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บทคัดย"อ
งานวิจัยนี้ไดIพัฒนาระบบการไหลอัตโนมัติไซมัลทีเนียสอินเจคชันเอฟเฟคทีฟมิกซิงโฟลวอะนาลิซิส
(Simultaneous Injection Effective Mixing Flow Analysis; SIEMA) รkวมกับการตรวจวัดการเรืองแสงทาง
เคมี (Chemiluminescence) เพื่อหาปริมาณเมทิลพาราเบน การตรวจวัดจะอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
สารซีเรียม(IV) และโรดามีน 6 จี โดยที่เมทิลพาราเบนถูกไฮโดรไลซภายใตIสภาวะกรดกลายเปXนกรดพาราไฮดร
อกซีเบนโซอิก จากนั้นกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิกรีดิวซซีเรียม(IV) กลายเปXนซีเรียม(III) ในสถานะกระตุIนและ
จะถkายโอนพลังงานไปยังสารโรดามีน 6 จี ใหIกลายเปXนสารในสถานะกระตุIนของโรดามีน 6 จี และจะเกิดการ
ปลดปลk อ ยพลั ง งานสk ว นเกิ น ในรู ป ของการเรื อ งแสง ซึ่ ง ถู ก ตรวจวั ด โดยโฟโตI มั ล ติ พ ายเออร ทิ ว ล
(photomultiplier tube) สําหรับการทํางานของระบบ SIEMA จะอาศัยการดูดพรIอมกันของสารละลาย
มาตรฐานเมทิลพาราเบน สารละลายซีเรียม(IV) และสารละลายโรดามีน 6 จี ไปยังทkอพักของสารแตkละชนิด
หลังจากนั้นจึงผลักสารละลายทั้งหมดพรI อมกันเขIาสูkตําแหนk งของตัวตรวจวัดของโฟวลเซล ( flow cell
detection) ที่ติดอยูkบนโฟโตIมัลติพายเออรทิวล เพื่อวัดการเรืองแสงจากปฏิกิริยาเคมี งานวิจัยนี้ไดIศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรทางกายภาพ เมื่อใชIสภาวะที่เหมาะสมของตัวแปรตkางๆ พบวkาวิธีการวิเคราะหนี้ใหIชkวง
ความเปXนเสIนตรงที่ดี อยูkในชkวงความเขIมขIน 0.13 ถึง 0.39 มิลลิโมลาร (สัมประสิทธิ์ความเปXนเสIนตรง =
0.992) ระบบมีความเร็วในการวิเคราะหถึง 51 ตัวอยkางตkอชั่วโมง ซึ่งเมื่อนําวิธีนี้ไปประยุกตใชIในการวิเคราะห
เมทิลพาราเบนในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง พบวkามีคkารIอยละการไดIกลับคืนอยูkในชkวงที่ยอมรับไดI
คําสําคัญ: ระบบไซมัลทีเนียสอินเจคชันเอฟเฟคทีฟมิกซิงโฟลวอะนาลิซิส, การตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี,
พาราเบน
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Abstract
In this work, the simultaneous injection effective mixing flow analysis (SIEMA) system
coupled with chemiluminescence (CL) detection for determination of methylparaben was
developed. The chemiluminescence reaction was based on oxidation reaction of cerium(IV)
and rhodamine 6G. Methylparaben was hydrolyzed to produce p-Hydroxybenzoic acid in
acidic medium. Then p-Hydroxybenzoic acid reduced cerium(IV) to form the excited-state
cerium(III) (Ce(III)*). The energy transfers from Ce(III)* to rhodamine-6G to produce the
excited-state of rhodamine-6G (Rho-6G*) and the excessive energy was released in the form
of emitted light which was measured by photomultiplier tube. The operation of SIEMA
system was based on simultaneous aspiration of standard methylparaben cerium(IV) and
rhodamine 6G solutions into their individual holding coils and then all solutions were
simultaneously dispensed to flow cell attached on a photomultiplier tube as a detector.
The physical parameters were studied. At the optimum condition, this analytical method
provided good linearity in the range of 0.13 - 0.39 mM (r2 = 0.992) with sample throughput of
51 sample/h. The SIEMA-CL system was applied for analysis of methylparaben in cosmetic
products and it shows acceptable recovery.
Keywords: Simultaneous injection effective mixing flow analysis (SIEMA),
Chemiluminescence, Paraben
บทนํา
ป~จจุบัน สารกันเสียเปXนที่นิยมนํามาใชIกันอยkางแพรkหลายในอุตสาหกรรมอาหาร ยา รวมทั้งผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางทั้งในประเทศและตkางประเทศ สารกันเสียเหลkานี้นํามาใชIเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
และแบคทีเรีย ถึงแมIวkาสารกันเสียสามารถรักษาคุณภาพและยืดอายุของสินคIา แตkการใชIในปริมาณที่มาก
เกินไปสามารถสkงผลกระทบตkอรkางกายผูIบริโภค
พาราเบน เปXนสารกันเสียชนิดหนึ่งที่ใชIในผลิตภั ณฑอาหาร ยา และโดยเฉพาะอยkางยิ่งผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง เชkน แชมพู โลชั่น ผลิตภัณฑบํารุงเสIนผม สารระงับกลิ่นกาย ครีมโกนหนวด และเครื่องสําอาง
อื่นๆ กลุkมสารพาราเบนที่นิยมใชIในผลิตภัณฑเหลkานี้ ประกอบดIวย เมทิลพาราเบน เอทิลพาราเบน โพรพิล
พาราเบน และบิวทิลพาราเบน (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ หากรkางกายเกิดการสะสมปริมาณพาราเบนมากเกินไป จะ
กkอใหIเกิดอันตรายตkอระบบสืมพันธในเพศชาย และเสี่ยงตkอการเปXนมะเร็งเตIานมในเพศหญิง ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และกฏระเบียบของสหภาพยุโรป (EU regulation) ไดI
กําหนดปริมาณสูงสุดของพาราเบนที่อนุญาตใหIใชIในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง คือ รIอยละ 0.4 โดยมวลของพารา
เบนชนิดเดียว และ รIอยละ 0.8 โดยมวลของพาราเบนสองชนิดขึ้นไป (สํานักงานคณะกรรมการอาหารเเละยา,
2561; European Commission, 2549) ซึ่งในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง จะมีสารกันเสียประเภทเมทิลพาราเบน
เปXนสkวนมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการละลายน้ําไดIดีกวkา เอทิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน และบิว
ทิลพาราเบน ตามลําดับ โดยสภาพการละลายน้ํามีความสัมพันธตามความยาวของหมูkแอลคิล เนื่องจาก
แบคที เ รี ย และเชื้ อรามั กจะเจริ ญ เติ บโตไดI ดีใ นสภาวะที่ มี องคประกอบของน้ํ า ดั งนั้ น เมทิ ล พาราเบนจึ ง มี
ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียไดIดีที่สุด (Garner, N. et al., 2014)
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ภาพที่ 1: (ก) โครงสรIางทั่วไปของพาราเบน (ข) เมทิลพาราเบน (ค) เอทิลพาราเบน (ง) โพรพิลพาราเบน (จ)
บิวทิลพาราเบน
ป~จจุบัน พบวkามีหลายเทคนิคที่สามารถนํามาใชIในการตรวจวัดปริมาณพาราเบน เชkน แก‚สโครมาโท
กราฟฟƒ (Gas Chromatography) (Djatmika, R. et al., 2016) แคป…ลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส (Capillary
Electrophoresis) (Uysal, U. D. et al., 2008) รวมทั้งโครมาโทกราฟฟƒเหลวสมรรถนะสูง (High
Perfomance Liquid Chromatography) ใชIรkวมกับการตรวจวัดแสงยูวีและวิสิเบิล (Aoyama, A. et al.,
2014; Yang, J. et al., 2014) อยkางไรก็ตาม การตรวจวัดดIวยเทคนิคนี้ใหIความไวในการตรวจวัดต่ํา (low
sensitivity) นอกจากนั้น หากตัวอยkางมีสารรบกวนเปXนจํานวนมาก ก็จําเปXนตIองใชIเทคนิคการเตรียมตัวอยkาง
ซึ่งตIองใชIสารตัวทําละลายในปริมาณสูง รวมทั้งใชIเวลาในการวิเคราะหนาน ดังนั้น เทคนิคที่มีประสิทธิภาพใน
การวิเคราะหจึงมีความสําคัญในการวิเคราะหสารระดับปริมาณนIอยในตัวอยkาง ซึ่งป~จจุบัน การตรวจวัดการ
เรืองแสงทางเคมี (Chemiluminescence) ยังคงไดIรับความสนใจ เนื่องจาก มีความไวสูง สัญญาณรบกวนต่ํา
ชkวงการตรวจวัดกวIาง และนอกจากนั้น หากตัวอยkางมีสารรบกวนที่มีสี หรือสารประกอบอินทรียอื่นๆ ก็ไมk
สามารถรบกวนสัญญาณการวัดดIวยการเรืองแสงไดI เนื่องจากการเปลkงของแสง ขึ้นอยูkกับปฏิกิริยาจําเพาะกับ
สารนั้นๆ
การตรวจวัด พาราเบนสามารถกระทํ าไดI โดยใชIการตรวจวัดการเรื องแสงทางเคมี อาศั ยปฏิกิริย า
ระหวkางซีเรียม(IV) กับ โรดามีน 6 จี โดยที่เมทิลพาราเบนถูกไฮโดรไลซกลายเปXนกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิก
ภายใตIสภาวะที่เปXนกรด (สมการที่ 1) จากนั้นกรดพาราไฮดรอกซีเบนโซอิกรีดิวซซีเรียม(IV) กลายเปXนซีเรียม
(III) ในสถานะกระตุIน (สมการที่ 2) และจะเกิดการถkายโอนพลังงานไปยังสารโรดามีน 6 จี ใหIกลายเปXนสถานะ
กระตุIนของโรดามีน 6 จี (สมการที่ 3) แลIวจึงเกิดการปลดปลkอยพลังงานงานสkวนเกินในรูปของการเปลkงแสง
(สมการที่ 4) พรIอมกับการใหIสัญญาน นอกจากนั้นปฏิกิริยานี้สามารถใชIในการตรวจวัดกลุkมของสารประกอบฟƒ
นอล เชkน ฟƒนอล โพลีฟƒนอล กรดฟƒนอลิก และฟลาโวนอยด (Cui, H. et al., 2006)
Paraben + H2SO4
PHBA + alcohol
(1)
*
(2)
Ce(IV) + PHBA
Ce(III) + PHBAox
fast
H2SO4
Ce(III)* + Rho 6G
Ce(III) + Rho 6G*
(3)
Rho 6G*
Rho 6G + hν (emission light)
(4)
PHBA : p-hydroxybenzoic acid
ระบบไซมัลทีเนียสอินเจคชันเอฟเฟคทีฟมิกซิงโฟลวอะนาลิซิส (SIEMA) ถูกพัฒนาขึ้นในปƒ ค.ศ. 2010
โดย Prof. Tadao Sakai, Prof. Shoji Motomizu and Prof. Nario Teshima (Teshima, N. et al., 2010)
ซึ่งการทํางานอาศัยการควบคุมของโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบ SIEMA ประกอบดIวย ไซรินจป~Šมแบบ
สองทิศทาง (bidirectional syringe pump) ทkอเชื่อมแบบสี่ทาง 2 ชิ้น (four-way cross connector; 4C)
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รวมทั้ง โซลินอยลวาลวแบบสามทางจํานวน 4 ตัว (three-way valve; 3V) โดยโซลินอยลวาลวจํานวน 3 ตัว
จะเชื่อมกับทkอพัก (holding coil; HC) ของแตkละวาลว ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : รูปแบบทั่วไปของระบบ SIEMA (Teshima, N. et al., 2010)
โดยทั่วไป การตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี ควบคูkกับการใชIการวิเคราะหแบบไหล (flow injection
analysis) ตIองอาศัยความเร็วและประสิทธิภาพในการผสมกันของสารละลายรีเอเจนตทั้งหมดตรงจุดผสม
บริเวณหนIาตัวตรวจวัดโฟวลเซล ซึ่งระบบ SIEMA เปXนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการผสมของสารละลายที่ดีมาก
(Ratanawimarnwong, N. et al., 2014) เพราะสามารถผลักสารละลายทั้งหมดพรIอมกันในเวลาอันสั้น
ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงไดIพัฒนาระบบ SIEMA รkวมกับการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี เพื่อหาปริมาณเมทิลพา
ราเบนในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
วัตถุประสงค!ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบ SIEMA สําหรับการตรวจวัดเมทิลพาราเบนโดยใชIการตรวจวัดการเรืองแสงทาง
เคมี
2. เพื่อประยุกตใชIระบบ SIEMA ควบคูkกับการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมีในการวิเคราะหหา
ปริมาณเมทิลพาราเบนในตัวอยkางผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
อุปกรณ!และวิธีดําเนินการวิจัย
1. สารเคมีและสารละลาย
สารเคมีที่ใชIในงานวิจัยนี้เปXนชนิด analytical grade และสารละลายทุกชนิดเตรียมในน้ําปราศจาก
ไอออน สารละลายมาตรฐานเมทิลพาราเบน 0.66 มิลลิโมลาร ถูกเตรียมโดยชั่งสารเมทิลพาราเบน (Sigma,
Spain) อยkางละเอียด จํานวน 0.01 กรัม ละลายและปรับปริมาตรเปXน 100.00 มิลลิลิตร ดIวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 5 มิลลิโมลาร หลังจากนั้นเจือจางใหIไดIสารละลายความเขIมขIน 0.13 0.20 0.26 0.33
และ 0.39 มิลลิโมลารดIวยน้ําปราศจากไอออน เพื่อใชIสรIางกราฟมาตรฐาน สารละลายโรดามีน 6 จี 1 มิลลิโม
ลาร เตรียมโดยชั่งสารโรดามัน 6 จี 0.0479 กรัม (Sigma, Spain) ละลายน้ําแลIวปรับปริมาตรเปXน 100.00
มิลลิลิตร และ สารละลายซีเรียม(IV) 30 มิลลิโมลาร เตรียมโดยชั่งสารแอมโมเนียมซีเรียม(IV) ซัลเฟตไดไฮเดรต
(Merck, Germany) 1.898 กรัม ละลายในสารละลายกรดซัลฟ…วริกความเขIมขIน 3 โมลารพรIอมปรับปริมาตร
เปXน 100.00 มิลลิลิตร
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2. การเตรียมสารละลายตัวอย"าง
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางแตkละชนิดเตรียมโดย ชั่งตัวอยkาง 1 กรัม จากนั้นละลายดIวยเมทานอล 5
มิลลิลิตร ตามดIวยเขยkาสารละลายดIวยเครื่องเขยkา (vortex mixer) 5 นาที และใชI sonicator bath 15 นาที
จากนั้นนําเขIาสูkเครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) 30 นาที ที่ความเร็ว 3000 rpm ทําการกรองสารละลายดIวย
ไซรินจฟ…ลเตอรชนิดไนลอนเมมเบรน ขนาด 0.45 ไมครอน และเจือจางสารละลายดIวยน้ําใหIอยูkในชkวงของ
ความเขIมขIนที่ศึกษากkอนที่จะนําไปวิเคราะหดIวยระบบ SIEMA-CL
3. การพัฒนาระบบ SIEMA โดยใชการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี
ระบบ SIEMA ประกอบดIวย ไซรินจป~Šมแบบสองทิศทาง (Syringe pump) (5000 ไมโครลิตร,
Hamilton, USA) ทkอชkวย (Auxiliary coil; AC) ทkอพักจํานวน 3 ชิ้น (HC1, HC2 และ HC3) ทkอเชื่อมแบบสี่
ทาง 2 ชิ้น (4C1 และ 4C2) โซลินอยลวาลวแบบสามทางจํานวน 4 ตัว (SV1, SV2, SV3 และ SV4) (TAKASAGO
ELECTRIC, INC) โดยโซลินอยลวาลวจํานวน 3 ตัว (SV1 - SV3 ) จะเชื่อมกับทkอพัก (HC) ของแตkละวาลว ซึ่ง
ในระบบนี้จะใชIทkอ PTFE ขนาดเสIนผkานศูนยกลาง 0.75 มม. ยกเวIนทkอชkวย (AC) ขนาดเสIนผkานศูนยกลาง
1.5 มม. ทิศทางของป~Šมและวาลวถูกควบคุมโดยซอฟตแวร SIA MPV5 และ SIA MPV3 ตามลําดับ
สําหรับโฟลวเซลล (FC) ที่ใชIสําหรับตรวจวัดจะมีขนาดพอดีกับหนIาตkางของตัวตรวจวัดหลอดโฟโตมัลติพลาย
เออร (Photomultiplier tube; PMT) (Oriel 7020 Photomultiplier, USA) ซึ่งทําหนIาที่ตรวจวัดแสง ดัง
ภาพที่ 3 การทํางานของระบบ (ตารางที่ 1) ถูกควบคุมโดยไซรินจป~Šม โดยการดูด (Aspiration) พรIอมกันของ
สารละลายซีเรียม (IV) สารละลายโรดามีน 6 จี และสารละลายมาตรฐานเมทิลพาราเบน เขIาสูkทkอพักของ
สารละลายแตkละชนิด หลังจากนั้นเปXนการผลัก (Dispensing) สารละลายทั้งหมดพรIอมกันไปยังตําแหนkงตัว
ตรวจวัดโฟวลเซล (FC, ยาว x กวIาง 12 x 9 ซม และ เสIนผkานศูนยกลาง 54.5 มม) ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 : แผนภาพระบบ SIEMA กับการใชIการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมีเพื่อหาปริมาณพาราเบน
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ตารางที่ 1 : ลําดับขั้นตอนการทํางานของระบบ SIEMA เพื่อตรวจวัดปริมาณเมทิลพาราเบน
อัตราการไหล
ตําแหน"ง
ปริมาตร
ขั้นตอน ของไซ SV1 SV2 SV3 SV4 (ไมโครลิตร/
(ไมโครลิตร)
วินาที)
รินจ!วาล!ว

ขั้นตอนการ
ทํางาน
ดูดน้ําเขIาสูkไซ
รินจ

1

OUT

OFF OFF OFF OFF

300

4100

2

IN

OFF OFF OFF OFF

50

900

ดูดรีเอเจนตและ
สารละลาย
มาตรฐานเขIาสูk
ทkอพัก HC1,
HC2 และ HC3
ตามลําดับ

3

IN

ON

450

5000

ผลักสารละลาย
ทั้งหมดเขIาสูkดี
เทคเตอร

ON

ON

ON

ผลการวิจัยและการอภิปราย
1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของระบบ SIEMA ร"วมกับการใชการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี
1.1 อิทธิพลของปริมาตรของสารที่ดูดเขาระบบ SIEMA (Aspirated solution volume)
เนื่องจากการทํางานของระบบ SIEMA อาศัยการดูดพรIอมกันของสารละลายเขIาสูkทkอพักของสารแตk
ละชนิด ภายใตIการทํางานของไซรินจป~Šมตัวเดียว ซึ่งทkอพักจะมีขนาดเสIนผkานศูนยกลางภายในเทkากัน ดังนั้น
ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานเมทิลพาราเบน ซีเรียม(IV) และโรดามีน 6 จี ที่ดูดเขIาสูkระบบจะเปXนการ
ควบคุ มแบบใชI ป ริ มาตรเทk า กั น ทั้ งหมด ในการทดลองนี้ ไดI ศึกษาปริ มาตรของสารในชk ว ง 150 ถึ ง 400
ไมโครลิตร พบวkาสัญญาณการเรืองแสงมีแนวโนIมสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาตรของสารจาก 150 ไมโครลิตร จนถึง
350 ไมโครลิตรและสัญญาณการเรืองแสงคkอนขIางคงที่เมื่อเพิ่มปริมาตรเปXน 400 ไมโครลิตร ดังนั้นปริมาตร
ของสารที่ 350 ไมโครลิตรจึงมีความเหมาะสม เนื่องจากใหIความไวในการวิเคราะหสูง ดังภาพที่ 4 ก)
1.2 อิทธิพลของอัตราการไหลของการปล"อยสารละลาย (Dispensing flow rate)
อัตราการไหลสําหรับการปลk อยโซนของสารละลายที่ถูกพักไวIในทkอพั กเขIา สูkโฟลวเซลเปXนตั วแปร
สําคัญตkอความเขIมของสัญญาณการเรืองแสง เนื่องจากอัตราการไหลที่เหมาะสมจะสkงผลตkอประสิทธิภาพการ
ผสม ณ จุดผสมบริเวณ 4C2 และจะสkงผลตkอตําแหนkงของสารผลิตภัณฑบนโฟลวเซลซึ่งใหIคkาการเรืองแสงมาก
ที่สุด จากผลการทดลองพบวkา สัญญาณการเรืองแสงเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราการไหล จนถึง 450 ไมโครลิตรตkอ
วินาที หลังจากนั้นสัญญาณมีแนวโนIมลดลง ซึ่งเกิดจากอัตราการไหลที่ต่ํากวkา 450 ไมโครลิตรตkอวินาที
ตําแหนkงของทkอนผลิตภัณฑและการเปลkงแสงเกิดกkอนที่ทkอนของสารจะไหลเขIาสูkโฟลวเซล ซึ่งเปXนบริเวณที่มี
PMT เปXนตัวตรวจวัดแสง สําหรับอัตราการไหลที่สูงกวkา 450 ไมโครลิตรตkอวินาที ทkอนของสารเรืองแสง
อาจจะเกิดบริเวณตําแหนkงสkวนทIายของโฟลวเซล สัญญานที่ไดIจึงลดลง ดังนั้น งานวิจัยนี้เลือกที่อัตราการไหล
450 ไมโครลิตรตkอวินาที สําหรับการวิเคราะหเมทิลพาราเบน ดังภาพที่ 4 ข)
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ข)

ก)
25
20
15
10
5
0
0

100

200

300

400

500

สัญญาณการเรืองแสง (มิลลิโวลล!)

สัญญาณการเรืองแสง (มิลลิโวลล!)

30

140
120
100
80
60
40
20
0
0

100

200

ปริมาตรของสารที่ดูดเขาระบบ SIEMA (ไมโครลิตร)

300

400

500

600

อัตราการไหล (ไมโครลิตรต"อวินาที)

ภาพที่ 4 : อิทธิพลของตัวแปรทางกายภาพที่มีผลตkอการวิเคราะหเมทิลพาราเบน 0.66 มิลลิโมลาร ก) อิทธิพล
ของปริมาตรของสารที่ดูดเขIาระบบ SIEMA ข) อิทธิพลของอัตราการไหลของการปลkอยสารละลาย
2. กราฟมาตรฐาน (Calibration curve)
ในงานวิจัยนี้ไดIศึกษาชkวงความเปXนเสIนตรงของวิธีวิเคราะหเมทิลพาราเบนดIวยระบบ SIEMA ควบคูk
กับการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมีตั้งแตkชkวงความเขIมขIน 0.13 ถึง 0.66 มิลลิโมลาร จากการทดลองพบวkา
ระบบที่พัฒนาขึ้นพบความเปXนเสIนตรงอยูkในชkวง 0.13 ถึง 0.39 มิลลิโมลาร ซึ่งใหIสมการเสIนตรง y =
291.43x - 0.6143 โดย คkา y และ x คือ สัญญาณการเรืองแสง (มิลลิโวลล) และ ความเขIมขIนของสารละลาย
มาตรฐานเมทิลพาราเบน (มิลลิโมลาร) ตามลําดับ ดังภาพที่ 5 ระบบที่พัฒนาขึ้นใหIคkาขีดจํากัดการตรวจหา
(LOD, 3σ of blank) และขีดจํากัดการวัดเชิงปริมาณ (LOQ, 10σ of blank) เทkากับ 0.04 และ 0.11 มิลลิ
โมลาร ตามลําดับ ระบบนี้สามารถทําการวิเคราะหไดIอยkางรวดเร็ว โดยสามารถทําการวิเคราะหไดI 51 ตัวอยkาง
ตkอชั่วโมง
140

สัญญาณการเรืองแสง (มิลลิโวลล!)

100
80
60

140

0.39 mM
0.33 mM

120

0.26 mM

100

CL signal (mV)

y = 291.43x - 0.6143
r² = 0.992

120

80

0.20 mM

60

0.13 mM

40

blank

20

40

0
0

20

1000

Time (s)

0
0

0.2

0.4

0.6

2000

0.8

3000

1

ความเขมขนของเมทิลพาราเบน (มิลลิโมลาร!)

ภาพที่ 5 : กราฟมาตรฐานของเมทิลพาราเบนโดยการใชIระบบ SIEMA ควบคูkกับการตรวจวัดการเรืองแสงทาง
เคมี
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3. การวิเคราะห!เมทิลพาราเบนในตัวอย"าง
ปริมาณเมทิลพาราเบนที่วิเคราะหไดIในตัวอยkางผลิตภัณฑเครื่องสําอาง แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งคkารIอย
ละการไดIกลับคืน (% Recovery) อยูkในชkวงที่ยอมรับไดI คือ 83.9 – 99.9% ดังนั้นวิธีการวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น
ในงานวิจัยนี้สามารถประยุกตใชIวิเคราะหสารเมทิลพาราเบนในตัวอยkางไดI
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปริมาณเมทิลพาราเบน (MP) ในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยใชIระบบ SIEMA
รkวมกับการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี
ตัวอย"าง
Present (mM) Added (mM) Found (mM) % Recovery
Facial gel1
0.159 ± 0.048
0.200
0.341 ± 0.050
90.9
Facial gel2
0.170 ± 0.046
0.200
0.338 ± 0.048
83.9
Hydrating lotion 0.169 ± 0.050
0.200
0.369 ± 0.047
99.9
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
สําหรับการพัฒนาระบบ SIEMA รkวมกับการตรวจวัดการเรืองแสงทางเคมี (SIEMA-CL) เพื่อใชI
วิเคราะหเมทิลพาราเบน ไดIสภาวะที่เหมาะสม คือ ปริมาตรตัวอยkางที่ 350 ไมโครลิตร อัตราการไหลของการ
ปลkอยสารละลาย 450 ไมโครลิตรตkอวินาที ซึ่งไดIพิจารณาจากความไวในการวิเคราะห นอกจากนั้น ระบบนี้
ยังใหIชkวงความเปXนเสIนตรงสําหรับการวิเคราะหเมทิลพาราเบนตั้งแตk 0.13 ถึง 0.39 มิลลิโมลาร (r2 = 0.992)
เมื่อนําระบบ SIEMA-CL ไปประยุกตใชIสําหรับการวิเคราะหเมทิลพาราเบนในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง พบวkา
ตั ว อยk า งแตk ล ะชนิ ด มี ป ริ ม าณเมทิ ล พาราเบนแตกตk า งกั น โดยไมk มี ก ารรบกวนจากสารอื่ น ๆ (matrix
compounds) ตkอระบบ ขIอดีของเทคนิคการวิเคราะหในงานวิจัยนี้ คือ ระบบ SIEMA ใชIเวลาในการวิเคราะห
ไดIรวดเร็ว (51 ตัวอยkางตkอชั่วโมง) เนื่องจากเปXนระบบที่ดูดและปลkอยสารละลายทั้งหมดในระบบพรIอมกัน
รวมทั้งใชIปริมาณของรีเอเจนตนIอยในระดับไมโครลิตร
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูIวิจัยขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ พสวท. และศูนยความเปXนเลิศดIานนวัตกรรม
ทางเคมี (PERCH-CIC) กระทรวงอุดมการณ วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาเคมีและศูนยความเปXน
เลิ ศดI า นนวัต กรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล รวมทั้ งขอขอบคุ ณภาควิ ชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลที่เอื้อเฟ•‘อสถานที่ รวมทั้งอุปกรณและสารเคมีในการทําวิจัย
เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2558). ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง กําหนดวัตถุกันเสียที่
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