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บทคัดยอ กัญชาและกัญชงจัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 แตปจจุบันไดอนุญาตใหนําบางสวนไปใชไดอยางถูกกฎหมาย

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด สงผลใหผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีกัญชาหรือกัญชงเปนสวนประกอบกลายเปนท่ีสนใจ

ของท้ังผูผลิตและผูบริโภค เน่ืองจากมีสารสําคัญกลุมแคนนาบินอยด ซ่ึงมีฤทธ์ิท้ัง psychotropic และ non-psychotropic

มอีนพุันธหลัก ไดแก CBD และ ∆9-THC สามารถชวยใหผอนคลาย คลายความกงัวล และชวยในการนอนหลับ อยางไรก็ตาม

การบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอาจกอใหเกิดอาการไมพึงประสงค เชน เซื่องซึม ปวดศีรษะ หัวใจเตนแรง และอาจรุนแรง

จนถึงข้ันประสาทหลอน และควบคุมตัวเองไมได ดังนั้นการควบคุมปริมาณแคนนาบินอยดในผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม

จึงมีความสําคัญในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารไดพัฒนาและตรวจสอบ

ความถูกตองของวธิกีารวเิคราะหสารกลุมแคนนาบนิอยดทัง้หมด 6 ชนดิ ไดแก ∆8-THC, ∆9-THC, THCA, THCV, CBD 

และ CBN ในนํ้ามะพราว โดยการสกัดอาศัยเทคนิค liquid-liquid extraction แลว clean-up ดวย SPE HLB cartridge 

ทําการวิเคราะหชนิดและปริมาณโดยเทคนิค LC-MS/MS พบวาวิธีนี้มีขีดจํากัดของการตรวจพบเทากับ 2 ไมโครกรัมตอ

กิโลกรัม และคาขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณเทากับ 3 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ชวงการวิเคราะหท่ีใหความสัมพันธเปนเสนตรง 

เทากับ 3 - 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม และมีคา correlation coefficient ในชวง 0.9921 - 0.9985 มีความแมนแสดงดวย

คาเฉล่ีย %recovery อยูในชวง 91.16 - 113.37% และความเท่ียงแสดงดวย %RSD อยูในชวง 2.65 - 15.00% วิธีการท่ีพัฒนา

ขึ้นนี้มีความนาเชื่อถือและเหมาะสมในการนําไปใชตรวจวิเคราะหสารแคนนาบินอยดในเครื่องดื่มแตงกลิ่นรส

คําสําคัญ: กัญชา, กัญชง, แคนนาบินอยด, LC-MS/MS, น้ํามะพราว
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บทนํา

กัญชา (Cannabis) และ กัญชง (Hemp) มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Cannabis sativa L. เปนพืชลมลุก

ชนดิหนึง่ในวงศ Cannabidaceae ซ่ึงกาํลังไดรบัความสนใจจากหลายประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย เน่ืองจากมฤีทธิ์

ชวยใหผอนคลาย สดชื่น คลายความตึงเครียดและกังวล บรรเทาความรูสึกเจ็บปวด และชวยใหนอนหลับ ซึ่งฤทธิ์นี้

มาจากสารเคมีที่เปนเอกลักษณเฉพาะของพืชกัญชาและกัญชง ไดแก สารกลุมแคนนาบินอยด ซึ่งมีมากกวา 60 ชนิด(1)

แบงตามลักษณะการออกฤทธิ์ไดเปน 2 กลุม คือ สารที่ไมออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (non-psychotropic 

compound) เชน Tetrahydrocannabinolic acid (THCA), Cannabidiol (CBD) และ Cannabinol (CBN) 

และสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (psychotropic compound) โดยสารที่สามารถออกฤทธิ์ไดมากที่สุด คือ 

∆9-Tetrahydrocannabinol (THC) โดยสาร THC นี้จะออกฤทธิ์คลาย Endocannabinoid ที่พบในรางกายของ

สัตวและมนุษย เมื่อจับกับตัวรับจําเพาะ ซึ่งไดแก Cannabinoid receptors ชนิด CB1 ที่พบมากในสมอง จะสงผล

ใหรูสึกมีความสุข และยังมีผลตอสมองสวนที่รับรูความกังวล ความเจ็บปวด การรับรูความรูสึก การควบคุมระบบการ

เคลื่อนไหวของรางกาย และระบบตอมไรทออีกดวย สวนตัวรับชนิด CB2 จะพบมากที่เซลลในระบบภูมิคุมกัน และ

เสนประสาทสวนปลาย(2) ผลของการไดรบัแคนนาบนิอยดจงึคลายกบัยากระตุนประสาท ยากดประสาท ยาหลอนประสาท 

ยาแกปวด และยาที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท การนํามาใชจึงอาจกอไดทั้งประโยชนและโทษ ขึ้นอยูกับปริมาณที่รับเขาไป

และสภาพรางกายของบุคคล ดังแสดงในตารางที่ 1(3)

ภาพท่ี 1  โครงสรางของสารกลุมแคนนาบินอยดในกัญชาและกัญชง(3)

หลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือออกกฎหมายใหมที่เก่ียวของกับกัญชาและกัญชงเพื่อเปดทาง

สูการนําไปใชเชิงพาณิชยมากข้ึน สําหรับประเทศไทยมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 424(4) ระบุให

บางสวนของพืชกัญชาและกัญชง ไดแก เปลือก ลําตน เสนใย ก่ิงกาน ราก ใบ (ท่ีไมมีชอดอกติดมาดวย) สารสกัด และ

กากท่ีเหลือจากการสกัด (ท่ีมี THC ไมเกิน 0.2% โดยน้ําหนักแหง) เฉพาะท่ีไดรับอนุญาตใหผลิตในประเทศเทาน้ัน 

ปลดพนจากการเปนยาเสพติดใหโทษประเภทท่ี 5 และมีการสงเสริมการนํากัญชาและกัญชงมาใชประโยชนในผลิตภัณฑ

สุขภาพ เคร่ืองสําอางและอาหาร เพ่ือตอบสนองนโยบายการพัฒนากัญชาและกัญชงเปนพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงไดรับการตอบ

รับท่ีดีมากและมีการนํามาใชอยางกวางขวาง เน่ืองจาก CBD เปนสารจากธรรมชาติท่ีใหฤทธ์ิหลากหลายและมีประโยชน
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ตอสุขภาพ เชน ชวยการนอนหลับ เจริญอาหาร ลดการอักเสบ ลดปวด ลดอาการเกร็งกลามเน้ือ ปองกันการเกิดอนุมูล

อิสระ สามารถนําไปประยุกตใชเปนยาและอาหารได สวนฤทธ์ิในการตอตานการอักเสบและอนุมูลอิสระ ชวยลดความเสีย

หายของผิวหนังจากแสงแดด กระตุนการสรางคอลลาเจนในผิว เหมาะสมตอการนํามาใชในเคร่ืองสําอาง สําหรับผลิตภัณฑ

อาหารและเคร่ืองด่ืม มีการนําสวนตางๆ ของกัญชาและกัญชงมาใชอยางหลากหลาย เชน น้ําซุปท่ีตมจากลําตนกัญชา คุกก้ี 

เบเกอรี เยลล่ี และเคร่ืองด่ืมผสมใบกัญชา อาหารเตรียมสําเร็จผสมใบกัญชา น้ํามันผสมสารสกัดกัญชา ซ่ึงความเส่ียง

อยางหน่ึงในการบริโภค คือ อันตรายจากการบริโภคเกินขนาด เน่ืองจากการระบุปริมาณการบริโภคท่ีเหมาะสมเปนส่ิงท่ี

ทําไดยาก มีขอควรคํานึงหลากหลาย เชน สายพันธุ อายุ คุณภาพ และสวนของกัญชาหรือกัญชงท่ีนํามาใช กระบวนการ

ผลิตและสวนประกอบอ่ืนๆ ในอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงปจจัยจากผูบริโภค เชน น้ําหนักตัว อายุ เพศ ระบบเมตา

บอลิซึม เปนตน นอกจากน้ี การบริโภคกัญชาหรือกัญชงตองใชระยะเวลานานกอนการออกฤทธ์ิ โดยใชระยะเวลานาน

ถึง 30 - 90 นาที ในการลําเลียงสาร THC ไปยังสมอง และมีระยะเวลาในการออกฤทธ์ิสูงสุดประมาณ 2 - 4 ช่ัวโมง

หลังจากบริโภค จึงทําใหผูบริโภคอาจไมรูสึกมึนเมาในขณะแรก และบริโภคจนเกินขนาด สงผลใหเกิดอาการคลายเมา

เหลาอยางออน เซื่องซึม วิงเวียน ปวดศีรษะ และหัวใจเตนแรง หากไดรับในปริมาณที่มากเกินไปอาการอาจรุนแรง

จนถึงขั้นประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หูแวว หวาดระแวง ความคิดสับสน และควบคุมตัวเองไมได

ประเทศไทยมีการกาํหนดปรมิาณสูงสุดของสารสาํคญักญัชาและกญัชงในอาหารแตละประเภท โดยอางองิจาก

ขอแนะนําดานสุขภาพและความปลอดภัยของ Federal Institute for Risk Assessment (Bundesinstitut für 

Risikobewertung, BfR)(5) ประเทศเยอรมนทีีใ่ชหลกัการ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) และ

มีคาตํ่าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ พบวา เมื่อเทียบกับคา Acute Reference Dose (ARfD) ของ total THC 

ซึ่งเทากับ 0.001 mg/kg bw/day(6) ณ ระดับที่เกณฑกําหนดสามารถทําใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูบริโภคได

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 425) พ.ศ. 2564(7) ไดกําหนดเกณฑใหผลิตภัณฑอาหารท่ีมีสวนประกอบ

ของเมล็ด น้ํามัน หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง เชน ผลิตภัณฑธัญชาติสําหรับอาหารเชา ผลิตภัณฑขนมอบ ขนมขบเค้ียว

ท่ีมีมันฝร่ัง ธัญชาติ แปงหรือสตารช (starch) เปนสวนประกอบ มีคาการปนเปอนสูงสุดของ total THC เทากับ 

0.15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ CBD เทากับ 3.0 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รวมท้ังมีเกณฑสําหรับผลิตภัณฑอาหาร

ที่มีสวนประกอบของกัญชาหรือกัญชง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564(8) ที่กําหนดให

ตรวจพบสาร THC ไดไมเกิน 1.6 มิลลิกรัมตอหนวยบรรจุ และ CBD ไมเกิน 1.41 มิลลิกรัมตอหนวยบรรจุ ยกเวน

อาหาร นม อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน

การตรวจวิเคราะหสารกลุมแคนนาบินอยด ในผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีกัญชาหรือกัญชง จึงเปน

สวนสําคัญในการคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งเทคนิคในการตรวจวิเคราะห นั้นมีหลากหลาย เชน Gas 

Chromatography (GC), Liquid Chromatography (LC), Thin Layer Chromatography (TLC), Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) และ Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry (NMR) 

โดยเทคนคิหลกัทีน่ยิมใช ไดแก HPLC และ GC เนือ่งจากสามารถวเิคราะหสารหลายชนดิไดพรอมกนั มคีวามจาํเพาะ 

และความไวสูง สามารถตรวจสอบสารที่มีปริมาณนอยไดอยางแมนยํา แตมีขอดีและขอจํากัดบางประการ โดย GC มัก

ใชรวมกับ detector แบบ Mass Spectrometry (MS) หรือ Flame Ionization Detection (FID) ขอดีของการ

ใช GC คือสามารถวิเคราะหสารระเหย (volatile compounds) อื่นๆ ในกัญชาและกัญชงได เชน Terpenes อยางไร

ก็ตาม การวิเคราะหดวย GC มีขอจํากัดคือ ไมสามารถแยกอนุพันธแคนนาบินอยด ในรูปกรดและกลาง เชน THCA 

และ THC ออกจากกันได เนื่องจากในการวิเคราะหตองใชความรอนสูงถึง 300 องศาเซลเซียส จึงทําให THCA เกิด 

decarboxylation กลายเปน THC และผลการวิเคราะหที่ไดจะเปนผลรวมในรูปของ total THC ดังนั้น หากตองการ

วิเคราะหโดยแยกชนิดสารกัน สาร THCA จะตองผานกระบวนการ derivatisation กอน(9) สําหรับเทคนิค HPLC 

หรือ LC มี detector ที่สามารถใชรวมกัน ไดแก Mass Spectrometry (MS), UV/VIS Spectrophotometer 
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(UV) และ Diode-Array Detection (DAD) คอลมันทีน่ยิมใชในการแยกสารเปนประเภท C18 stationary phase 

เน่ืองจากสารกลุมแคนนาบินอยด มีคณุสมบตัเิปน hydrophobic นอกจากนี ้ประโยชนของการใช LC คอื สามารถแยก

อนุพันธในรูปกรดและกลางได เนื่องจากไมมีการใหความรอนสูง THCA จึงไมเปล่ียนแปลงไปอยูในรูปอ่ืน แตมีขอ

จํากัดที่ไมสามารถวิเคราะหสารระเหยชนิดอื่นๆ ไปพรอมกันได สําหรับวิธีมาตรฐานที่ใชตรวจยืนยันสารกลุมแคนนาบิ

นอยดไดมีการระบุในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 425 และ 427 (พ.ศ. 2564) ใหใชเครื่องมือที่อาศัยหลักการ

โครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกวา

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดและตรวจวิเคราะหสารกลุมแคนนาบินอยด จํานวน 6 ชนิด 

ไดแก ∆8-THC, ∆9-THC, THCA, THCV, CBD และ CBN ในเคร่ืองด่ืม โดยเทคนิค LC-MS/MS เม่ือ

ไดวิธีการท่ีเหมาะสมแลว จึงทําการทดสอบความถูกตองของวิธี (method validation) ใชน้ํามะพราวเปนตัวแทน

(representative matrix) ของเคร่ืองด่ืมแตงกล่ินรส เน่ืองจากตัวอยางของเคร่ืองด่ืมท่ีพบตามทองตลาดมีลักษณะเปน

เคร่ืองด่ืมปรุงแตงรสหวาน ซ่ึงน้ํามะพราวพาสเจอรไรสท่ีนํามาใชน้ี มีปริมาณน้ําตาลใกลเคียงกับตัวอยางชนิดอ่ืนๆ จึงนํา

มาใชเปนตัวแทนได และทําการวิเคราะห method blank, matrix blank, limit of detection (LOD), limit of 

quantitation (LOQ), linearity and working range, accuracy และ precision ตาม EURACHEM Guide 

2014(10) เพ่ือยืนยันวาวิธีท่ีไดมีความถูกตอง เหมาะสม สามารถนําไปใชตรวจวิเคราะหตัวอยางเพ่ือประโยชนในการข้ึน

ทะเบียนอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารตามกฎหมาย และการเฝาระวังความปลอดภัยใหกับผูบริโภค นอกจากน้ี

ยังมีประโยชนตอการประเมินความเสี่ยง การกําหนดมาตรฐานวิธีทดสอบสารกลุมแคนนาบินอยดในอาหาร สามารถใช

ผลการวเิคราะหเปนขอมูลพืน้ฐานในการวางแผนใหกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ปองกนั และเฝาระวงัการใชสารเหลานี้

ใหเหมาะสมตอไป

วัสดุและวิธีการ

สารเคมีและสารมาตรฐาน 

สารมาตรฐาน : delta 8-Tetrahydrocannabinol (∆8-THC), delta 9-Tetrahydrocannabinol 

(∆9-THC), Tetrahydrocannabinolic acid (THCA), Tetrahydrocannabivarin (THCV), Cannabinol 

(CBN) (ผลิตภัณฑของ Lipomed, purity > 98%) และ Cannabidiol (CBD) (ผลิตภัณฑของ Bureau of Drug 

and Narcotic DMSc, purity 99%)

สารเคมี :  methanol (CH
3
OH), dichloromethane (CH

2
Cl

2
), acetonitrile (CH

3
CN) เปน HPLC 

grade และ glacial acetic acid (CH
3
COOH) เปน AR grade

เครื่องมือและอุปกรณ

เครื่องชั่ง 3 ตําแหนง และ 5 ตําแหนง, เครื่องบดปน, vortex mixer, reciprocal shaker, refrigerated

centrifuge, turbo nitrogen evaporator temperature controlled, SPE vacuum manifold, micro pipette

ขนาด 10-100, 20-200, 100-1000 และ 1,000-10,000 ไมโครลิตร, screw cap centrifuge tube ขนาด 50 

มิลลิลิตร, test tube ขนาด 15 มิลลิลิตร, micro-spin filter tube 0.22 µm PVDF, cellulose nitrate ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 47 mm 0.45 µm, HPLC vials สีชา ขนาด 1.5 ml, solid phase extraction cartridges 

(SPE) Oasis HLB 6 cc (200 mg), เคร่ือง LC-MS/MS ประกอบดวย binary pump, autosampler, micro 

vacuum degasser, thermostatted column compartment :  Agilent 1100-API 4000, detector ชนิด 

triple quadrupole mass spectrometer และคอลัมน EC 150/3 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm 
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การเตรียมตัวอยาง 

สกดัสารกลุมแคนนาบนิอยดจากตวัอยาง โดยใชน้ํามะพราวพาสเจอไรสเปนตัวแทนในการทดสอบความใชได

ของวิธีการวิเคราะหสําหรับ matrix เครื่องดื่มแตงกลิ่นรส ตามวิธีการดังนี้ ชั่งตัวอยาง 10 ± 0.10 กรัม ลงใน screw 

cap centrifuge tube ขนาด 30 มิลลิลิตร จากนั้นเติม dichloromethane 10 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวย vortex 

mixer และเขยาดวยเครื่อง shaker เปนเวลา 10 - 15 นาที กอนนําไป centrifuge ที่ 4,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ -4 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แลวดูดสารละลายชั้น dichloromethane ดานลางทั้งหมด ใส test tube ขนาด 15 

มิลลิลิตร ระเหยสารละลายดวย nitrogen evaporator ที่อุณหภูมิ 40 - 45 องศาเซลเซียส จนเกือบแหง และละลาย 

residue ดวย methanol 1 มิลลิลิตร

นําไป clean-up ดวย SPE Oasis HLB 6 cc (200 มิลลิกรัม) โดยมีข้ันตอนดังน้ี  (1) Pre-washing :  

ดวย methanol 5 มิลลิลิตร และน้ํากล่ัน 5 มิลลิลิตร ตามลําดับ (2) Loading :  ใสสารละลายท่ีสกัดไดท้ังหมดลงใน 

cartridge (3) Washing :  ดวย 25% methanol 3 มิลลิลิตร (4) Eluting :  ชะสารวิเคราะห และเก็บสวนท่ีไหล

ผานลงมา โดยใช 90 : 10 acetonitrile :  methanol 5 มิลลิลิตร และ 60 : 40 acetonitrile :  methanol 3 มิลลิลิตร

ตามลําดับ โดยทุกขั้นตอนตองควบคุมใหมีอัตราการไหลสมํ่าเสมอ และ cartridge ไมแหงจนเกินไป ระเหยสารสกัด

ที่ไดจากการ clean-up ดวยเครื่อง nitrogen evaporator ที่อุณหภูมิ 40 - 45 องศาเซลเซียส จนเกือบหมด นํามา

ละลายดวย acetonitrile 500 ไมโครลิตร กรองผาน PVDF filter ขนาด 0.2 ไมโครเมตร แลวเทสารสกัดใส HPLC 

vial สีชา ขนาด 1.5 มิลลิลิตร เพื่อนําไปตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณดวยเครื่อง LC-MS/MS

การวิเคราะหดวย LC-MS/MS

สภาวะเคร่ืองมือ Liquid chromatography :  Agilent 1100

mobile phase เปนระบบตัวทําละลาย 2 ชนิด โดยตัวทําละลาย A คือ 0.1% acetic acid in DI

water : methanol (95 : 5) และตัวทําละลาย B คือ 0.1% acetic acid in acetonitrile : methanol (95 : 5) 

อุณหภูมิของคอลัมนเทากับ 40 องศาเซลเซียส injection volume เทากับ 5 ไมโครลิตร และสภาวะท่ีใชในการแยก

สารกลุมแคนนาบินอยด เปนแบบ isocratic ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  LC conditions สําหรับการวิเคราะหสารกลุมแคนนาบินอยด 

Time Mobile phase A (%) Mobile phase B (%) Flow rate

0 27 73 0.7

15 27 73 0.7

สภาวะเคร่ืองมือ Mass spectrometer :  API 4000

การวิเคราะหโดย MS/MS สารจะถูกทําใหเปนไอออนบวกและลบ โดย electrospray ionization 

(ESI) ไอออนที่ไดจะถูกวิเคราะหดวย Multiple reaction monitoring (MRM) mode โดยมีสภาวะของ mass

spectrometer ดังตารางที่ 2 และ 3

การทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห 

การสรางกราฟมาตรฐาน 

เตรียม matrix-matched calibration curve โดยชั่งนํ้ามะพราวที่เปน matrix blank จํานวน 6 หลอด 

แลวเติมสารมาตรฐาน ∆8-THC,  ∆9-THC, THCA, THCV, CBD และ CBN ที่ 6 ระดับความเขมขน ไดแก 
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0, 3, 5, 10, 30 และ 50 ไมโครกรมัตอกโิลกรมั จากนัน้ทาํการสกดัและทาํใหบรสิทุธิเ์หมอืนการสกดัตวัอยาง สรางกราฟ

มาตรฐานระหวางความเขมขนของสารมาตรฐาน (แกน x) กับ peak area ของสารมาตรฐาน (แกน y) และคํานวณ

หาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient of determination, r2)

ตารางที่ 2  MS/MS พารามิเตอรสําหรับการวิเคราะหสารกลุมแคนนาบินอยด

Ionization mode ESI, positive and negative

Ion spray voltage 5500 eV

Temperature TEM 500°C

collision gas, CAD Nitrogen, 7 psig

curtain gas (CUR) 25 psig

ion spray nebulizer gas (GS-1) 60 psig

TIS Heater Gas (GS-2) 60 psig

ตารางที่ 3  M/Z ของสารกลุมแคนนาบินอยด และ fragmentation conditions

compound 
name

precursor ion
(m/z)

product ion
(m/z)

Dwell time
(m/z)

DP
(ms)

CE
(eV)

RT
(min)

∆9-THC 315.00 193.000 (primary) 50 70 31 6.28

135.000 (secondary) 50 70 27

∆8-THC 315.100 193.100 (primary) 50 70 31 5.97

135.100 (secondary) 50 70 25

THCA 357.400 313.000 (primary) 50 -100 -35 8.41

245.200 (secondary) 50 -100 -42

THCV 286.900 165.000 (primary) 50 60 30 3.29

123.000 (secondary) 50 60 45

CBN 311.000 222.900 (primary) 50 80 30 4.65

241.100 (secondary) 50 80 30

CBD 315.000 123.100 (primary) 50 73 45 3.09

259.000 (secondary) 50 73 24

การวิเคราะห method blank และ matrix blank

วิเคราะห method blank โดยสกัดตามวิธีวิเคราะหที่พัฒนา ดวยการใชสารเคมีทั้งหมดแตไมมีการเติม

ตัวอยาง และ matrix blank โดยการสกัดนํ้ามะพราวที่ไมมีการปนเปอนของสารกลุมแคนนาบินอยด ตามวิธีวิเคราะห

ขางตน ฉีดสารสกัด method blank และ matrix blank เขาเครื่อง LC-MS/MS เพื่อดูวามี m/z หรือ peak ที่

รบกวน ตรงกับตําแหนงของสารมาตรฐานหรือไม
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การหาขีดจํากัดของการตรวจพบ (limit of detection, LOD)

ทดสอบโดยเตมิสารมาตรฐานท้ัง 6 ชนดิ ทีร่ะดบัความเขมขน 2 ไมโครกรมัตอกโิลกรมั ลงใน matrix blank 

วิเคราะห 10 ซํ้า แลวตรวจสอบคา signal/noise โดยผลตองไมพบ false negative 

การหาขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณ (limit of quantitation, LOQ)

ทดสอบโดยเตมิสารมาตรฐานท้ัง 6 ชนดิ ทีร่ะดบัความเขมขน 3 ไมโครกรมัตอกโิลกรมั ลงใน matrix blank 

วิเคราะห 10 ซํ้า คํานวณปริมาณเทียบกับ calibration curve แลวคํานวณ %recovery, %RSD และ HORRAT

การทดสอบความเปนเสนตรง และชวงการวิเคราะห 

ทดสอบโดยเติมสารมาตรฐานลงใน matrix blank ที่ระดับความเขมขนตาม calibration curve ทั้งหมด

6 ระดับ ไดแก 0, 3, 5, 10, 30 และ 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม วิเคราะหระดับละ 3 ซํ้า สรางกราฟความสัมพันธระหวาง

ความเขมขนของสารมาตรฐาน กับ peak area ของสารมาตรฐานทั้ง 6 ชนิด และคํานวณหาคา r2

การทดสอบความแมน และความเที่ยง 

ทดสอบโดยเติมสารมาตรฐานทั้ง 6 ชนิด ที่ระดับความเขมขน 3, 5 และ 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ลงใน 

matrix blank วิเคราะหระดับละ 10 ซ้ํา คํานวณปริมาณเทียบกับ calibration curve แลวคํานวณ คาเฉลี่ย

%recovery, %RSD และ HORRAT โดยประเมินผลการทดสอบความถูกตองของวิธีตามเกณฑกําหนดดังนี้

ความแมน (accuracy) กําหนดเกณฑยอมรับโดยคาเฉลี่ย %recovery อยูในชวง 60 – 120% ความเที่ยง 

(precision) เกณฑยอมรับโดยใช HORRAT (Horwitz ratio) ที่ Codex และ EU กําหนดไวที่ ≤ 2 ซึ่ง HORRAT 

(Horwitz ratio) คํานวณจาก

     

      Experimental RSDr
    HORRAT  =   
          Predicted RSDr

การประเมินคาความไมแนนอนของการวิเคราะห 

การประเมินคาความไมแนนอนของการวัด(11) คํานึงถึงแหลงของความไมแนนอนจากทุกแหลง ไดแก 

นํ้าหนัก ปริมาตร กราฟมาตรฐาน ความเที่ยง และความแมน แลวคํานวณรวมคาความไมแนนอนทั้งหมด จากนั้นหา

คาความไมแนนอนขยายที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (k = 2) เพื่อประเมินคาความไมแนนอนของการวิเคราะหตามวิธี

ที่ไดทดสอบ

ปริมาณสารที่พบหนวยเปนไมโครกรัมตอกิโลกรัม (µg/kg) และคํานวณความเขมขนของสารที่ตรวจพบ

จาก standard curve

      โดยใชสมการเสนตรง                      Y = aX + b  

   ปริมาณของสารที่ตรวจพบ CA (µg/kg) = (Y - b)/a                                                                                                                 

โดย X = concentration

    Y = peak area   

     C
A
 = conc. of analyte (µg/kg)

        a = slope ของ calibration curve         

          b = intercept ของ calibration curve
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ผล

 จากการศึกษาการวิเคราะหสารกลุมแคนนาบินอยด ทั้ง 6 ชนิด ไดแก ∆8-THC,  ∆9-THC, THCA, 

THCV, CBD และ CBN ภายใตวิธีการและสภาวะที่กําหนด สามารถสรางกราฟมาตรฐานความสัมพันธระหวางความ

เขมขน กับ peak area ของสารมาตรฐานดังกลาวได ในชวงความเขมขน 3 - 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ไดกราฟที่เปน

เสนตรง มีคา r2 ในชวง 0.9921 - 0.9985 และมีลักษณะของ peak ดังแสดงในภาพที่ 2 และเมื่อวิเคราะห method 

blank ของสารเคมทีีใ่ชทัง้หมด และ matrix blank ของตวัอยางนํา้มะพราว ไมพบ peak รบกวนในชวงของการตรวจ

วัดสารเปาหมาย 

ภาพที่ 2  โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานแคนนาบินอยด 6 ชนิด ไดแก ∆9-THC,  ∆8-THC, THCA, THCV, 

 CBD และ CBN วิเคราะหดวยเครื่อง LC-MS/MS

ผลการทดสอบขีดจํากัดของการตรวจพบ (LOD) ของสารกลุมแคนนาบินอยด ทั้ง 6 ชนิด สําหรับ matrix 

เครื่องดื่ม เทากับ 2 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม โดยใหสัญญาณ S/N สูงกวา 3 เทา ในทุกตัวอยาง สวนคาขีดจํากัดของ

การวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เทากับ 3 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ผลการพิสูจนคา LOQ โดยการเติมสารมาตรฐานและ

วิเคราะห 10 ซํ้า พบวา มีคาความแมนที่ประเมินจากคาเฉลี่ย %recovery ในชวง 103.93 - 113.37% และ %RSD 

ในชวง 2.6 - 4.3% ความเที่ยงจาก HORRAT อยูในชวง 0.10 - 0.17 ดังแสดงในตารางที่ 4

ผลการทดสอบความเปนเสนตรงและชวงการวิเคราะห (linearity and working range) ท่ีชวงความเขมขน

3 - 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ไดกราฟเสนตรง มีคา r2 ในชวง 0.9921 - 0.9985 สวนการทดสอบคาความแมนและ

ความเท่ียงของวิธีวิเคราะหท่ีระดับความเขมขน 3, 5 และ 50 ไมโครกรัมตอกิโลกรัม ความเขมขนละ 10 ซ้ํา พบวา มีคา

ความแมนท่ีประเมินจากคาเฉล่ีย %recovery ของสาร ∆8-THC,  ∆9-THC, THCA, THCV, CBD และ CBN

อยูในชวง 92.20 - 108.20, 95.96 - 107.53, 94.00 - 112.70, 91.16 - 113.37, 96.02 - 106.96 และ 94.82 - 109.13% 

ตามลําดับ ซ่ึง %recovery ท่ีทุกระดับความเขมขนอยูในชวงการยอมรับ 60 - 120%  และความเท่ียง (precision) 

ที่ประเมินจาก %RSD และ HORRAT อยูในชวง 2.65 - 15.00% และ 0.10 - 0.90 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหสารกลุมแคนนาบินอยดในตัวอยางนํ้ามะพราวที่คา LOD และ LOQ 

∆9-THC ∆8-THC THCA THCV CBD CBN

Limit of Detection (LOD)
2 µg/kg

Range of S/N 30.7 - 54.9 15.6 - 30.5 35.1 - 153.9 11.6 - 34.1 13.8 - 59.1 5.9 - 12.9

Average S/N 39.40 22.07 69.18 17.15 30.03 8.58

Limit of Quantification 
(LOQ) 3 µg/kg

Average conc. (µg/kg) 3.23 3.25 3.26 3.40 3.12 3.27

Recovery (%) 107.53 108.20 108.57 113.37 103.93 109.13

Standard deviation (SD) 0.14 0.13 0.09 0.13 0.13 0.10

Relative standard
deviation (%RSD)

4.31 4.01 2.65 3.86 4.33 2.94

%RSD
expected

25.32 25.32 25.32 25.32 25.32 25.32

HORRAT 0.17 0.16 0.10 0.15 0.17 0.12

ตารางที่ 5  Accuracy และ precision ของวิธีการวิเคราะหแคนนาบินอยดในนํ้ามะพราว

สารมาตรฐาน
Spiked level

(µg/kg)

%recovery 
(n=10)

Min - Max
Mean ± SD

%RSD
(เกณฑยอมรับ 

≤ 20%)

HORRAT
(เกณฑยอมรับ 

≤ 2)

∆8-THC 3 99.67 - 114.33 108.20 ± 4.34 4.01 0.16

5 95.60 - 111.20 104.50 ± 4.62 4.42 0.19

50 69.80 - 109.40 92.20 ± 13.83 15.00 0.90

∆9-THC 3 100.67 - 113.33 107.53 ± 4.64 4.31 0.17

5 99.20 - 109.60 105.38 ± 3.69 3.51 0.15

50 77.20 - 115.0 95.96 ± 14.32 14.32 0.86

THCA 3 105.67 - 113.67 108.57 ± 2.88 2.65 0.10

5 103.40 - 120.00 112.68 ± 5.38 4.78 0.20

50 75.60 - 110.20 94.00 ± 13.60 14.47 0.87

THCV 3 104.33 - 118.67 113.37 ± 4.38 3.86 0.15

5 97.60 - 118.60 109.52 ± 8.09 7.39 0.32

50 74.40 - 103.80 91.16 ± 10.19 11.18 0.67

CBD 3 97.00 -110.00 103.93 ± 4.50 4.33 0.17

5 99.80 - 115.00 106.96 ± 4.95 4.63 0.20

50 74.60 - 107.00 96.02 ± 10.14 10.56 0.64

CBN 3 102.33 - 112.67 109.13 ± 3.21 2.94 0.12

5 97.00 - 113.00 104.12 ± 5.36 5.15 0.22

50 75.00 - 112.80 94.82 ± 11.94 12.60 0.76
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การประมาณคาความไมแนนอนของการวเิคราะห นาํการวเิคราะหสาร CBD และ ∆9-THC ในนํา้มะพราวเปน

ตวัอยาง พบแหลงท่ีมาของความไมแนนอน ไดแก นํา้หนกัของตัวอยาง ปรมิาตร  ความเขมขนทีอ่านไดจาก calibration

curve สารมาตรฐาน bias และ precision เมื่อคํานวณคาความไมแนนอนขยายของสาร CBD และ ∆9-THC พบ

วา มีคาเทากับ ± 12.2% และ 13.4% ตามลําดับ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังแสดงในตารางที่ 6 และภาพที่ 3 และ

เปรียบเทียบสัดสวนคาความไมแนนอน จากแหลงความไมแนนอนที่สงผลตอปริมาณสาร CBD จากมากไปนอย ไดแก 

calibration curve (4.3%) ความเที่ยง (4.1%) ความเบี่ยงเบนจากคาจริง (1.3%) การชั่งนํ้าหนัก (0.6%) และ

ปรมิาตร (0.3%) สาํหรบั ∆9-THC ไดแก ความเทีย่ง (5.1%) calibration curve (4.0%) ความเบีย่งเบนจากคาจรงิ

(1.6%) การชั่งนํ้าหนัก (0.6%) และปริมาตร (0.3%) ตามลําดับ

ตารางที่ 6  การประมาณคาความไมแนนอนของการวิเคราะหสําหรับสาร CBD และ ∆9-THC

CBD ∆9-THC

Source of uncertainty unit x u(x) Percent x u(x) Percent

1. Sample weight g 10 0.06 0.58 10 0.06 0.58

2. Sample volume mL 5 0.02 0.33 5 0.02 0.33

3. Concentration of Sample µg/kg 50.83 2.18 4.29 50.33 1.99 3.96

4. Precision % 100 4.10 4.10 100 5.12 5.12

5. Bias % 100 1.30 1.30 100 1.62 1.62

- Combined relative standard
uncertainty of sample conc.

µg/kg 50.83 3.11 6.11 50.33 3.38 6.71

- Expanded Uncertainty 
at C.I. 95 % (k=2)

6.21 12.23 6.75 13.41

ภาพที ่3   Relative standard uncertainty ของการวเิคราะห CBD และ ∆9-THC จากแหลงความไมแนนอนตาง ๆ

วิจารณ

สารวิเคราะหท้ัง 6 ชนิดท่ีไดทําการตรวจวเิคราะหโดยเทคนคิ LC-MS/MS ครอบคลมุตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑอาหารที่มีสารสกัดแคนนาบิไดออลเปนสวนประกอบ ที่มีคากําหนดสําหรับสาร CBD และ 

THC นอกจากนี้การวิเคราะหยังครอบคลุมอนุพันธอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก total THC หรือปริมาณสารออกฤทธิ์ THC 

ทั้งหมดที่สามารถพบไดหลังจากกัญชาหรือกัญชงไดรับความรอน เชน จากกระบวนการการตมหรือพาสเจอไรสใน

การผลิตเคร่ืองด่ืม ซ่ึงคํานวณจากผลรวมของ ∆8-THC, ∆9-THC และ THCA โดย THCA เปนสารท่ีไมออกฤทธ์ิ
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ตอจิตประสาทโดยตรง แตเม่ือไดรับความรอนท่ีอุณหภูมิ ต้ังแต 85 องศาเซลเซียส ข้ึนไป สามารถเกิด decarboxylation

และกลายเปน THC โดยการใหความรอนท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 3 ช่ัวโมง หรือท่ีอุณหภูมิสูง 

160 องศาเซลเซียส 10 นาที และ 200 องศาเซลเซียส ไมก่ีวินาที สามารถเปล่ียน THCA ท้ังหมดไปเปน THC ได

อยางสมบูรณ(12) และ จะเร่ิมระเหยต้ังแตอุณหภูมิ 157 องศาเซลเซียส ข้ึนไป ดังน้ันการใหความรอนสูงในระยะเวลาท่ี

นานเกินไปจะทําใหปริมาณสาร THC ลดลงไปอยางมาก(13) สําหรับสาร ∆8-THC ซ่ึงเปนสารท่ีไมออกฤทธ์ิและเปน

ไอโซเมอรของ ∆9-THC สามารถเปล่ียนแปลงโครงสรางผานการเกิด isomerization กลายเปนสารออกฤทธ์ิ

∆9-THC ได นอกจากน้ีวิธีการวิเคราะหท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชตรวจวิเคราะห CBN ไดเชนกัน ซ่ึง CBN เปนสาร

ท่ีเกิดจากการสลายตัวของ THCA และ THC เม่ือไดรับความรอน 85 - 100 องศาเซลเซียส และเพ่ือใหสามารถ

ระบุปริมาณสารสําคัญไดอยางครอบคลุม ควรเพ่ิมเติมการตรวจวิเคราะหสาร Cannabidiolic acid (CBDA) เน่ืองจาก 

CBDA เปนสารต้ังตนท่ีสามารถเปล่ียนเปน CBD ผาน decarboxylation เชนเดียวกับการเปล่ียนจาก THCA

เปน THC แตจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาชากวาประมาณ 2 เทา(3) 

อนุพันธในกลุม แคนนาบินอยด มีโครงสรางเปน bi- หรือ tri-cyclic ซ่ึงประกอบดวยธาตุคารบอนและ

ไฮโดรเจนเปนหลัก มีออกซิเจน 2 อะตอม จึงมีคุณสมบัติเปนสารไมมีข้ัว (hydrophobic) ละลายไดไมดีในน้ําหรือตัว

ทําละลายท่ีมีข้ัวมาก แตละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย โดยเฉพาะไขมันและแอลกอฮอล(14) และมีอนุพันธท่ีเปนกรด 

เชน THCA ซ่ึงประกอบไปดวยออกซิเจน 4 อะตอม และมีหมูฟงกชันเปนกรดคารบอกซิลิก จึงเปนสารท่ีมีข้ัวมากกวา

อนุพันธอ่ืนๆ ดังน้ันการเลือกใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมจึงมีความสําคัญอยางมากในการสกัดใหได recovery สูง

และทําใหสารสกัดบริสุทธ์ิ ไมมีสารปนเปอนมากเกินไป การใชตัวทําละลายท่ีมีข้ัวปานกลาง (intermediate polarity) 

ผสมกัน เปนอีกทางเลือกหน่ึง แตตองมีการปรับชนิดและสัดสวนใหเหมาะสม(15)  งานวิจัยกอนหนาน้ี(16)  ไดทําการสกัด

สารกลุมแคนนาบินอยดจากน้ําอัดลม โดย degassing ดวยวิธีการ sonication และใช 1 : 99 acetic acid : acetonitrile

เปนตัวทําละลาย กอนนําไปวิเคราะหดวย LC-MS/MS อยางไรก็ตาม วิธีการน้ีใชหลักการเจือจาง ซ่ึงทําใหไดคา 

LOD และ LOQ สูงเกินกวาท่ีตองการ เน่ืองจากขอแนะนําระบุการปนเปอนสูงสุดของ THC ในเคร่ืองด่ืมไวเพียง 

0.005 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จึงทดลองโดยใชวิธีการ liquid-liquid extraction (LLE) และใชตัวทําละลายเปน

dichloromethane ซ่ึงเปนตัวทําละลายอินทรียท่ีคอนขางมีข้ัวนอย มี polarity index เทากับ 3.1 ทําใหแยกช้ันกับ

ตัวอยางเคร่ืองด่ืมและสามารถดึงสารกลุมแคนนาบินอยดออกมาในช้ันตัวทําละลายอินทรีย รวมท้ังแยกสารท่ีละลายไดใน

น้ําชนิดอ่ืนๆ ท่ีอาจรบกวนการวิเคราะห เชน น้ําตาล เกลือแร ออกไป มีงานวิจัยท่ีใชการสกัดดวยวิธีการ LLE เชนกัน(17) 

โดยเปนการสกัดผลิตภัณฑจากกัญชง เชน เคร่ืองด่ืม เบียร ชา และวอดกา ดวยตัวทําละลายผสมระหวาง ethyl

acetate : hexane อัตราสวน 1 : 9 ซ่ึงมี polarity index เทากับ 4.4 และ 0.1 ตามลําดับ 

การวิเคราะหดวยเทคนิค Liquid chromatography หากเปนการวัดที่ระดับความเขมขนสูง เชน ในระดับ

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สามารถใช detector ชนิด UV และตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 220 นาโนเมตร(18)  แตสําหรับ

วธิกีารทีพ่ฒันาขึน้น้ี มีเปาหมายเพือ่ตรวจวัดในระดบัทีต่ํา่กวา 5 ไมโครกรมัตอกโิลกรมั จงึเลอืกใชเทคนคิ LC-MS/MS

ซ่ึงมีความไวและจําเพาะกับสารวิเคราะหท่ีตองการ เน่ืองจากเปนการตรวจวัด m/z ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัวของสารแตละ

ชนิด ยกเวนสารท่ีเปน isomer กันบางชนิด ในการวิเคราะหน้ี ไดแก ∆8-THC และ ∆9-THC ซ่ึงมีคา m/z เทากัน

ท้ัง precursor ion และ product ions(19)  ดังน้ันการแยกสารท้ังสองชนิดน้ีออกจากกันรวมถึงการแยกอนุพันธอ่ืน ๆ

เพือ่ใหสามารถระบชุนิดและปริมาณไดอยางถกูตอง ตองอาศยัการใช mobile phase และ stationary phase ทีเ่หมาะสม

มงีานวจิยัรายงานวา คอลมันชนดิ C18 ซึง่เปน reversed-phase chromatography มีประสทิธภิาพสงูในการแยกสาร

กลุมแคนนาบินอยด(9) ในการพัฒนาวิธีครั้งนี้ เคยทดลองใช Zorbax SB-C18 column ผลพบวา ไมสามารถแยกสาร 

∆8-THC และ ∆9-THC ออกจากกันได โดยสารทั้งสองชนิดมีการ co-elute ออกมาพรอมกันเปน single peak

จึงเปลี่ยนคอลัมนเปนชนิด EC 150/3 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กลง
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และมีความจําเพาะกับการแยกสารในกลุมแคนนาบินอยด จึงสามารถแยกอนุพันธท้ัง 6 ชนิด ออกจากกันไดอยางชัดเจน 

อยางไรก็ตาม การใชคอลัมนน้ี สงผลใหความดันในสวนของ LC คอนขางสูง และความระมัดระวังไมใหมีอนุภาคขนาด

ใหญเขาสูคอลัมน เน่ืองจากมีเสนผานศูนยกลางขนาดเล็กมาก ดังน้ันควรกรองสารสกัดดวย filter ท่ีมีเสนผานศูนยกลาง

ขนาด 0.2 ไมโครเมตร ทุกคร้ังกอนนําไปฉีดเขาเคร่ือง LC อีกท้ังการเลือกใช mobile phase มีความสําคัญในการแยกสาร

ซ่ึงพบวาการใช mobile phase ท่ีเติม formic acid เล็กนอย สามารถชวยใหลักษณะของ peak ดีข้ึนไดและชวยใหสาร

แยกออกจากกันไดดีข้ึน(20) มีการศึกษารายงานวาการใช mobile phase ท่ีมี pH 5 สามารถแยกสารไดดีข้ึน peak มี

ความสมมาตรมากข้ึนและมี baseline นอยกวาท่ี pH 7.15(21) โดยในการพัฒนาวิธีน้ี ข้ันแรกใช mobile phase ชนิด 

0.1% formic acid in DI water และ 0.1% formic acid in acetonitrile พบวามีความสามารถในการแยกสารท้ัง 

6 ชนิดได แตเม่ือเปรียบเทียบกับการใช 0.1% acetic acid in (95 : 5) DI water :  methanol และ 0.1% acetic 

acid in (95 : 5) acetonitrile :  methanol พบวา peak ของแตละสารมีการแยกกันชัดเจนมากข้ึน ลักษณะของ peak 

มีความสมมาตรกัน และ intensity สูงข้ึน

จากการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห ผานการทดสอบในทุกพารามิเตอร คา precision ที่ได 

มีคา HORRAT นอยกวา 2 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑของท่ี Codex และ EU กําหนดไว นอกจากน้ียังไดมีการวางแผนการ

ควบคุมคุณภาพภายใน (internal quality control) เพ่ือความม่ันใจในผลการวิเคราะหตัวอยางทุก batch โดยจะ

ทําการทดสอบ method blank,  matrix blank, duplication และ spiked sample ท่ีระดับ 0.005 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ควบคุม %recovery ใหอยูในชวง 60 - 120% โดยการทํา control chart สําหรับกราฟมาตรฐานของสาร

บางชนิดท่ีมี r2 นอยกวา 0.995 เน่ืองจากเปนการทํา matrix-matched calibration curve จึงทําใหอาจมีความ

แปรผันจากข้ันตอนการสกัด สงผลใหบางจุดเบ่ียงเบนไปจากกราฟเสนตรง เม่ือพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของ

คาความไมแนนอน โดยใชเกณฑการคํานวณจากคา standard deviation ซ่ึงคาความไมแนนอนท่ีเหมาะสม

ควรนอยกวา 2 เทาของ predicted Horwitz’s RSDr(22) โดยคาความไมแนนอนท่ีควรจะเปนจากการคํานวณ เทากับ 

46.9% สวนคาความไมแนนอนขยาย (k = 2) ของวิธีจากแหลงความไมแนนอนตางๆ สําหรับการวิเคราะห CBD และ

∆9-THC มีคาเทากับ 12.2% และ 13.4% ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวาเกณฑกําหนดประมาณ 3 - 4 เทา เน่ืองจาก

มีการทํา calibration curve แบบ matrix-matched calibration curve ซ่ึงเปนการเติมสารมาตรฐานท่ีความเขมขน

ระดับตางๆ ลงใน matrix blank ท่ีมีความใกลเคียงกับตัวอยางจริง และทําการสกัดตามข้ันตอนการวิเคราะหเชนเดียว

กับตัวอยาง จึงเปนการชดเชยผลกระทบจากลักษณะตัวอยาง (matrix effect) และชดเชยการสูญหายของสารท่ีสนใจ

ท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนการสกัด ทําใหสามารถลดคาความไมแนนอนจากแหลงความไมแนนอนท่ีมาจาก recovery

ลงได เชน คาความไมแนนอนจากความเบ่ียงเบนจากคาจริง (bias) นอกจากน้ีการเลือกใชสารมาตรฐานและ

เคร่ืองมือท่ีมีคาความไมแนนอนนอย ก็มีผลทําใหคาความไมแนนอนของวิธีลดลงไดเชนกัน สุดทายน้ี เน่ืองจากเคร่ืองด่ืม

เปน matrix ท่ีมีความหลากหลาย การนําไปประยุกตใชกับเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนๆ จึงควรทําการทดสอบ working range กอน

ซึ่งผูวิจัยจะดําเนินการตอไปในอนาคต

สรุป

วิธีวิเคราะหท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชตรวจสารกลุมแคนนาบินอยดในน้ํามะพราวไดท้ังหมด 6 ชนิด ไดแก 

∆8-THC,  ∆9-THC, THCA, THCV, CBD และ CBN โดยเทคนิค LC-MS/MS เปนวิธีท่ีมีสมรรถนะ

ผานเกณฑการยอมรับของการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหทางเคมีโดยหองปฏิบัติการเดียว มีความถูกตอง 

แมนยํา มีความไว และมีความจําเพาะตอสารที่ตองการทดสอบ เหมาะกับการใชงานตามวัตถุประสงค สามารถนําวิธีนี้

ไปใชในการตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารควบคุมเฉพาะ ตามรางประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ผลิตภัณฑอาหารที่มีสารสกัด Cannabidiol (CBD) เปนสวนประกอบ รวมถึงสามารถใชในการตรวจวิเคราะห
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The Development and Validation of 
Analysis Method for Cannabinoids in 

Coconut Juice using LC-MS/MS

Sakulrat Somsuntisuk Atcharee Inkaew Saovanee Wajasit Suwimol Muadmah

Kanyarat Chuakunchat Witthawat Wangkaewhiran and Thongsuk Payanan
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Tiwanond Road, Nonthaburi 11000,

Thailand

ABSTRACT  Cannabis and hemp have been classified as narcotics of category V, but some parts of them 

are recently allowed to be used legally. Consequently, foods and beverages containing hemp or cannabis 

have been in the limelight among food producers and consumers due to their active substances called 

cannabinoids, which consist of both psychotropic and non-psychotropic compounds. The main metabolites, 

CBD and ∆9-THC, can provide effects of relaxing, relieving worries and improving sleep. However, the 

overconsumption of cannabis and hemp products can cause adverse effects, such as drowsiness, headache, 

fast heart rate and possibly severe symptoms, such as hallucination and an uncontrollable body.

Therefore, the regulation of cannabinoids in foods and beverages is very important for protecting 

consumer’s health. The Bureau of Quality and Safety of Food has developed and validated method for 

analyzing 6 derivatives of cannabinoid group which are ∆8-THC, ∆9-THC, THCA, THCV, CBD and CBN 

in coconut juice. The extraction method was relied on liquid-liquid extraction and cleaning-up with SPE 

HLB cartridge. For the analysis technique, LC-MS/MS was employed to determine the type and 

quantify the amount of cannabinoids in beverages. As a result, this method had the limit of detection 

(LOD) at 2 µg/kg and the limit of quantitation (LOQ) at 3 µg/kg. The linearity of working range remained 

at 3 - 50 µg/kg, and the method could provide a correlation coefficient between 0.9921 - 0.9985. 

The accuracy was demonstrated by percentage of mean recovery which was in the range of 91.16 - 113.37%. 

Finally, the precision of the method was proven by percent relative standard deviation (%RSD) which 

was approximately 2.65 - 15.00%. In conclusion, this developed method is reliable and suitable for 

analyzing cannabinoids in flavored beverages.

Keyword: Cannabis, Hemp, Cannabinoids, LC-MS/MS, Coconut juice


