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บทคัดย่ อ
การทดสอบความใช้ไ ด้ของวิธีวิเคราะห์ เป็ นข้อกาหนดในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ การศึ กษานี้ มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวเิ คราะห์ สารประกอบอินทรี ย ์ Dimethylphathalate (DMP),
2-Napthol, 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT), Dietylphathalate (DEP), Methyl centralite (MC), N-Nitrosodiphenylamine
(N-NsDPA), Diphenylamine (DPA) และ Ethyl centralite (EC) ที่ พบได้ในเขม่าปื น ด้วยเทคนิ คโครมาโตกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสู ง โดยใช้คอลัมน์ Hypersil ODS C18 (5 µm, 4.6 x 250 mm) เฟสเคลื่อนที่ ระบบ Gradient
ประกอบด้วย Deionized water และ Acetonitrile ตรวจวัดด้วย UV ที่ความคลื่น 210 nm สารทั้ง 8 ชนิ ดมีค่า Retention
time (tR) ระหว่าง 4.87 - 21.34 นาที มีช่วงความเป็ นเส้นตรงอยูใ่ นช่วง 0.625 - 20 µg/mL ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r2)
ระหว่าง 0.9960 - 0.9997 ตามลาดับ ค่าเฉลี่ยร้อยละการกลับคืนอยูใ่ นช่วง 95.16 - 101.59 ค่าร้อยละเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ์ มีค่า HORRAT น้อยกว่า 2 วิธีการวิเคราะห์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของ Eurachem guide สามารถใช้ในการ
วิเคราะห์สารประกอบอินทรี ยใ์ นเขม่าปื นได้
ABSTRACT
Method validation is requirement in the quality control of analysis. This study aimed to develop and
validate a reverse phase high performance liquid chromatographic method for the determination of organic
compounds; Dimethylphathalate (DMP), 2-Napthol, 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT), Dietylphathalate (DEP), Methyl
centralite (MC), N-Nitrosodiphenylamine (N-NsDPA), Diphenylamine (DPA) and Ethyl centralite (EC) from gunshot
residues. The separation was performed on Hypersil ODS C18 (5 µm, 4.6 x 250 mm) and the gradient of Deionized
water and Acetonitrile as mobile phase with UV detection at wave length 210 nm. The retention time of 8 compounds
was found to be 4.87 - 21.34 minutes. The method was linear in range between 0.625 - 20 µg/mL and correlation
coefficient (r2) between 0.9960 - 0.9997, respectively. The percentage recovery was 95.16 - 101.59 %. The Horwitz
ratio (HORRAT) is less than two. The method is achieved to Eurachem guide and can be employed for routine
analysis of organic compounds in gunshot residues.
คาสาคัญ: การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวเิ คราะห์ เขม่าปื น สารประกอบอินทรี ย ์
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บทนา
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มี ผูค้ รอบครองอาวุธปื นมากที่ สุด ในอาเซี ยนและเป็ นอันดับที่ 39 ของโลก
(Ch3thailand, 2559) ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากในปั จจุบนั ประชาชนมีการจัดซื้ อและได้รับใบอนุญาตครอบครองอาวุธปื นได้
ง่ายขึ้ น จากปั ญหาดังกล่าวอาชญากรรมที่ เกิ ดขึ้นในประเทศไทยจึ งพบว่าส่ วนใหญ่มีการใช้อาวุธปื นในการก่ อเหตุ
ในการตรวจพิสูจน์ทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นนั้น เขม่าปื นจัดเป็ นวัตถุพยานที่ มีความสาคัญใน
การสื บสวนสอบสวนและสามารถใช้ในการยืนยันหรื อหาความเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลที่ ก่อเหตุได้ (Chang et al., 2012)
โดยในทุกครั้งที่ มีการยิงปื นจะเกิดอนุภาคที่เรี ยกว่า “เขม่าปื น” (Gunshot residue; GSR) ซึ่ งเกิดจากการเผาไหม้ของ
ชนวนท้ายกระสุ นปื น ดิ นส่ งกระสุ นปื น และส่ วนประกอบต่างๆ ของอาวุธปื นและเครื่ องกระสุ นเกิดขึ้นเสมอ (Meng,
Caddy, 1997) เขม่าปื นจัดแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ เขม่าปื นชนิ ดอนิ นทรี ย ์ (Inorganic Gunshot residue, I-GSR)
และเขม่าปื นชนิ ดอินทรี ย ์ (Organic Gunshot residue, O-GSR) ในการดาเนิ นการทางกฎหมายในปั จจุบนั ใช้ I-GSR ใน
การตรวจยืนยันผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับคดีอาวุธปื นด้วยการตรวจธาตุบ่งชี้ ท้ งั 3 ธาตุ คือ ตะกัว่ (Pb) แบเรี ยม (Ba) และแอน
ติโมนี (Sb) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของชนวนท้ายกระสุนปื นเป็ นส่วนใหญ่ (สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ, ม.ป.ป.) แต่
จากวิวฒั นาการของกระสุนที่ปัจจุบนั มีการผลิตกระสุนชนิด Lead free เพื่อลดปั ญหาการปนเปื้ อนของตะกัว่ (Pb) ที่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพในสิ่ งแวดล้อม (Heard, 2008) รวมทั้งการผลิตกระสุ นแบบใหม่ คือ Metal free ammunition (Cascio
et al., 2004) ออกมาใช้แทนกระสุ นแบบเดิ ม ดังนั้นในการตรวจวิเคราะห์เขม่าปื นในคดี ที่มีการใช้กระสุ นปื นชนิ ด
ดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์เพียง I-GSR จึงอาจขาดความจาเพาะและส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของพยานหลักฐานได้
การวิเคราะห์เขม่าปื นชนิ ดอินทรี ยท์ ี่มีแหล่งกาเนิ ดจากดินส่ งกระสุ นปื น (Gun powder) จึงเป็ นทางเลือกในการใช้เป็ น
หลักฐานทางนิ ติวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ดิ นส่ งกระสุ นปื นที่ นิยมใช้กนั คือชนิ ดดิ นควันน้อย (Smokeless powder)
นอกจากนี้ ยงั มีองค์ประกอบของสารเติมแต่ง (Additives) ซึ่ งเป็ นสารประกอบอินทรี ยช์ นิ ดต่างๆ ทาหน้าที่ ในการ
ปรับปรุ งคุณสมบัติของดิ นควันน้อยให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เช่น สาร Stabilizers ได้แก่ Diphenylamine (DPA),
Methyl centralite (MC), Ethyl centralite (EC) และ Resorcinol สาร Plasticizers ได้แก่ Glyceryl triacetate (triacetin),
Dimethyl phathalate (DMP), Dietyl phathalate (DEP), Dibutyl phthalate (DBP) สาร Flash suppresser ได้แก่
Dinitrotoluene (DNT) (Meng, Caddy, 1997) ซึ่ งสารประกอบอินทรี ยด์ งั กล่าวสามารถตรวจพบได้ภายหลังจากการยิง
ปื น (Perre, 2012) งานวิจยั นี้จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาวิธีวเิ คราะห์สารประกอบอินทรี ย ์ 8 ชนิด คือ Dimethylphathalate
(DMP), 2-Napthol, 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT), Dietylphathalate (DEP), Methyl centralite (MC), NNitrosodiphenylamine (N-NsDPA), Diphenylamine (DPA) และ Ethyl centralite (EC) ในเขม่าปื นด้วยเทคนิ ค High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ (Method validation) เพื่อใช้
เป็ นวิธีในการวิเคราะห์ หาสารบ่งชี้ ชนิ ด O-GSR ในการตรวจวิเคราะห์เขม่าปื นที่ เกิ ดจากกระสุ นปื นขนาด .22 ที่ มี
ประสิ ทธิภาพสามารถใช้ในการตรวจยืนยันและเชื่อมโยงการสื บสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นที่ทนั ต่อ
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั และใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทาคู่มือการปฏิ บตั ิงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อพัฒนาวิธีวเิ คราะห์และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวเิ คราะห์สารประกอบอินทรี ยใ์ นเขม่าปื น
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วิธีการวิจยั
สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์
สารมาตรฐาน Dimethyl phthalate (C10H10O4), 2-Naphthol (C10H8O), 2,4 Dinitrotoluene (C7H6N2O4), Diethyl
phthalate (C12H14O4), N-Nitrosodiphenylamine (C12H10N2O), Diphenylamine (C12H11N) และEthyl centralite
(C17H20N2O) ผลิตภัณฑ์ของ Sigma Aldrich, สารมาตรฐาน Methyl centralite (C15H16N2O) ผลิตภัณฑ์ของ MP
Biomedicals สารเคมี Acetonitrile และ Methanol (HPLC grade) ผลิ ตภัณฑ์ของ Honeywell Burdick&Jackson
สหรัฐอเมริ กา สารเคมี Ethanol ผลิตภัณฑ์ของ VWR Chemicals ฝรั่งเศส และ Deionized water (18.2 MΩ.cm)
ดินดา (Black powder) กระสุ นปื นขนาด .22 และอาวุธปื นขนาด .22 ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น
การศึ กษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรั บการวิเคราะห์ สารประกอบอินทรี ย์ในเขม่ าปื นโดยวิธีโครมาโตกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสู ง (HPLC)
การศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการแยกสารประกอบอินทรี ยท์ ้ งั 8 ชนิ ด คือ Dimethylphathalate (DMP),
2-Napthol, 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT), Dietylphathalate (DEP), Methyl centralite (MC), N-Nitrosodiphenylamine
(N-NsDPA), Diphenylamine (DPA) และ Ethyl centralite (EC) ทดสอบโดยการเตรี ยมสารมาตรฐานรวมทั้ง 8 ชนิ ด ที่
ความเข้มข้น 10 µg/mL จากนั้นนามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีเทคนิ ค HPLC, UV/Visible detector (Water, USA) โดยใช้สภาวะ
ดังนี้
Column
Mobile phase
Detector
Injection

Hypersil ODS C18, 5 µm, 4.6 x 250 mm (Agilent, USA)
A = Deionized water
B = Acetonitrile
UV/Visible 210 nm
20 µL

การเตรียม Sample blank
ชัง่ ดินดา (Black powder) ปริ มาณ 5 mg ลงใน Eppendorf tube ขนาด 1.5 mL เติม Methanol ปริ มาตร 200 µL
นามา Vortex เป็ นเวลา 5 นาที และนามา Centrifuge ที่ 10,000 รอบ เป็ นเวลา 20 นาที เก็บสารละลายส่ วนใสนามา
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC
การทดสอบความใช้ ได้ ของวิธีวเิ คราะห์ (Method Validation)
อ้างอิงตามวิธีมาตรฐานกาหนดของ Eurachem guide (2014) โดยทาการทดสอบดังนี้
การทดสอบความจาเพาะของวิธีวเิ คราะห์ (Specificity)
ทดสอบโดยการเตรี ยม Spiked sample ด้วยการเติมสารมาตรฐานรวม (Mixed standard) ทั้ง 8 ชนิ ด คือ
Dimethylphathalate (DMP), 2-Napthol, 2,4-Dinitrotoluene (2,4 DNT), Dietylphathalate (DEP), Methyl centralite
(MC), N-Nitrosodiphenylamine (N-NsDPA), Diphenylamine (DPA) และ Ethyl centralite (EC) ความเข้มข้น
50 µg/mL ปริ มาตร 200 µL ลงใน Sample blank นามาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค HPLC เปรี ยบเทียบระหว่างโครมาโตแกรม
ของ Sample blank และ Spiked sample
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การทดสอบหาค่ าขีดจากัดต่าสุ ดในการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) และค่ าขีดจากัดต่าสุ ดในการ
วิเคราะห์ เชิงปริมาณ (Limit of Quantitation, LOQ)
ทดสอบโดยการเตรี ยม Spiked sample ด้วยการเติมสารมาตรฐานลงในดินดา (Black powder) โดยเตรี ยมสาร
มาตรฐานทั้ง 8 ชนิด ที่ความเข้มข้น 3 ระดับ แต่ละระดับความเข้มข้นทาการทดสอบ 10 ซ้ า (n = 10) จากนั้นนาไปสกัด
ตามวิธี และนามาวิเคราะห์ ดว้ ยเทคนิ ค HPLC คานวณค่าความเข้มข้นเฉลี่ย และคานวณค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation, SD) ของแต่ละความเข้มข้น และสร้างกราฟระหว่างค่าความเข้มข้นเฉลี่ยกับค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation, SD) จุดตัดแกน y คือค่า S0 และนาค่า S0 คานวณหาค่า LOD และ LOQ ได้จากสู ตร
LOD = 3 x S'0 และ LOQ = 10 x S'0 ตามลาดับ
การทดสอบความเป็ นเส้ นตรง (Linearity) และช่ วงของการทดสอบ (Range)
ทดสอบโดยการเตรี ยม Spiked sample ด้วยเติมสารมาตรฐานลงในดิ นดา (Black powder) โดยเตรี ยมสาร
มาตรฐานทั้ง 8 ชนิด ที่ความเข้มข้น 6 ระดับ ในช่วง 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10 และ 20 µg/mL แต่ละระดับความเข้มข้นทา
การทดสอบ 3 ซ้ า (n = 3) จากนั้นนาไปสกัดตามวิธี และนามาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค HPLC สร้างกราฟระหว่างค่าความ
เข้มข้นของสารที่ทดสอบ (แกน x) กับค่าสัญญาณที่ตรวจวัดได้จากเครื่ องมือ (แกน y) ตรวจสอบความเป็ นตรงโดยการ
หาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (r2) โดยค่า r2 ≥ 0.990 เป็ นค่าตามเกณฑ์การยอมรับ
การทดสอบความแม่ นของวิธีวเิ คราะห์ (Accuracy)
ทดสอบโดยการเตรี ยม Spiked sample ด้วยเติมสารมาตรฐานรวมลงในดิ นดา (Black powder) โดยสาร
มาตรฐานรวมมีความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 2.5, 5 และ 10 µg/mL แต่ละระดับความเข้มข้นทาการทดสอบ 10 ซ้ า (n = 10)
จากนั้นนาไปสกัดตามวิธีที่ระบุ และนามาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค HPLC ความแม่นของวิธีวิเคราะห์คานวณได้จากค่า
ร้อยละการกลับคืน (% Recovery) โดยค่าที่ยอมรับได้อยูใ่ นช่วง 80 - 120 % ตามเกณฑ์การยอมรับ
การทดสอบความเทีย่ งของวิธีวเิ คราะห์ (Precision)
ทดสอบโดยการเตรี ยม Spiked sample ด้วยเติ มสารมาตรฐานรวม 8 ชนิ ด ลงในดิ นดา (Black powder)
โดยสารมาตรฐานรวมมีความเข้มข้น 2.5 µg/mL ทาการทดสอบ 10 ซ้ า (n = 10) จากนั้นนาไปสกัดตามวิธี และนามา
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค HPLC ความเที่ ยงของวิธีวิเคราะห์คานวณได้จากค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% RSD) ค่าที่
ยอมรับได้ HORRAT มีค่าน้อยกว่า 2
การวิเคราะห์ สารประกอบอินทรีย์ในเขม่ าปื นบนมือ
การเก็บตัวอย่ างเขม่ าปื น
อาสาสมัคร (n=6) งดเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นเป็ นเวลา 3 วัน ก่อนการยิงปื นอาสาสมัครทาการล้าง
มือด้วยสบู่และ Deionized water เช็ดมือด้วยกระดาษซับน้ า แล้วทิ้งให้มือแห้งสนิ ท ก่อนทาการยิงปื นผูว้ ิจยั ทาการเก็บ
ตัวอย่าง Blank บริ เวณมืออาสาสมัครด้วย Ethanol 100% อาสาสมัครทาการยิงปื นด้วยท่ายิงมาตรฐานที่กาหนดดังนี้ ยืน
จับอาวุธปื นด้วยมือทั้งสองข้าง ใช้มือข้างที่ถนัดจับอาวุธปื นและใช้มืออีกข้างประคองมือที่จบั อาวุธปื น โดยใช้อาวุธปื น
ขนาด .22 ทาการยิงปื นจานวนคนละ 1 นัด หลังจากอาสาสมัครยิงปื นจานวน 1 นัดแล้ววางปื นลงเพื่อให้ผวู ้ จิ ยั ทาการเก็บ
ตัวอย่างเขม่าปื นบนมือทันทีดว้ ยวิธี Swab อ้างอิงตามวิธีมาตรฐานของงานอาวุธปื น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัด
ขอนแก่น (สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ, ม.ป.ป.) ตัวอย่างที่เก็บนามาสกัดเพื่อวิเคราะห์หาสารประกอบอินทรี ยใ์ น
เขม่าปื นต่อไป
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การสกัดตัวอย่ างเขม่ าปื น
ตัดก้านสาลีที่เก็บเขม่าปื นใส่ใน Eppendorf tube ขนาด 1.5 mL เติม Methanol ปริ มาตร 1 mL เพื่อทาการสกัด
ทิ้งไว้ขา้ มคืน จากนั้นนาไป Sonicate เป็ นเวลา 30 นาทีแล้วนาก้านสาลีออก และนาไป Centrifuge ที่ 10,000 รอบต่อ
นาที เป็ นเวลา 30 นาที และปิ เปตสารละลายส่ วนใสใส่ ใน Eppendorf tube ขนาด 1.5 mL อันใหม่ จากนั้นนาไประเหย
แห้ง และเติม Methanol ปริ มาตร 250 µL เพื่อละลาย (Reconstituted) ตัวอย่างที่สกัดได้นาไปวิเคราะห์โดยด้วยเทคนิ ค
HPLC ต่อไป
ผลการวิจยั
การศึ กษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรั บการวิเคราะห์ สารประกอบอินทรี ย์ในเขม่ าปื นด้ วยวิธีโครมาโตกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสู ง (HPLC)
การศึ กษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารประกอบอินทรี ยท์ ้ งั 8 ชนิ ด ที่ เป็ นส่ วนประกอบในดินปื น
ชนิ ดดิ นควันน้อยด้วยเทคนิ ค HPLC โดยใช้คอลัมน์ Hypersil ODS C18 ขนาดอนุ ภาค 5 µm ความยาวคอลัมน์
4.6 x 250 mm เฟสเคลื่อนที่ ประกอบด้วย Deionized water และ Acetonitrile อัตราส่ วนและอัตราการไหลใช้ระบบ
Gradient ตัวตรวจวัดชนิด UV ความยาวคลื่น 210 nm ปริ มาตรการฉี ด 20 µL
การศึกษาสภาวะของอัตราส่วนและอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ใช้ระบบ Gradient จากการศึกษาพบว่าเมื่อ
เพิ่มอัตราส่ วนของ Acetonitrile จะทาให้พีคมีค่าการแยกที่ ลดลง เวลาการคงอยู่ของสารในคอลัมน์ลดลง และเมื่อเพิ่ม
อัตราส่ วนของ Deionized water จะทาให้พีคมีค่าการแยกที่เพิ่มขึ้น เวลาการคงอยูข่ องสารในคอลัมน์เพิ่มขึ้น และเมื่อ
เพิ่มอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ ท้ งั Deionized water และ Acetonitrile พบว่าสารออกจากคอลัมน์ได้เร็ ว เวลาการคง
อยูข่ องสารในคอลัมน์ลดลง อัตราส่วนและอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนระบบ Gradient ดังนี้
เวลา (นาที) อัตราส่ วน Deionized water : Acetonitrile (%) Flow rate (mL/min)
0-5
65 : 35
1.3
6 - 10
68 : 32
1.5
10.1 - 12
60 : 40
1.8
12.1 - 23
60 : 40
1.6
23.1 - 25
65 : 35
1.3
โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานรวมทั้ง 8 ชนิ ด ได้แก่ DMP, 2-Napthol, 2,4 DNT, DEP, MC, N-NsDPA,
DPA และ EC มีค่า Retention time เท่ากับ 4.87, 6.48, 8.88, 10.98, 12.61, 16.30, 18.87 และ 21.34 นาที ตามลาดับ และ
ค่าตัวแปรต่างๆ ของสารทั้ง 8 ตัว พบว่าค่าของตัวแปร k' > 2 ค่า  > 1 ค่า RS > 2 และ ค่า T < 1 อยูใ่ นช่วงที่ยอมรับได้
(รู ปที่ 1 และตารางที่ 1)
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รู ปที่ 1 โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานรวมทั้ง 8 ชนิ ด ได้แก่ DMP, 2-Napthol, 2,4 DNT, DEP, MC, N-NsDPA,
DPA และ EC มีค่า Retention time เท่ากับ 4.87, 6.48, 8.88, 10.98, 12.61, 16.30, 18.87 และ 21.34 นาที
ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าตัวแปร Capacity factors (k'), Separation factors (), Peak resolution (RS), Tailing factors (T) และ
Retention time (tR) ของสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ดว้ ย HPLC
ตัวแปร
k'

RS
T
tR

สารมาตรฐาน
DMP

2-Napthol

2,4-DNT

DEP

MC

N-NsDPA

DPA

EC

3.73
1.00
4.87

5.29
1.42
3.58
1.00
6.48

7.62
1.44
4.00
1.00
8.88

9.66
1.27
3.00
1.00
10.98

11.24
1.16
2.72
1.00
12.61

14.83
1.32
6.15
1.00
16.30

17.32
1.17
3.43
1.00
18.87

19.72
1.14
2.74
1.00
21.34

การทดสอบความใช้ ได้ ของวิธีวเิ คราะห์ (Method Validation)
การทดสอบความจาเพาะของวิธีวเิ คราะห์ (Specificity)
เมื่อเปรี ยบเทียบโครมาโตแกรมของสารละลาย Blank และโครมาโตแกรมของ Spike sample ที่ เติมสาร
มาตรฐานรวมทั้ง 8 ชนิ ด ที่ความเข้มข้น 50 µg/mL พบว่าสภาวะของวิธีวิเคราะห์มีความจาเพาะต่อสารที่ตอ้ งการโดย
ไม่มีสารอื่นมารบกวนในระบบ ดัง รู ปที่ 2 โครมาโตแกรมของ Sample Blank (A) และ Spike sample (B) ที่เติมสาร
มาตรฐานรวมทั้ง 8 ชนิ ด คือ DMP, 2-Napthol, 2,4 DNT, DEP, MC, N-NsDPA, DPA และ EC มีค่า Retention time
เท่ากับ 4.72, 6.30, 8.85, 10.88, 12.65, 16.24, 18.75, 20.90 นาที ตามลาดับ
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Sample Blank (A)

Spike sample (B)

รู ปที่ 2 โครมาโตแกรมของ Sample Blank (A) และ Spike sample (B) ที่ เติมสารมาตรฐานรวม ได้แก่ DMP,
2-Napthol, 2,4 DNT, DEP, MC, N-NsDPA, DPA และ EC มีค่า Retention time เท่ากับ 4.72, 6.30, 8.85,
10.88, 12.65, 16.24, 18.75, 20.90 นาที ตามลาดับ
การทดสอบหาค่ าขีดจากัดต่าสุ ดในการตรวจพบ (Limit of Detection , LOD) และค่ าขีดจากัดต่าสุ ดในการ
วิเคราะห์ เชิงปริมาณ (Limit of Quantitation , LOQ)
ค่า LOD และค่า LOQ ดังแสดงในตารางที่ 2 สาร DMP มีค่า LOD เท่ากับ 0.02 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ
0.07 µg/mL ตามลาดับ สาร 2-Napthol มีค่า LOD เท่ากับ 0.11 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ 0.37 µg/mL ตามลาดับ
สาร 2,4 DNT มีค่า LOD เท่ากับ 0.03 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ 0.11 µg/mL ตามลาดับ สาร DEP มีค่า LOD เท่ากับ
0.03 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ 0.10 µg/mL ตามลาดับ สาร MC มีค่า LOD เท่ากับ 0.20 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ
0.67 µg/mL ตามลาดับ สาร N-NsDPA มีค่า LOD เท่ากับ 0.16 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ 0.52 µg/mL ตามลาดับ
สาร DPA มีค่า LOD เท่ากับ 0.06 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ 0.20 µg/mL ตามลาดับ และ สาร EC มีค่า LOD เท่ากับ
0.08 µg/mL และค่า LOQ เท่ากับ 0.26 µg/mL ตามลาดับ
การทดสอบความเป็ นเส้ นตรง (Linearity) และช่ วงของวิธีวเิ คราะห์ (Range)
ความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานทั้ง 8 ชนิ ด มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r2) ระหว่าง 0.9960 - 0.9997
ดังนี้ สาร DMP มีค่า r2 เท่ากับ 0.9988 สาร 2-Napthol มีค่า r2 เท่ากับ 0.9977 สาร 2,4 DNT มีค่า r2 เท่ากับ 0.9960
สาร DEP มีค่า r2 เท่ากับ 0.9984 สาร MC มีค่า r2 เท่ากับ 0.9977 สาร N-NsDPA มีค่า r2 เท่ากับ 0.9983 สาร DPA มีค่า r2
เท่ากับ 0.9997 และสาร EC มีค่า r2 เท่ากับ 0.9986 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (r2 ≥ 0.990) ตามเกณฑ์การ
ยอมรับของ Eurachem guide (2014) ดังตารางที่ 2
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ช่วงความเป็ นเส้นตรงของสารมาตรฐานทั้ง 8 ชนิ ด อยูใ่ นช่วง 0.625 - 20 µg/mL ช่วงความเป็ นเส้นตรงของ
สาร DMP คือ 0.625 - 20 µg/mL สาร 2-Napthol คือ 0.625 - 20 µg/mL สาร 2,4 DNT คือ 0.625 - 20 µg/mL สาร DEP
คือ 0.625 - 20 µg/mL สาร MC คือ 0.625 - 20 µg/mL สาร N-NsDPA คือ 0.625 - 20 µg/mL สาร DPA คือ 0.625 20 µg/mL และสาร EC คือ 0.625 - 20 µg/mL ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ า LOD ค่ า LOQ สมการเส้น ตรง ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (r2) และช่ ว งความเป็ นเส้น ตรงของ
สารมาตรฐานทั้ง 8 ชนิด
ช่ วงความเป็ น
LOD
LOQ
ค่ าสัมประสิทธิ์
สารมาตรฐาน
สมการเส้ นตรง
เส้ นตรง
(µg/mL) (µg/mL)
สหสัมพันธ์ (r2)
(µg/mL)
2
0.02
0.07
r = 0.9988
0.625 - 20
y = 24521x - 1565.2
DMP
2
0.11
0.37
r = 0.9977
0.625 - 20
y = 64808x - 27072
2-Napthol
2
0.03
0.11
r = 0.9960
0.625 - 20
y = 20889x - 4519.1
2,4 DNT
0.03
0.10
r2 = 0.9984
0.625 - 20
y = 11054x - 1889.5
DEP
0.20
0.67
r2 = 0.9977
0.625 - 20
y = 29331x + 24844
MC
0.16
0.52
r2 = 0.9983
0.625 - 20
y = 30673x - 11724
N-NsDPA
0.06
0.20
r2 = 0.9997
0.625 - 20
y = 33086x - 10033
DPA
2
0.08
0.26
r = 0.9986
0.625 - 20
y = 25078 - 1688.9
EC
การทดสอบความแม่ นของวิธีวเิ คราะห์ (Accuracy)
จากการทดสอบร้อยละการกลับคืน (% Recovery) ค่าเฉลี่ยของ % Recovery ของสารมาตรฐานทั้ง 8 ชนิ ด สาร
DMP เท่ากับ 95.16 ± 0.45 สาร 2-Napthol เท่ากับ 101.59 ± 0.53 สาร 2,4 DNT เท่ากับ 101.02 ± 0.39 สาร DEP เท่ากับ
99.38 ± 0.82 สาร MC เท่ากับ 101.10 ± 0.41 สาร N-NsDPA เท่ากับ 99.85 ± 0.52 สาร DPA เท่ากับ 96.84 ± 0.43 และ
สาร EC เท่ากับ 98.17 ± 0.59 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับ 80 - 120 % ตามเกณฑ์การยอมรับของ Eurachem
guide (2014) ดังตารางที่ 3

63

PMO1-9
ตารางที่ 3 % Recovery ของ Spike sample ในดินดา เมื่อเติมสารมาตรฐานที่ความเข้มข้น 3 ระดับ
% Recovery ± SD (n = 10)
สารมาตรฐาน
ความเข้ มข้ นของสารมาตรฐาน (µg/mL)
% Mean recovery ± SD
2.5
5
10
89.12 ± 0.24
93.95 ± 0.34
102.40 ± 0.77
95.16 ± 0.45
DMP
94.73 ± 0.18
103.93 ± 0.41
106.12 ± 0.99
101.59 ± 0.53
2-Napthol
99.50 ± 0.16
96.22 ± 0.40
107.33 ± 0.62
101.02 ± 0.39
2,4 DNT
98.13 ± 0.36
91.15 ± 0.62
108.87 ± 1.47
99.38 ± 0.82
DEP
100.98 ± 0.33
99.43 ± 0.39
102.88 ± 0.50
101.10 ± 0.41
MC
100.88 ± 0.20
98.05 ± 0.41
100.62 ± 0.95
99.85 ± 0.52
N-NsDPA
90.03 ± 0.19
95.11 ± 0.44
105.38 ± 0.66
96.84 ± 0.43
DPA
94.90 ± 0.26
97.88 ± 0.61
101.72 ± 0.91
98.17 ± 0.59
EC
การทดสอบความเทีย่ งของวิธีวเิ คราะห์ (Precision)
จากการทดสอบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (% RSD) จากการวิเคราะห์ซ้ าของสารมาตรฐานทั้ง 8 ชนิ ดที่
ความเข้มข้น 2.5 µg/mL ในวันเดียวกัน (intra-day) มีค่า HORRAT ของสาร DMP เท่ากับ 1.19 สาร 2-Napthol เท่ากับ
0.83 สาร 2,4 DNT เท่ากับ 0.70 สาร DEP เท่ากับ 1.58 สาร MC เท่ากับ 1.42 สาร N-NsDPA เท่ากับ 0.88 สาร DPA
เท่ากับ 0.90 และสาร EC เท่ากับ 1.19 ตามลาดับ และจากการวิเคราะห์ซ้ าของสารมาตรฐานทั้ง 8 ชนิ ด ที่ความเข้มข้น
2.5 µg/mL ต่างวัน (inter-day) ค่า HORRAT ของสาร DMP เท่ากับ 0.71 สาร 2-Napthol เท่ากับ 0.80 สาร 2,4 DNT
เท่ากับ 0.54 สาร DEP เท่ากับ 1.30 สาร MC เท่ากับ 1.17 สาร N-NsDPA เท่ากับ 0.68 สาร DPA เท่ากับ 1.03 และสาร
EC เท่ากับ 0.67 ตามลาดับ ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์การยอมรับ HORRAT มีค่าน้อยกว่า 2 ตามเกณฑ์การยอมรับของ Eurachem
guide (2014) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 % RSD และค่า HORRAT ของ Spiked sample ที่เติมสารมาตรฐานรวมทั้ง 8 ชนิด ที่ความเข้มข้น 2.5 µg/mL
โดยวิเคราะห์ในวันเดียว (intra-day) และวิเคราะห์ต่างวัน (inter-day)
สารมาตรฐาน

intra-day

inter-day

% RSD

HORRAT

% RSD

HORRAT

DMP

10.92

1.19

6.51

0.71

2-Napthol

7.59

0.83

7.33

0.80

2,4 DNT

6.41

0.70

4.95

0.54

DEP

14.57

1.58

11.96

1.30

MC

13.05

1.42

10.73

1.17

N-NsDPA

8.06

0.88

6.23

0.68

DPA

8.26

0.90

9.49

1.03

EC

10.93

1.19

6.17

0.67
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การวิเ คราะห์ สารประกอบอิ น ทรี ยใ์ นเขม่า ปื น .22 บนมื อ ด้วยวิธีโ ครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง
(HPLC) ตรวจพบสาร MC, DPA และ EC ในปริ มาณ 5.69, 2.41 และ 1.79 µg/mL ตามลาดับ (รู ปที่ 3)

รู ปที่ 3 โครมาโตแกรมของเขม่าปื นที่เกิดจากกระสุน .22 ยีห่ อ้ Winchester บนมือ
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการประเมินผลของค่าตัวแปรต่างๆ ของการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ ค HPLC-UV
detection (210 nm) โดยเฟสเคลื่อนที่ระบบ Gradient ประกอบด้วยอัตราส่ วนของ Deionized water และ Acetonitrile
เวลาในการวิเคราะห์ท้ งั สิ้น 25 นาที วิธีวเิ คราะห์มีความจาเพาะ (Specificity) Limit of Detection (LOD) และค่า Limit of
Quantitation (LOQ) ความเป็ นเส้นตรง (Linearity) และช่วงของวิธีวิเคราะห์ (Range) ความแม่น (Accuracy) และ
ความเที่ยง (Precision) อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน Eurachem guide (2014) สามารถนาไปใช้
เป็ นวิธีมาตรฐานในการวิเคราะห์สารประกอบอิ นทรี ยใ์ นเขม่าปื น และจากการวิเคราะห์สารประกอบอิ นทรี ยใ์ น
เขม่าปื น .22 บนมือด้วยวิธี HPLC ตรวจพบสาร MC, DPA และ EC ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Mach (1978) และ
Laza (2007) ที่ตรวจพบสาร DPA ที่เกิดจากเขม่าปื นในกระสุ นขนาด .22 ซึ่ งสารประกอบอินทรี ยเ์ หล่านี้ ทาหน้าที่เป็ น
ตัว Stabilizer และ Plasticizer ในดินปื นชนิ ดดินควันน้อย (Thomas et al., 2013) และการตรวจพบสาร MC ซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบสาคัญของดินชนิดควันน้อยในเขม่าปื นในการศึกษาในครั้งนี้ พบว่ามีความแตกต่างจากเขม่าปื นที่เกิดจาก
กระสุ นขนาด 9 มม. ยี่ห้อ Winchester, Remington, Federal, Hornady, PMC, Blazer, Magtech และ Sellier&Bellot
ขนาด 12-gauge ยีห่ อ้ Winchester ขนาด .44 ยีห่ อ้ PMC ขนาด 7.62 x 39 mm ยี่ห้อ Sellier&Bellot ที่มีการตรวจพบเพียง
สาร NG, DBP, DPA, EC, Akardite II, N-Nitroso-DPA, 4-Nitroso-DPA, Diamino-toluene และ 2,4-DNT (Reese et al.,
2017) ดังนั้นสาร MC ที่ ตรวจพบอาจสามารถใช้เป็ นสารบ่งชี้ จาเพาะในเขม่าปื นที่ เกิ ดจากกระสุ นขนาด .22 ได้ แต่
อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ในตัวอย่าง Blank พบมีการปนเปื้ อนของสาร MC, DPA และ EC ซึ่ งอาจเกิดจากการการ
ปนเปื้ อนในสาลี ที่ ใช้ในการจัดเก็บ ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการแก้ไขต่อไป รวมทั้ง การศึ ก ษานาร่ อ งในครั้ งนี้ เป็ นการ
วิเคราะห์เขม่าปื นในกระสุน .22 เพียงยีห่ อ้ เดียวคือ Winchester การศึกษาในกระสุนที่หลากหลายยี่ห้อ รวมทั้งการศึกษา
เปรี ยบเทียบกับชนิดของสารประกอบอินทรี ยท์ ี่พบในดินปื นจากกระสุน .22 ยังต้องได้รับการศึกษาให้ละเอียดต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย นี้ ได้รั บ การสนับ สนุ น จากทุ น อุ ด หนุ น และส่ ง เสริ ม การท าวิท ยานิ พ นธ์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น
(รหัสทุน 59231106) กระสุนปื นและอาวุธปื นในการศึกษาได้รับความอนุ เคราะห์จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ ี
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