงขอมูล Retention time รวมกับการ
เปรียบเทียบ spectral ของสาร unknowns ดวย library spectra ทีร่ ะบุ cocaine และ metabolites.
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รูปที่ 6 HPLC-DAD trace (ที่ 230 nm) ของการสกัดน้าํ ปสสาวะ Peak ระบุ : (1) benzoylecgonine; (2) 3,4methylenedioxy methamphetamine (XTC); (3) 3,4-methylenedioxy ethylamphetamine (EVA); (4) (I.S. j) 2'methylbenzoylecgonine; (5) cocaine; (6) (I.S.2) 2'-methylcocaine

มันคือสิ่งสําคัญ libraries เปน "home-made", spectra ใชเปรียบเทียบกับ การฉีดสารมาตรฐาน ภายใต บาง
สภาวะของ chromatographic นี่เปนสิ่งที่ถูกตองแนนอนของสารพิษที่มีหมู functional groups เพราะวาสําคัญมีอิทธิพล
กับ spectrum เปน ผล pH, ซึ่งแนวทางนั้นจะขึ้นอยูกับ chromatographic ขององคประกอบของสาร eluent คา
สหสัมพันธของอัตราสวน peak area กับมาตรฐานทีเ่ ห็นของระดับ benzoylecgonine 10.5 µg/ml น้ําปสสาวะและ
unmetabolized cocaine 1.4 µg/ml ยิ่งไปกวานั้น การพินิจวิเคราะห chromatogram และการประเมินผลดวย UV
spectraเปนขบวนการอัตโนมัตใิ น chromatography softwareสมัยใหม , เปนที่จะบอกใบไดสมบูรณถึง การสืบสวนหาตัว
ยา บาง peaks เล็กๆ สามารถระบุไดวาเปน 3,4- methylenedioxy methamphetamine (MDMA, "XTC") และ3,4methylenedioxy ethylamphetamine (MDEA, "EVA"), ดังเชนการขยายความถึงผลบวก EMIT ของ amphetaminesนค
วามจริงแลว การรวมกันไมสามารถทําใหตกใจสงสัย เพราะวาชนิดของกลุมยาใหโทษ มีความถี่ ที่พบมากจึงเรียกไดวาคัด
กรอง "recreational drug abuse" scene. กรณีศึกษานี้จะยกตัวอยางบทบาทหลักของ HPLC-DAD ภายใน STA ที่จะ
แสดงสิ่งที่สนใจ ที่สามารถเปนไปได, เหมาะสมสําหรับการคัดกรองหาปริมาณการวิเคราะหที่ถูกตอง ยกเวนการเตรียม
สารตัวอยาง และ การทําใหเกิดสารอนุพันธซึ่งสวนใหญจะเปนขอจํากัดในเครื่อง GC.
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4. สรุปผล
การระบุสารพิษที่ทําใหเกิดภาวะเปนพิษ
,ไมวาจะเปนทางดาน clinical หรือดานนิติวิทยาศาสตร ลวนแตเปน
งานยากที่ทาทายความสามารถ ดังที่กลาวไปแลว ผลที่ไดทําใหมองเห็นชัดเจน ครอบคลุมความสัมพันธของยา และ
สารพิษ ทําใหเปนสิ่งที่ตองการ และสามารถใหผลนาเชื่อถือ วัตถุประสงคนี้ นําเสนอขอดีมากมายของ HPLC-DAD ทั้ง
ดานความเฉพาะเจาะจง ความไว รวดเร็ว และทนทาน โดยขอมูลทําใหเกิดการเปรียบเทียบทัง้
retention และ การ
ดูดกลืน spectra ของการ eluting เอกลักษณทางเคมี ผลที่ไดในการระบุกําลังที่ราคาประหยัด ใชกันแพรหลาย หาไดงาย
ทัง้ หองปฏิบตั กิ ารมากมายในโรงพยาบาล ในทางเดียวกัน ,ดังที่กลาวไปแลว ตัวอยางจะแสดงความสามารถที่มากมายใน
การประยุกตใชในหลายแขนง และศักยภาพที่ดีเยี่ยมของการหาปริมาณ . การพัฒนาเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็วของตัว
ตรวจวัดชนิด DAD ระบบ computer และ software และ HPLC packing ทําคุณภาพการคํานวณไดเพิ่มมากขึ้นใน
รายงานทีม่ กี ารใช HPLC-DAD ในระบบ STA. ชวงการใช HPLC-MS นาเปนไปไดทจ่ี ะสนับสนุน HPLC ซึ่งจะพัฒนา
ตอไป ถาเลือกไมดีกวา GC-MS.
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