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บทคัดยอ
 งานวิจยันีไ้ดพฒันาวิธวีเิคราะหปรมิาณกรดซาลิไซลิกดวยเทคนคิแสควร-เวฟโวลแทมเมทรี โดยใชขัว้ไฟฟาไสดนิสอ
ที่พัฒนาข้ึนในหองปฏิบัติการเปนขั้วไฟฟาทํางาน (ไสดินสอที่ใชนี้เปนชนิด HB ขนาด 0.7 มิลลิเมตร) จากการทดลอง
พบวา ชวงความเปนเสนตรงในการวิเคราะหกรดซาลิไซลิกมีคาอยูระหวาง 2.0 ถึง 20.0 มิลลิโมลาร ดวยขีดจํากัดตํ่าสุด
ในการตรวจวัด (LOD) เทากบั 1.3 มลิลโิมลาร นอกจากน้ีไดศกึษาความเท่ียงในการวิเคราะหดวยขัว้ไฟฟาไสดนิสอทีพ่ฒันา
ขึ้น โดยศึกษาความเที่ยงในการวิเคราะหวนัเดียวกัน (Intraday) และตางวันกัน (Interday) พบวามีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธ (%RSD) เทากับ 3.4 (n=7) และ 7.6 (n=5) ตามลําดับ และเมื่อนําขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้นนี้ไปวิเคราะหปริมาณกรด
ซาลิไซลิกในตัวอยางยาโดยเปรียบเทียบกับวิธี ‘Trinder test’ ซึ่งจัดเปนวิธีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ พบวา ผลที่ได
เปนที่นาพอใจและไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95

คําสําคัญ : ขั้วไฟฟาไสดินสอ กรดซาลิไซลิก เทคนิคแสควร-เวฟโวลแทมเทรี ตัวอยางยา

Abstract
 This research reported the determination of salicylic acid analyzing by the square-wave voltammetric 
method on a simple pencil-lead electrode. The pencil-lead electrode (Pentel Super Hi-Polymer 0.7 mm Medium 
Line HB Lead) was fabricated as a working electrode in the laboratory. The method was linear over the sali-
cylic acid concentration range 2.0-20.0 mM, with a detection limit of 1.3 mM. In addition, precise study of 
analysis using the pencil-lead electrode was also investigated. It was observed that the percentages of relative 
standard deviation (%RSD) for intra-day and inter-day were 3.4% (n=7) and 7.6% (n=5) respectively.Furthermore, 

the proposed system was applied for salicylic acid analysis in pharmaceutical samples. The results provided 
good agreement compared to the ‘Trinder test’ as a standard method.
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 1. บทนํา

 กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) หรือมีชื่อเรียก

อีกอยางหนึ่งวา 2-Hydroxybenzoic acid โครงสรางเคมี

ของกรดซาลิไซลิก แสดงดังรูปท่ี 1 [1] 

รูปที่ 1 โครงสรางเคมีของกรดซาลิไซลิก [1]

 กรดซาลิไซลิกนีเ้ปนสารเคมีทีไ่ดจากการสกัดเปลือก
ของตนหลิว ซึ่งมีสรรพคุณในการชวยบรรเทาอาการ
เจบ็ปวด ลดไขและผลดัเซลลผวิ นอกจากนีย้งัมฤีทธ์ิในการ
ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียไดอีกดวย ดังนั้น
กรดซาลิไซลิกจึงถูกนํามาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ
ตางๆ มากมาย เชน เครื่องสําอาง อาหารและยา เปนตน 
อยางไรก็ตามพบวาหากผูที่มีปริมาณของกรดซาลิไซลิก
ในเลือดสูงจะสงผลใหมีอาการคล่ืนไส อาเจียน หูอื้อ มี
ไข ชัก ไตวาย และอาจทําใหเสียชีวิตได [2] โดยเฉพาะ
อย างย่ิงในประเทศไทยตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2537) [3] เรื่องกําหนดวัตถุ
ทีห่ามใชในอาหารพบวา มีการประกาศหามเตมิกรดซาลไิซ
ลิกลงในอาหารโดยเด็ดขาด ซึ่งหากมีการฝาฝนจะถูก
ลงโทษตามกฎหมาย และดวยเหตุนี้ เองจึงทําใหนัก
วิทยาศาสตรไดพยายามพัฒนาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพใน
การตรวจวิเคราะหกรดซาลิไซลิก เชน เทคนิคโครมาโท

กราฟตางๆ ทั้งเทคนิค sequential injection chromatog-

raphy (SIC) ที่ใชคอลัมนโมโนลิธ-C18 [4] เทคนิคโครมา
โทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง [5], [6] และเทคนิคแคปล
ลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส [7] นอกจากนี้เทคนิคสเปกโทรโฟโต
เมทรีเปนอีกเทคนิคหน่ึงที่นิยมนํามาวิเคราะหกรดซาลิไซ

ลิก เชน Ruiz-Medina และคณะ [8] ไดเสนอการสกัดดวย

เฟสของแข็งควบคูกบัเทคนคิวิเคราะหทีอ่าศยัการไหลและ
ตรวจวัดดวยเคร่ืองยูว-ีวสิเิบลิสเปกโทรโฟโตมิเตอร, Kokot 

และ Burda [9] และ El-Yazbi และคณะ [10] ไดพัฒนาการ
วิธีอนุพันธลําดับสองดวยเทคนิคยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
เมทรีสําหรับ การวิเคราะหแอสไพริน กรดซาลิไซลิกและ

พาราเซตามอล สําหรับ Parham และ Rahbar [11] 

ไดเสนอเทคนิคการสกัดดวยเฟสของแข็งที่เปนอนุภาค

แมเหล็กนาโนสําหรับการวิเคราะหกรดซาลิไซลิกในเซร่ัม

และตรวจวัดดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี ถึงแมวา

เทคนิคที่กลาวขางตนจะเปนเทคนิคที่มีสภาพไวในการ

วิเคราะหสูงก็ตาม แตก็มีขอจํากัดหลายประการ เชน ราคา

ที่แพงและขนาดของเครื่องมือที่คอนขางใหญ รวมทั้งตอง

ใชความเช่ียวชาญในการทําการทดลองเปนตน และ

เนื่องจากขอจํากัดเหลานี้จึงทําใหเทคนิคทางเคมีไฟฟา

กลายเปนอกีหนึง่เทคนิคทีไ่ดรบัความนยิมในการวิเคราะห

กรดซาลิไซลิก ทั้งนี้เพราะเคร่ืองมือมีราคาไมแพง อีกทั้ง
มีขนาดเล็กซึ่งหากนําไปพัฒนาตอยอดสามารถทําเปน
เครื่องมือวิเคราะหภาคสนามได (Portable device) และ
สําหรับสภาพไวในการวิเคราะหนั้น การวิเคราะหดวย
เทคนคิทางเคมไีฟฟาสามารถพฒันาไดดวยการพฒันาและ
ปรับปรุงขั้วไฟฟาทํางานใหมีความเหมาะสม 
 จากรายงานวิจัยที่ใชเทคนิคทางเคมีไฟฟาในการ
วเิคราะหกรดซาลิไซลิกสวนมากจะเปนการพัฒนาข้ัวไฟฟา
ตางๆ ใหมีความจําเพาะและสภาพไวในการวิเคราะหที่สูง 
ดังตัวอยางเชน Torriero และคณะ [12] ไดเสนอการ
วิเคราะหกรดซาลิไซลิกในรูปของแอซิทิลซาลิไซลิกใน
ตัวอยางยาเม็ดดวยข้ัวไฟฟากลาสซีคารบอน โดยใชเทค
นคิดฟิเฟอรเรนเชียลพลัสโวลแทมเมทร ีGualandi และคณะ 
[13] ไดพฒันาข้ัวไฟฟาแพลทินมัทีเ่คลือบดวยฟลมของ Co/
Al hydrotalcite-like compound ซึง่โคบอลตทีเ่คลือบบนผิว
ของขั้วไฟฟาแพลทินัมจะทําหนาที่ เป นเร งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของกรดซาลิไซลิก โดยทําการตรวจวัดดวย
เทคนคิดฟิเฟอรเรนเชยีลพลัสโวลแทมเมทรแีละโครโนแอม
เพอรโรเมทรี, Zhang และคณะ [14] ไดเสนอการพัฒนาการ
วิเคราะหกรดซาลิไซลิกดวยเซนเซอรที่ทําจากข้ัวไฟฟา
ทอนาโนคารบอนโดยใชเทคนิคโวลแทมเมทรี เปนตน ซึ่ง
จะเห็นไดวาการพัฒนาข้ัวไฟฟาทํางานสําหรับเทคนิคทาง

เคมีไฟฟานั้นสงผลใหการตรวจวิเคราะหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน อยางไรก็ตามพบวาขัว้ไฟฟาทาํงานท่ีงานวิจยัตางๆ 

พฒันาข้ึนนัน้ สวนใหญจะมีความเสถียรในการวิเคราะหตํา่ 
และมีราคาท่ีแพง ดงันัน้แนวโนมสาํหรบังานวิจยัในปจจบุนั
จึงพยายามท่ีจะพัฒนาข้ัวไฟฟาทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ในการวิเคราะหสูง และมีราคาท่ีถูกลง เชน ขั้วไฟฟาที่ใช
กระดาษเปนวสัดุชวย (supporting material) [15] ขัว้ไฟฟา

จากเมล็ดกาแฟ [16] และข้ัวไฟฟาไสดนิสอ [17-21] เปนตน

 ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงตองการนําขั้วไฟฟาทํางาน
ที่ทําจากไสดินสอ ที่เรียกวา ‘ขั้วไฟฟาไสดินสอ’ (Pencil 

lead electrode) มาประยุกตใชสําหรับวิเคราะหกรดซาลิ-
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ไซลิก ทัง้นีเ้พราะไสดนิสอจดัเปนวสัดทุีห่าซือ้งาย ราคาถกู

และเมื่อนํามาสรางเปนข้ัวไฟฟาสามารถทําไดงายไม

ซับซอน อีกทั้งยังมีความเสถียรและเหมาะสมท่ีจะนํามา

ประยุกตใชหาปริมาณกรดซาลิไซลิกในตัวอยางจริงและ

สามารถนําไปพัฒนาตอเพื่อใชในงานวิเคราะหที่เปนงาน

ประจํา (Routine work) ไดอีกดวย

2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 2.1 สารเคมีและอุปกรณ

 กรดซาลิไซลิก (Renkem; India) และเอทานอล 
บริสุทธิ์ (Carlo Erba, Italy) ใชเพื่อละลายกรดซาลิไซลิก 
สารละลายแอมโมเนีย (QRec; New Zealand) และ
แอมโมเนียมคลอไรด (Rankem; India) ใชสําหรับการ
เตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลต (pH ~8) [22] และสารเคมี
ที่ใชในงานวิจัยนี้ทั้งหมดเปนเกรดวิเคราะห (AR-grade) 
นอกจากน้ีนํา้กล่ันทีใ่ชสาํหรับการเตรียมสารละลายท้ังหมด
ผานการกล่ันดวย Milli-Q Plus System (Millipore)
 เครื่องมือและอุปกรณที่นํามาใชในการตรวจวัดทาง
เคมีไฟฟาที่ใชในงานวิจัยน้ีคือเครื่องโพเทนชิโอสแตท รุน 
PGSTAT20 (Metrohm, Switzerland) วิเคราะหดวยระบบ 
3 ขั้วไฟฟา คือขั้วไฟฟาทํางาน (Working electrode: WE) 
ชนิดไสดินสอ (HB; 0.7 มิลลิเมตร), ขั้วไฟฟาอางอิง 
ซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรด (Ag/AgCl) และขั้วไฟฟาชวย 
(Auxiliary electrode) ชนิดกลาสซีคารบอน (Metrohm, 
Switzerland)

 2.2 การเตรียมขั้วไฟฟาไสดินสอ 
 ชั่งพอลิเอสเทอรเรซิน (DONORAC company) 
และ10% Cobalt octoate หนัก 100 กรัม และ 0.1 กรัม 
ตามลําดับ จากนั้นเติม Methyl ethyl ketone peroxide 
(MEKPO) หนัก 1.0 กรัมลงในเรซินคนใหเขากันจากนั้น

นําเรซินที่ไดเทลงในเบาพิมพที่บรรจุไสดินสอชนิด HB 
(Pentel, Japan) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7 มิลลิเมตร 

อยู ตรงกลางโดยเหลือปลายดานหนึ่งไวสําหรับตอกับ
สายไฟ สวนปลายอีกดานหนึ่งคือผิวหนาของขั้วไฟฟา
ไสดินสอ [23] แสดงดังรูปที่ 2 และกอนที่จะนําขั้วไฟฟา

ไสดินสอนี้ไปใชงาน จะตองนําไปขัดดวยผากํามะหย่ีและ
ผงขัดอะลูมินา ขนาด 0.45 ไมครอน ของบริษัทเมทโธรหม 

(Metrohm, Switzerland) แลวนาํมาลางดวยน้ํากล่ันหลายๆ 

ครั้ง ซับใหแหงดวยกระดาษทิชชูเน้ือนุม
 

รูปที่ 2  ขัว้ไฟฟาไสดนิสอทีพ่ฒันาขึน้ (ก) ภาพดานขาง และ 
 (ข) ภาพตัดขวาง

 2.3 การเตรียมตัวอยาง
 ตัวอยางท่ีใชในงานวิจัยนี้แบงเปน 2 ประเภท
ดวยกันไดแก ประเภทท่ี 1 คอื ตวัอยางยารักษาโรคผิวหนงั 
และรักษาโรคตาปลาหรือหูด (ตัวอยางที่ 1 และ 2) และ
ประเภทที่ 2 คือ ตัวอยางยาสังเคราะห หรือ synthetic 
samples (ตัวอยางที่ 3 และ 4) นําสารละลายตัวอยาง
มาเจือจางใหมีความเขมขนที่เหมาะสมดวยสารละลาย
เอทานอล 70 %v/v เชน ตัวอยางที่ 1 และ 2 นําสารละลาย
ตัวอยาง 1.40 และ 2.90 มิลลิลิตร ตามลําดับ ใสลงในขวด
วัดปริมาตร ขนาด 50.00 มิลลิลิตร (ตัวอยางละขวด) จาก
นัน้ปรบัปรมิาตรดวยสารละลายเอทานอล 70 %v/v สาํหรบั
ตัวอยางที่ 3 และ 4 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดซาลิไซ
ลิกเขมขน 0.85 และ 0.05 โมลาร จากนั้นทําการเจือจาง
เฉพาะตัวอยางที่ 3 โดยปเปตสารละลายตัวอยางมา 1.40 
มิลลิลิตร ใสลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 50.00 มิลลิลิตร 
ปรบัปรมิาตรดวยสารละลายเอทานอล 70 %v/v สารละลาย
ตัวอยางทุกชนิดจะตองเก็บในภาชนะปด เพื่อปองกัน

การระเหยของสารละลายเอทานอล 

 2.4 ความเปนไปไดในการวิเคราะหกรดซาลิ-

ไซลิก ดวยขั้วไฟฟาไสดินสอที่พัฒนาข้ึน
 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดซาลิไซลิกเขมขน 

4.0 มิลลิโมลาร โดยการเจือจางสารละลายมาตรฐานกรด
ซาลิไซลิกเขมขน 50.0 มิลลิโมลารในเอทานอล 70% v/v 

ดวยนํา้กลัน่ แลวนาํมาตรวจวดัดวยเทคนคิไซคลกิโวลแทม-

เมทรีโดยสแกนศักยไฟฟาในชวง (-0.8) ถึง 1.4 โวลต 
ทีอ่ตัราการสแกน 20 มลิลิโวลตตอวนิาท ีสาํหรบัการศกึษา

ความเปนไปไดในการใชขัว้ไฟฟาไสดนิสอทีพ่ฒันาขึน้ (ชนดิ 
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HB ขนาด 0.7 มิลลิเมตร) ในการวิเคราะหปริมาณกรดซา

ลิไซลิก ทําการทดลองโดยใชเทคนิคสแควร-เวฟโวลแทม

เมทรี วิเคราะหกรดซาลิไซลิกท่ีความเขมขน 2.0 – 6.0 

มิลลิโม-ลาร ที่สภาวะสแกนศักยไฟฟาระหวาง (-0.8) ถึง 

1.4 โวลต สเต็ปโพเทนเชียล 50 มลิลิโวลต แอมพลิจูด 20 

มิลลิโวลต

 

 2.5 การวิเคราะหตัวอยาง

 ปเปตสารละลายตัวอยางจากขอ 2.3 จํานวน 2.00 

มิลลิลิตร ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 25.00 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรดวยสารละลายเอทานอล 70 %v/v จากน้ัน
นําสารละลายตัวอยางเจือจางนี้ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร 
มาวิเคราะหปริมาณของกรดซาลิไซลิกดวยวิธี standard 
addition โดยใชขั้วไฟฟาไสดินสอท่ีพัฒนาขึ้น และตรวจวัด
ดวยเทคนิคแสควร-เวฟโวลแทมเมทรี แลวนาํผลการศึกษา
ที่ไดเปรียบเทียบกับคาที่ระบุไวบนฉลากของตัวอยาง และ
วิธีมาตรฐาน ‘Trinder test’ โดยวิธีมาตรฐานน้ีไดอาศัยการ
เกิดสารเชิงซอนสีมวงจากปฏิกิริยาระหวางกรดซาลิไซลิก
และเหล็ก (III) (ดังรูปท่ี 3) และตรวจวัดคาการดูดกลืนแสง
ของสารเชงิซอนทีเ่กดิขึน้ท่ีความยาวคล่ืนเทากบั 525 นาโน
เมตร

รูปที่ 3 ปฏิกริยิาเคมีการเกิดสารเชิงซอนสีมวงจากปฏิกริยิา
 ระหวางกรดซาลิไซลิกและเหล็ก (III) [24]

3. ผลการวิจัย
 3.1 การศึกษาความเปนไปไดในการวิเคราะหกรด

ซาลิไซลิกดวยขั้วไฟฟาไสดินสอท่ีพัฒนาขึ้น
 การศึกษาความเปนไปไดในการวิเคราะหกรดซาลิ-

ไซลิกดวยขั้วไฟฟาไสดินสอโดยพิจารณาจากปฏิกิริยา
ออกซเิดชนั-รดีกัชนัของกรดซาลิไซลกิโดยการตรวจวัดดวย

เทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี จากรูปท่ี 4 (ก) แสดงไซคลิก
โวลแทมโมแกรมที่ไดจากการสแกนสารละลายกรดซาลิ-

ไซลิกเขมขน 4.0 มิลลิโมลาร พบวา กรดซาลิไซลิกจะเกิด

ปฏิกิริยาที่ไมสามารถผันกลับได (Irreversible reaction) 
โดยจะเกิดเฉพาะปฏิกิริยาออกซิเดชันเพียงอยางเดียว ซึ่ง

สอดคลองกับรายงานวิจัยของ Torriero และคณะ [12] และ 

Zhang และคณะ [14] และจากผลการศึกษาพบวากรด

ซาลิไซลิกสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดที่ศักยไฟฟา

ประมาณ 0.9 โวลต โดยใชขั้วไฟฟาไสดินสอที่พัฒนาข้ึน 

และมคีาใกลเคยีงกบักับรายงานวจิยัของ Torriero และคณะ 

[12] ที่มีคาศักยไฟฟาออกซิเดชันของกรดซาลิไซลิกที่

ประมาณ 1.1 โวลต เมือ่ใชขัว้ไฟฟากลาสซีคารบอนเปนขัว้

ไฟฟาทาํงาน นอกจากนีย้งัไดศกึษาความเปนไปไดสาํหรบั

การวิเคราะหปรมิาณของกรดซาลิไซลิกความเขมขนตาง ๆ  

กันดวยเทคนิคสแควร-เวฟโวลแทมเมทรี (สภาวะที่ใชตาม

ข อ 2.4) จากผลการทดลองพบว าการตอบสนอง
แปรผันโดยตรงกับความเขมขนของกรดซาลิไซลิก ดงัแสดง
ในรปูที ่4 (ข) ดงันัน้จงึมีความเปนไปไดวาขัว้ไฟฟาไสดนิสอ
ทีพ่ฒันาขึน้นีส้ามารถนาํมาใชสาํหรบัการวเิคราะหปรมิาณ
กรดซาลิไซลิกได และเม่ือพิจารณาคาศักยไฟฟาของกรด
ซาลิไซลิกความเขมขนตางๆ พบวา ทีค่วามเขมขนของกรด
ซาลิไซลิกที่เพิ่มขึ้นคาศักยไฟฟาออกซิเดชันมีคาเพิ่มขึ้น 
(ดงัรปู 4 (ข)) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากท่ีความเขมขนทีเ่พิม่ขึน้
จะทําใหเกิดเปนฟลมพอลิเมอรเคลือบที่ผิวของข้ัวไฟฟา 
[14] ซึง่ลกัษณะพืน้ผวิของขัว้ไฟฟาทีเ่ปลีย่นแปลงจะสงผล
ใหคาศกัยไฟฟามกีารเปล่ียนเปลีย่นแปลงดวยเชนกัน [25] 
อยางไรกต็ามกลไกการเกดิปฏกิริยิาของกรดซาลไิซลกิทีข่ัว้
ไฟฟาชนิดนี้ยังไมมีการศึกษาที่แนนอนแตอยางใด 

รูปที่ 4 (ก) ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของสารละลายกรด
 ซาลิไซลิก เขมขน 4.0 มิลลิโมลาร (เสนทึบ) และ

 สารละลายบฟัเฟอร (เสนประ) โดยสแกนศกัยไฟฟา
 ในชวง (-0.8) ถึง 1.4 โวลต ที่อัตราการสแกน 20 

 มิลลิโวลตตอวินาที และ
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 (ข) ตวัอยางสแควร-เวฟโวลแทมโมแกรม ความเขม
 ขนกรดซาลิไซลิก 2.0-6.0 มิลลิโมลาร

 3.2 การศึกษาคุณลักษณะในการวิเคราะห
  (ก) ความเปนเสนตรงและคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ
 จากการศึกษาชวงความเปนเสนตรงสําหรับการ
วิเคราะหปริมาณของกรดซาลิไซลิกโดยใชเทคนิคสแควร-
เวฟโวลแทมเมทร ีทีส่ภาวะสแกนศกัยไฟฟาระหวาง (-0.8) 
ถึง 1.4 โวลต สเต็ปโพเทนเชียล 50 มิลลิโวลต แอมพลิจูด 
20 มลิลโิวลต พบวาใหชวงความเปนเสนตรงอยูระหวาง 2.0 
– 20.0 มิลลิโมลาร (สมการเสนตรงคือ y = 0.5321x - 
0.6263) ดวยคาสมัประสทิธิส์หสมัพทัธ (r2) เทากบั 0.9949 
ดังแสดงในรูปที่ 5

 
รูปที่ 5 ตัวอยางกราฟมาตรฐานของกรดซาลิไซลิก

 (ข) ขีดจํากัดต่ําสุดในการตรวจวัด (LOD) และ
ขีดจํากัดตํ่าสุดในการวิเคราะหปริมาณ (LOQ)

 คาขีดจํากัดตํ่าสุดในการตรวจวัด และคาขีดจํากัด

ตํ่าสุดในการวิเคราะหปริมาณของระบบท่ีพัฒนาขึ้น โดย
คํานวณตาม Miller และ Miller [26] พบวามคีาเทากับ 1.3 

มิลลิโมลาร (
3
SD) และ 1.6 มิลลิโมลาร (

10
SD) ตามลําดับ 

 (ค) การศึกษาความเที่ยงในการวิเคราะหของ

ขั้วไฟฟาไสดินสอ

 สําหรับความเที่ยงการวิเคราะหด วยขั้วไฟฟา

ไสดนิสอเดมิ จะทาํการวดัโดยการตรวจวเิคราะหสารละลาย

มาตรฐานกรดซาลไิซลกิ เขมขน 8.0 มลิลิโมลาร ซํา้จาํนวน 

7 ครัง้ (n = 7) เพือ่ศกึษาความเทีย่งในการวเิคราะหภายใน

วันเดียวกัน (Intraday analysis) พบวามีความคลาด

เคลื่อนที่รอยละ 3.4 และเมื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห

กรดซาลิไซลิกความเขมขนเดิม (เขมขน 8.0 มิลลิโมลาร) 

เปนจํานวนทั้งสิ้น 5 วัน (n=5) พบวาคากระแสไฟฟาเฉลี่ย
ทีต่รวจวิเคราะหได มคีาเทากับ 5.61 ± 0.40 ไมโครแอมแปร 
ซึ่งคากระแสไฟฟาที่ตรวจวิเคราะหไดมีคาความคลาด
เคล่ือนท่ีรอยละ 7.6 สําหรับการศึกษาความเท่ียงในการ
วิเคราะหตางวัน (Interday analysis) (ดังรูปที่ 6) แสดงให
เห็นวาขั้วไฟฟาไสดินสอที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเสถียร
เพียงพอในการนํามาประยุกตใชสําหรับการวิเคราะห
หาปริมาณกรดซาลิไซลิกในตัวอยางได

รูปที่ 6  กราฟที่พลอตระหวางกระแสไฟฟาที่ไดจากการ
 ตรวจวดักรดซาลไิซลกิเขมขน 8.0 มลิลโิมลาร ดวย

 ขั้วไฟ - ฟาไส ดินสอที่พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
 ความเที่ยงในการวิเคราะห

 3.3 การวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิกใน

ตัวอยางยา
 การวิเคราะหตัวอยางยาโดยใชระบบที่พัฒนาขึ้นนี้

ใชตัวอยางยาสําหรับรักษาโรคผิวหนัง โรคตาปลาหรือโรค
หูด รวมทั้งตัวอยางยาสังเคราะห ซึ่งจากการทดลองได
ศึกษาปริมาณกรดซาลิไซลิกที่วิเคราะหไดจากวิธีที่พัฒนา

ขึ้นเปรียบเทียบกับคาที่ระบุอยู บนฉลากของตัวอยาง 

(คาจรงิ) และวธิมีาตรฐาน ‘Trinder test’ โดยผลการวเิคราะห
ปริมาณที่ไดเปรียบเทียบกับคาจริง พบวา คารอยละ

ความคลาดเคล่ือนเฉลีย่ (% relative error) มคีาเทากบั 3.7 
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(นอยกวารอยละ 15) และเมื่อนําผลการวิเคราะหปริมาณที่

ไดมาเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน ‘Trinder test’ พบวาผล

การทดลองทีไ่ดไมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัเมือ่ทดสอบ

ดวย student paired t-test ที่ระดับความเชื่อม่ันท่ีรอยละ 

95 ผลการเปรียบเทียบความเขมขนของกรดซาลิไซลิกที่

พบในตัวอยางแสดงดังตารางที่ 1 นอกจากน้ีไดศึกษาคา

รอยละการไดกลับคืนจากตัวอยางทั้ง 2 ประเภท คือ 

ตัวอยางยารักษาโรคผิวหนัง (ตัวอยางที่ 2) และตัวอยาง

สังเคราะห (ตัวอยางท่ี 3) พบวาคารอยละการไดกลับคืน

มีคาเทากับ 88.4 และ 107.1 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 1 ความเขมขนของกรดซาลิไซลิกที่พบในตัวอยางยาโดยเปรียบเทียบระหวางวิธีที่พัฒนาข้ึนและวิธีมาตรฐาน 

 ‘Trinder test’

4. สรุปและเสนอแนะ
 งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาเทคนิควิเคราะหจากการ
ประยุกตใชขัว้ไฟฟาไสดนิสอท่ีพฒันาข้ึนในหองปฏิบตักิาร 
เพือ่เปนข้ัวไฟฟาทาํงาน ซึง่ข้ัวไฟฟาไสดนิสอท่ีพฒันาข้ึนนี้ 
สรางมาจากการนาํวสัดฉุนวนมาหอหุมไสดนิสอ ขนาด 0.7 
มิลลิเมตร (ชนิด HB) จากผลการศึกษาเบื้องตน พบวา
สัญญาณท่ีไดจากข้ัวไฟฟาไสดินสอน้ีมีลักษณะรูปรางและ
สภาพไวในการวิเคราะหที่ดี ทั้งยังมีความคงทนแข็งแรงใน
การใชงานและมีราคาที่ถูกอีกดวย นอกจากน้ีเมื่อนําไปใช
ในการวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิกโดยใชเทคนิค
สแควรเวฟโวลแทมเมทรี พบวา ชวงความเปนเสนตรงใน
การวิเคราะหกรดซาลิไซลิกมีคาอยูระหวาง 2.0 ถึง 20.0 
มิลลิโมลาร มีคาขีดจํากัดตํ่าสุดในการตรวจวัด (LOD) 

เทากับ 1.3 มิลลิโมลาร นอกจากน้ีไดศึกษาความเท่ียงใน

การวิเคราะหดวยข้ัวไฟฟาไสดินสอท่ีพัฒนาข้ึนพบวามีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธมีคานอย (%RSD) เทากับรอย

ละ 3.4 และ 7.6 สาํหรบัการวเิคราะหภายในวันเดียวกนัและ
การวิเคราะหตางวัน ตามลําดับ) ซึ่งจัดเปนข้ัวไฟฟาที่มี

ความเหมาะสมในการนําไปใชในการวิเคราะหกรดซาลิไซ-

ลกิและเม่ือนาํขัว้ไฟฟานีไ้ปประยุกตใชในการวิเคราะหกรด

ซาลิไซลิกในตัวอยางยาเปรียบเทียบกับคาทีร่ะบุอยูทีฉ่ลาก
ของตัวอยาง และวิธีมาตรฐาน ‘Trinder test’ พบวา ผลที่

ไดไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันจึงแสดงใหเห็นวาขั้ว
ไฟฟาไสดนิสอท่ีพัฒนาข้ึนในหองปฏิบตักิารน้ีเปนข้ัวไฟฟา

ที่มีราคาถูกและมีศักยภาพในการวิเคราะหปริมาณกรด
ซาลิไซลิกในตัวอยางจริงไดดวย
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