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บทคัดยอ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ไ ดเสนอวิ ธี ท างเลื อกในการวิ เ คราะหฮี ส ตามี น ในอาหารดวยการใชเซนเซอรการ
เปลงแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก (TGA-capped CdTe
Quantum dots) โดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาณของการเปลงแสงนั้นเกิดจากปฏิกิริยาระหวางหมูเอมีน
(amine group) ของฮีสตามีนกับผิวของควอนตัมดอท เกิดเป`นพันธะ N-Cd จากการตรวจสอบคุณสมบัติทาง
แสงของควอนตัมดอทโดยการวัดคาการดูดกลืนแสง และวัดคาการเปลงแสง พบวาควอนตัมดอทที่สังเคราะห
ไดมีความเขมขน 3.74x10-5 โมลาร และมีขนาด 1.92 นาโนเมตร (n=17) จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการวิเคราะหฮีสตามีนพบวา ความเขมขนของควอนตัมดอทที่ 4.2 ไมโครโมลาร และความเป`นกรดเบสของสารละลายที่ pH 7.0 เป`นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการวิเคราะหฮีสตามีน ซึ่งครอบคลุมชวง
ความเขมขนของฮีสตามีนตั้งแต 5.0 ถึง 50.0 ไมโครโมลาร โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation
coefficient, r2) เทากับ 0.999 ขีดจํากัดการตรวจหา (LOD, 3SD/m where SD is standard deviation of
y-intercept) และขีดจํากัดการวัดเชิงปริมาณ (LOQ, 10SD/m) ของฮีสตามีนเทากับ 1.13 และ 3.78 ไมโคร
โมลาร ตามลําดับ ความเที่ยงในการวิเคราะห (%RSD) นอยกวา 1.0 (30.0 ไมโครโมลาร, n=5) นอกจากนี้
ระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมีความแมนยําสูง โดยคารอยละของการวิเคราะหคืนกลับอยูในชวงรอยละ 80-120 จึง
กลาวไดวาเซนเซอรการเปลงแสงที่ไดพัฒ นาขึ้นถู กนํามาประยุกตใชเพื่ อการวิ เคราะหฮีสตามีนในตั วอยาง
อาหารไดเป`นผลสําเร็จ
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คําสําคัญ: ฮีสตามีน แคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก เซนเซอรการ
เปลงแสง
Abstract
In this work, we present an alternative method for histamine determination in food
using the fluorescence sensor based on thioglycolic acid capped cadmium telluride
quantum dots (TGA-capped CdTe QDs). The signal changes of fluorescence occur from the
reaction between amino group of histamine and surface of CdTe QDs to form N-Cd bond.
The QDs were characterized by absorption and fluorescence spectrum. The result shows
that the concentration of QDs of 3.74x10-5 M was achieved with the average size of QDs
about 1.92 nm (n=17). The optimum QDs concentration for determination of histamine is
4.2x10-6 M and the optimal pH value is 7.0 for fluorescence intensity enhancement. Under
the optimal condition, enhancement of fluorescence intensity increased linearly with the
concentration of histamine over a range of 5.0-50.0 µM with a coefficient of determination
(r2) of 0.999. Additionally, the proposed method provided the limit of detection (LOD, 3SD/m
where SD is standard deviation of y-intercept) and limit of quantification (LOQ, 10SD/m) of
1.13 µM and 3.76 µM, respectively. The method provides high precision (%RSD < 1.0, n=5)
and high accuracy (recovery = 80 - 120 %). Therefore, this method can be applied for
histamine determination in food.
Keyword: Histamine, TGA-capped CdTe QDs, Fluorescence sensor
บทนํา
ฮี ส ตามี น (Histamine) เป` น สารในกลุ มเอมี น ที่ เ กิ ด จากกระบวนการดี ค ารบอกซี เ ลชั่ น
(decarboxylation) ของกรดอะมิโนชนิดฮีสทิดีน (histidine) ดวยเอนไซมฮีสทิดีนดีคารบอกซิเลส (A. Veseli
et al., 2016) โดยฮีสตามีนเป`นตัวชี้วัดที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการแสดงถึงคุณภาพของอาหาร
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมการสงออกอาหารทะเล ฮีสตามีนสามารถพบไดมากในอาหารทะเลประเภท
ปลาตางๆ ไดแก ปลาทูนา หรือที่เรียกวา ปลาโอ ปลาโอแถบ ปลาโอครีบเหลือง ปลาโอครีบฟƒา ปลาแมกเคอ
เรล และปลาซารดีน เป`นตน (M. I. Pividori et al., 2019; R. Q. Aucelio et al., 2017) โดยฮีสตามีนถูกจัด
อยูในกลุมสารพิษประเภทอันตรายทางเคมี (chemical hazard) ในอาหาร หากไดรับสารชนิดนี้มากเกินไปจะ
ทําใหเกิดพิษตอรางกายได ซึ่งพิษของฮีสตามีนอาจเรียกวาสคอมโบรทอกซิน (scombrotoxin) ผูที่ไดรับสาร
ชนิดนี้จะมีอาการผื่นคัน คลื่นไส อาเจียน ทองเสีย หรือ อาการอื่นๆ โดยปกติแลวอาการจะไมรุนแรงและ
สามารถหายไดเอง หากมีอาการรุนแรง ผูที่ไดรับสารนี้จะมีความดันโลหิตต่ํา เห็นภาพซอน แสบรอนบริเวณลิ้น
เป`นตน (S. Khan et al., 2017; Q. H. Wang et al., 2017)
องคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (The United States Food and Drug Administration,
FDA) ไดกําหนดปริมาณของฮีสตามีนที่สามารถพบในอาหารตองไมมากกวา 500 กรัมตอกิโลกรัม นอกจากนี้
ตามระเบียบของสหภาพยุโรปหมายเลข 2073/2005 (The European Union established Commission
Regulation No. 2073/2005) ไดกําหนดปริมาณของฮีสตามีน ไมควรเกิน 200 กรัมตอกิโลกรัม (Y. T. Lin et
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al., 2018; C. M. Keow et al., 2007) โดยทั่วไปการตรวจสอบปริมาณฮีสตามีนที่นิยมใชคือการทําใหเกิด
สารประกอบเชิ ง ซอนกั บ สารที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการเปลงแสง (fluorescence
reagent)
เชน ophthalaldehyde (OPA) ซึ่งมีขอเสียคือเป`นตัวทําปฏิกิริยาที่มีราคาสูง และเกิดสารประกอบเชิงซอนที่ไม
เสถียร
ในชวงหลายปŠ ที่ ผ านมาไดมี ก ารนํ า เสนอผลึ ก สารกึ่ ง ตั ว นํ า ขนาดนาโน (semiconductor
nanocrystals) ที่ มีคุณสมบั ติ เป` น สารเปลงแสง (fluorescence probes) โดยรู จั กกั น ในนามของ
ควอนตัมดอท (quantum dots) เนื่องจากมีสมบัติทางแสงที่โดดเดน ไดแก มีการคายแสงที่ความยาวคลื่น
แคบ สัญญาณที่ไดมีความเขมสูง เสถียร มีความสวางสูง ทนตอสารเคมี และเขากับสารทางชีวภาพไดเป`นอยาง
ดี ดวยคุณสมบัติดังกลาวนี้ จึงทําใหควอนตัมดอทถูกนําไปประยุกตใชรวมกับวิธีการวิเคราะหตางๆ ในการ
ตรวจวัดโมเลกุลของสาร เชน สารทางชีววิทยา ทางเภสัชกรรม และการใชประโยชนทางการแพทย (S. Khan
et al., 2017; Q. H. Wang et al., 2017) ซึ่งวิธีการตรวจวัดที่ใชอยางแพรหลายรวมกับควอนตัมดอทวิธีหนึ่ง
คือการวัดเปลงแสง (fluorescence detection) เนื่องจากเป`นวิธีการวิเคราะหที่มีความไวและความจําเพาะ
งานวิจั ยนี้ มีวั ตถุ ประสงคเพื่อนํา เสนอวิธี ทางเลือกสํา หรั บการวิเ คราะหฮี สตามีน ในอาหาร โดยใช
เซนเซอรการเปลงแสงแบบแคทเมี ย มเทลลู ไ รดควอนตั มดอทที่ เ คลื อ บผิ ว ดวยกรดไทโอไกลโคลิ ก (TGAcapped CdTe QDs) การใชควอนตัมดอทชนิดนี้สามารถเพิ่มความไวในการวิเคราะหฮีสตามีน นอกจากนี้ยัง
ไดทําการศึกษาผลของการรบกวนของสารโมเลกุลอื่นที่อาจจะพบในอาหารทะเล เชน ฮีสทิดีน ไลซีน ทริพ
โตเฟน และวาลีน ซึ่งควอนตัมดอมที่พัฒนาขึ้นไมมีผลกระทบจากโมเลกุลดังกลาวตอการวิเคราะหฮีสตามีน
แสดงวาเซนเซอรที่พัฒนาขึ้นมีความจําเพาะตอการวิเคราะหฮี สตามีน และพบวาวิธี ที่ไดนําเสนอนี้มีความ
ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว จําเพาะ สะดวก และงายตอการใชงาน
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. สังเคราะหแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทเคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก (TGA-capped
CdTe QDs) สําหรับการวิเคราะหปริมาณฮีสตามีน
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและคุณลักษณะของวิธีการวิเคราะหสําหรับการวิเคราะหปริมาณฮีสตามีน
3. นําวิธีการวิเคราะหที่ไดพัฒนาขึ้นมาวิเคราะหหาปริมาณฮีสตามีนในตัวอยางอาหาร
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสังเคราะหแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทเคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก (TGA-capped
CdTe QDs)
1.1 การเตรียมสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนเทลลูไรด
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนเทลลูไรดสามารถเตรีย มจากการผสมโซเดี ยมโบโรไฮไดรด (SigmaAldrich, USA) 0.060x กรัม และผงเทลลูเรียม (Sigma-Aldrich, USA) 0.063x กรัม ในน้ําปราศจาก
ออกซิเจนปริมาตร 4.0 มิลลิลิตร ทิ้งไวใหเกิดปฏิกิริยาเป`นเวลา 4 ชั่วโมงในอางน้ําแข็ง (อุณหภูมิ 0 องศา
เซลเซียส) หลังจากปฏิกิริยาดําเนินไป 4 ชั่วโมง ปรากฏตะกอนสีขาวของโซเดียมเตตระบอเรต ดังสมการ (1)
(B. J. Kumer et al., 2016) จากนั้นแยกสารละลายใสของโซเดียมไฮโดรเจนเทลลูไรดออกจากตะกอนและ
เก็บไวใชในการสังเคราะหแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิกตอไป
4NaBH4 + 2Te + 4H2O

2NaHTe + 11H2 + 2NaBO2
937

(1)
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1.2 การสังเคราะหแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก
ขั้นตอนการสังเคราะหแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสังเคราะห โดยอางอิงจากงานวิจัยของ S. Khan และคณะ (2017) เริ่มตนจากเตรียม
สารละลายแคดเมียมความเขมขน 0.01 โมลาร โดยชั่งแคดเมียมคลอไรด (Alfa Aesar, USA) 0.092x กรัม
ละลายและปรับปริมาตรเป`น 50.0 มิลลิลิตร ดวยน้ําปราศจากไอออน จากนั้นเติมกรดไทโอไกลโคลิก (SigmaAldrich, USA) ความเขมขน 14.1 โมลาร ปริมาตร 85.0 ไมโครลิตร ปรับคาความเป`นกรด-เบสเป`น 11.5
จากนั้นทําการเทสารละลายผสมลงในขวดกนกลมแบบสามคอและผานแก•สไนโตรเจน เป`นเวลา 10 นาที
หลังจากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนเทลลูไรดปริมาตร 2.0 มิลลิลิตรลงในขวดกนกลมแบบสามคอ
ภายใตสภาวะแก•สไนโตรเจน ทําการรีฟลักซสารละลายผสมที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป`นเวลา 10 นาที
ภายใตสภาวะแก•สไนโตรเจน จะปรากฏสารละลายใสสีสม ทําการตกตะกอนสารละลายดวยไอโซโพพานอล
(Lab scan, Thailand) ความเขมขนรอยละ 99.8 ปริมาตร 150.0 มิลลิลิตร และทําการปŽ•นเหวี่ยงที่ 4,000
รอบตอนาที เป`นวา 5 นาที เพื่อกําจัดสารเคมีอื่นๆที่เหลือจากการทําปฏิกิริยา จากนั้นทําการละลายตะกอนที่
ไดอีกครั้งดวยน้ําปราศจากไอออน และทําการเก็บใหพนแสง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2. การเตรียมสารละลายมาตรฐานฮีสตามีน
เตรียมสารละลายมาตรฐานฮีสตามีน ความเขมขน 10.0 มิลลิโมลาร โดยชั่งฮีสตามีนไดไฮโดคลอริค
(TCI, Japan) 0.184x กรัม ละลายและปรับปริมาตรเป`น 100.0 มิลลิลิตร ดวยน้ําปราศจากไอออน และใช
สารละลายนี้เพื่อเตรียมสารละลายมาตรฐานฮีสตามีนสําหรับสรางกราฟมาตรฐาน (ความเขมขน 5.0-50.0 ไม
โครโมลาร) ตอไป
3. การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณฮีสตามีน
ตัวอยางที่ใชสําหรับการวิเคราะหคือตัวอยางปลาจากตลาดสด ซึ่งสามารถเตรียมโดยชั่งตัวอยางปลาที่
บดแลว 5.0 กรัมใสขวดปริมาตรขนาด 50.0 มิลลิลิตร จากนั้นเติมเมทานอล (Ajax Finechem, Australia)
ความเขมขนรอยละ 75 ปริมาตร 25.0 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันแลวนําไปวางในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 60
องศาเซลเซียส เป`นเวลา 15 นาที จากนั้นนําออกมาตั้งทิ้งไวใหเย็นแลวทําการปรับปริมาตรเป`น 50.0 มิลลิลิตร
ดวยเมทานอลความเขมขนรอยละ 75 เขยาใหเขากัน นําสารที่ไดมากรองดวยกระดาษกรอง Whatman เบอร
1 (Whatman, UK) และเก็บสารละลายนี้ไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
4. วิธีการวิเคราะหฮีสตามีน
ป•เปตสารละลายแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก 0.5 มิลลิลิตร
(ความเขมขนสุดทาย 4.2 ไมโครโมลาร) ลงในขวดปริมาตรขนาด 5.0 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 1.5 มิลลิลิตร
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (คาความเป`นกรด-เบส 7.0) ความเขมขน 0.01 โมลาร และ 1.00 มิลลิโมลาร
สารละลายมาตรฐานฮีสตามีน ลงในขวดปริมาตร ตามลําดับ ทําการปรับปริมาตรเป`น 5.0 มิลลิลิตร ดวยน้ํา
ปราศจากไอออนแลวทิ้ งใหปฏิ กิริ ย าดํ า เนิ น ไป 2 นาที พรอมทั้ งเขยาสารละลายเป` น บางครั้ ง จากนั้ น นํ า
สารล ะลายที่ ไ ดไปทํ า การวั ด คาการเปล งแสงดวยเครื่ อ งวั ด คาการเปลงแส ง (Fluorescence
spectrophotometer) ที่ความยาวคลื่นของการเปลงแสง (λem) 534 นาโนเมตร โดยใชความยาวคลื่นกระตุน
(λex) 468 นาโนเมตร
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ผลการวิจัยและอภิปราย
1. การศึกษาลักษณะของแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทเคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก
ทําการศึกษาคุณลักษณะทางแสงของแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโค
ลิ ก ดวยเครื่ องวั ดการดู ด กลื น แสงและเครื่ องวั ด คาการเปลงแสงของสาร ผลของการดู ด กลื น แสงและการ
เปลงแสงของสารแสดงในภาพที่ 1A จะเห็นไดวาแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกล
โคลิก มีสเปกตรัมการคายแสงที่แคบและสมมาตร แสดงใหเห็นวาควอนตัมดอทที่สังเคราะหไดมีคุณสมบัติการ
คายแสงที่ดี มีการกระจายตัวที่สม่ําเสมอในสารละลาย นอกจากนี้ยังมีความเป`นเนื้อเดียวกันอีกดวย สําหรับ
สั ญ ญาณการดู ด กลื นแสงสู งสุ ด ของควอนตั มดอทปรากฏที่ ความยาวคลื่ น 490 นาโนเมตร โดยขนาดของ
ควอนตัมดอทสามารถคํานวณไดจากความยาวคลื่นที่ใหคาการดูดกลืนแสงสูงที่สุดตามสมการ (2) (S. Khan et
al., 2017)
D = (9.8127 x 10-7)λ3 – (1.7147 x 10-3)λ2 + (1.0064)λ - 194.84

(2)

เมื่อ D คือขนาดของควอนตัมดอท และ λ คือความยาวคลื่นของสัญญาณแรกของการดูดกลืนแสง
สําหรับความเขมขนของควอนตัมดอทสามารคํานวณจากกฎของเบียร-แลมเบิรต ดังสมการ (3) (S. Khan et al.,
2017)
A = εbC

(3)

เมื่อ A คือคาการดูดกลืนแสงของสาร ε คือสมบัติจําเพาะของสารที่ดูดกลืนแสงและวัดที่ความยาวคลื่น
คาหนึ่ง เรียกวา โมลารแอบซอรพทิวิตี (molar absorptivity) (ลิตร โมล-1 เซนติเมตร-1) ซึ่งสามารถหาไดจาก ε
= 10,043 x D2.12 (S. Khan et al., 2017) b คือระยะทางที่แสงผานตัวอยาง หรือความกวางของเซลล
(เซนติเมตร) และ C คือความเขมขนมีหนวยเป`นโมลลาร จากการคํานวณพบวาขนาดของควอนตัมดอทโดยเฉลี่ย
มีขนาดประมาณ 1.92 นาโนเมตร (n=17) และมีความเขมขนของควอนตัมดอทที่สังเคราะหได 3.74x10-5 โม
ลาร นอกจากนี้ยังพบวาสัญญาณการเปลงแสงของควอนตัมดอทสูงขึ้นเมื่อมีฮีสตามีนในสารละลาย ดังแสดงใน
ภาพที่ 1B ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณการเปลงแสงนั้นเกิดจากปฏิกิริยาระหวางหมูเอมีน (amine group)
ของฮีสตามีนกับผิวของควอนตัมดอทเกิดเป`นพันธะ N-Cd (A. E. Vikraman et al., 2015; G.-L. Wang et al.,
2012)
A
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A
Absorption spectrum
Emission spectrum

B
QDs with histamine
QDs without histamine

ภาพที่ 1 สัญญาณการดูดกลืนแสงและสัญญาณการคายแสงของควอนตัมดอท (A) สัญญาณการคายแสงของ
ควอนตัมดอทในสภาวะที่ไมมีฮีสตามีนและมีฮีสตามีน (B)
2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับระบบการวิเคราะห
A

B

C
D

g
a

+5SD
-5SD
4

y = (0.176±0.002)x10 [histamine] +
4
(4.704±0.067)x10
R² = 0.9994

ภาพที่ 2 อิทธิพลคาความเป`นกรด-เบสของสารละลาย (A) อิทธิพลความเขมขนของควอนตัมดอท (B) ชวง
ความสามารถในการวิเคราะหฮีสตามีน (µM) a, 0.0; b, 5.0; c, 10.0; d, 20.0; e, 30.0; f, 40.0; g, 50.0 (C)
อิทธิพลของสารรบกวน (D)
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2.1 ผลการศึกษาอิทธิพลของความเป`นกรด-เบสของสารละลาย
การศึกษาอิทธิพลของความเป`นกรด-เบสในชวง 6.0 – 11.0 ดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร ความ
เขมขน 0.01 โมลาร โดยใชความเขมขนสุดทายของสารละลายมาตรฐานฮีสตามีนเทากับ 1.0 มิลลิโมลาร
ไดผลการทดลองดังภาพที่ 2A ซึ่งจะสังเกตไดวา ความเป`นกรด-เบสของสารละลายเทากับ 7.0 จะใหสัญญาณ
การเปลงแสงของควอนตัมดอทที่สูงที่สุด (∆ fluorescence intensity คือ ความแตกตางระหวางสัญญาณ
การเปลงแสงของควอนตัมดอทกอนและหลังการเติมสารละลายมาตรฐานฮีสตามีน) โดยเมื่อคาความเป`นกรดเบสนอยกวา 7.0 สั ญ ญาณการเปลงแสงของควอนตั ม ดอทลดลง เป` น ผลมากจากเกิ ด การแยกออกของ
สารประกอบเชิ งซอนแคทเมี ยมไอออนกั บกรดไทโอไกลโคลิ กที่ เคลื อบอยู บนผิ ว เนื่ องจากการจั บ อะตอม
ไฮโดรเจน (protonation) ของหมูไทออล (thiol group) และเมื่อความเป`นกรด-เบสของสารละลายมากกวา
7.0 สัญญาณการเปลงแสงของควอนตัมดอทจะลดลงเชนกัน ซึ่งเป`นผลมากจากเกิดปฏิกิริยาระหวางแคทเมียม
ไอออนบนผิวของควอนตัมดอทกับไฮดอรกไซดในสารละลาย เกิดเป`นแคทเมียมไฮดรอกไซดเคลือบผิวของ
ควอนตัมดอท สงผลใหประสิทธิภาพในการเปลงแสงของควอนตัมดอมลดลง
2.2 ผลการศึกษาอิทธิพลของความเขมขนของแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอ
ไกลโคลิก
ทําการศึกษาอิทธิพลของความเขมขนของแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอ
ไกลโคลิก ในชวงความเขมขนสุดทายระหวาง 0.9 – 5.5 ไมโครโมลาร โดยใชความเขมขนสุดทายของสารละลาย
มาตรฐานฮีสตามีนเทากับ 50.0 ไมโครโมลาร ไดผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 2B พบวาสัญญาณการเปลงแสง
ของควอนตัมดอทจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของควอนตัมดอทเพิ่มขึ้นถึง 4.2 ไมโครโมลาร และการเปลงแสง
ของควอนตัมดอทมีแนวโนมลดลงเมื่อความเขมขนของควอนตัมดอทสูงกวา 4.2 ไมโครโมลาร เนื่องจากที่ความ
เขมขนของควอนตัมดอทต่ํา สัญญาณการเปลงแสงที่วัดไดจะนอย และเมื่อความเขมขนของควอนตัมดอทมาก
เกินไป ดวยตัวควอนตัมดอทเองก็ใหคาการเปลงแสงที่สูงมาก จะทําใหไมสามารถเห็นสัญญาณของฮีสตามีนที่
ความเขมขนต่ําได ซึ่งจะสงผลตอคาความไวในการวัด ดังนั้นความเขมขนของแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่
เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิกที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหเทากับ 4.2 ไมโครโมลาร
2.3 คุณลักษณะของวิธีการวิเคราะห
ภายใตสภาวะที่เหมาะสม พบวาวิธีการวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะหฮีสตามีนไดชวงความเป`น
เสนตรงที่ความเขมขนตั้งแต 5.0 ถึง 50.0 ไมโครโมลาร มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r2) เทากับ 0.999 ภาพที่
2C นอกจากนี้ยังพบวาวิธีการวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นมีขีดจํากัดการตรวจหา (LOD, 3SD/m where SD is
standard deviation of y-intercept) และขีดจํากัดการวัดเชิงปริมาณ (LOQ, 10SD/m) ของฮีสตามีนเทากับ
1.13 และ 3.78 ไมโครโมลาร ตามลําดับ ทั้งยังมีความเที่ยงสูงอีกดวย โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ (%RSD) ซึ่งมีคานอยกวารอยละ 1
เมื่อนําวิธีการวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นไปใชวิเคราะหหาปริมาณฮีสตามีนในตัวอยางปลาจากตลาดสด จํานวน
4 ตัวอยาง โดยแตละตัวอยางเติมสารละลายมาตรฐานฮีสตามีนที่ทราบความเขมขนที่แนนอนลงไปในตัวอยางและ
คํานวณหารอยละของการวิเคราะหคืนกลับ ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 1 จะเห็นวาคารอยละของการ
วิเคราะหคืนกลับของตัวอยางที่ 4 คือตัวอยางปลาซาบะ มีคาเทากับรอยละ 115.21 เป`นคาที่นาพอใจ ซึ่งอยูในชวง
การยอมรับ (80-120%) แตคารอยละของการวิเคราะหคืนกลับของตัวอยางที่ 1, 2 และ 3 คือตัวอยางปลาแซลมอน
ปลาทู และปลากะพง ตามลําดับ ตามลําดับ มีคานอยกวารอยละ 80 และมากกวารอยละ 120 ซึ่งอาจเป`นผลมา
จากสารบางชนิ ดในตั วอยางที่ สามารถเกิ ดปฏิ กิ ริ ยากั บควอนตั มดอทและทํ าใหคุ ณสมบั ติในการเรื องแสงของ
ควอนตัมดอทลดลงได ซึ่งในการวิเคราะหตัวอยางกลุมนี้จะตองดําเนินการเพื่อศึกษาตัวรบกวนประเภทอื่นตอไป
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2.4 ผลการศึกษาอิทธิพลของสารรบกวน
สารประกอบทางอินทรียบางชนิดในตัวอยางอาหารสามารถสงผลตอการวิเคราะหฮีสตามีนได ดั้งนั้น
จึงไดทําการศึกษาอิทธิพลของสารรบกวนที่มีผลตอการวิเคราะหฮีสตามีน ซึ่งไดแก ฮีสทิดีน ไลซีน ทริพโตเฟน
และวาลีน โดยมีความเขมขนสุดทายเทากับความเขมขนฮีสตามีนที่ 0.8 มิลลิโมลาร โดยผลการทดลองที่ได
แสดงดังภาพที่ 2D จากภาพพบวา เมื่อเปรียบเทียบสัญญาณของฮีสตามีน และฮีสตามีนที่ผสมกับสารประกอบ
ทางอินทรียชนิดอื่น พบวา ไลซีน ทริพโตเฟน และวาลีน ไมสงผลกระทบตอการวิเคราะหฮีสตามีน โดยมีคา
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณต่ํากวา ±5SD ของสัญญาณฮีสตามีน อยางไรก็ตาม จากการทดลองพบวาแคท
เมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิกสามารถเกิดปฏิกิริยากับฮีสทิดีนไดเล็กนอย
เนื่องจากโครงสรางของฮีสทิดีนมีความคลายคลึงกับโครงสรางของฮีสตามีน จึงจําเป`นที่จะตองพิจารณาวิธีการ
กําจัดสารฮีสทิดีนกอนทําการวิเคราะหฮีสตามีนในตัวอยางตอไป
ตารางที่ 1: การวิเคราะหปริมาณฮีสตามีนในตัวอยาง
Sample
Added (µM) Found ± SDa (µM)
Sample No.1
0.0
12.91 ± 1.60
30.0
49.76 ± 2.43
Sample No.2
0.0
37.75 ± 6.93
30.0
57.21 ± 3.23
Sample No.3
0.0
10.80 ± 7.12
30.0
48.68 ± 4.29
Sample No.4
0.0
17.54 ± 5.40
30.0
52.11 ± 1.65
a
Mean ± SD (n=3)

Recovery (%)
122.84
64.84
126.26
115.21

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
เซนเซอรการเปลงแสงแบบแคทเมียมเทลลูไรดควอนตัมดอทที่เคลือบผิวดวยกรดไทโอไกลโคลิก (TGAcapped CdTe QDs) ที่ไดพัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถในการเพิ่มความไวในการวิเคราะหฮีสตามีน นอกจากนี้
สารโมเลกุลอื่นที่อาจจะพบในอาหารทะเล เชน ไลซีน ทริพโตเฟน และวาลีน ไมสงผลกระทบตอการวิเคราะห
ฮีสตามีนดวยควอนตัมดอทที่พัฒนาขึ้น แสดงวาเซนเซอรที่พัฒนาขึ้นมีความจําเพาะตอการวิเคราะหฮีสตามีน
แตฮีสทิดีนซึ่งมีโครงสรางที่ใกลเคียงกับฮีสตามีนอาจจะสงผลตอการวิเคราะหและทําใหรอยละของการวิเคราะห
คืนกลับไมไดอยูในชวงที่ยอมรับ (80-120%) จึงจําเป`นที่ตองมีการกําจัดสารฮีสทิดีนกอนทําการวิเคราะหฮีสตา
มีนในตัวอยาง อยางไรก็ตามวิธีที่ไดนําเสนอนี้ยังคงสามารถใชในการวิเคราะหปริมาณฮีสตามีนในตัวอยางปลาได
อยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว จําเพาะ สะดวก และงายตอการใชงาน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากศูนยความเป`นเลิศดาน
นวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) กระทรวงอุดมการณ วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาเคมีและศูนย
ความเป`นเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเป`น
อยางสูง มา ณ ที่นี้
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