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บทคัดย่อ

โปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี เป็ นวิธวี เิ คราะห์ทอ่ี าศัยคุณสมบัตทิ างแม่เหล็ก
ของโปรตอน เมือ่ โปรตอนอยูใ่ นสนามแม่เหล็กจะสามารถดูดกลืนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงความถีค่ ลื่นวิทยุ
ทีเ่ หมาะสมแล้วเกิดการเรโซแนนซ์ได้ เนื่องจากโปรตอนแต่ละตัวในโมเลกุลอยู่ในสิง่ แวดล้อมทางโมเลกุลทีไ่ ม่
เหมือนกัน ได้รบั อิทธิพลจากความเข้มของสนามแม่เหล็กไม่เท่ากัน จึงเกิดการเรโซแนนซ์และปรากฏเป็ น
สัญญาณบนสเปกตรัมในตําแหน่งทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้การวิเคราะห์ดว้ ยโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
มีความจําเพาะเจาะจงสูง สามารถใช้ในการอธิบายโครงสร้างทางเคมีและพิสูจน์เอกลักษณ์ของอินทรียสารได้
ในตํารายาทัง้ British Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia และ United States Pharmacopeia จึงมี
การนําโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์มาประกอบเป็ นข้อกําหนดในการพิสจู น์เอกลักษณ์ยา โดยเฉพาะ
ยาทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อน เช่น เปปไทด์

คําสําคัญ : โปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี การพิสูจน์เอกลักษณ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ตํารายา

Abstract

Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy ( 1H- NMR) is an analytical method that
employs the magnetic property of a proton. When a proton in a magnetic field absorbs electromagnetic
energy in the radio frequency range, a resonance of that proton occurs. Because protons in a molecule
are located in different molecular environments, the magnetic field strength influences them differently,
and they exhibit different resonant frequencies and signals on the spectrum. The analysis by 1H-NMR
is of high specificity and, thereby, benefits chemical structure elucidation and identification of organic
compounds. According to the British, European, and United States Pharmacopeias, 1H- NMR is
implicated in the Identification Test, especially for drugs with a complex structure such as peptides.
Keywords: 1H-NMR, proton nuclear magnetic resonance spectroscopy, identification, qualitative analysis,
pharmacopoeia

บทนํา

นิ ว เ ค ลี ย ร์แ ม ก เ น ติ ก เ ร โ ซ แ น น ซ์ ส เ ป ก โ ท ร ส โ ก ปี ( Nuclear Magnetic Resonance ( NMR)
Spectroscopy) เป็ นวิธวี เิ คราะห์ทอ่ี าศัยคุณสมบัตทิ างแม่เหล็ก (magnetic properties) ของนิวเคลียสในอะตอม
สามารถใช้ทาํ นายโครงสร้างทางเคมีของอินทรียสารได้เช่นเดียวกับวิธที างสเปกโทรสโกปี อ่นื ๆ ทีม่ กี ารดูดกลืน
หรือปลดปล่อยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ า (electromagnetic energy) ทีค่ ่าความถีเ่ ฉพาะของอะตอมหรือหมูฟ่ ั งชั่น
หนึ่ ง ๆ เช่ น อัล ตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี (Ultraviolet spectroscopy, UV) เป็ นการดู ด กลืน พลัง งาน
แม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงรังสียวู ี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Infrared spectroscopy, IR) เป็ นการดูดกลืนพลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงรังสีอนิ ฟราเรด สําหรับ NMR นิวเคลียสทีเ่ คลื่อนทีอ่ ยู่ในสนามแม่เหล็ก (magnetic field)
จะสามารถดูดกลืนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าในช่วงความถีค่ ลื่นวิทยุ (radiofrequency, RF) ทีเ่ หมาะสมแล้วทําให้
เกิดการเรโซแนนซ์ (resonance) ของนิวเคลียส1-3 การเรียกชือ่ ประเภทของ NMR ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของนิวเคลียส
2
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ทีเ่ กิดการเรโซแนนซ์ ในกรณีอะตอมของไฮโดรเจนซึง่ นิวเคลียสคือโปรตอน จะเรียกว่าโปรตอนนิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์ (Proton NMR, 1H-NMR) หากเป็ นอะตอมของคาร์บอน จะเรียกว่าคาร์บอนนิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์ (Carbon NMR, 13C-NMR) ซึ่งทัง้ 2 วิธีเป็ นวิธีทาง NMR ที่พบบ่อย ข้อมูลที่ได้จาก
NMR เมื่อ ประกอบกับ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากวิธีท างสเปกโทรสโกปี อ่ืน ๆ เช่ น อัล ตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี
อิน ฟราเรดสเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี (Mass spectrometry) จะเป็ น ประโยชน์ ในการอธิบ าย
โครงสร้างทางเคมีและพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของอินทรียสาร นอกจากนี้ NMR ยังเป็ นเทคนิคที่นํามาใช้ในการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพวัต ถุ ดิบ และเภสัช ภัณ ฑ์ต ามข้อ กํ า หนดในตํ า รายา ในระหว่ า ง ค.ศ. 1970–1980 British
Pharmacopoeia (BP) เริ่ม นํ า วิธีก ารทาง NMR มาใช้ใ นการพิสูจ น์ เ อกลัก ษณ์ แ ละหาปริม าณ Gentamicin
Sulfate แม้วา่ ต่อมาจะใช้ Liquid chromatography แทน ส่วน European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) ในหัวข้อ
Peptide Identification by Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry (method 2.2.64) ได้นํา 1H-NMR มา
ใช้ในการพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของเปปไทด์ขนาดเล็กที่มกี รดอะมิโนไม่เกิน 15 ตัว เช่นเดียวกับ United States
Pharmacopeia (USP) ที่นํ า NMR มาใช้ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพของชีว วัต ถุ และยัง นํ า เทคนิ ค อื่น ๆ ทาง
นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ ก เรโซแนนซ์ ส เปกโทรสโกปี มาใช้ ใ นการจัด ทํ า สารอ้ า งอิ ง (Chemical Reference
Substances, CRS) เพือ่ เป็ นสารอ้างอิงตามข้อกําหนดในตํารายาด้วย4

หลักการของ 1H-NMR (Principles of 1H-NMR)

เมื่อนําโปรตอนไปวางในสนามแม่เหล็กและให้ได้รบั พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ าในรูปของความถีค่ ลื่นวิทยุ
โปรตอนนัน้ จะเกิดการเรโซแนนซ์ได้ ซึ่งคุณสมบัติทางแม่เหล็กนี้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะตัวของนิวเคลียสที่มี
ความสัมพันธ์กบั เลขมวล (mass number) และเลขอะตอม (atomic number) โดยนิวเคลียสทีม่ เี ลขมวลและ/หรือ
เลขอะตอมเป็ นเลขคี่ เช่น 1H1 และ 13C6 จะมีคุณสมบัตทิ างแม่เหล็ก เกิดการเรโซแนนซ์ในสนามแม่เหล็กได้1
ในสนามแม่เหล็ก (B0) โปรตอนที่เคลื่อนที่อยู่ในทิศทางเดียวกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก B0 เมื่อ
ดูดกลืนพลังงานในช่วงความถี่คลื่นวิทยุ แล้วจะเคลื่อนตัวขึน้ ไปอยู่ในระดับพลังงาน (energy level) ที่สูงขึน้
และเปลี่ย นการวางตัว (spin states) ไปอยู่ ใ นทิศ ทางที่ต รงกัน ข้า ม (ต้ า น) กับ สนามแม่ เ หล็ก B0 การ
เปลี่ยนแปลงนี้คอื การเกิดเรโซแนนซ์ (หรือการสั่นพ้อง) ของโปรตอน ซึ่งสามารถตรวจวัดและบันทึกผลเป็ น
สเปกตรัมของ 1H-NMR (1H-NMR spectrum หรือ Proton NMR spectrum) NMR เป็ นเทคนิคทีม่ คี วามจําเพาะ
เจาะจงสูงแต่มคี วามไวค่อนข้างตํ่า เพราะระดับพลังงานและจํานวนโปรตอนทีอ่ ยู่ในระดับพลังงานทัง้ 2 ระดับมี
ความแตกต่างกันไม่มาก5 NMR สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ได้ เนื่องจากโปรตอนแต่ละตัว
ในโมเลกุลจะอยู่ในสิง่ แวดล้อมทางโมเลกุล (molecular environments) ทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้ได้รบั อิทธิพลจาก
ความเข้มของสนามแม่เหล็กไม่เท่ากัน จึงเกิดการเรโซแนนซ์และปรากฏเป็ นสัญญาณบนสเปกตรัมในตําแหน่ ง
ทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ เป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะของแต่ละโปรตอน จึงทําให้มคี วามจําเพาะเจาะจงสูง
โดยปกติโปรตอนได้รบั สนามแม่เหล็กจาก 2 ทาง คือ จากสนามแม่เหล็ก B0 ของเครือ่ งมือ และจากการ
เคลื่อนทีข่ องอิเล็กตรอนทีอ่ ยู่ลอ้ มรอบโปรตอนแต่ละตัว การเคลื่อนทีข่ องอิเล็กตรอนล้อมรอบโปรตอนนี้จะทํา
ให้เกิดสนามแม่เหล็ก (B1) ค่าตํ่า ๆ และมีทศิ ทางต้านกับทิศทางของสนามแม่เหล็กหลัก B0 เสมอ ทําให้ความ
เข้มของสนามแม่เหล็ก B0 จากเครื่องมือทีโ่ ปรตอนได้รบั ทัง้ หมดมีค่าลดลง (เท่ากับ B0 - B1) เรียกปรากฏการณ์
นี้ว่า shielding คือการทีอ่ เิ ล็กตรอนทีล่ อ้ มรอบโปรตอนสร้างสนามแม่เหล็ก B1 มาบดบัง (shield) โปรตอนจาก
สนามแม่เหล็กหลัก B0 โปรตอนทีถ่ ูกบดบังนี้ (shielded proton) จะปรากฏเป็ นสัญญาณบนสเปกตรัมของ 1H-NMR
ทีต่ าํ แหน่งต่าง ๆ ซึง่ เรียกว่าค่า chemical shift (ใช้สญ
ั ลักษณ์ δ) มีหน่วยเป็ น parts per million หรือ ppm โดย
3

บทความฟนฟูวิชาการสำหรับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เที ย บกั บ NMR reference (บางครัง้ เรี ย กว่ า NMR shift reference หรื อ chemical shift reference) เช่ น
tetramethylsilane (TMS), 2,2,3,3-d4 sodium 3-(trimethylsilyl)propionate (TMSP), sodium 2,2-dimethyl-2silapentane-5-sulfonate (DSS) ซึ่ง เป็ น สารมาตรฐานที่ใ ช้กําหนดตําแหน่ ง chemical shift เท่ากับ ศูน ย์
(0 ppm) บนสเปกตรัม5
ตัว อย่ า งลัก ษณะสเปกตรัม ของ 1H-NMR ของ ethyl formate ดัด แปลงจากสเปกตรัม ที่ป รากฏใน
ฐานข้อมูล AIST: Spectral Database for Organic Compounds, SDBS6 (ภาพที่ 1) จากด้านขวาไปด้านซ้าย
จะแสดงค่า chemical shift ทีเ่ พิม่ ขึน้ (จาก 0 ถึง 9 ppm) สัญญาณทางขวามือสุดของสเปกตรัมทีต่ าํ แหน่ งศูนย์
เกิด จากโปรตอนของ NMR reference (เช่ น TMS) ที่เ ติม ลงไป มัก เรีย กสัญ ญาณที่ป รากฏทางขวาของ
สเปกตรัม ว่ า upfield peaks และทางซ้า ยว่ า downfield peaks แต่ ใ นปั จ จุ บ ัน นิ ย มใช้คํา ว่ า low-frequency
region (shielded resonances) และ high-frequency region (deshielded resonances) แทน ตามลําดับ5
พืน้ ทีส่ มั พัทธ์ (relative area) หรือความสูง (peak height) ของสัญญาณ แสดงให้ทราบถึงจํานวน (หรือ
จํานวนทวีคูณ) ของโปรตอนในโมเลกุลที่ปรากฏเป็ นสัญญาณที่ตําแหน่ งนัน้ ๆ1 เช่น สัญญาณของหมู่เมทิล
แสดงพืน้ ทีส่ มั พัทธ์เท่ากับ 3 หมายถึงสัญญาณนี้มจี ํานวนโปรตอนเท่ากับ 3 หรือเป็ นทวีคูณของ 3 (เช่น มีหมู่
เมทิล 2 หมู)่

ภาพที่ 1 สเปกตรัมของ 1H-NMR ของ ethyl formate ดัดแปลงจากสเปกตรัมทีป่ รากฏในฐานข้อมูล AIST
Spectral Database for Organic Compounds, SDBS6
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นอกจากโปรตอนแต่ละตัวจะปรากฏเป็ นสัญญาณทีต่ ําแหน่งแตกต่างกันบนสเปกตรัมแล้ว ลักษณะของ
สัญญาณอาจมีการแยกออก (splitting) เนื่องจากเกิดการคู่ควบ (spin-spin coupling) กับโปรตอนข้างเคียงทีอ่ ยู่
บนคาร์บ อนตัว เดีย วกัน (germinal carbon) หรือ ที่อ ยู่บ นคาร์บ อนที่ห่ า งออกไป 1 พัน ธะ (vicinal carbon)
จํานวนยอดของสัญญาณที่แยกออก (multiplicity) ขึน้ อยู่กบั จํานวนโปรตอนข้างเคียงและคํานวณได้จากสูตร
ต่อไปนี้
จํานวนยอดของสัญญาณทีแ่ ยกออก = n + 1
โดย n = จํานวนโปรตอนข้างเคียงทัง้ หมดทีอ่ ยู่บนคาร์บอนตัวเดียวกันและ/หรือทีอ่ ยู่บนคาร์บอนทีห่ า่ ง
ออกไป 1 พันธะ
สัญญาณของโปรตอนทีแ่ ยกออกจะมีความสูงหรือความเข้มสัมพัทธ์ (relative intensity) สอดคล้องกับ
Pascal’s triangle1 จากภาพที่ 1 สัญญาณของหมู่เมทิล (CH3, สัญญาณ c) แยกออกเป็ น 3 ยอด เนื่องจากหมู่
เมทิลอยู่ติดกับหมู่เมทิลนี (CH2) จึงมีจํานวนโปรตอนข้างเคียงเท่ากับ 2 (n=2) และคํานวณจํานวนยอดของ
สัญ ญาณได้เ ท่ า กับ 2+1 คือ 3 (เรีย กว่ า triplet) โดยมีค วามสูง ในอัต ราส่ว น 1:2:1 ตาม Pascal’s triangle
ในขณะทีส่ ญ
ั ญาณของหมูเ่ มทิลนี (สัญญาณ b) แยกออกเป็ น 4 ยอด เนื่องจากหมูเ่ มทิลนี อยูต่ ดิ กับหมูเ่ มทิลและ
ออกซิเจน จึงมีจํานวนโปรตอนข้างเคียงเท่ากับ 3 (n=3) และคํานวณจํานวนยอดของสัญญาณได้เท่ากับ 3+1
คือ 4 (เรียกว่า quartet) โดยมีความสูงในอัตราส่วน 1:3:3:1 ตาม Pascal’s triangle
ระยะห่างของสัญญาณทีแ่ ยกออกใช้คํานวณค่าคงทีก่ ารคู่ควบ (coupling constant หรือ J value) ทีม่ ี
หน่วยเป็ น Hz (hertz) ได้จากสูตรต่อไปนี้
ค่าคงทีก่ ารคูค่ วบ = ∆δ x MHz
โดย Δδ = ผลต่างระหว่างตําแหน่งของยอดสัญญาณทีแ่ ยกออก (หน่วยเป็ น ppm)
MHz = ความถีข่ องคลื่นวิทยุของเครือ่ ง NMR ทีใ่ ช้ (หน่วยเป็ น MHz)
โปรตอนทีอ่ ยูใ่ กล้กนั หรือมีการคูค่ วบกันจะแสดงค่าคงทีก่ ารคูค่ วบทีเ่ ท่ากัน ช่วยในการยืนยันลําดับการ
จัดเรียงตัวของโปรตอนในโมเลกุล
ตําแหน่ งและลักษณะของสัญญาณที่ปรากฏบนสเปกตรัม เช่น chemical shift พื้นที่สมั พัทธ์ จํานวน
ยอดของสัญญาณทีแ่ ยกออก ค่าคงทีก่ ารคู่ควบ ล้วนเป็ นประโยชน์ในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทงั ้ ใน
เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) และเชิงปริมาณ (quantitative analysis) กรณีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
สามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้จากสเปกตรัมของ 1H-NMR มาใช้ในการพิสจู น์เอกลักษณ์ของสารได้ ดังนี้7
- จํานวนสัญญาณ แสดงถึงจํานวนกลุ่มของโปรตอนทีแ่ ตกต่างกัน
- Chemical shift แสดงถึงชนิด/ลักษณะทางเคมีของโปรตอน
- พื้นที่สมั พัทธ์หรือความเข้มของสัญญาณ แสดงถึงอัตราส่วนของจํานวนโปรตอนทีต่ ําแหน่ งนัน้ ๆ
เทียบกับจํานวนโปรตอนทัง้ หมดในโมเลกุล
- ลักษณะการแยกของยอดของสัญญาณ แสดงถึงจํานวนโปรตอนข้างเคียง
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การตรวจสอบคุณ สมบัติ ข องเครื่ อ งนิ วเคลี ย ร์แ มกเนติ ก เรโซแนนซ์ สํา หรับ งานวิ เ คราะห์
(Qualification of NMR instruments)

ส่วนประกอบทีส่ าํ คัญของเครื่อง NMR ได้แก่ สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า probe สําหรับวางสารตัวอย่างและ
รับส่งคลื่นความถี่วทิ ยุ แหล่งกําเนิดคลื่นความถี่วทิ ยุ แหล่งรับสัญญาณจากสารตัวอย่าง และคอมพิวเตอร์
ประมวลผล
คุณลักษณะจําเพาะของเครื่อง NMR จะพิจารณาจากความแรงของสนามแม่เหล็กหรือ resonance
frequency ทีท่ าํ ให้โปรตอนเรโซแนนซ์ได้ เช่น สนามแม่เหล็กความเข้ม 14.1 tesla จะให้ resonance frequency
เท่ากับ 600 MHz ในปั จจุบนั มีเครือ่ งมือทีใ่ ห้ความแรงของสนามแม่เหล็กสูงถึง 23.5 tesla (1 GHz)
ตาม USP 42 5 กํ า หนดให้ต รวจสอบคุ ณ สมบัติข องเครื่อ ง NMR ใน 3 ด้า นเช่ น เดีย วกับ เครื่อ งมือ
วิ เ คราะห์ อ่ื น ๆ คื อ Installation qualification (IQ), Operational qualification (OQ) และ Performance
qualification (PQ)
Installation qualification เป็ นการตรวจสอบว่ า การติ ด ตัง้ ฮาร์ ด แวร์ (hardware) และซอฟต์ แ วร์
(software) มีความปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Operational qualification เป็ นการตรวจสอบว่ า เครื่ อ ง NMR มี ก ารทํ า งานได้ ต ามที่ กํ า หนดใน
รายละเอียดคุณลักษณะจําเพาะ (specification) โดยใช้สารมาตรฐานทีท่ ราบคุณสมบัตทิ าง NMR ในการวัดค่า
signal-to-noise (S/N) และรูปร่างของสัญญาณ
Performance qualification เป็ นการตรวจสอบว่าเครื่อง NMR สามารถทํางานได้ตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน ซึง่ ครอบคลุมถึงจุดวิกฤตต่อคุณภาพ (critical-to-quality, CTQ) ได้แก่ S/N ratio และ resolution
นอกจากนี้หากในเภสัชตํารับกําหนดวิธกี ารวิเคราะห์ไว้แล้ว USP 425 กําหนดให้ทํา Verification of
suitability ในสภาพการใช้ ง านปกติ <1226> และควรทํ า การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิธี วิเ คราะห์
(validation) ในกรณีทต่ี อ้ งการใช้ NMR เป็ นวิธที างเลือกทีต่ ่างจากวิธที ก่ี าํ หนดในเภสัชตํารับ

การวิ เคราะห์เชิ งคุณภาพด้วย NMR (Qualitative NMR analysis)

ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การเปรียบเทียบระหว่างลักษณะของสเปกตรัมของ 1H-NMR (เช่น ค่า
chemical shifts ลักษณะการแยกออกของสัญญาณ ค่าคงทีก่ ารคู่ควบ) ของสารตัวอย่างกับเอกสารอ้างอิงหรือ
สารอ้างอิงที่อยู่ในสภาวะเดียวกัน หรือเปรียบเทียบกับค่าทีก่ ําหนดในตํารายา สามารถนํ ามาใช้ในการพิสูจน์
เอกลัก ษณ์ ข องสารได้ใ นเวลาอัน รวดเร็ว โดยเฉพาะในงานที่ต้อ งทํา เป็ น ประจํา และยัง สามารถตรวจหา
สิง่ เจือปนได้จากสัญญาณทีป่ รากฏเกินมา สําหรับการพิสจู น์เอกลักษณ์ของสารทีม่ โี ครงสร้างไม่ซบั ซ้อน ข้อมูล
เกี่ยวกับ chemical shift ค่าคงที่การคู่ควบ และจํานวนโปรตอนหรือคาร์บอนตรงที่เกิดสัญญาณ และตัวทํา
ละลายทีใ่ ช้ อาจเพียงพอทีจ่ ะใช้อธิบายลักษณะโครงสร้างทางเคมีได้
นอกจากข้อมูลทาง NMR ทีไ่ ด้แล้ว การเตรียมตัวอย่างด้วยวิธที เ่ี หมาะสม รวมทัง้ วิธกี ารใช้/การตัง้ ค่า
ต่าง ๆ ของเครื่อง NMR ล้วนมีความสําคัญต่อคุณภาพของสเปกตรัมของ 1H-NMR ที่วดั ได้ ซึ่งมีผลต่อการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ
สารตัว อย่ า งที่ต้ อ งการตรวจวัด NMR มัก เตรีย มอยู่ ใ นรู ป สารละลาย โดยใช้ต ัว ทํ า ละลายที่เ ป็ น
deuterated solvent เช่น deuterium oxide (D2O), deuterated chloroform (chloroform-D, CDCl3) 1H ของ
ตัวทําละลายเหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วย 2H (deuterium, D หรือ 2H) ซึ่งเป็ นไอโซโทปของโปรตอนที่ไม่ปรากฏ
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สัญ ญาณใน 1H-NMR จึง ไม่ ร บกวนสัญ ญาณของสารตัว อย่ า งแต่ อ าจปรากฏสัญ ญาณที่ห ลงเหลือ ของ 1H
(residual 1H signal) ในตัวทําละลายได้บา้ ง เนื่องจากไม่สามารถแทนที่ 1H ทุกตัวด้วย 2H ได้ เช่น deuterated
chloroform จะพบสัญญาณของ 1H ที่ 7.27 ppm5 ดังนัน้ ในการเตรียมสารตัวอย่าง ควรเลือกตัวทําละลายทีไ่ ม่
แสดงสัญญาณรบกวนสัญญาณจาก 1H ของสารตัวอย่าง
โดยปกติในเภสัชตํารับจะกําหนดวิธกี ารเตรียมตัวอย่างและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ของเครื่องมือไว้แล้ว มัก
เตรียมตัวอย่างเป็ นสารละลายทีม่ คี วามเข้มข้นระหว่าง 1–50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เพื่อบรรจุในหลอดบรรจุสาร
ตัว อย่า งที่เ รีย กว่า NMR tube ซึ่ง เป็ น หลอดแก้ว มีขนาดเส้น ผ่า นศูน ย์ก ลาง (outside diameter, OD) 5–10
มิลลิเมตร ความยาว 15–20 เซ็นติเมตร นอกจากนี้อาจพบหลอดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1–3 มิลลิเมตร
ซึง่ ใช้สารตัวอย่างในปริมาณทีน่ ้อยกว่า

การประยุ ก ต์ ใ ช้ 1H-NMR ในการพิ สู จ น์ เ อกลัก ษณ์ ต ามตํา รายา (Application of 1H-NMR in
pharmacopoeial identification)

ตํ า รายาเล่ ม ต่ า ง ๆ ทัง้ Ph. Eur., USP และ Japanese Pharmacopoeia (JP) กํ า หนดการพิสู จ น์
เอกลักษณ์วตั ถุดบิ ยาตามแนวทางของ International Conference on Harmonization (ICH) ซึ่งมักใช้ IR และ
Thin-layer chromatography (TLC) ร่วมกับการทําปฏิกริ ยิ าทางเคมี และมีการใช้ NMR เท่าที่จําเป็ น รวมทัง้
การนํา 1H- และ 13C-NMR มาใช้ในการพิสจู น์เอกลักษณ์วตั ถุดบิ ยาทีม่ โี ครงสร้างซับซ้อน เช่น เปปไทด์ สเตียรอยด์
อะมิโนไกลโคไซด์ วัคซีน แทนวิธที างโครมาโทกราฟี และเช่นเดียวกับการใช้ IR ในการพิสจู น์เอกลักษณ์ คือจะ
อ่านผลโดยการเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารอ้างอิงหรือจากเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างวัตถุดบิ ยาทีป่ รากฏใน
ตํารายาทีใ่ ช้ NMR เพือ่ พิสจู น์เอกลักษณ์ เช่น Buserelin (Ph.Eur. 6.0), Goserelin (Ph.Eur. 6.0), Tobramycin
(Ph.Eur. 6.0), Heparin-low molecular mass (Ph.Eur. 6.0), Hydrocortisone sodium phosphate (BP 1998),
Amyl nitrite isomers (USP30) ทัง้ นี้ ก ารนํ า NMR มาใช้แ ทนวิธี amino acid analysis (AAA) ในการพิสูจ น์
เอกลักษณ์ของเปปไทด์ขนาดเล็ก เช่น oxytocin เพื่อลดเวลาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ลดค่าใช้จ่ายของตัวทําละลาย
รวมทัง้ ลดปั ญหาในการตรวจสอบความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์และการแปลผล นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยงั
ถูกต้องแม่นยํากว่าการใช้ High Performance Liquid Chromatography (HPLC)8
ตัง้ แต่ Ph.Eur 6.1 มีการนํ า NMR มาใช้ในการพิสูจน์ เอกลักษณ์ของเปปไทด์สงั เคราะห์ ร่วมกับ IR,
TLC, electrophoresis และ HPLC รวมทัง้ การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํ า NMR มาแทน AAA ในการ
พิสูจ น์ เ อกลัก ษณ์ ข องเปปไทด์ Kellenbach และคณะ 9 พบว่า สเปกตรัม ของ 1H-NMR สามารถแยกความ
แตกต่างและพิสูจน์ เอกลักษณ์ของเปปไทด์ 8 ชนิด ได้แก่ Oxytocin, Desmopressine acetate, Gonadorelin
acetate, Gonadorelin diacetate, Buserelin acetate, Goserelin, Protirelin และ Tetracosactide โดยใช้วธิ กี าร
เปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารอ้างอิง และไม่ต้องทําการย่อยสลายกรดอะมิโนทีละตัว โดยเฉพาะการ
จําแนกชนิดระหว่าง Buserelin (Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ser(tBu)-Leu-Arg-Pro-Gly-NHEt) และ Goserelin
(Glp-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ser(tBu)-Leu-Arg-Pro-AzaGly-NH2) ซึง่ มีกรดอะมิโนแตกต่างกันเพียง 1 ตัว และยัง
สามารถแยกความแตกต่างของกรดอะมิโน เช่น glutamic acid (Glu) กับ glutamine (Gln) และ aspartic acid
(Asp) กับ asparagine (Asn) ได้9
ตํารายา

ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างการพิสูจน์ เอกลักษณ์ ของเปปไทด์บางชนิดด้วย 1H-NMR ตามข้อกําหนดใน
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Buserelin BP 2019

Buserelin เป็ นโพลีเปปไทด์สงั เคราะห์ทเ่ี ป็ นอนุพนั ธ์ของฮอร์โมน gonadotrophin-releasing hormone
(GnRH) ประกอบด้วยกรดอะมิโน 9 ตัว มีโปรตอนทัง้ หมด 86 ตัว
การพิสจู น์เอกลักษณ์ ให้ใช้วธิ ี HPLC (A) ร่วมกับ NMR (B) หรือ HPLC (A) ร่วมกับ AAA (C)
สําหรับวิธี NMR ให้เตรียมตัวอย่างเป็ นสารละลาย ความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ในส่วนผสม
ของ deuterated acetic acid R และ deuterium oxide R (20:80) แล้ว เปรีย บเทีย บสเปกตรัม ของ 1H-NMR
ในช่วง 0–9 ppm กับสเปกตรัมที่ได้จากสารอ้างอิง (Buserelin for NMR identification CRS) ซึ่งเตรียมเป็ น
สารละลายความเข้มข้น 4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ในตัวทําละลายชนิดเดียวกัน
ในกรณีท่ไี ม่มสี ารอ้างอิง Kuz’mina และคณะ10 ได้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการพิสูจน์
เอกลักษณ์ของ Buserelin โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์แบบต่าง ๆ ในการหาโครงสร้าง
ทางเคมีแทนการเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของ Buserelin for NMR identification CRS ซึ่งเป็ นสารอ้างอิงที่
สหพันธรัฐรัสเซียไม่สามารถผลิตได้เองและต้องนําเข้า

Heparin sodium USP 42

Heparin sodium เป็ น มิว โคโพลีแ ซคคาไรด์ (mucopolysaccharides) หรือ ไกลโคอะมิโ นไกลแคน
(glycosaminoglycans) ซึง่ เป็ นโพลีแซคคาไรด์ทเ่ี ป็ นสายตรงไม่มสี าขา ประกอบด้วยไดแซคคาไรด์เรียงต่อกัน
โดยไดแซคคาไรด์ จ ะประกอบด้ ว ย aminosugar เช่ น N-acetyl- D-glucosamine (GlcNAc) หรือ α- D-Nsulfoglucosamine-6-O-sulfate (GlcNS(6S)) และ uronic sugar เช่น glucuronic acid หรือ iduronic acid
การพิส ูจ น์ เ อกลัก ษณ์ ต ้อ งใช้ร่ว มกัน 5 วิธ ี คือ 1H-NMR (A), Chromatographic identity (B),
Anti-Factor Xa to Anti-Factor IIa Ratio (C), Molecular weight determinations (D) และการทดสอบโซเดียม (E)
สําหรับวิธี NMR ให้เตรียมตัวอย่างโดยการละลาย Heparin sodium ให้มคี วามเข้มข้นไม่น้อยกว่า 20
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ใน deuterium oxide ทีเ่ ติม 0.002% (w/v) deuterated sodium trimethylsilylpropionate
และอาจเติ ม EDTA ได้ ไ ม่ เ กิ น 12 ไมโครกรัม ต่ อ มิล ลิ ลิ ต ร เพื่อ chelate แมงกานี ส ที่ห ลงเหลื อ มาจาก
กระบวนการผลิต heparin และมีผลรบกวนการวัดสัญญาณ การเตรียมสารอ้างอิง USP Heparin sodium
Identification RS ให้เตรียมด้วยวิธเี ดียวกัน
ในการพิสจู น์เอกลักษณ์ ให้ลากเส้น baseline จากสัญญาณที่ 8.00 ถึง 0.10 ppm จะพบค่า chemical
shift ของ H1 ของ N-acetyl-D-glucosamine หรือ α-D-N-sulfoglucosamine-6-O-sulfate, H1 ของ 2-O-sulfoα-L-iduronic acid (IdoA2S), H2 ของ α- D-N-sulfoglucosamine (GlcNS) และหมู่ เ มทิ ล ของ N-acetyl- Dglucosamine เท่ากับ 5.42, 5.21, 3.28 (doublet) และ 2.05 ppm ตามลําดับ (ทุกสัญญาณ ± 0.03 ppm) เมื่อ
วัดความสูงเหนือ baseline ของสัญญาณที่ 5.42 ppm และ 5.21 ppm แล้วหาค่าเฉลีย่ ต้องไม่พบสัญญาณใด ๆ
บนสเปกตรัมในช่วง 0.10–2.00, 2.10–3.20 และ 5.70–8.00 ppm ทีม่ ขี นาดสูงกว่า 4% ของความสูงเฉลีย่ ของ
ทัง้ 2 สัญญาณดังกล่าว นอกจากนี้ยงั อาจพบสัญญาณทีม่ คี วามสูงและค่า chemical shift ต่าง ๆ ในช่วง 4.55–
5.21 ppm ซึ่ง เป็นสัญ ญาณอื่น ๆ ของ heparin และนํ้ า (ในรู ป HOD) กรณี porcine heparin ต้ อ งไม่ พ บ
สัญญาณที่มขี นาดสูงกว่า 200% ของความสูงเฉลี่ยของสัญญาณที่ 5.42 ppm และ 5.21 ppm บนสเปกตรัม
ในช่วง 3.75–4.55 ppm
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Heparin sodium BP 2019

Heparin sodium เป็ นมิวโคโพลีแซคคาไรด์หรือไกลโคอะมิโนไกลแคน ทีม่ โี ปรตอน 41 ตัว
การพิสูจน์เอกลักษณ์ต้องใช้ร่วมกัน 5 วิธี คือ การวิเคราะห์ฤทธิ ์ในการเป็ น anti-factor IIa ตามวิธใี น
Assay (A), วิเคราะห์ฤทธิในการเป็
น anti-factor Xa (B), NMR spectrometry (C), HPLC ตามข้อกําหนดของ
์
Related substances (D) และการทดสอบโซเดียม (E)
สําหรับวิธี NMR ให้เตรียมตัวอย่าง โดยละลาย heparin sodium 20 มิลลิกรัม ใน 0.7 มิลลิลติ รของ
deuterium oxide R ที่มี 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ของ deuterated sodium trimethylsilylpropionate R และ
ถ้าสัญญาณที่ 5.22 ppm มีขนาดเล็กกว่า 80% ของขนาดของสัญญาณที่ 5.44 ppm ให้เติม 12 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลติ รของ sodium edetate R ลงไปด้วย สําหรับการเตรียมสารอ้างอิง Heparin sodium for NMR identification
CRS ให้เตรียมด้วยวิธเี ดียวกัน
ในการพิสูจน์ เอกลักษณ์ ต้องพบสัญญาณขนาดใหญ่ท่ี 2.04, 3.27 (doublet), 4.34, 5.22, 5.42 ppm
(ทุกสัญญาณ ± 0.03 ppm) และเมื่อเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของ 1H-NMR ของ Heparin sodium for NMR
identification CRS ควรพบสัญญาณของหมู่เมทิลใน dermatan sulfate ที่ 2.08 ± 0.02 ppm และต้องไม่พบ
สัญญาณทีม่ ขี นาดสูงกว่า 4% ของสัญญาณของ heparin ที่ 5.42 ppm บนสเปกตรัมช่วง 0.10–2.00, 2.10–
3.10 และ 5.70–8.00 ppm นอกจากนี้อาจพบสัญญาณของตัวทําละลายและสารอื่น ๆ ใน heparin ซึง่ ควรระบุ
ได้วา่ มาจากสารใดบ้าง

Oxytocin USP 42

Oxytocin เป็ นโพลีเปปไทด์ฮอร์โมนทีป่ ระกอบด้วยกรดอะมิโน 9 ตัว มีโปรตอนทัง้ หมด 66 ตัว
การพิสจู น์เอกลักษณ์ตอ้ งใช้รว่ มกัน 3 วิธี คือ HPLC ตามวิธใี น Assay (A), NMR (B) และ Amino acid
content (C)
สําหรับวิธี NMR ให้เตรียม oxytocin ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร (ประมาณ 1 มิลลิลติ รของ
ตัวยา oxytocin) ใน sodium phosphate buffer pH 5.0 ทําให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (lyophilize) เติม deuterium
oxide แล้ว ทํ า ให้แ ห้ง แบบแช่ เ ยือ กแข็ง อีก ครัง้ จากนั น้ เติม 1 มิล ลิลิต ร ของ deuterium oxide ที่มี 0.5%
deuterated sodium trimethylsilylpropionate ในการเตรียมสารอ้างอิง USP Oxytocin Identification RS ให้
เตรียมด้วยวิธเี ดียวกัน
ในการพิสูจ น์ เ อกลัก ษณ์ ให้เ ปรีย บเทีย บลัก ษณะของสัญ ญาณทุ ก สัญ ญาณในสเปกตรัม ของสาร
ตัวอย่างและสารอ้างอิง ค่า chemical shift ต้องเหมือนกัน (± 0.1 ppm) หากมีสญ
ั ญาณในสเปกตรัมของ
สารตัวอย่างทีเ่ กินจากสัญญาณทีพ่ บในสเปกตรัมของสารอ้างอิง ต้องอธิบายให้ได้ว่าเกิดจากอะไร ทัง้ นี้ความสูง
ของสัญญาณของหมู่ acetate และ deuterium oxide ที่ 1.9 ppm และ 4.9 ppm ตามลําดับ ระหว่างสเปกตรัม
ของสารตัวอย่างกับสเปกตรัมของสารอ้างอิง อาจแตกต่างกันได้
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Beta Glucan USP 42

Beta Glucan เป็ น (1,3)-β-D-glucose polysaccharides และ/หรือ (1,6)-β-D-glucose polysaccharides
ทีพ่ บใน cell wall ของธัญพืช แบคทีเรีย และเชือ้ รา
การพิสูจน์ เอกลักษณ์ ใช้วิธี NMR เพียงวิธีเดียว โดยให้ละลาย Beta Glucan 10 มิลลิกรัม ใน 0.6
มิลลิลิตร ของ deuterated dimethyl sulfoxide แล้วนํ าไปให้ความร้อนที่ 100°ซ นาน 1 ชั่วโมง จากนัน้ เติม
deuterium oxide 0.1 มิลลิลติ ร ในการเตรียมสารอ้างอิง USP Beta Glucan RS ให้เตรียมด้วยวิธเี ดียวกัน
ในการพิสูจ น์ เ อกลัก ษณ์ ให้เ ปรีย บเทีย บลัก ษณะของสัญ ญาณทุ ก สัญ ญาณในสเปกตรัม ของ
สารตัวอย่างและสารอ้างอิง โดยค่า chemical shift ต้องเท่ากัน นอกจากนี้เมื่อคํานวณ relative percentage
ของ (1,6) linked glucan จะต้องมีคา่ 10%–18% ของ total linkage
การคํานวณ relative percentage ของ (1,6) linked glucan สําหรับแต่ละตัวอย่าง ให้คํานวณพืน้ ทีใ่ ต้
สัญญาณ 5 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่ โดยคํานวณได้จาก
relative percentage ของ (1,6) linked glucan = {A/(A + B)} × 100
A = พืน้ ทีใ่ ต้สญ
ั ญาณที่ 4.27 ppm (เป็ นสัญญาณของ H-1 ของ (1,6) linked glucan)
B = พืน้ ทีใ่ ต้สญ
ั ญาณที่ 4.52 ppm (เป็ นสัญญาณ H-1 ของ (1,3) linked glucan)
นอกจากการใช้ NMR ในการพิสูจ น์ เ อกลัก ษณ์ ย าแล้ว ในเภสัช ตํา รับ บางตํา รับ ยัง นํ ามาใช้ใ นการ
วิเคราะห์หาปริมาณด้วย เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณ C5H11NO2 ในหัวข้อ Assay ของ Amyl nitrite (USP 42)
การวิเ คราะห์ห า degree of deacetylation ในหัว ข้อ Assay ของ Chitosan (USP 42) และการวิเ คราะห์ห า
ปริมาณกรดอะมิโนในหัวข้อ Specific tests ของ Goserelin acetate (USP 42) การใช้ NMR ในการวิเคราะห์
หาปริม าณมีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น เนื่ อ งจากเภสัช ภัณ ฑ์ใ นปั จ จุ บ ัน มีโ ครงสร้า งที่ซ ับ ซ้อ น ผลิต ด้ว ยวิธ ีทาง
ไบโอเทคโนโลยีมากกว่าการสังเคราะห์เป็ นโมเลกุลเล็ก ๆ แบบเดิม องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจึง
มีแนวโน้มทีจ่ ะนํา MS และ NMR มาใช้รว่ มกันในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทป่ี รากฏใน USP ในอนาคต11

บทสรุป

โปรตอนนิ ว เคลีย ร์แ มกเนติก เรโซแนนซ์ ส เปกโทรสโกปี เ ป็ น เทคนิ ค ที่มีค วามจํ า เพาะเจาะจงสูง
เนื่องจากโปรตอนแต่ละตัวของอินทรียสารอยู่ในสภาพแวดล้อมทางโมเลกุลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั จํานวน
อิเล็กตรอนและอะตอมอื่น ๆ ทีล่ อ้ มรอบ ทําให้โปรตอนเกิดการเรโซแนนซ์ไม่เท่ากัน จึงแสดงเป็ นสัญญาณทีม่ ี
ค่า chemical shift แตกต่างกัน และใช้ในการอธิบายโครงสร้างทางเคมีของอินทรียสารได้ แม้ 1H-NMR จะมี
ความไวค่อนข้างตํ่า แต่การพิสจู น์เอกลักษณ์ของสารทีม่ โี มเลกุลขนาดใหญ่ดว้ ย 1H-NMR สามารถทําได้รวดเร็ว
ไม่ต้องผ่านวิธกี ารเตรียมตัวอย่างทีซ่ บั ซ้อน 1H-NMR จึงได้รบั การนํ ามาใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์วตั ถุดบิ ยา
ตามข้อกําหนดในตํารายาเพิม่ เติมจากวิธกี ารอื่น ๆ
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