การบ่ งชี้ทมี่ าของมอร์ ฟีนในปัสสาวะโดยใช้ ตวั ดูดซับของแข็งแบบออนไลน์
ลิควิดโครมาโทกราฟี -แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี
รุ่ งทิพย์ เจือตี๋ ภรณ์ทิพย์ ท้วมทอง และ อรพิณ ทนันขัติ
สำนักยำและวัตถุเสพติด กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ นนทบุรี
บทคัดย่ อ
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2519 เมื่อพบมอร์ ฟีน
ในปั สสำวะตั้งแต่ 300 นำโนกรั ม /มิ ลลิ ลิตรขึ้ นไป ถื อว่ำเป็ นผูม้ ี สำรเสพติ ดใน
ร่ ำ งกำย อย่ำ งไรก็ ต ำมผูเ้ สพฝิ่ น โคเดอี น เฮโรอี น รวมถึ ง กำรเสพมอร์ ฟี น ก็
สำมำรถพบมอร์ ฟีนในปั สสำวะได้ หำกพบ 6MAM
จะบ่งชี้ กำรใช้เฮโรอีน
อัตรำส่ วนระหว่ำงโคเดอีนต่อมอร์ ฟีน หำกมำกกว่ำ 1 บ่งชี้ กำรใช้โคเดอีน ดังนั้น
กำรตรวจสำรเหล่ำนั้นจะช่วยบ่งชี้ ที่มำของมอร์ ฟีนได้ วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
เพื่อระบุที่มำของมอร์ ฟีนที่ตรวจพบในร่ ำงกำย รวมทั้งปริ มำณที่ตรวจพบได้อย่ำง
ถูกต้อง ด้วยเทคนิ คตัวดูดซับของแข็งแบบออนไลน์ ลิควิดโครมำโทกรำฟี แทน
เดมแมสสเปกโทรเมทรี โดยใช้ Morphine-d3 และ 6-MAM-d3 เป็ น internal
standard สกัดสำรด้วย ตัวดูดซับของแข็งแบบออนไลน์ แยกสำรด้วยคอลัมน์ชนิด
ion-exchange ตรวจวัดด้วยแทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี เทคนิ ค ESI positive
mode ตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธีอำ้ งอิงตำม FDA guidance ปริ มำณต่ำสุ ดที่
สำมำรถตรวจวัดได้ของ 6-MAM เท่ำกับ 1 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร ช่วงควำมเป็ น
เส้นตรงของโคเดอีนและมอร์ ฟีนเท่ำกับ 100 – 2000 นำโนกรัมต่อมิลลิลิตร วิธี
วิเครำะห์ มี ควำมสำเร็ จในกำรใช้ระบุที่มำและปริ มำณของมอร์ ฟีนในปั สสำวะ
ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ใ น ก ำ ร คั ด แ ย ก ผู ้ เ ส พ ย ำ เ ส พ ติ ด ใ น ง ำ น ป ร ะ จ ำ ข อ ง
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์กำรแพทย์

Abstract
According to the Narcotics Control Act of 2519 B.E., anybody who is detected
morphine in urine at the 300 ng/ml cutoff threshold, they will be reported as the
drugs user. However, morphine in urine can be detected in opium, codeine,
heroin, or morphine users. Therefore, 6MAM can be used to identify persons
using heroin, while the ratio of codeine: morphine above 1 is useful to identify
persons taking codeine. Thus, these substances can be indicated the sources of
morphine. The aim of the present work was to derive the sources of morphine in
body fluids and quantification of morphine correctly using on-line solid phase
extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Morphine-d3 and
6MAM-d3 were used as internal standard. Samples were prepared by online
SPE extraction. The separation was performed using ion-exchange column and
detected by tandem mass spectrometry with electron spray ionization at positive
mode. The method was validated according to the FDA guidance. Limit of
detection of 6MAM was 1 ng /ml. The linear range of codeine and morphine
was obtained from 100-2000 ng/mL. This developed method was successfully
used for quantification of morphine in human urine and its source. The method
can be applied for classification of drugs users in routine job of Department of
Medical Sciences.
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วิเคราะห์ดว้ ย online-SPE LC-MS/MS
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีอา้ งอิงตาม FDA Guidance
ตัวอย่างส่ งตรวจปี 2562 -63 จานวน 39 ตัวอย่าง
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• SPE Online: HyperSep retain PEP 2.1 x 20 mm
• Loading solvent: 0.02 % HFBA in water
• Column: Acclaim Trinity P1,3 µm 3.0 x 100 mm
• Mobile Phase: 0.2%FA in 10mM NH4 formate/
MeOH/ACN (35/5/60),Gradient

เสพมอร์ฟีน
(สารเสพติดให้โทษ
ประเภท 2) วัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้

เสพโคเดอีน

รูปที่ 2 แสดง Mass Chromatogram ของ Morphine Morphine-d3
Codeine 6-MAM และ 6-MAM-d3

• เขย่า
Sample 1 mL + • ปั่นเหวีย่ ง 14,000 rpm 5 นาที

ความเป็ นมา
พบมอร์ฟีนในปั สสาวะ >
300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
(ng/mL)
ผิดกฎหมาย (1)

ผลการดาเนินงาน

ของวิธีระบุที่มาของมอร์ฟีนที่ตรวจพบในร่ างกาย รวมทั้งปริ มาณ
ที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้อง ด้วยเทคนิคตัวดูดซับของแข็งแบบ
ออนไลน์ ลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรี

ตัวอย่างทั้งหมด 39 ตัวอย่าง
Codeine

Morphine

6-MAM

14 ตัวอย่าง
>300ng/mL
4 ตัวอย่าง
<100ng/mL
21 ตัวอย่าง
ไม่พบ

18 ตัวอย่าง
>300ng/mL
4 ตัวอย่าง
<100ng/mL
17 ตัวอย่าง
ไม่พบ

1 ตัวอย่าง
พบ

สรุปและวิจารณ์
•พบ 6-MAM
(เมทาบอไลต์ ของ
เฮโรอีน)

• ไม่ พบ 6-MAM
• พบ Codeine/Morphine > 1

เสพเฮโรอีน

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างโมเลกุล และความสัมพันธ์ของมอร์ฟีน โคเดอีน และ เฮโรอีน
จาก http://jwhitesell.ucsd.edu/documents/Alkaloids.pdf

•วิธีวิเคราะห์มีประสิ ทธิภาพในการหา
ปริ มาณมอร์ฟีนในปัสสาวะ และระบุ
ได้วา่ เสพโคเดอีน มอร์ฟีนหรื อเฮโรอีน
•6-MAM ตรวจพบในปัสสาวะหลังใช้
เฮโรอีน 2-8 ชัว่ โมง(3) ขึ้นกับปริ มาณ
ความถี่ และวิธีใช้

เสพโคเดอีน

เสพมอร์ฟีน
•ไม่ พบ 6-MAM
•พบ Morphine/Codeine > 1
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