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บทคัดยอ
Inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) เปนวิธวี ิเคราะหธาตุโดย
หลักการของอะตอมมิกสเปกโทรสโกป ซึ่ง ICP-MS เปนเครื่องมือที่มีการพัฒนาลาสุด ทําให
วิเคราะหไดอยางรวดเร็ว สามารถวิเคราะหธาตุไดพรอมกันหลายตัวในเวลาเดียวกัน และที่
สําคัญคือมีความไวในการวิเคราะหสูง สามารถวิเคราะหธาตุไดถึงขีดจํากัดการตรวจวัดที่ระดับ
ความเขมขนพิโคกรัมตอมิลลิลติ ร (pg/ml) ถึง เฟมโตกรัมตอมิลลิลติ ร (fg/ml) บทความนี้เปน
การนําเสนอความหมาย และหลักการสําคัญของวิธี ICP-MS การประยุกตใชวธิ ี ICP-MS ในงาน
เภสัชวิเคราะหประเภทตาง ๆ ขอจํากัดในการวิเคราะห รวมถึงหนวยงานที่มีเครือ่ งมือ ICP-MS
ในประเทศไทย
คําสําคัญ: ICP-MS Inductively coupled plasma-mass spectrometry Elemental analysis
งานเภสัชวิเคราะห
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1. หลักการ
Inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) เปนหนึ่งในวิธีการ
วิเคราะหธาตุ (elemental analysis) โดยหลักการของอะตอมมิกสเปกโทรสโกป (atomic
spectroscopy) ซึ่งวิธีเปนการวิเคราะหโดยอาศัยกระบวนการคายพลังงานของอะตอม (atomic
emission) กระบวนการของการวิเคราะหดวยวิธี ICP-MS เปนการใชพลังงานจากพลาสมาใน
การยิงอิเล็กตรอนใหหลุดจากวงแหวนชัน้ นอกของอะตอม ทําใหเกิดไอออนประจุบวกของสาร
ตัวอยาง ไอออนนี้จะถูกแยกและวัดดวยเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรง
กับความเขมขนของตัวอยาง1
ICP เปนแหลงกําเนิดการกระตุนอุณหภูมิสูง ที่เกิดกระบวนการกําจัดตัวทําละลาย
(desolvation) ออกจากสารละลายตัวอยาง และระเหยสารตัวอยางใหอยูในรูปไอ (vaporization)
ซึ่งไอของโมเลกุลเหลานี้จะถูกเปลี่ยนใหเปนอะตอม (atomization) แลวตอมาเกิดการแตกตัว
เปนไอออน (ionization) ซึ่งไอออนของตัวอยางที่เกิดขึน้ สามารถตรวจวัดดวยวิธที างสเปกโทรเมตรีสองชนิด คือ Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES)
หรือ ที่เรียกวา Inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES) ซึ่ง
ทําการตรวจวัดความยาวคลื่นที่อะตอมคายพลังงานออกมาในรูปแสง และ วิธี ICP-MS ซึ่งทํา
การตรวจวัดไอโซโทป (isotopes) ของธาตุตามอัตราสวนของมวลตอประจุ (mass-to-charge
ratio, m/e) ดวยเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอร2
2. เครื่องมือ ICP-MS
เครื่องมือ ICP-MS ประกอบดวย ระบบนําสงตัวอยาง (sample introduction system)
แหลงกําเนิดพลาสมา (plasma sources) รอยตอ (interface) เครื่องวิเคราะหมวล (mass
analyzer) เครื่องตรวจวัดและบันทึกผล (detector and recorder)3 รูปที่ 1 เปนตัวอยางของ
เครื่องมือ ICP-MS รุน Agilent 7500 และรูปที่ 2 เปนแผนถาพแสดงถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นใน
สวนตาง ๆ ของการวิเคราะหดวยเครื่องมือ ICP-MS
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Plasma torch

รูปที่ 1 เครื่องมือ ICP-MS รุน Agilent 7500
[ที่มา http://www.agilent.com/about/newsroom/lsca/imagelibrary/index_2005.html]
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รูปที่ 2 กระบวนการของการวิเคราะหดวย ICP-MS
ระบบนําสงตัวอยาง
ระบบนําสงตัวอยางมีทั้งชนิดที่ใชกบั ตัวอยางที่เปนของเหลว ของแข็ง และ แกส ตัวอยาง
สวนใหญเตรียมในรูปสารละลาย ซึ่งมีการดูดพนใหเปนละอองฝอย (pneumatic nebulization)
เปนระบบมาตรฐานทั่วไปในการนําสงตัวอยางของเหลว3-7 สวนตัวอยางในรูปของแข็งใชระบบ
ยิงดวยเลเซอร (laser ablation) ใหเปนไอของอนุภาคในการนําสงตัวอยาง3,8 ICP-MS สามารถ
เชื่อมตอกับเทคนิคการแยกชนิดตาง ๆ โดยทําหนาที่เปนเครื่องตรวจวัดอะตอมเฉพาะ (specific
atomic detector) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวัด ทําใหมีความไวในการวิเคราะหเพิ่มขึ้น
มีการเชื่อมตอ ICP-MS กับเครื่องมือตาง ๆ ไดแก high-performance liquid chromatography
(HPLC)9-12 ultra performance pressure chromatography (UPLC)13 ion chromatography14
gas chromatography15-16 flow injection หรือ sequential injection17 และ capillary
electrophoresis18-19
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แหลงกําเนิดพลาสมา
เปนสวนทีผ่ านกระแสของแกสอารกอน เขาไประหวางหลอดที่ทําจากควอทซสามหลอด
ที่มีจุดศูนยกลางรวม หรือเรียกวา คบพลาสมา (plasma torch) ขณะที่ผานขดลวดเหนี่ยวนํา
คลื่นวิทยุ พลังงานของสนามคลื่นวิทยุทาํ ใหแกสอารกอนเกิดการชนกันและแตกตัวเปนไอออน
เกิดเปนพลาสมาที่มีพลังงานสูง มีอุณหภูมิในชวง 6,000 ถึง 10,000 องศาสมบูรณ โดยบริเวณ
ตรงกลางพลาสมามีอุณหภูมิสูงสุด การใชพลาสมาอารกอนที่มีอุณหภูมิสูง ทําใหสามารถ
วิเคราะหธาตุทนไฟหลายตัวที่ไมสามารถทําใหเปนอะตอมไดโดยการใชเปลวไฟ
นอกจากนี้
อารกอนเปนแกสเฉื่อย จึงไมเกิดปฏิกิริยากับบรรยากาศ ตัวอยางเขาไปในพลาสมาโดยการพน
เปนฝอยละเอียด เขาไปในละอองฝอยของแกสอารกอน แลวถูกนําผานหลอดควอทซอันในสุด
ซึ่งตัวอยางจะระเหยเปนไอ เปลี่ยนเปนอะตอมและแตกตัวเปนไอออนไปพรอม ๆ กัน2
รอยตอ
เปนสวนทีไ่ อออนของอะตอมถูกแยกออกจากพลาสมา บริเวณนีม้ ีแรงดูดสุญญากาศที่
สูงโดยการใชปม ไอออนของอะตอมจึงถูกดึงเขาไปยัง sampler หรือ extraction cones ที่มี
เสนผาศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร เกิดเปนลําของไอออน วิ่งเขาไปยัง skimmer cones ที่อยูตอมา
แลวถูกโฟกัสโดยไอออนเลนสเขาไปยังเครื่องวิเคราะหมวลตอไป2
เครื่องวิเคราะหมวล
เครื่องวิเคราะหมวลเปนแมสสเปกโทรมิเตอร ที่ทําหนาที่เปนตัวกรองมวลโดยการแยก
ไอออนที่มีอัตราสวนของมวลตอประจุเฉพาะออกจากลําของไอออนที่มีหลายมวลตอประจุ หลัง
การแยก ลําของไอออนแตละตัวที่มลี ักษณะของประจุไอโซโทปเฉพาะจะวิ่งตรงยังเครื่องตรวจวัด
ตอไป2 เครื่องวิเคราะหมวลที่นิยมใชคือ quadrupole นอกจากนี้ยังมีแมสสเปกโทรมิเตอรชนิด
อื่นที่ใช กับ ICP-MS ไดแก time of flight (TOF) magnetic sector hexapole octapole ion
trap และ ion cyclotron resonance3
เครื่องตรวจวัดและบันทึกผล
เครื่องตรวจวัดทําหนาที่วัดกระแสไอออน ที่ถูกแยกออกจากเครื่องวิเคราะหมวล ซึง่ เปน
สัดสวนโดยตรงกับปริมาณของไอโซโทป หรือ ธาตุในตัวอยาง เครื่องตรวจวัดที่มีใชไดแก 1)
continuous dynode electron multiplier 2) continuous dynode electron multiplier และ 3)
Faraday cup3
เครื่องบันทึกผลทําการบันทึกผลเปนแมสสเปกตรัม (mass spectrum) ซึ่งแกนตั้งเปน
ความเขมของพีกเปนสัดสวนโดยตรงกับปริมาณของไอโซโทปหรือธาตุในตัวอยาง และแกนนอน
เปนมวลของไอโซโทป หรือธาตุในตัวอยาง ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 3 แมสสเปกตรัมจากการวิเคราะหดว ย ICP-MS ของยูเรเนียม (U) และ ทอเรียม (Th) จาก
ตัวอยางน้ําฝน [ที่มา http://www.nirs.go.jp/ENG/project4.htm]
3. การสอบเทียบเครื่องมือ ICP-MS
เมื่อมีการวิเคราะหหาปริมาณตองทําการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือ แตเนื่องจาก
ไมมีวิธีการตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ (system suitability) ทั่วไปสําหรับเครื่องมือ
ICP-MS จึงใหใชวธิ ีการตามที่ผูผลิตเครือ่ งมือแนะนํา โดยทั่วไปวิธี ICP-MS มีความสัมพันธเชิง
เสนตรงในชวง 106 ถึง 108 เทาของขนาดความเขมขน จึงไมจําเปนตองทําเสนกราฟมาตรฐาน
อยางตอเนื่องเพื่อแสดงความเปนเสนตรง ในทางปฏิบัติการสอบเทียบกับแบลงคและสารมาตรฐาน
เดียวใชกบั วิธที ี่พัฒนามาแลวและใชในงานประจํา สําหรับวิธวี ิเคราะหใหมใหทํากราฟมาตรฐาน
ที่แสดงความเปนเสนตรงในชวงความเขมขนที่ทําการวัด โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่เหมาะสม
ควรมีคาไมนอ ยกวา 0.992
4. ขั้นตอนการวิเคราะหดวยวิธี ICP-MS
การเตรียมตัวอยาง2
การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหดวยวิธี ICP-MS นี้สําคัญตอการนําสงตัวอยาง
เขาไปในพลาสมา ซึ่งสวนใหญมีระบบนําสงดวยการพนฝอยสารละลาย ตัวอยางทีเ่ ตรียมจึงควร
ละลายในตัวทําละลายที่เหมาะสม ซึ่งนิยมใช สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทําละลาย หรือสารละลาย
กรดไนตริกเจือจาง เนื่องจากตัวทําละลายเหลานี้มีสิ่งรบกวนนอยที่สดุ เมื่อเทียบกับตัวทําละลาย
ตัวอื่น อาจใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด กรดไฮโดรคลอริก กรดซัลฟุริก กรดเปอรคลอริก กรด
ผสม หรือใชความเขมขนหลาย ๆ ความเขมขนของกรดได อาจใชกรดไฮโดรฟลูออริกเจือจางได
แตตองระวังวามีความปลอดภัยตอผูว ิเคราะห และมีการปองกันเครื่องมือที่มีการใชกรดตัวนี้ กรณี
ที่จําเปนตองละลายตัวอยาง อาจใชสารละลายดางเจือจาง ตัวทําละลายอินทรียเจือจาง สาร
ละลายผสมของกรดหรือดาง หรือสารละลายผสมของตัวทําละลายอินทรียได
เพื่อปองกันสิ่งรบกวนจากตัวทําละลาย ใหเติมสารมาตรฐานภายใน (internal standard)
ที่เหมาะสม กรณีที่ความหนืดของตัวอยางแตกตางจากความหนืดของสารมาตรฐาน ใหทํา
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matrix matching หรือเติมสารมาตรฐานภายในที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก สารตัวอยางที่
วิเคราะห พลังงานการแตกตัว ความยาวคลื่นหรือมวลสาร และ ธรรมชาติของเมตริกซของ
ตัวอยาง
เมื่อตัวอยางไมละลายในตัวทําละลายใด ๆ ใหใชเทคนิคการยอยชนิดตาง ๆ เชน การ
ยอยบนเตาเพลทรอน (hot-plate digestion) หรือ การยอยโดยใชไมโครเวฟชวย (microwave
assisted digestion) การยอยมีทั้งการยอยในภาชนะเปดและการยอยในภาชนะปด การเลือกใช
วิธีใดขึ้นกับธรรมชาติของตัวอยาง และความสนใจของผูวิเคราะห การยอยบนเตาเพลทรอน
หรือการยอยในภาชนะเปด ไมสามารถใชกับโลหะบางชนิดเนื่องจากระเหยได เชน ปรอท และ
ซีลีเนียม ตัวทําละลายที่ใชสําหรับ วิธี ICP-MS ตองเปนชนิดมีความบริสุทธิ์สูง (ultra-high
purity) และน้าํ ปราศจากไอออนที่ใชตองมีความตานทานอยางนอย 18 megohm
การเตรียมสารมาตรฐาน2
สารละลายมาตรฐานของธาตุเดี่ยวหรือหลายธาตุ อาจซื้อมาเพื่อเตรียมสารละลายมาตรฐาน
ทํางาน (working standard solution) โดยตองมีความเขมขนทีส่ อบกลับไปยังสารมาตรฐาน
ปฐมภูมิได เชน สารมาตรฐานปฐมภูมิของ National Institute of Standards and Technology
(NIST) นอกจากนี้สารละลายมาตรฐานของธาตุอาจเตรียมอยางถูกตองจากสารมาตรฐานและ
มีการหาความเขมขนตามความเหมาะสม ควรทํา matrix matching ของสารตัวอยาง สาร
มาตรฐาน และ แบลงค ในกรณีที่ทําไมได ใหเติมสารมาตรฐานภายในที่เหมาะสม หรือใชการ
วิเคราะหดว ยวิธีเติมสารมาตรฐาน (standard addition)
ขั้นตอนการวิเคราะห 2
ขอมูลจากการฉีดแบบเปนลําดับสองถึงสามซ้ําของสารละลายมาตรฐาน และสารละลาย
ตัวอยางใหเฉลี่ยเปนผลเดี่ยว ความเขมขนของตัวอยางคํานวณจากเสนกราฟมาตรฐานทีส่ ราง
โดยการพลอตระหวางการตอบสนองของเครื่องตรวจวัดกับความเขมขนของสารมาตรฐาน การ
วิเคราะหดว ยวิธเี ติมสารมาตรฐาน จะทําในกรณีที่การรบกวนจากเมตริกซมีผลทําใหการวิเคราะห
ตัวอยางไมถูกตอง ซึ่งทําโดยการเติมสารมาตรฐานทีท่ ราบความเขมขนที่หลายระดับความเขมขน
เขาไปในสารละลายตัวอยาง ทําการพลอตระหวางสัญญาณการตอบสนองของเครื่องมือกับความ
เขมขนของสารมาตรฐานที่เติม ลากเสนของเสนตรงสมการถดถอยผานจุดของขอมูล คาสัมบูรณ
(absolute value) ของจุดตัดแกนนอน (x-intercept) คูณดวยคาแฟคเตอรการเจือจาง (dilution
factor) คือ ความเขมขนของสารตัวอยาง
5. การประยุกตใชวิธี ICP-MS ในงานเภสัชวิเคราะห
ICP-MS เปนเครื่องมือใหมที่เริ่มมีใชเมื่อป ค.ศ. 1980 ใชสําหรับการวิเคราะหธาตุ และ
ไอโซโทป วิธนี ี้มีขอดีหลายประการ คือ ชวงของการตรวจวัดกวางถึงชวงยกกําลังหกถึงเจ็ดเทา
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ICP-MS สามารถวิเคราะหธาตุในตารางธาตุไดพรอมกันทีละหลายธาตุถึง 70 ธาตุ วิธีนี้สามารถ
ใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ เชิงกึ่งปริมาณ และเชิงปริมาณ1, 20 ICP-MS สามารถใชกับงาน
วิเคราะหที่ทําเปนประจํา วิธีมีความรวดเร็วและมีความไวสูง สามารถวิเคราะหสารไดไดถึงขีด
จํากัดการตรวจวัดที่ระดับความเขมขนพิโคกรัมตอมิลลิลิตร (pg/ml) ถึง เฟมโตกรัมตอมิลลิลติ ร
(fg/ml) ดังตารางที่ 1 บางครั้งการวิเคราะหโดยใชเทคนิคพิเศษสามารถวิเคราะหไดถึงชวงความ
เขมขนทีต่ ่ํากวาเฟมโตกรัมตอมิลลิลติ ร (sub-fg/ml) นอกจากนี้ ICP-MS ยังมีความสามารถ
เฉพาะในการวัดอัตราสวนไอโซโทป (isotopic ratios) ไดอยางถูกตองแมนยํา ซึ่งสามารถนําไป
ประยุกตในการวิเคราะหความเขมขนของธาตุดวยเทคนิค isotope dilution ไดอยางแมนยํา
ลักษณะทั่วไปของวิธี ICP-MS เมื่อเปรียบเทียบกับ ICP-OES และ atomic absorption
spectroscopy (AAS) สรุปในตารางที่ 1 ชวงของขีดจํากัดการวิเคราะหทั่วไปของธาตุที่พบ
มากใน สรุปในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของวิธี ICP-MS ICP-OES และ AAS22
ICP-MS
ICP-OES
Multi-element capacity
+
+
Matrix and minor element (stoichiometry)
Trace elements
Ultratrace elements
Limits of detection
Sample amount of analyte
Isotope analysis (isotope dilution
analysis)
Dynamic range

+
++
++
pg/ml – fg/ml
ng -fg
++

++
+
ng/ml
μg - ng
-

AAS
(Oligo analytical
method)
+
++
+
pg/ml
ng - pg
-
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ตารางที่ 2 คาประมาณของขีดจํากัดการตรวจวัด (LOD) สําหรับธาตุ 49 ธาตุ ที่มีความไวใน
การวิ14เคราะหดวยวิธี ICP-OES และไอโซโทปที่มีมากในวิธี ICP-MS ชนิด quadrupole ICPMS
LOD ICP-MS (μg/l)
ธาตุ
สัญลักษณ
LOD ICP-OES(μg/l)
Aluminium Al
5
0.05
Antimony
Sb
40
0.005
arsenic
As
30
0.01
barium
Ba
0.5
0.001
beryllium
Be
0.1
0.001
bismuth
Bi
10
0.001
boron
B
3
0.07
bromine
Br
800/250
0.05
cadmium
Cd
2
0.005
calcium
Ca
0.1
0.5
cerium
Ce
100
0.001
chromium
Cr
5
0.005
chlorine
Cl
250/80
160
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ธาตุ
cobalt
copper
germanium
gold
iodine
indium
iron
lanthanum
lead
lithium
magnesium
manganese
mercury
molybdenum
palladium
platinum
potassium
phosphorus
selenium
silicon
silver
sodium
strontium
sulphur
tellurium
thallium
tin
titanium
tungsten
urenium
vanadium
zinc
zirconium

สัญลักษณ
Co
Cu
Ge
Au
I
In
Fe
La
Pb
Li
Mg
Mn
Hg
Mo
Pd
Pt
K
P
Se
Si
Ag
Na
Sr
S
Te
Tl
Sn
Ti
W
U
V
Zn
Zr

LOD ICP-OES(μg/l)
3
0.3
100
25
100/10
100
1
6
7
3
0.5
0.4
20
1
70
30
80
20
50
5
5
6
0.2
50
20
50
7
3
20
400
2
1
5

LOD ICP-MS (μg/l)
0.001
0.005
0.05
0.005
0.005
0.001
0.1
0.005
0.001
0.005
0.05
0.005
0.001
0.005
0.005
0.005
0.5
6
0.05
8
0.005
0.05
0.001
50
0.005
0.001
0.005
0.05
0.005
0.001
0.005
0.005
0.005

วิธี ICP-MS สามารถวิเคราะหธาตุหรือไอโซโทปของธาตุไดเกือบทัง้ หมดประมาณ 70
ธาตุ แตมีขอจํากัดในการวิเคราะห คือ3
1) ธาตุบางตัวไมสามารถวิเคราะหไดดว ยวิธี ICP-MS ไดแก ธาตุในกลุมแกสเฉื่อย
เนื่องจากตัวอยางอยูในสถานะแกส (ไดแก ฮีเลียม (He) นีออน (Ne) อารกอน (Ar) คริปทอน
(Kr) ซีนอน (Xe) และ เรดอน (Rn)) ธาตุออกซิเจน (O) และไนโตรเจน (N) วิเคราะหไมได
เนื่องจากเปนแกสพื้นหลัง ธาตุฟลูออรีน (F) ก็ไมสามารถวิเคราะหได เนื่องจากไมแตกตัวเปน
ไอออนใน ICP
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2) ธาตุบางตัวสามารถวิเคราะหไดแตคอนขางยาก ไดแก ธาตุคารบอน (C) ซัลเฟอร
(S) คลอรีน (Cl)
3) ธาตุบางตัวสามารถวิเคราะหไดแตเนือ่ งจากแตกตัวเปนไอออนยากใน ICP หรือมี
การรบกวนจากนิวไคลดที่มเี ลขมวลเหมือนกันแตจํานวนโปรตอนตางกัน (isobartic interference)
หรือ จากโมเลกุล ไอออน หรือ อนุมูลเสรีที่มีหลายอะตอม (polyatomic interference) ธาตุ
ประเภทนี้ ไดแก ธาตุฟอสฟอรัส (P) ซิลคิ อน (Si) เหล็ก (Fe) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca)
โบรมีน (Br)
จนถึงปจจุบันไดมีการนําวิธี ICP-MS มาประยุกตใชในงานเภสัชวิเคราะหดานตาง ๆ
เชน การวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญ การวิเคราะหการปนเปอน การศึกษาเมแทบอลิซึม
ของยา การศึกษาเภสัชจลนศาสตร และการตรวจวัดระดับยาในผูป วย ฯลฯ นอกจากการใช
ประโยชนในงานดานเภสัชวิเคราะหแลว วิธี ICP-MS ยังเปนวิธีที่มีประโยชนและใชในงาน
ดานอื่น ไดแก การวิเคราะหน้ํา21 การวิเคราะหธาตุหรือสารตกคางในสมุนไพร22-23 และขาว24
งานดานพิษวิทยาและนิติวทิ ยาศาสตร25-26 ไอโซโทปของกัมมันตรังสีอายุยาว27 เปนตน
การวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญ
นิพนธปริทศั นของ Huang และคณะไดรวบรวมการประยุกตใช ICP-MS ในงานเภสัช
วิเคราะห และการวิเคราะหเชิงชีวเวช 21 ธาตุสําคัญทีว่ ิเคราะหดวย ICP-MS ไดแก
(1) แรโลหะ (base metal) ไดแก แมกนิเซียม (Mg) แคลเซียม (Ca) สตรอนเชียม (Sr)
แบเรียม (Ba) และโลหะที่มวี าเลนซีเดียว ไดแก ลิเทียม (Li) โซเดียม (Na) โปแตสเซียม (K)
รูบิเดียม (Rb)
(2) โลหะทรานสิชัน (transition metal) ที่เกี่ยวของกับเอนไซม ไดแก โครเมียม (Cr)
เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn)
(3) แพลทินัม (Pt) ที่ใชสําหรับยาตานมะเร็ง
(4) อะตอมของธาตุอ่นื ที่ไมใชคารบอนที่ใชเปนสารสําคัญในยาชนิดอินทรียสาร
ตัวอยางของการใช
ICP-MS
ในวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญของยาและ
ผลิตภัณฑยา ไดแก การวิเคราะหหาปริมาณไอโอไดดในการศึกษาการละลายของยาลีโว
ไทรอกซีน (levothyroxine)28 การวิเคราะหธาตุฟอสฟอรัส (P) ในตัวยาสําคัญของยาฟอสโฟ
มัยซิน (phosphomycin) ธาตุกํามะถัน (S) ในตัวยาสําคัญของยาอะมอกซิซิลลิน (amoxicillin)
ธาตุคลอรีน (Cl) ในตัวยาสําคัญของยาคลอโปรปาไมด (chlorpropamide) และธาตุฟลูออรีน (F)
ในตัวยาสําคัญของยาโอฟลอกซาซิน (ofloxacin) โดยมีขีดจํากัดการตรวจวัด 2 3 90 และ
3000 นาโนกรัมตอมิลลิลติ ร ตามลําดับ29 การวิเคราะหธาตุเจอรเมเนียม (Ge) ในยาที่มี Ge เปน
องคประกอบ30 การวิเคราะหธาตุโครเมียม (Cr) พรอมกับธาตุอื่นๆ (Ca Cr Cu Fe Mg Mn
Mo P Se Zn) ในยาตํารับวิตามินรวม และตํารับแรธาตุรวม31 การวิเคราะหธาตุสังกะสี (Zn)
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ในยาตํารับยาขี้ผึ้ง ยาเหน็บ ยาเม็ด และสารละลายยาฉีดสัตว32 การวิเคราะหธาตุแพลเลเดียม
(Pd) ในยาฟอซิโนพริลโซเดียม (fosinopril sodium)33 เปนตน
การวิเคราะหการปนเปอน
ความปลอดภัยของยานั้น พิจารณาจากผลทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เชนเดียวกับ
อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากสารปนเปอนในตัวยาและเภสัชภัณฑ34 การควบคุมคุณภาพเปน
สวนสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑยา ซึ่งการวิเคราะหหาสารปนเปอนในขั้นตอนตาง ๆ ของ
กระบวนการผลิตก็เปนสิ่งที่จําเปน35 นิพนธปริทศั นของ Nageswara และคณะไดรวบรวมและ
รายงานการประยุกตใช ICP-MS ในการวิเคราะหสารปนเปอนอนินทรีย ในชวง ค.ศ. 1995 ถึง
2005 ซึ่งวิธีไมไดใชเพียงกับการวิเคราะหสารปนเปอนชนิดโลหะ แตยังใชในการวิเคราะหสารใน
ระดับรองรอยหลายชนิดในเภสัชภัณฑ34
ตัวอยางของการใช ICP-MS ในวิเคราะหการปนเปอน ไดแก การวิเคราะหธาตุ Pd และ
Fe ในยาเมทอทรีเสท (methotrexate)35 การวิเคราะหโลหะหนักเพื่อใชเปนวิธีทดแทนการ
ทดสอบขีดจํากัดโลหะหนักในตํารายา36 หรือเปนวิธที ดสอบโลหะหนักเบื้องตน37 การวิเคราะห
ธาตุ Pb ในผลิตภัณฑยาและอาหารเสริมสุขภาพ38 การวิเคราะหธาตุ Pt ที่ปนเปอนบนพื้นผิว
โรงพยาบาล39 และบุคลากรที่มีการเตรียมยาตานมะเร็งที่มี Pt เปนองคประกอบ40 การวิเคราะห
การปนเปอนของธาตุ Pd ในยาอินาลาพริลมาลิเอต (enalapril maleate) ธาตุ Pt ในยา
แคลเซียมโฟลิเนต (calcium folinate) และธาตุโรเดียม (Rh) ในยาลีโวโดพา (levodopa)41
การวิเคราะหธาตุ Cr Ni และ Pb ที่ปนเปอนในวิตามินอีที่ไดจากการสังเคราะห42
การศึกษาเมแทบอลิซึมของยา
นิพนธปริทศั นของ Gammelgaard และคณะไดรวบรวมและรายงานการใช ICP-MS
เปนเครื่องตรวจวัดในการศึกษาเมแทบอลิซึมของยา พบวาวิธีนี้มีขอ ไดเปรียบในการวิเคราะหยา
ทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทางเคมีรังสี แตการวิเคราะหยาดวย ICP-MS มีขอจํากัดสําหรับ
ยาที่มีฮาโลเจน กํามะถัน โลหะ สารกึ่งโลหะ เปนองคประกอบ43 ตัวอยางของการใช ICP-MS ใน
การศึกษาเมแทบอลิซึมของยาใหม ไดแก การวิเคราะหธาตุ Cu ในของเหลวใสที่อยูเหนือ
ตะกอนของเนือ้ เยื่อลูกหนูกลายพันธุทไี่ ดรับ copper transporter gene, Atp7a44 การวิเคราะห
อัตราสวนไอโซโทปของ (79)Br/(81)Br เพื่อศึกษาเมแทบอลิซึมในอุจจาระของสุนัขและหนูของ
ยาวัณโรคตัวใหม R207910 ที่มี Br หนึ่งอะตอมเปนองคประกอบ45 การตรวจวัด Pt ใน
ปสสาวะของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อติดตามสภาวะการสัมผัสกับยาซัยโคลฟอสฟาไมด
(cyclophosphamide) ฟอสฟาไมด (ifosfamide) ยาเมทอทรีเสท (methotrexate) ในบุคลากรที่
ทํางานเกี่ยวของ46 การตรวจวัดสถานะของซีลิเนียม (Se) ในหนูที่ไดรับยาฉีด 82Se-selenite
โดยการใช ICP-MS วิเคราะหอัตราสวนไอโซโทปของ m/z 82/78 ในตัวอยางจากปสสาวะ ตับ
และไต47
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การศึกษาเภสัชจลนศาสตร
การวิเคราะหโดยใช ICP-MS ในการศึกษาเภสัชจลนศาสตร ไดแก การวิเคราะห Pt ใน
พลาสมาของหนูที่ไดรับยาออกซาลิพลาทิน (oxaliplatin) ทางเสนเลือดดํา48 การวิเคราะห Pt ใน
พลาสมาของกระตายที่ไดรบั ยาตานมะเร็งกลุม Pt ตัวใหม SM54111 cis-3,5-diisopropylsalylic
cyclohexanodiaminoplatinum (II) ทางเสนเลือดดํา49 การวิเคราะห 89Y ในปสสาวะ เพื่อ
ประเมินการขับออกทางปสสาวะของยาชนิด yttrium-antibody based ซึ่งวิธี ICP-MS สามารถ
ใชเปนวิธที ดแทนการวิเคราะหทางเภสัชรังสี50 การวิเคราะหสารหนู (As) ในซีรัมและปสสาวะ
ของผูปวยเปนโรค acute promyelocytic leukemia (APL) ที่ไดรับยาอารซีนิกไทรออกไซด
(arsenic trioxide)51
การตรวจวัดระดับยาในผูป วย
มีการรายงานวาวิธี ICP-MS เปนวิธีที่มคี วามไวสูงในการวิเคราะหระดับ Pt ในสารสกัด
ดีเอ็นเอของ peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) และตัวอยางเนื้อเยื่อของผูปวยที่
ไดรับยา cisplatinum และวิธี ICP-MS เปนวิธที ี่สามารถใชเปนวิธีทางเลือกแทนวิธี (32)Ppostlabelling assay52 การตรวจวัดระดับ Se ในผูปว ยมะเร็งตอมลูกหมากที่ไดรับยา Se และ
ซีลิโนเมธิโอนีน (selenomethionine, Se-Met) พบวาการใช ICP-MS สามารถวิเคราะหไดทงั้
ระดับของ Se และ Se-Met ในซีรัม และเนื้อเยื่อตอมลูกหมาก เพื่อใชติดตามการรักษาดวยยา
ทั้งสองนี53้
5. บทสรุป
ICP-MS จัดเปนเครื่องมือใหมที่มีประโยชนอยางมากในการวิเคราะหธาตุ เนื่องจากมี
ขอดีหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการวิเคราะหหาปริมาณธาตุในปริมาณต่ํา ความเขาใจ
ในหลักการ วิธีการวิเคราะหที่ถูกตอง ขอจํากัดของวิธี เปนสิ่งจําเปนที่ชวยในการนําไป
ประยุกตใชใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตอง แตเนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง หากมีตัวอยางที่
ตองการวิเคราะหดวยเครื่องมือ ICP-MS ควรติดตอขอรับบริการจากหนวยงานที่มีเครื่องมือ
ICP-MS ซึ่งปจจุบันนี้มีหลายหนวยงานในประเทศไทยที่มีเครื่องมือนี้ ไดแก กรมวิทยาศาสตร
บริการ54 หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ55 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง56
หองปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี
57
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ58 และ คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คําถาม
1. หลักการของ ICP-MS คือ การวัด
1. Molecular absorption
2. Molecular emission
3. Atomic absorption
4. Atomic emission
5. Atomic fluorescence
2. ขอใดตอไปนี้ไมใชกระบวนการที่เกิดขึน้ ใน ICP-MS
1. atomization
2. fluorescence
3. ionization
4. vaporization
5. emission
3. ขอใดตอไปนี้ไมใชสวนประกอบที่พบในเครื่องมือ ICP-MS
1. Nebulizer
2. Laser ablation
3. Plasma torch
4. Fourier Transform
5. Quadrupole
4. วิธี ICP-MS โดยทั่วไปวิเคราะหสารตัวอยางในชวงปริมาณของสารตัวอยางเทาไร
1. mg-μg
2. mg-ng
3. μg-ng
4. ng-fg
5. sub fg
5. แกสที่ใชสาํ หรับเปนแหลงกําเนิดพลาสมา คือ
1. แกสฮีเลียม
2. แกสอารกอน
3. แกสออกซิเจน
4. แกสไนโตรเจน
5. แกสไฮโดรเจน
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6. พลาสมาของ ICP โดยทั่วไปมีอุณหภูมิในชวงเทาใด
1. 2,000 ถึง 3,000 องศาสมบูรณ
2. 3,000 ถึง 5,000 องศาสมบูรณ
3. 5,000 ถึง 7,000 องศาสมบูรณ
4. 6,000 ถึง 10,000 องศาสมบูรณ
5. 12,000 ถึง 15,000 องศาสมบูรณ
7. สารละลายของกรดตัวใดที่นิยมใชเตรียมตัวอยางสําหรับวิธี ICP-MS
1. กรดไฮโดรคลอริก
2. กรดเปอรคลอริก
3. กรดซัลฟุริก
4. กรดไนตริก
5. กรดอะซิติก
8. วิธี ICP-MS ไมสามารถใชเพื่อการประยุกตในวิเคราะหสารในขอใดตอไปนี้
1. การวิเคราะหโลหะหนักปนเปอนในวัตถุดิบยา
2. การวิเคราะหตัวยาสําคัญทีเ่ ปนแรโลหะ
3. การศึกษาเมตาลิซึมของยาที่เปนไอโซโทปกัมมันตรังสี
4. การศึกษาเภสัชจลนศาสตรของยาที่เปนโลหะทรานสิชนั
5. การตรวจวัดระดับยาในเลือดของยาชนิดอินทรียสาร
9. ธาตุตวั ใดตอไปนี้วิเคราะหดวยวิธี ICP-MS ไดคอนขางยาก
1. Aluminium
2. Arsenic
3. Mercury
4. Platinum
5. Silicon
10. ธาตุตวั ใดตอไปนี้สามารถวิเคราะหไดดีดวยวิธี ICP-MS
1. Boron
2. Carbon
3. Argon
4. Chlorine
5. Fluorine
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