
การศึกษาเปรียบเทียบและจัดกลุมแบงประเภทของ Methamphetamine ที่จับยึดไดในประเทศญี่ปุนและ
ประเทศไทย โดยใช Gas chromatography ในวิธี liquid-liquid extraction และ solid-phase 

microextraction 
 

บทคัดยอ 
 Methamphetamine (MA) เปนยาเสพติดท่ีระบาดและใชแพรหลายมากท่ีสุดท่ัวโลก สําหรับ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาวิธีการวิเคราะห  สําหรับการหาส่ิงเจือปนซ่ึงเปนเอกลักษณของ
ตัวอยาง MA ท่ีจับยึดไดในประเทศท่ีตางกัน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาชวยในการสืบสวนและสอบสวนหา
ความสัมพันธของตัวอยางท่ีจับยึดได โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบตัวอยาง MA ท่ีจับยึดไดในประเทศ
ญี่ปุนและไทย โดยทําการวิเคราะหคือ นําตัวอยาง MA.HCl  จํานวน 50 mg   มาละลายใน 1 ml ของ
สารละลายบัฟเฟอร ( สารละลายบัฟเฟอร ประกอบดวย 4 สวนของ 0.1 M  phosphate buffer ท่ีมีระดับ 
pHN7.0   และ 1 สวนของ 10 % Na2CO3 ) จากนั้นทําการสกัดส่ิงเจือปน โดยใช ethyl  acetate 0.5 ml 
และใช Internal  standard จํานวน 4 ตัวคือ  n-decane, n-pentadecane, n-eicosane และ n-octacosane แลว
นําไปวิเคราะหดวยวิธี gas chromatography โดยใช Detector แบบ flame ionization detector และ 
column ชนิด DB-5 capillary column ( ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.32 mm   ความยาว 30 m และ film 
thickness หนา 1.0 µm )  จากการศึกษาพบวา peak ท่ีสามารถแสดงลักษณะเฉพาะมีจํานวน 14 peak  
และเม่ือนํา peak ดังกลาวมาทําการเปรียบเทียบและจัดกลุมแบงประเภทโดยใชวิธี Euclidean distance 
ซ่ึงดูจากความสัมพันธของ peak area หลังจากท่ีนําคา peak area มาเปล่ียนใหอยูในรูป logarithm ใน
การศึกษานี้ทําการวิเคราะหจากตัวอยางท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุน  จํานวน 69 ตัวอยาง และจาก
ประเทศไทยจํานวน 42 ตัวอยาง จากการศึกษาในตัวอยางดังกลาว พบวาสามารถจัดกลุมแบงประเภท
ออกไดเปน 4 กลุม โดยใชวิธี cluster analysis และพบวา chromatogram ท่ีไดมาจากการวิเคราะหดวยวิธี 
liquid-liquid extraction ( LLE )  ในตัวอยางท่ีมีส่ิงเจือปนนอยๆ จะนํามาใชในเปรียบเทียบไดยาก  
สําหรับการวิเคราะหดวยวิธี solid-phase microextraction (SPME) จะสามารถแสดงถึง peak ท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะไดมากมาย โดยวิธีนีส้ามารถนํามาใชในการเปรียบเทียบในตัวอยางท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงๆ 
ได  ดังนั้นเม่ือทําการวิเคราะหดวยวิธี LLE และ SPME และนําขอมูลท่ีไดมารวมกันจะสามารถใชในการ
หา chromatrogramp ท่ีใชแสดงถึงส่ิงเจือปนและเปนลักษณะเฉพาะในตัวอยาง MA ท่ีจับยึดไดใน
สถานท่ีตางกันได 



1.  บทนํา 
National Police Agency of Japan รายงานวา  Methamphetamine (MA) เปนยาเสพติดหลักท่ีใช

ในประเทศญี่ปุน โดยมากกวา 80% มีผูฝาฝนและลักลอบใช MA และในป 1999 พบวาสามารถจับยึดได
จํานวนรวมประมาณ 2,000 kg สวนใหญเปน MA โดยมีการแพรระบาดและลักลอบนําเขาหรือสงออก
โดยผิดกฎหมาย โดยสวนใหญแลวตัวอยาง MA ในประเทศญี่ปุนมักจะอยูในรูปผลึกสีขาว ซ่ึงเรียกวา “ 
Ice”  เปนตัวอยางท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง ( สวนมากมีความบริสุทธ์ิมากกวา  95% )  

สําหรับประเทศไทย พบวาโดยสวนใหญจะพบอยูในรูปเม็ดยา (tablet) ภายในเม็ดมักจะมี
สวนประกอบหลักเปน caffeine และสารชนิดอ่ืนๆ เชน แปง, สี และสารเพ่ิมกล่ิน ซ่ึงเรียกวา “ Ya-Ba”  
ในชวงเร็วๆ นี้ท่ีผานมา พบวา ตัวอยาง  MA ท่ีจับยึดไดในประเทศไทยท่ีอยูในรูปเม็ดยาไดลดลงใน
ขณะท่ีตัวอยาง MA ในรูปผลึกไดเพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน โดยท่ีตัวอยาง MA ในรูปผลึกท่ีจับยึดไดท้ังใน
ประเทศญี่ปุนและไทย พบวามีความบริสุทธ์ิสูง 

เพราะฉะนั้นในแตละประเทศควรจะรวมมือกันในการปองกันและปราบปราม ตลอดจนรวมมือ
กันตอสู เพ่ือลดการแพรกระจายของ MA และจากการจัดกลุมแบงประเภทของตัวอยาง MA ท่ีจับยึดได
โดยใช impurity  profiling เพ่ือพิสูจนเอกลักษณของยาเสพติด 

สามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการสืบสวนสอบสวนหาเสนทางการขนสง 
แหลงท่ีมา ของยาเสพติดระหวางตัวอยางท่ีจับยดึไดในสถานท่ีแตกตางกัน 

K.Tanaka และคณะไดรายงานถึงวิธีสําหรับวิธีการวิเคราะหหา impurity  profiling ในตัวอยาง 
MA โดยใช gas chromatography (GC)  

M.Lambrechts และคณะไดศึกษาหา impurity  profiling ในตัวอยาง MA โดยใช GC-mass 
spectrometry (MS)  

I.S.Lurie ไดทําการศึกษาหา  impurity  profiling ในตัวอยาง MA โดยใช high-performance 
liquid chromatography และ Y.T.Iwata และคณะไดทําการศึกษาในเทคนิค capillary  electrophoresis 
(CE) 

ซ่ึงในการวิเคราะหหา impurity  profiling ในตัวอยาง MA โดยใชวิธีดังกลาวขางตนสามารถใช
ในการวิเคราะหไดท้ังตัวอยางท่ีอยูในรูปผลึกและเม็ดยา 

K.Kuwayama และคณะ ไดทําการศึกษาหาสิงเจือปนใน MA โดยใช GC-MS และเช่ือมตอกับ 
solid-phase microextraction (SPME) และ thermal desorption (TD) นอกจากนี้ยังนําเทคนิค  liquid-
liquid extraction (LLE) มาใชแทนดวย เพราะวาวิธี SPME และ TD สามารถใชสกัดในตัวอยางท่ี
สามารถระเหยกลายเปนไอไดงาย อีกท้ังวิธีนี้ยังรวดเร็ว และ solvent ท่ีใชเปนสารทางายและเปนท่ีนิยม 
นอกจากนั้น วิธีนี้ยังสามารถหา MA impurity  profiling ไดดี โดยวิธีดังกลาวจะใหผลการวิเคราะหท่ี
เหมือนกับวิธี LLE 



ในการ Share ขอมูลเกี่ยวกับ profiling data ระหวางหองปฏิบัติการ ( แหงชาติและระหวาง
ประเทศ) สําหรับเช่ือมตอระหวางตัวอยาง  เปนส่ิงท่ีดีสําหรับการวิเคราะหตัวอยาง MA ท่ีจับยึดไดใน
การใชวิธีการวิเคราะหท่ีเหมือนกัน โดยมีการยินยอมใหนํา profile ท่ีไดมาใชในการเปรียบเทียบกันโดย
ใชคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหโดยใช GC-flame ionization detector (FID) จะมีความเหมาะสม 
เพราะวา good  reproducibility โดยทําการเปรียบเทียบเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหใน CE และ MS  

ในการวิเคราะหหา impurity  profiling โดยใช GC ในท้ัง 2 วิธี แสดงในตารางท่ี 1 
 

 
 

วิธีการวิเคราะหหนึ่ง  สําหรับหาส่ิงเจือปน ซ่ึงเปนเอกลักษณใน MA เปนวิธีวิเคราะหท่ีนําเขามา
ใชในหองปฏิบัติการ ซ่ึงนํามาจาก The National Research Institute of Police Science (NRIPS) ซ่ึงเปน
วิธีท่ีทาง Japanese Police ใชในการตรวจพิสูจนยาเสพติด  ( NRIPS method ) สําหรับอีกวิธีหนึ่ง เปนวิธี
ท่ีใชในการหาส่ิงเจือปน ซ่ึงเปนเอกลักษณใน MA ในรูปเม็ดยา ซ่ึงนํามาจาก The Office of the  
Narcotics Control Board (ONCB) ซ่ึงเปนวิธีท่ีใชในการตรวจพิสูจนยาเสพติดของประเทศไทย ( ONCB 
method )  

ซ่ึงวิธีการวิเคราะหดังกลาวท้ัง 2 วิธี ใช ethyl  acetate ในการสกัดส่ิงเจือปนออก ภายใตสภาวะท่ี
เปนดาง โดยวิธีดังกลาวมีความแตกตางกันคือ จํานวนตัวอยางท่ีใช , Internal standard (IS) และ 
condition ท่ีใชใน GC เชน ขนาดของ column และ Injection temperature  

สําหรับจุดประสงคของการศึกษานี้ เพ่ือพัฒนาวิธีการวิเคราะหสําหรับหา ส่ิงเจือปนซ่ึงเปน
ลักษณะเฉพาะของ MA ในรูปผลึก โดยใช GC-FID โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบและจัดกลุมแบง
ประเภทตัวอยางท่ีจับยึดไดในท่ีท่ีแตกตางกัน เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาชวยในการสืบสวนสอบสวนและ
หาความสัมพันธระหวางตัวอยางท่ีจับยึด 

 



 ตารางท่ี 1  แสดงวิธีการวิเคราะหหาส่ิงเจือปนในตัวอยาง MA ในรูปผลึก โดยวิธี NRIPS 
method และวิธีการวิเคราะหหาส่ิงเจือปนในตัวอยาง MA ในรูปแบบเม็ดยา โดยวิธี ONCB method 
 

 
 
2.  วัสดุ อุปกรณ และวิธีการวิเคราะห 
     2.1    สารเคมี 
 MA. HCl ในรูปแบบผลึก เปนตัวอยางท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุนและประเทศไทย สําหรับ
ตัวอยางท่ีจับยึดไดในระเทศไทย ไดมาจาก The Office of the  Narcotics Control Board (ONCB) 
 สารมาตรฐาน d-MA.HCl  ท่ีมา : Philopon 
 L-ephedrine.HCl  ท่ีมา : Dainippon Pharmaceutical Co. ( Osaka, Japan ) 
 dl-Dimethylamphetamine.HCl และ cis-1,2-dimethyl-3-phenylaziridine ท่ีมา : สังเคราะหขึ้นมา
จากหองปฏิบัติการ 
 Internal  standard สําหรับ n-Alkanes ท่ีมา : Tokyo Kasei Kogyo Co. (Tokyo, Japan) 
 Solvent และ reagent ใช analytical grade ท่ีมา : Wako Pure Chemical Industries (Osaka, 
Japan) 
 SPME  holder และ fiber coated ดวย divinylbenzene / carboxen / polydimethylsiloxane (DVB 
/ CAR / PDMS ) 
 Inlet liner สําหรับ SPME ท่ีมา : Supelco (Bellefonte, PA, USA) 
 



2.2 LLE  procedure  
ช่ังตัวอยาง MA.HCl 50 mg มาละลายใน 1 ml ของสารละลายบัฟเฟอร (สารละลายบัฟเฟอร

ประกอบดวย 4 สวนของ 0.1 M phosphate buffer ท่ีมีระดับ pHj7.0 และ 1 สวนของ 10  % (w/v) 
Na2CO3)  หลังจากนั้นนําสารท่ีไดมาสกัดดวย 0.5 ml ethyl acetate และใช Internal standard เปน n-
decane (C10, IS1) , n-pentadecane (C15, IS2) , n-eicosane ( C20, IS3) และ n-octacosane (C28, IS4) 
โดยแตละตัวมีความเขมขน 0.02 mg/ml หลังจากนั้นนําสารละลายท่ีไดไป centrifuge เปนเวลา 5 min ท่ี
มีความเร็วรอบในการหมุน 3,000 rpm แลวนําไปวิเคราะหดวย GC 
แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะหดวยวิธี LLE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 SPME procedure 
ช่ังตัวอยาง MA.HCl 10 mg ใสใน microvail และปดดวยฝาเกลียวท่ีมี septum อยูท่ีบริเวณฝา 

จากนั้นนําขวด microvail เก็บท่ีอุณหภูมิปกติ ซ่ึงภายในขวด microvail จะมีลักษณะ minimize 
atmospheric เพ่ือเปนการปองกันการปนเปอน จากนั้นทําการเตรียม SPME fiber กอนนํามาใช โดยการ
ทําการกําจัด carry-over โดยนํา SPME fiber ใสเขาไปในสวนของ GC inlet ท่ีมีอุณหภูมิ 2400C เปนเวลา
กวา 30 นาที เม่ือเตรียม SPME fiber ไดแลวก็นําสวนของ fiber ใสเขาไปใน vail เพ่ือทํา headspace ท่ี
อุณหภูมิ 850C ท่ีเวลา 35 นาที  หลังจากนั้นก็รีบนําสวนของ fiber ท่ีผานการทํา headspace แลวใสเขาไป
ในสวนของ GC inlet เพ่ือใหสารท่ีติดอยูท่ี fiber เกิดการ desorbed เขาเครื่อง GC เพ่ือทําการวิเคราะห
ตอไป 

ช่ังตัวอยาง MA.HCl 50 mg 

สารละลาย buffer 1 ml 

นําสารท่ีไดไปสกัดดวย 0.5 ml ethyl acetate 

วิเคราะหดวย GC 

เติม Internal standard : IS1,IS2,IS3 และ IS4 

Centrifuge ท่ี 3,000 rpm  5 min 
 



2.4 Gas  chromatographic  analysis 
เครื่อง Gas chromatography ของบริษัท Agilent (Santa Clara, CA, USA) รุน 6890 ท่ีใช 

Detector แบบ FID  และสวนฉีดสารอัตโนมัติ (automatic  sample) รุน Agilent 7683 สวนของ column  
ใชชนิด DB-5 capillary  column ( เสนผาศูนยกลางขนาด 0.32 mm  ความยาว 30 m  ความหนาของ film  
thickness 1.0 µm )  

ในสวนของอุณหภูมิท่ีใชเปนดังนี้คือ  
Oven temperature เริ่มจาก 500C เปนเวลา 1 min หลังจากนั้นเพ่ิมทีละ 100C/min  จนมี

อุณหภูมิถึง 3000C และ hold ไว 10 min 
Injector  และ detector temperature ใชท่ี 2400C และ 3000C ตามลําดับ 

ใช Helium gas เปน carrier  gas ท่ี constant column flow rate ท่ี 2 ml/min 
Injection ท่ีปริมาตร 1 µL ท่ี splitless  mode (purge on time ; 1.0 min) 
ในการควบคุม GC system ใช Agilent chemical software สําหรับ chromatograms ท่ีไดมี rate 

20 Hz. และ peak width เปน 0.05 min 
สําหรับสภาวะของเครื่อง GC ท่ีใชในการวิเคราะหดวยวิธี SPME จะเหมือนกับสภาวะของ

เครื่องท่ีใชในวิธี LLE ยกเวน inlet liner ( สําหรับวิธี SPME ใช 0.75 mm i.d. ) และ hold time ท่ี 3000C 
เปนเวลา 2 min  สําหรับการวิเคราะหดวย GC-MS สวนใหญในการวิเคราะหหา peak ของส่ิงเจือปน จะ
ใชเครื่อง Gas chromatography รุน Agilent 6890 และสวนของ detector รุน Agilent 5973N  MSD. และ 
สภาวะของเครื่องเหมือนกับขางตน 

2.5 Data  processing  for  LLE  
Peak ท่ีไดจากการวิเคราะหนํามาทําการ intergrated โดยใช Chemstation software นอกจากนี้ใน

กระบวนวิเคราะหท้ังหมดใช The Drug Micro-Component Analysis & Comparison System (DMCPS) 
(Entest Japan, Tokyo, Japan) สําหรับ peak ท่ีไดใช ISs จํานวน 4  ตัว เปนตัวคุมให retention time มี
ความถูกตอง  และ peak ของ Internal standard จะออกมากอนและหลัง peak ของสารตัวอ่ืน สําหรับ 
peak ท่ีเลือกมาเปนตัวพิสูจนเอกลักษณและ retention time ของสารแตละตัว ไดแสดงในตารางท่ี 2 

 
 
 
 



 
 
สําหรับในแตละ peak จะคํานวณโดยดูความสัมพันธของ peak  area เทียบกับ IS4 และคํานวณ

ในรูปของ logarithms  of  1000 หลังจากนั้นทําการคํานวณโดยใช Euclidean  distances  ระหวางแตละ 
chromatograms  สําหรับ peak  area  ท่ีมีความสัมพันธกับ IS4  ระหวาง 0 และ 0.01 และทําการจัดกลุม
แบงประเภทของตัวอยาง โดยใช Ward  method 

สําหรับในทุก peak จะคํานวณโดยดูความสัมพันธของ peak area เทียบกับของ IS4 โดยคํานวณ
ในรูปของ logarithms  of  1000 และนําคาท่ีไดมาใชในการคํานวณตอโดยใชวิธี Euclidean  distances 
ระหวางแตละ chromatograms โดยท่ีความสัมพันธระหวาง peak  area และ IS4  มีคาอยูระหวาง 0 และ 
0.01 และทําการจัดกลุมแบงประเภทของตัวอยางเปนลําดับช้ัน โดยใช Ward  method 

2.6 Data  processing  for  SPME 
Peak ท่ีไดจากการวิเคราะหนํามาทําการ intergrated โดยใช chemstation  softwere นอกจากนี้ใน

กระบวนการวิเคราะหท้ังหมดใช The Drug Micro-Component Analysis & Comparison System 
(DMCPS) และ Microsoft  Excel 

สําหรับ peak ท่ีไดมาจาก fiber และ GC microvial โดย chromatogram ท่ีไดจะไมมี peak ของ 
ISs  ดังนั้น  n-alkane  สามารถนํามาใชในการแกไขและควบคุมคา  retention time ได สําหรับ peak ท่ี
เลือกมาเปนตัวพิสูจนเอกลักษณและ retention time ของสารแตละตัว ไดแสดงในตารางท่ี 3 



 
 
ในการคํานวณใชในรูปของ logarithms of  1000  ของ peak area ในแตละ peak  โดยใชการ

คํานวณแบบ Euclidean  distances ระหวาง 2 chromatograms และทําการจัดกลุมแบงประเภทออกเปน
ลําดับช้ัน โดยใชวิธี  Ward  method 
 
3. Result  and  discussion 

3.1 Optimization  of  analytical  procedure 
การวิเคราะหหาส่ิงเจือปนใน MA ในรูปผลึก พบวาตัวอยาง MA ในรูปผลึก สามารถวิเคราะห

ไดโดยใชวิธี  ONCB method ซ่ึงจะใหผลการวิเคราะหดีท่ีสุดกับในตัวอยางแบบเม็ดยา เพราะวาใน
ตัวอยาง MA ในรูปแบบเม็ดยาโดยท่ัวไปจะประกอบดวย MA.HCl (20-30 %) , Caffeine (60-70 %) และ
สารอ่ืนๆ โดยพบวา chromatogram ท่ีไดจากตัวอยาง  MA ในรูปแบบเม็ดยา  จะมี peak ท่ีแสดงถึง
ส่ิงเจือปนเกิดขึ้นมาก 



จาก Fig 1A  แสดงถึง chromatogram ท่ีไดมาจากตัวอยาง MA ในรูปแบบเม็ดยา 
 

 
 
จาก chromatogram พบวา peak ของ MA และ caffeine จะมีขนาดใหญ นอกจากนี้ peak ท่ีแสดง

ถึงส่ิงเจือปนก็มีขนาดคอนขางใหญ 
สําหรับตัวอยาง MA ในรูปแบบผลึก  จะมีคาความบริสุทธ์ิสูง ( มากกวา 95 % ) ซ่ึง 

chromatogram ท่ีไดมาจาก MA ในรูปแบบผลึกจะมี  peak ของส่ิงเจือปนท่ีคอนขางนอย ดังแสดงใน Fig 
1B 

 

 
 

จาก chromatograms ท่ีไดจากการวิเคราะหดวยวิธี ONCB method จะนํามาใชในการ
เปรียบเทียบไดยาก เนื่องจาก chromatograms ท่ีไดมี peak ของส่ิงเจือปนอยูนอย  โดยถือวาเปนส่ิงจําเปน
ท่ีจะทําใหผลการวิเคราะหใหผลดีท่ีสุด ในการวิเคราะหหาเจือปนซ่ึงเปนเอกลักษณของ MA ในรูปผลึก 

H.Inoue และคณะรายงานวา วิธี NRIPS เปนวิธีท่ีพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใชในการวิเคราะหตัวอยาง 
MA ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงๆ ท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุน   และในปจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห โดยเปล่ียนอุณหภูมิท่ีใชใน Injector  temperature จาก 250 เปน 240 0C เพ่ือปองกันการ



สลายตัวของส่ิงเจือปนจากความรอน และ Internal  standard ท่ีใชจาก IS3 (C19) และ  IS4 (C26) ได
เปล่ียนเปน C20 และ  C28 ตามลําดับ สําหรับการวิเคราะหหาส่ิงเจือปน  

สําหรับการวิเคราะหดวยวิธี NRIPS  และ ONCB ในการสกัดส่ิงเจือปนจะใช  ethyl  acetate 
ภายใตสภาวะท่ีเปนดางเหมือนกัน  แตอยางไรก็ตามจํานวนตัวอยางท่ีใช , Internal  standard ท่ีใช และ
สภาวะของเครื่อง GC เชน ขนาดของ column และ injection  temperature แตกตางกัน 

Fig 1C แสดงถึง  chromatogram ท่ีไดมาจากการวิเคราะหในตัวอยาง MA ในรูปผลึก โดยวิธี 
NRIPS  

 
 

จาก chromatogram  พบวา เม่ือทําการวิเคราะหดวยวิธีท่ีแตกตางกัน ผลการวิเคราะหจะแตกตาง
กันในสวนของการแยก และ retention time ของส่ิงเจือปนแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหพบวา peak  ท่ีสามารถแสดงลักษณะเฉพาะของ MA คือ peak ของ cis-1,2-
dimethyl-3-phenylaziridine ( Peak ท่ี 2 : Retention time ท่ี 11.60 min ) , dimethylamphetamine ( Peak 
ท่ี 3 : Retention time ท่ี 13.62 min ) และ ephedrine ( pseudoephedrine ) ( Peak ท่ี 4 : Retention time ท่ี 
15.37 min ) ในการพิสูจนเอกลักษณของ MA จะพิจารณาท่ีคา retention time และ mass  spectra 
เปรียบเทียบกับคาท่ีไดใน standard และพบวา Ephedrine และ pseudoephedrine จะไมสามารถแยกออก
จากกันไดในการวิเคราะห โดยวิธี NRIPS สําหรับ peak 3 peak ท่ีไดจากการวิเคราะห ( Peak ท่ี 10 : 
Retention time ท่ี 23.19 min , Peak ท่ี 11 : Retention time ท่ี 23.40 min และ Peak ท่ี 12 : Retention time 
ท่ี 24.13 min ) สันนิษฐานวาเปน peak ของ 1,3-dimethyl-2-phenyl-naphthalene, 1-benzl-3-
methylnaphthalene และ MA dimer  ตามลําดับ ซ่ึงสามารถยืนยันไดโดย mass spectra ซ่ึงตรงกับรายงาน
ของ H.F.Skinner , T.S.Cantrell และคณะ และ J.S.Lee และคณะ  

 



สําหรับ chromatogram ท่ีไดจากการวิเคราะหในตัวอยาง MA ในรูปผลึก โดยวิธี ONCB และ  
NRIPS จะมีลักษณะเหมือนกัน ดังแสดงใน Fig 1B และ C 

 

 
 
จาก chromatogram พบวา peak ของ MA จะกวางขึ้นในการวิเคราะหดวยวิธี ONCB โดยท่ี 

column ท่ีใชมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ( i.d.) เทากับ 0.2 mm ดังท่ีแสดงใน Fig 1B 

 
 
 



 
นอกจากนี้พบวา peak ของส่ิงเจือปน ท่ีตรวจพบในการวิเคราะหโดยวิธี NRIPS ท่ีใช column ท่ี

ใชมีขนาดเสนผาศูนยกลาง ( i.d.) เทากับ 0.32 mm ดังท่ีแสดงใน Fig 1C 
 

 
 
ซ่ึงจากการวิเคราะหดวยวิธี  NRIPS ถือวาเปนการพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจนเอกลักษณ ของ

ตัวอยาง MA ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง ท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุน ซ่ึงจากการวิเคราะหดวยวิธี NRIPS พบวา
สามารถแยก cis-1,2-dimethyl-3-phenylaziridine ( Peak ท่ี 2 : Retention time ท่ี 11.60 min ดังท่ีแสดงใน 
Fig.2 ) และ amphetamine (  Retention time ท่ี 11.77 min ) ซ่ึงเปน peak ท่ีออกมากอน peak ของ MA 
ในขณะท่ี peak ของสารประกอบท้ัง 2 ชนิด จะแยกออกจากกันอยางไมชัดเจนในการวิเคราะหดวยวิธี 
ONCB 

ในการควบคุมเพ่ือใหคา retention time มีความแมนยํา เพ่ือเปนการพัฒนาใหการวิเคราะหดีขึ้น
กวาเดิม โดยใชการเติม Internal  standard ( IS ) สํารับการวิเคราะหในวิธี NRIPS ใช IS เปน C10, C15, C20 
และ C28 ในขณะท่ีในการวิเคราะหดวยวิธี ONCB ใช IS เปน C30 โดยเติมหลังจากท่ีเติม ethyl acetate ซ่ึง
เติม n-tetradecane (C14), C20 และ C30 โดยทําการวิเคราะหดวยวิธี External standard  ในการเลือก ISs ท่ี
ใชใน C10, C15, C20 ละ C 28 ตองเลือก hydrocarbons ท่ีจะนํามาใชอยางระมัดระวัง เพ่ือใหผลการวิเคราะห
ท่ีได peak ของ ISs จะไมไปซอนทับกับ peak ของส่ิงเจือปน ดังนั้นในการวิเคราะหดวยวิธี NRIPS จะ
ไดรับการพิจารณาและมีประสิทธิภาพมากกวาการวิเคราะหดวย ONCB สําหรับการนําวิธีดังกลาวมาใช
ในการเปรียบเทียบ และจัดกลุมแบงประเภทของ MA ในรูปผลึก 



 
3.2 Cluster  analysis  of  samples  seized  in  Japan  and  Thailand 

จากการศึกษาตัวอยาง MA ในรูปผลึกท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุน จํานวน 69 ตัวอยาง และ
ประเทศไทย จํานวน 42 ตัวอยาง โดยทําการวิเคราะหดวยวิธี NRIPS พบวา peak ท่ีสามารถแสดง
ลักษณะเฉพาะซ่ึงเปน peak ของส่ิงเจือปนในตัวยางมีจํานวน 14 peak  และในจํานวน 14 peak ดังกลาวก็
เลือกมาใชในขบวนการจัดกลุมแบงประเภท ดังท่ีแสดงใน ( Fig.2 และ Table 2 )  

 

 
 
 
 



 
 

ในการเลือก peak จะเลือกจาก peak ของ Unknown โดยพิสูจนเอกลักษณของ peak Unknown 
โดยใช GC-MS และนํา peak ดังกลาวมาใชในกระบวนการ นอกจากนี้ในการประเมินคา peak ดังกลาว
ยังพิจารณาจากรายงานเกาของ H.Inoue และคณะ 



Fig 3 แสดงถึง dendrogram ท่ีไดมาจากการวิเคราะหตัวอยางท่ีจับยึดไดจากประเทศญี่ปุนและ
ประเทศไทย โดยแบงตัวอยางออกเปน 4  ( กลุม A-D )  

 

 
 



Fig 4 แสดงถึงตัวอยาง chromatogram ของตัวอยาง MA ในแตละกลุม ( A-D ) โดยการ
วิเคราะหดวยวิธี NRIPS 

 

 



พบวาตัวอยางใน group A เปนตัวอยางท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง โดยมีส่ิงเจือปนอยูนอย ดังแสดงใน 
Fig 4A  

 
 
จาก chromatogram พบวามีตัวอยางท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุนอยูใน group A จํานวน 15 

ตัวอยาง สวนตัวอยางอีกจํานวน 34 ตัวอยาง ไมไดอยูใน group A ดังกลาว และพบวามีตัวอยางอีก  25 
ตัวอยางอยูใน group B โดยมี peak ท่ีสามารถแสดงลักษณะเฉพาะคือ peak ของสารในกลุมอนุพันธของ 
naphthalene เชน  1,3-dimethyl-2-phenylnaphthalene และ 1-benzyl-3-methylnaphthalene ( ใน peak ท่ี 
1 และ 2 ใน Fig.4B ) 

 

 
 
 



และพบวาไมมีตัวอยางท่ีจับยึดไดในประเทศไทยอยูใน group B แตพบวามี peak ของ cis-1,2-
dimethyl-3-phenylaziridine จะมีขนาดคอนขางใหญ  ( ใน peak ท่ี 3 ดังแสดงใน Fig.4C ) 

 

 
 
 
และพบวา peak ของ ephedrine (pseudoephedrine) มีขนาดใหญ ( ใน peak ท่ี 4 ดังแสดงใน 

Fig.4D )  
 

 
 

 
จากการวิเคราะหพบวาตัวอยางท่ีจับยึดไดในประเทศไทย มีจํานวน 32 ตัวอยาง อยูใน group C  

และ 20 ตัวอยาง อยูใน group D สําหรับตัวอยางท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุน พบวามีจํานวน 17 ตัวอยาง 
อยูใน group C  และ 12 ตัวอยาง อยูใน group D 

 



 จากการวิเคราะหดวยวิธีดังกลาว สามารถจัดกลุมแบงประเภทตัวอยางได โดยใช peak ท่ีแสดง
ลักษณะเฉพาะ เชน peak ของสารในกลุมอนุพันธของ naphthalene,  1,2-dimethyl-3-phenylaziridrine 
และ ephedrine (eseudoephedrine) และจาก dendrogram สามารถแสดงถึงลักษณะเฉพาะและความโนม
เอียงของตัวอยางในประเทศท่ีแตกตางกันได  และพบวาตัวอยางท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงๆ จะถูกจัดกลุมอยู
ใน ( group A ใน Fig.3 ) ซ่ึงในการจัดกลุมจะมีลักษณะใกลเคียงกันในกลุม 1-4 เพราะมันยากท่ีจะ
เปรียบเทียบ chromatogram ของตัวอยางในกลุมท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงๆ และถือวาวิธีท่ีใชในการวิเคราะห
ถามีความเหมาะสม ก็จะสามารถนําผลท่ีไดมาใชในการเปรียบเทียบและจัดกลุมแบงประเภทตัวอยางได 
 

3.3 Comparison  and  classification of sample in  the  high purity group by SPME 
เพราะวา chromatogram ท่ีไดมาจากการวิเคราะหตัวอยาง MA ใน group ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง 

จะมี peak ท่ีแสดงถึงส่ิงเจือปนนอย ซ่ึงเปนไปไดท่ีใช peak ดังกลาวมาใชในการเปรียบเทียบตัวอยางใน 
group  ของตัวอยางท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง 

สําหรับวิธีการวิเคราะหดวยวิธี SPME เปนวิธีการวิเคราะหท่ีงาย และรวดเร็ว โดยเหมาะสมกับ
สารประกอบท่ีระเหยกลายเปนไอไดงาย และไมทําลายสารตัวอยาง 

K.Kuwayama และคณะ กลาววา วิธี SPME เปนวิธีท่ีมีประโยชนและสามารถนํามาใชในการ
พิสูจนหาเอกลักษณ โดยหาส่ิงเจือปนใน MA ได และผลการวิเคราะหท่ีไดจากวิธี SPME เหมือนและ
สัมพันธกับการวิเคราะหดวยวิธี LLE นอกจากนี้ยังกลาววา ตัวอยางท่ีอยูใน group ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง
สามารถวิเคราะหไดดวยวิธี SPME อยางไรก็ตามวิธีการวิเคราะหดังกลาวเปนการประยุกตใช ในการใช 
GC แทน GC-MS  เพราะวิธีดังกลาว ประหยัด สะดวก เหมาะสม และรวดเร็ว และสภาวะท่ีใชก็
เหมือนกับในการวิเคราะหวิธี LLE ในการวิเคราะหดวยวิธี SPME อันดับแรกนํา  SPME fiber ใสเขาไป
ใน vail เปลาท่ีปราศจาก MA และ n-alkanes และทําการสกัดและนําไปวิเคราะหดวย GC ( ดังแสดงใน 
Fig.5 )  



 



Chromatogram บางสวนท่ีไดมี peak ขนาดใหญ ซ่ึงไดรับการตรวจยืนยันโดย GC-MS ซ่ึงเปน 
peak ของสารประกอบ siloxanes จากการพิจารณา พบวาเปน peak ท่ีเกิดมาจาก สารท่ี coating บน
ผิวหนาของ SPME fiber หรือมาจาก vial เม่ือเราใช n-alkanes เปน ISs ท่ีใสเขาไปใน vial และวิเคราะห
ดวย SPME  และพบวามีการตรวจพบส่ิงเจือปนบางสวนท่ีเจือปนมากับ n-alkanes ดวย โดยส่ิงเจือปน
เหลานี้จะตรวจไมพบในกรณีของการวิเคราะหดวยวิธี LLE  

สําหรับ peak ของ ISs 1-4 ดังแสดงใน Fig.5A และ Table 3 ไดมาจาก vial เปลา และไมไดนํา 
peak area มาใชในแกไขและควบคุม แตจะนํา retention  time มาใชในการแกไขและควบคุม 

 
เม่ือนําผลึกของ MA มาสกัดโดยใชวิธี  SPME และวิเคราะหดวย GC พบวา chromatogram ท่ีได

จะมี peak ของส่ิงเจือปนมากมาย ดังแสดงใน Fig. 5B-D  
 

 
 



ในขณะท่ี chromatogram ท่ีไดในกรณีของการวิเคราะหดวย LLE จะมี peak ของส่ิงเจือปนนอย 
นอกจากนี้ในการวิเคราะหดวยวิธี SPME พบวา chromatogram  ท่ีไดจะสามารถนํามาใชในการ
เปรียบเทียบดวยสายตาไดงาย ดังแสดงใน Fig.5B-D 

จากการศึกษาพบวา มีตัวอยางจํานวน 15 ตัวอยาง  อยูใน group ของตัวอยางท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง 
ซ่ึงอยูใน group A ใน Fig.3 เปนการวิเคราะหดวยวิธี SPME และไดทําการวิเคราะหเพ่ิมโดย SPME-GC-
MS ซ่ึงใชสภาวะของเครื่อง GC เหมือนกับการวิเคราะหดวยวิธี LLE ในการประมวลผลการวิเคราะห
ของ peak ท่ีแสดงลักษณะเฉพาะ ดงัแสดงใน Table 3 

 

 
 

จากการวิเคราะหหา peak ท่ีแสดงถึงลักษณะเฉพาะพบวามี 7 peak ซ่ึงพิสูจนโดยใช mass 
spectra ซ่ึงเปน peak ท่ีเลือกมาใชในการเปรียบเทียบและจัดกลุมแบงประเภทตัวอยาง  



การจัดกลุมแบงประเภทตัวอยาง ในตัวอยาง group ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงๆ โดยใช peak ท้ัง 7 
peak แสดงใน Fig.6 

 

 
 

ตัวอยาง chromatogram ท่ีแสดงใน Fig.5B ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดชัดเจน และใน Fig.5C และ 
D โดยใชการวิเคราะหดวยวิธี SPME ในทางตรงกันขาม ในกรณีของการวิเคราะหดวยวิธี LLE ผลการ
วิเคราะหที่ไดนํามาใชในการเปรียบเทียบและจัดกลุมแยกประเภทไดยากใน group ของตัวอยางที่มีความ
บริสุทธิ์สูงๆ เพราะวาในตัวอยางมีส่ิงเจือปนอยูนอย ดังนั้นในการวิเคราะหดวยวิธี SPME สามารถนําผล
การวิเคราะหที่ไดมาใชในการเปรียบเทียบและจัดกลุมแยกประเภทใน group ตัวอยาง MA ที่มีความ
บริสุทธิ์สูงดังรายละเอียด 

3.4 MA  impurity  profiling  for  the  future 
เนื่องจาก MA เปนยาเสพติดท่ีใชกันท่ัวหลาย อยางผิดกฎหมาย และเปนปญหาสังคม  ดังนั้น

ระหวางประเทศ  ควรจะรวมมือกันปองกันและปราบปรามรวมท้ังขัดขวางการแพรกระจายของ
ยาเสพติด ซ่ึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเราสามารถทําไดคือ การนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาหาส่ิงเจือปนในตัวอยาง 
MA  รวมถึงการนําขอมูลท่ีไดมาทําการเปรียบเทียบและจัดกลุมแบงประเภท MA ท่ีจับยึดไดในประเทศ
ท่ีแตกตางกันมาใชรวมกัน แมวาจะมีขอมูลท่ีแสดงถึงส่ิงเจือปน ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ MA ในแตละ
ประเทศ  ซ่ึงในการศึกษาเรื่องดังกลาวมีผูทําการศึกษา เชน 

J.S.Lee และคณะ ไดทําการศึกษาหาส่ิงเจือปนในตัวอยาง Methamphetamine ท่ีสังเคราะหขึ้น
โดยใชสารตั้งตนเปน ephedrine และ pseudoephedrine ในวิธีการสังเคราะหท่ีแตกตางกันจํานวน 3 วิธี 
ซ่ึงทําการศึกษาท่ีประเทศเกาหลี 



Y.Qi และคณะ ไดทําการศึกษาหาส่ิงเจือปนในตัวอยาง Methamphetamine ในตัวอยางยาไอซ  
โดยตรวจพบส่ิงเจือปนตัวใหมคือ (pseudo)ephedrine ซ่ึงบอกถึงวาเกิดขึ้นมาจากการสังเคราะหโดยใช
วิธี Leuckart  

F.M.Dayrit และคณะ  ได ทําการศึกษาหาส่ิง เจือปนในตัวอย าง  Methamphetamine 
hydrochloride ในตัวอยางยาบาท่ีจับยึดไดในประเทศฟลิปปนส 

K.Andersson และคณะ ไดทําการศึกษาถึงวิธีการพัฒนาวิธีการตรวจ Amphetamine โดยใชวิธี 
Gas chromatographic 

ดังนั้นท่ัวโลกควรรวมมือกันศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับส่ิงเจือปนในตัวอยาง MA  ดังนั้นถานํา
ตัวอยาง MA ท่ีมาจากประเทศท่ีแตกตางกัน มาทําการวิเคราะห โดยใชวิธีการวิเคราะหท่ีเหมือนกัน และ
นําขอมูลท่ีไดจากท่ัวโลกมาสรางเปน database  ก็จะทําใหเรานําขอมูลของส่ิงเจือปนในตัวอยาง MA มา
ใชประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนระหวางประเทศ โดยนําขอมูลดังกลาวมาใชสืบหาแหลงผลิต 
และการลําเลียงยาเสพติดตอไป 

สําหรับในการศึกษานี้ยังไมไดทําการประมวลผลขอมูลโดยอัติโนมัติในการวิเคราะหดวยวิธี 
SPME อยางไรก็ตามการวิเคราะหดวยวิธี NRIPS ในขณะนี้เพียงพอสําหรับการหาส่ิงเจือปนใน MA ซ่ึง
เปนงานประจํา  สําหรับในอนาคต การวิเคราะหโดยวิธี SPME อยางอัติโนมัติ จะเปนส่ิงจําเปน และ
ดีกวาการวิเคราะหดวยวิธี NRIPS ซ่ึงจะเปนวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการเปรียบเทียบและจัดกลุม
แบงประเภทตัวอยางตอไป 

 
4. Conclusion 

จากการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจพิสูจนเอกลักษณของตัวอยาง MA ระหวางวิธี ONCB 
และ NRIPS พบวาวิธี NRIPS สามารถตรวจพบและแยกส่ิงเจือปนในตัวอยาง MA ไดดีกวา โดยในการ
แกไขความถูกตองและควบคุม peak  ไดใช Internal standard จํานวน 4 ตัว เปนตัวคุม เพ่ือให
กระบวนการวิเคราะหมีความถูกตอง จากการศึกษาพบวามีจํานวน 14 peak ท่ีเลือกมาใชและถือวาเปน 
peak ท่ีแสดงลักษณะเฉพาะ พรอมท้ังนํา peak ดังกลาวมาเปรียบเทียบและจัดกลุมแบงประเภทตัวอยาง 

โดยทําการศึกษาจากตัวอยางท่ีจับยึดไดในประเทศญี่ปุน จํานวน 69 ตัวอยาง และตัวอยางท่ีจับ
ยึดไดในประเทศไทย จํานวน 42 ตัวอยาง จากการศึกษาสามารถจัดกลุมแบงประเภทตัวอยางไดเปน 4 
กลุม  ในการวิเคราะหดวยวิธี LLE และ SPME  พบวาสามารถเปรียบเทียบตัวอยาง MA ท่ีมีความ
บริสุทธ์ิสูงๆ ได  เพราะสามารถตรวจพบ peak ท่ีเปนลักษณะเฉพาะไดจํานวนมาก 

เม่ือนําผลการวิเคราะหท่ีไดจากวิธี LLE และ SPME มาใชในการเปรียบเทียบและจัดกลุมแบง
ประเภทตัวอยางจากประเทศท่ีแตกตางกัน ซ่ึงขอมูลท่ีได  จะสามารถนํามาใชประโยชนในการสืบสวน
และสอบสวนระหวางประเทศ  เพ่ือหาแหลงท่ีมาและการลําเลียงยาเสพติดได 

    


