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52311318 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

คาํสาํคญั :  การดูดซบั/นอร์ฟลอ็กซาซิน/เถา้แกลบ/ความเป็นกรดด่าง/การคายซบั 

  ลลิดา  แสงอาทิตย ์ : การดูดซบัยาปฏิชีวนะ Norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี pH 5 - 8.  

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.นภวรรณ  รัตสุข.  62 หนา้. 

 
 การทดลองในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของ pH ต่อการดูดซบัยาปฏิชีวนะ 

norfloxacin โดยเถา้แกลบ  โดยศึกษาท่ีช่วง pH 5-8  ตวัอยา่งเถา้แกลบท่ีใชมี้ specific surface area    

36.78 ± 0.58 m2/g  พื้นผวิมีหมู่ฟังกช์นัท่ีมีค่า total acidity 1.72 mmol/g ส่วนใหญ่เป็น carboxylic 

groups (1.45 mmol/g) และ basic groups 1.81 mmol/g องคป์ระกอบหลกัทางเคมีคือ SiO2 87.93 % 

โดยนํ้ าหนกั  รองลงมา คือ คาร์บอน 9.24% โดยนํ้ าหนกั  และมีค่า pHpzc เท่ากบั pH 9.9 ผล

การศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า  การดูดซบั norfloxacin โดยตวัอยา่งเถา้แกลบมีระยะเวลาเขา้สู่สมดุล 72 

ชม. และ pH  ของสารละลายมีผลต่อการดูดซบั  เพราะทาํใหย้าปฏิชีวนะแตกตวัเป็นประจุบวกและ

ลบในสดัส่วนท่ีต่างกนั  โดยการดูดซบัในช่วง pH ท่ีศึกษาจะเกิดข้ึนระหวา่งประจุบวกบนพื้นผวิเถา้

แกลบกบัประจุลบของยาปฏิชีวนะ  การดูดซบัสูงสุด เกิดข้ึนท่ี pH 7.17 รองลงมาคือ pH 6.03 7.76 

และ4.93 ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบัผลของ sorption edge ท่ีแสดงการดูดซบัสูงสุดท่ี pH 7.21                 

ไอโซเทอร์มการดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบ  อธิบายไดโ้ดยสมการของแลงเมียร์ โดยมีค่า

ปริมาณสูงสุดของยาท่ีถูกดูดซบัต่อปริมาณของเถา้แกลบเท่ากบั 178.57 µg/mg  และ  ค่าคงท่ีของ

แลงเมียร์เท่ากบั 0.11 ผลจากทดสอบการคายซบัโดยใช ้นํ้ า DI 0.01 M EDTA  และ 0.01 M NaCl 

แสดงใหเ้ห็นว่า  แรงกระทาํระหว่าง norfloxacin และเถา้แกลบมีความแขง็แรง เน่ืองจากปริมาณยา

ท่ีถูกดูดซบั  ละลายกลบัออกมาเพียง 12.24 % เม่ือใชน้ํ้ า DI เป็นตวัชะละลาย นอกจากน้ียงัพบว่า 

การคายซบัจะลดลงเม่ือมีอิทธิพลของ ionic strength เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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52311318 : MAJOR : (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 
KEY WORD :  SORPTION/ NORFLOXACIN/RICE HUSK ASH/ PH/ DESORPTION 
 LALIDA  SANGATIT : NORFLOXACIN  SORPTION  BY  RICE  HUSK  ASH AT  
pH 5-8. THESIS ADVISOR :  ASST.PROF.NOPAWAN  RATSUK, Ph.D. 62 pp. 
 
 
 The  objective of the experiment  was  to  study the effect of solution pH  on  
the  adsorption  of   norfloxacin  by  rice  husk  ash (RHA). The pH range chosen for the 
study was 5-8.  Specific  surface  area  of  RHA  sample  was 36.78 ± 0.58 m2/g. Total 
acidity  of  RHA’s surface was 1.72 mmol/g,  mostly  from carboxylic  groups (1.45 
mmol/g), and its  basic  functional groups  was  1.81 mmol/g. The main chemical 
component    of RHA was SiO2 and carbon, 87.93% W/W  9.24% W/W, respectively .The 
pHpzc  of RHA was pH 9.9.  Results from the study indicated that sorption of norfloxacin by 
RHA reached the equilibrium after 72 hrs and it was strongly pH-dependent. This was 
because norfloxacin speciation strongly influenced its sorption. The pH-dependent trend was 
consistent with interaction between the anionic/zwitterionic norfloxacin species and cationic 
sites on RHA’s surface with a maximum at pH 7.17 followed by at pH 6.03, 7.76 and 4.93, 
respectively. Similar trend was observed from the sorption edge experiment which showed 
the maximum sorption at pH 7.21. The adsorption  isotherms  were well described by 
Langmuir  equation  with the  maximum  amount of  norfloxacin to  rice  husk  ash of   
178.57 µg/mg and the Langmuir  constant of  0.11.  Results from the desorption 
experiments using deionized  water, 0.01M EDTA and 0.01 M NaCl as soaking solutions 
suggested that interaction force between  norfloxacin  and RHA was relatively strong since 
only 12.24% of sorbed norfloxacin was released in deionized  water. Ionic strength of the 
soaking solution impeded desorption of norfloxacin from RHA. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Environmental Science          Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2011 
Student's signature ........................................ 
Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  ฉ 

กติติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจยัเร่ืองการดูดซบัยาปฏิชีวนะ Norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี pH 5-8 น้ีสาํเร็จได้

ดว้ยความช่วยเหลือและคาํแนะนาํจากคณาจารยแ์ละบุคลากรหลายท่าน ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วย

ศาตราจารย ์ดร. นภวรรณ รัตสุข อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และคณะกรรมการทุกท่าน รอง

ศาสตราจารย ์ดร.มลิวรรณ  บุญเสนอ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล  ท่ีกรุณาให้

คาํปรึกษาแนะนาํขอ้คิดเห็นต่างๆ  และช่วยแกปั้ญหาระหว่างทาํวิทยานิพนธ์คร้ังน้ีเป็นอย่างดียิ่ง  

ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ  ของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ       คุณผ่องศรี เผ่าภูรี และคุณนที บุญส่ง นักวิทยาศาสตร์และเจา้หน้าท่ีภาควิชา

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มท่ีช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการใชเ้คร่ืองมือ ห้องปฏิบติัการ 

และงานเอกสารต่างๆ ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 

 
 ขอขอบพระคุณ  คุณพอ่สามารถ แสงอาทิตย ์ คุณแม่เตือนใจ สาธุวงศ ์และคุณป้านวล

นิตย ์แสงอาทิตย ์ เพื่อนๆ พี่ๆ  นอ้งๆ ทุกคนท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุน เป็นกาํลงัใจใหค้าํปรึกษาและ

ช่วยเหลือขา้พเจา้ทาํใหง้านวจิยัน้ีประสบผลสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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