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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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 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. 
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 งานวิจยัเร่ืองการดูดซบัยาปฏิชีวนะ Norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี pH 5-8 น้ีสาํเร็จได้

ดว้ยความช่วยเหลือและคาํแนะนาํจากคณาจารยแ์ละบุคลากรหลายท่าน ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วย
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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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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาของงานวจัิย 

 การเล้ียงสัตวถื์อไดว้่าเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความนิยม  ลาํดบัตน้ๆของประเทศไทย โดย

เกษตรกรไดมี้การปรับเปล่ียนและพฒันาจากการเล้ียงเพื่อยงัชีพมาเป็นการเล้ียงแบบอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเนน้การเพิ่มผลผลิตให้ไดสู้งสุดในพ้ืนท่ีๆ  มีอยูอ่ยา่งจาํกดั  จึงทาํให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มได้

ง่าย  การป้องกนัโรคในอุตสาหกรรมการปศุสัตวว์ิธีหน่ึงคือการใชว้คัซีน  แต่โรคติดเช้ือหลายชนิด

ยงัไม่มีวคัซีน  เช่น  การติดเช้ืออีโคไลในสุกร  ไก่  และโค  จึงตอ้งป้องกนัและรักษาโรคเหล่าน้ีโดย

การใชย้าปฏิชีวนะ  เน่ืองจากโรคติดเช้ือมีการแพร่ระบาดบ่อยคร้ังในปัจจุบนั  ทาํใหย้าปฏิชีวนะเป็น

ท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ  เช่น  สุกร  ไก่  กุง้ ฯลฯ 

(ธงชยั, 2548) อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีทราบกนัดีว่าหากมีการใชย้าปฏิชีวนะอยา่งผดิวิธี  เช่น  ใหย้าใน

ปริมาณท่ีตํ่าเกินไปเป็นเวลานาน  ใหย้าขนาดเกินกว่าท่ีมาตรฐานกาํหนด  ใหย้าไม่ครบตามกาํหนด 

หยดุให้ยาเร็วเกินไป  หรือไม่หยดุใหย้าก่อนส่งโรงฆ่าสัตว ์ จะทาํให้เกิดการสะสมของยาในสัตว ์

เม่ือผูบ้ริโภครับประทานเน้ือสัตวเ์หล่านั้น  ก็จะไดรั้บยาโดยมิไดต้ั้งใจซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองอนัตราย

อย่างมากสําหรับผูท่ี้แพย้าดงักล่าว (อนงค์และดานิช, 2545) นอกจากน้ียงัทาํให้ยาปฏิชีวนะ

แพร่กระจายออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มผา่นทางมูลและปัสสาวะของสัตว ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแหล่งนํ้ า

ท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณท่ีมีการเล้ียงสตัว ์

 ปัจจุบนัทั้ งภาครัฐและเอกชนได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ย

อินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการลดปัญหาของการสะสมของสารเคมีในส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งยงัเป็น

การลดตน้ทุนการผลิตเน่ืองจากปุ๋ยเคมีมีราคาแพง  วตัถุดิบท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัและไดรั้บ

ความนิยมอยา่งมากในการทาํปุ๋ยอินทรีย ์คือ มูลสัตว ์ ไม่ว่าจะเป็น มูลววั มูลสุกร  มูลไก่  นอกจาก

มูลสัตว์แล้วยงัมีการผสมเถ้าแกลบในปุ๋ยเน่ืองจากเถ้าแกลบมีคุณสมบัติในการช่วยปรับปรุง

คุณสมบติัทางกายภาพของดิน  เพราะมีรูพรุนจาํนวนมากทาํให้ดูดซบัและรักษานํ้ าในดินไดเ้ป็น

อยา่งดี  รวมทั้งยงัช่วยลดสภาพความเป็นกรดของดินดว้ย (บุญรักษ,์ 2552) จากคุณสมบติัในการดูด

ซบัของเถา้แกลบ เม่ือนาํมาผสมกบัมูลสตัวเ์พ่ือใชใ้นการทาํปุ๋ยจึงมีโอกาสท่ียาปฏิชีวนะจากมูลสัตว์

จะถูกดูดซบัโดยเถา้แกลบ ซ่ึงหากกระบวนการดูดซบัน้ีเกิดข้ึนก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของยา

ปฏิชีวนะสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
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1.2  ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการวจัิย 

 ศึกษาการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี pH 5, 6, 7  และ 8 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
1) เถา้แกลบสามารถดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ได ้

2) pH ของสารละลายมีผลต่อการดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบเน่ืองจากท่ี pH 

ต่างกนัยาปฏิชีวนะ norfloxacin สามารถแตกตวัได ้ โดยจะมีประจุท่ีต่างกนั  ดงันั้นจึงเกิดการดูดซบั

กบัเถา้แกลบไดแ้ตกต่างกนั 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาพฤติกรรมและค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี 

pH 5-8 

 

1.5 ขั้นตอนการศึกษา 

1) เกบ็และรวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เกบ็ตวัอยา่งเถา้แกลบท่ีตอ้งการศึกษา 

3) เตรียมตวัอยา่งเถา้แกลบ สารเคมี และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 

4) วิเคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของเถา้แกลบ 

5) ทดสอบ  และหา equilibrium ของการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin โดยเถา้

แกลบท่ี pH 5, 6, 7 และ 8 

6) ทดสอบ sorption edge ของยาปฏิชีวนะในตวัดูดซบัเถา้แกลบ 

7) ทดสอบการคายซบัของยาปฏิชีวนะในตวัดูดซบัเถา้แกลบ 

8) วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

9) เขียนรายงาน 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ทาํความเขา้ใจอิทธิพลของ pH ต่อการดูดซบัของยาปฏิชีวนะ norfloxacin โดยเถา้แกลบ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1  ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) 

 2.1.1 ความหมายและการจําแนกกลุ่มยาปฏิชีวนะ 

 ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) หมายถึง สารประกอบเคมีท่ียบัย ั้งการเจริญเติบโตของ

จุลชีพ เช่น แบคทีเรีย รา โปรโตซวั ยาปฏิชีวนะตวัแรกท่ีมีการคน้พบในธรรมชาติ คือ penicillin ท่ี

สร้างโดยเช้ือรา genus Penniscillium แต่ปัจจุบนัยาปฏิชีวนะส่วนมากไดม้าจากการสังเคราะห์ทาง

เคมี หรือการปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีจากสารธรรมชาติ  การแบ่งกลุ่มยาปฏิชีวนะสามารถ

จาํแนกกลุ่มยา ตามโครงสร้างทางเคมี ไดด้งัน้ี (อโนชา, 2541) 

1) กลุ่มเบตา้-แลคแทม (β-lactam antibiotics) ไดแ้ก่ enzylpenicillin, 

phenoxymethyl penicillin, amoxycillin, ampicillin, cloxacillin, cephalotin, cephaloridine  เป็นตน้ 

2) กลุ่มอะมิโนกลยัโคไซด์ (aminoglycosides) ไดแ้ก่ streptomycin, 

neomycin, gentamycin, kanamycin, tobramycin, amikacin เป็นตน้  

3) กลุ่มยาเตตร้าไซคลิน(tetracyclines) ไดแ้ก่ tetracycline, cycline, 

chlortetracycline, doxycycline, methacycline, minocycline  เป็นตน้ 

4) กลุ่มซลัโฟนาไมด(์sulfonamides) ไดแ้ก่ sulfadiazine, sulfisoxazole, 

sulfaguanidine, sulfamethoxazole, sulfadoxine, phthalylsulfathiazole เป็นตน้ 

5)  กลุ่มควิโนโลน (quinolones) ไดแ้ก่ norfloxacin, nalidixic acid, 

ofloxacin, ciprofloxacin, enrofloxacin,pefloxacin, enoxacin เป็นตน้ 

6) กลุ่มลินโคซาไมดแ์ละแมคโครไลด(์lincosamides and macrolides) 

ไดแ้ก่ lincomycin, clindamycin, erythromycin, troleandomycin, erythromycin, tiamulin, tylosine 

spiramycin, josamycin, oleandomycin, kitasamycin, rosaramicin เป็นตน้ 

7) กลุ่มโพลีเปปไทด ์(polypeptides) ไดแ้ก่ polymyxin B, bacitracin, 

colistin หรือ  polymycin E, vacomycin, teicoplanin, streptogramin เป็นตน้  

8) กลุ่มยาไนโตรฟูแรน (nitrofurans) ได้แก่ nitrofulantoin, 

nitrofurazone, furazolidone, furazolidione เป็นตน้  
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9) กลุ่มยาไรฟาไมซิน (rifamycins) ไดแ้ก่ rifampin, rifabutin เป็นตน้ 

10) กลุ่มยาคลอแรมเฟนนิคอล (chloramphenical) ไดแ้ก่ thiamphenical, 

chloramphenical เป็นตน้  

 

 2.1.2 การออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะ 

  กลไกการออกฤทธ์ิของยาปฏิชีวนะสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ  ดงัน้ี คือ 

(วฒิุนนัท,์ 2549) 

1) ยาปฏิชีวนะท่ีไปยบัย ั้งขบวนการสร้างผนงัเซลล ์(cell wall) ของ

แบคทีเรีย เม่ือผนงัเซลลถู์กรบกวน  ความดนัภายใน (osmotic pressure) จะทาํใหเ้ซลลพ์องออกและ

แตกได้ ยาพวกน้ีจึงมีคุณสมบติัในการฆ่าหรือทาํลายจุลชีพ  โดยมีกลไกการออกฤทธ์ิเรียกว่า 

bactericidal หรือ microbicidal 

2) ยาปฏิชีวนะท่ีทาํใหก้ารทาํงานของเยือ่หุ้มเซลลข์องแบคทีเรียผดิปกติ 

หรือไปขดัขวาง ขบวนการสร้างเซลลข์องแบคทีเรีย ดงันั้นการออกฤทธ์ิของยาในกลุ่มน้ีเป็นพวกท่ี

ไปฆ่าหรือทาํลายจุลชีพ (bactericidal) เช่นกนัโดยจะทาํให้การลาํเลียงอาหารเขา้ และนาํของเสีย

ออกจากเซลลผ์ดิปกติ 

3) ยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิโดยขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีน  ยา

ประเภทน้ีจะเป็นพวก bacteriostatic หรือ microbistatic หมายถึง  พวกท่ีไปยบัย ั้งการเจริญเติบโต

ของจุลชีพ ยากลุ่มน้ีไม่มีผลทาํใหแ้บคทีเรียตายแต่จะมีผลต่อการแบ่งตวัและการเพิ่มจาํนวนเท่านั้น 

4) ยาปฏิชีวนะท่ีไปรบกวนเมตาบอลิซึม  ท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของ

แบคทีเรีย 

 

 2.1.3 ยาปฏิชีวนะกลุ่มควโินโลน (quinolones) 

  ยากลุ่ม quinolones หรือปัจจุบนัมกัเรียกว่า fluoroquinolones เป็นยาปฏิชีวนะ

กลุ่มใหม่ท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึน  โดยพฒันาโครงสร้างมาจาก nalidixic acid ซ่ึงเป็นยาชนิดแรกในกลุ่ม

น้ี โดยการเพิ่มฟลูออไรดแ์ละเพิ่ม piperazine ring เขา้ไปในสูตรโครงสร้าง ทาํใหป้ระสิทธิภาพของ

ยากลุ่ม quinolones สามารถทาํลายเช้ือแบคทีเรียได้กวา้งข้ึนโดยยากลุ่มน้ีสามารถทาํลายเช้ือ

แบคทีเรียไดท้ั้งแกรมบวกและลบแต่ใชไ้ดผ้ลดีในการรักษาการติดเช้ือแกรมลบ  นอกจากน้ีการเพิ่ม 

piperazine ring ทาํใหส้ามารถออกฤทธ์ิทาํลายแบคทีเรียท่ีผลิต toxin เช่น Pseudomonas และVibrio

ไดดี้ข้ึน โดยทัว่ไปใชรั้กษาการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะและอุจจาระร่วง  ยากลุ่มน้ีทาํใหแ้บคทีเรีย

ไม่สามารถสร้างดีเอ็นเอ (DNA) ซ่ึงจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตและแบ่งตวั จึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งการ
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เจริญเติบโตของแบคทีเรีย (bacteriostatics) ยากลุ่มน้ี  ไดแ้ก่ ofloxacin, norfloxacin, enrofloxacin, 

danofloxacin, ciprofloxacin และ pefloxacin   

  การแบ่งกลุ่ม quinolones มีหลายแบบ ในท่ีน้ีจะแบ่งตาม American Association 

of Family Physicians (AAFP) ออกเป็นกลุ่มตามการฆ่าเช้ือ ดงัน้ี (ฉตัชยั, 2552) 

1) Frist generation agents: ยากลุ่มน้ีในปัจจุบนัมีการใชรั้กษาโรคนอ้ย

มาก  เน่ืองจากมีฤทธ์ิแคบกบัเช้ือแกรมลบไม่ก่ีชนิด รวมทั้งมีการกระจายตวัเขา้ไปในร่างกายไม่ดี

นกั ไดแ้ก่ nalidixic acid และ cinoxacin 

2) Second generation agents: ยากลุ่มน้ีมีฤทธ์ิกวา้งข้ึนกบัเช้ือแกรมลบ

และใชไ้ดก้บั atypical pathogen แต่ตา้นแกรมบวกไม่ดีมากนัก ยาในกลุ่มน้ีใชดี้กบัแบคทีเรีย        

แกรมลบท่ีตอ้งการออกซิเจน (aerobic gram-negative bacilli) ยาในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ lomefloxacin, 

norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin และ ciprofloxacin ถือว่ามีฤทธ์ิต่อ Pseudomonas aeruginosa    

ดีท่ีสุด 

3) Third generation agents: ยาในกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิกวา้งทั้งแกรมบวกและ  

แกรมลบและใชไ้ดดี้กบั atypical intercellular pathogen และมีฤทธ์ิตา้นแกรมบวกไดดี้ข้ึน  ไดแ้ก่ 

levofloxacin, sparfloxacin, gatifloxacin และ moxifloxacin 

4) Fourth generation agent: ยาในกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิมากข้ึนกบัเช้ือแกรมบวก 

และยงัคงมีฤทธ์ิกวา้งกบัเช้ือแกรมลบและมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ anaerobes บางชนิดดว้ย  ไดแ้ก่  ยา

travafloxacin 

 

 2.1.4 ยาปฏชีิวนะ norfloxacin 

 norfloxacin ซ่ึงอยูใ่นกลุ่ม quinolones มีลกัษณะเป็นผลึกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน 

ละลายนํ้ าได้น้อย  โดยจะไม่ละลายในสารละลายท่ีมีความเป็นเบส  แต่สามารถละลายได้ดีใน

สารละลายท่ีมีความเป็นกรด  มีคุณสมบติัเป็น amphoteric อยูใ่นสภาพท่ีไม่แตกตวัเป็นไอออนท่ี pH 

ของเลือดและนํ้าเล้ียงเซลลแ์ต่จะแตกตวัเป็นไอออนท่ี pH ต่างๆ  ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 การแตกตวัเป็นประจุของยาปฏิชีวนะ norfloxacin ในช่วง pH 3-12 

ท่ีมา : Lorphensri  et al. (2006) 

 

 norfloxacin มีจุดหลอมเหลวท่ี 227-228 ºC ตกผลึกด้วยเมทธีลีนคลอไรด ์

(methylene chloride) สามารถดูดความช้ืนไดดี้ในอากาศ  มีการสังเคราะห์ norfloxacin ข้ึนคร้ังแรก

ในปี 1980 ยา norfloxacin มีคุณสมบัติในการออกฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพอย่าง

กวา้งขวาง  สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรมลบท่ีตอ้งการออกซิเจนในการดาํรงชีวิตไดเ้กือบทั้งหมด 

และมีผลในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีไม่ตอ้งการออกซิเจนในการดาํรงชีพบางชนิด เช่น Clostridium

รวมทั้ง Pseudomonas aeruginosa และแบคทีเรียแกรมบวก เช่น Stephylococcusและ Streptococcus

นอกจากน้ียงัรวมไปถึง Mycoplasma ยา norfloxacin จดัอยูใ่นกลุ่ม fluoroquinolone ท่ีมีโครงสร้าง

และการออกฤทธ์ิต่อแบคทีเรียคลา้ยคลึงกบั nalidixic acid และ oxolinic acid แต่มีประสิทธิภาพใน

การยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไดสู้งกว่า norfloxacin เป็นยาท่ีนิยมใชใ้นการรักษาโรค

เก่ียวกับการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ  และการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ  สําหรับการ

เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ าในประเทศไทยถือไดว้า่ ยา norfloxacin เป็นยาตวัแรกๆในกลุ่ม fluoroquinolone ท่ี

นาํมาใชใ้นการรักษาโรคติดเช้ือในสัตวน์ํ้ า  ซ่ึงปัจจุบนั norfloxacin ก็ยงัเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยูท่ ั้งใน

การป้องกนัและรักษาโรคกุง้  ปลา  ตะพาบนํ้าและยงัใชใ้นการรักษาอาการเก่ียวกบัทางเดินปัสสาวะ

ของสุกรและสัตวปี์กอีกดว้ย (ฉัตชยั, 2552) ลกัษณะสมบติัโดยทัว่ไปของ norfloxacin มีดงัน้ี 

(Zhang, 2009) 
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สูตรเคมี C16H18FN3O3 

ช่ือทางเคมี 3-Quinolinecarboxylic  acid,1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-

piperazinyl) -1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3 

quinolinecarboxylic acid (ภาพท่ี 2) 

 
 

ภาพที ่2 สูตรโครงสร้างทางเคมีของ norfloxacin 

ท่ีมา : Liu  et al. (2011) 

CAS No 70458-98-7  

ช่ือทางการค้า Amicrobin (Hobson), Baccidal (Kyorin,Liade), Bareazar, Buccidal, Noroxin, 

Noroxine, Zoroxin (MSD), Esclebin (Boizot), Fulgram (ABC), lexinor (Astra, 

Olic), Nalion (Lesvi), Noracin (Chew), Norsa (Shiwa), Oranor (A.F.), 

Sebercim (ISU), Uroctal (Funk)  

นํา้หนักโมเลกลุ 319.33 

องค์ประกอบ คาร์บอน 60.18 %, ไฮโดรเจน 5.68 %, ฟลูโอรีน 5.95 %, ไนโตรเจน 13.16 %, 

และออกซิเจน 15.03 %  

ค่าการละลายนํา้ 161,000 mg/L (pH 5) 

 400 mg/L (pH 7) 

910 mg/L (pH 9) 

Log Dow -1.7 (pH 5) 

 -1.0 (pH 7) 

 -1.63 (pH 9)   

pKa1 6.22 

pKa2 8.51 (Lorphensri et al., 2006) 

pH เม่ือละลายในนํ้าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 4.5-5.0  
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 norfloxacin มีคุณสมบติัในการยบัย ั้งการสร้าง DNA ของแบคทีเรีย  โดยมีผลต่อ

เอน็ไซม ์DNA gyrase เป็นตวัช่วยเร่งปฏิกิริยาในการบิดเกลียว DNA ของแบคทีเรีย  จึงมีผลต่อ

ปฏิกิริยา catenation- decatenation (การแตกพนัธะภายใน DNA ในระหว่างการแยกโครโมโซม) 

เกิดการยบัย ั้งขบวนการ transcription ของแบคทีเรีย และการซ่อมแซม DNA (DNA repair) ซ่ึงมี

ฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือท่ีไม่ตอ้งอาศยัการแบ่งตวัของแบคทีเรีย 

 

 2.1.5 สรรพคุณในการรักษา 

 ในคน norfloxacin ใชใ้นการรักษาโรคติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ ทางเดิน

อาหาร และหนองใน  สาํหรับสัตว ์ ยากลุ่ม quinolones ใชไ้ดดี้กบัการติดเช้ือแกรมลบในทางเดิน

ปัสสาวะ ส่วนยาพวก fluoroquinolones ใชไ้ดดี้กบัการติดเช้ือท่ีผิวหนงั  กระดูก  ทางเดินหายใจ 

ทางเดินปัสสาวะ   ต่อมลูกหมาก  และทางเดินอาหาร  นอกจากน้ีย ังใช้ได้ดีต่อการติดเช้ือ

Mycoplasma 

 ในโค  แพะ  และแกะ  ใชย้าพวก fluoroquinolones ในการรักษาโรคปอดปวมท่ี

เกิดจากเช้ือ Mycoplasmabovis และ Pasteurella 

 ใ น สุ ก ร ใ ช้ เ ป็ น ย า ตั ว เ ลื อ ก  (drug of choice) ต่ อ ก า ร ติ ด เ ช้ื อ

Mycoplasmahyponeumoniae และใช้ไดดี้ในการรักษาโรคปอดบวมท่ีเกิดจากเช้ือ Pasteurella 

multocida ทอ้งเสียจากเช้ือ Esherichia coil โรค Samonellosis และ Mastritis-Metritis-Agalactia 

syndrome 

 ในสุนขัและแมว ใชใ้นการรักษาการติดเช้ือท่ีไวต่อ fluoroquinolones ทั้งในทาง

เดินปัสสาวะ ทางเดินหายใจ ผวิหนงั สาํไส ้อาการต่อมลูกหมากอกัเสบ  และโรค osteomyelitis 

 ในสัตว์ปีกใส่นํ้ าให้กินเพื่อรักษาการติดเช้ือ Mycoplasma, Bordetellosis, 

Erysipelas, Escherichia coli และHaemophilus paragallinarum โรค Fowl cholera และ 

Salmonellosis (กมลชยั, 2550) 

 

2.1.6 แหล่งของยาปฏิชีวนะในส่ิงแวดล้อม  

 ยาปฏิชีวนะถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายเพื่อรักษาโรคในมนุษยต์ั้งแต่ปี 1993 หลงัจากท่ี

ยาเพนนิซิลินออกวางจาํหน่ายในตลาด มีรายงานในปี 1996  วา่ในสหภาพยโุรปมีการใชย้าปฏิชีวนะ

ถึง 10,200 ตนั คร่ึงหน่ึงของปริมาณน้ีเป็นยาท่ีใชใ้นการรักษาโรค  และใชก้ระตุน้การเจริญเติบโต

ของสัตว ์ ต่อมาในปี 1999  ตวัเลขการใชย้าในสหภาพยโุรปและในสวิตเซอร์แลนดเ์พ่ิมข้ึนเป็น  

13,288 ตนั  65% ของยาท่ีใชน้ี้เป็นยาท่ีใชก้บัมนุษย ์29%  เป็นยาท่ีใชรั้กษาโรคสัตว ์และ  6%  เป็น
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ยาท่ีใชใ้นการกระตุน้การเจริญเติบโตในสตัว ์ ในสวีเดนเพียงประเทศเดียวเฉพาะยาเพนนิซิลินมีการ

ใชม้ากถึง  27  ตนัต่อปี  ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีรายงานไว ้ในปี 2003  (Lindberg, 2006)  ในสหรัฐอเมริกา

การผลิตยาปฏิชีวนะในปี  2000  มีปริมาณถึง  16,200  ตนั  70%  ของยาท่ีผลิตข้ึนมาน้ีถูกนาํไปใช้

ในการปศุสัตว ์ U.S. Food and Drug Administration Center for Veterinary Medicine (CVM)  

รายงานว่าในปี  2001  ยาปฏิชีวนะท่ีถูกขายไปมีปริมาณ  32,540 กิโลกรัมและลดลงเลก็นอ้ยในปี  

2002  เป็น  24,475  กิโลกรัม (MacMillan et al, 2002)  สาํหรับในประเทศไทยมีรายงานว่าในปี 

2006 มีการนาํเขา้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfonamide  มากกว่า 114 ตนั  fluorquinolones  มากกว่า 70 ตนั  

และยาในกลุ่ม  chloramphenicol มากกว่า 3 ตนั  จากตวัเลขปริมาณการใชย้าเหล่าน้ีจะเห็นไดว้่ายา

ปฏิชีวนะมีโอกาสจะแพร่กระจายในส่ิงแวดลอ้มไดสู้งมาก  เน่ืองจากยาส่วนหน่ึงจะถูกขบัถ่าย

ออกมากบัส่ิงปฏิกลูโดยไม่มีการเปล่ียนสภาพ (Liu et al.,  2011) ดงันั้นส่ิงปฏิกลูจากมนุษยแ์ละสัตว์

จึงเป็นแหล่งท่ีมาท่ีสําคญัของยาปฏิชีวนะในส่ิงแวดลอ้ม  รายงานท่ีตีพิมพใ์นทศวรรษท่ีผ่านมา  

แสดงให้เห็นว่ายาปฏิชีวนะไดป้นเป้ือนอยูใ่นนํ้ าโสโครก  นํ้ าท้ิงจากโรงพยาบาล  นํ้ าท้ิงจากระบบ

บาํบดันํ้าเสียชุมชน  กากตะกอน  ดิน  มูลสตัว ์ นํ้ าใตดิ้นและนํ้าผวิดิน  ตวัอยา่งเช่น  การตรวจพบยา

ปฏิชีวนะ ciprofloxacin ปริมาณ  5.6-101  µg/L ในนํ้ าท้ิงจากโรงพยาบาลในประเทศสวีเดน 

(Lindberg et al., 2004) หรือในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีรายงานว่านํ้ าท้ิงชุมชนมียา norfloxacin  

ปนเป้ือน  0.27-0.367 µg/L (Lindberg, 2006) นอกจากในนํ้ าท้ิงแลว้  มูลสัตวเ์ป็นแหล่งท่ีมาของยา

ปฏิชีวนะในส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญ  เพราะปัจจุบันมีการนํามูลสัตว์มาใช้ในการทาํปุ๋ยกันอย่าง

แพร่หลาย (Hamscher et al., 2002; Schmitt, 2003) ปริมาณยาปฏิชีวนะท่ีพบในมูลสัตวมี์รายงานว่า

อยูใ่นช่วง  250-2,500  µg/kg  ข้ึนกบัชนิดของอาหารและชนิดของสตัว ์ ยาบางอยา่งพบในปริมาณท่ี

สูง เช่น พบยา chlortetracycline และ tyrosin ในมูลสุกรสูงถึง 7.9 mg/L  และ5.2  mg/L  ตามลาํดบั 

(Sukul and Spitetter, 2006) เน่ืองจากยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ละลายนํ้ าไดค้่อนขา้งดี  ดงันั้นยาท่ีอยูใ่น

มูลสัตวจึ์งมีโอกาสจะละลายออกมา  และปนเป้ือนไปตามแหล่งนํ้ าต่างๆ  ตวัอย่างเช่นปริมาณยา

ปฏิชีวนะท่ีพบในนํ้าท้ิงจากฟาร์มสุกรดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ยาปฏิชีวนะทีพ่บในนํา้ทิง้จากฟาร์มสุกร 

Classes Antibiotics Concentrations in flush water 

(µg/L) 

sulfonamides 

macrolides 

tetracyclines 

aminoglycoside 

sulfamethazine 

tyrosin 

oxytetracycline 

lincomycin 

971 

116 

232 

116 

ท่ีมา : Boonsaner (2009) 

 

 2.1.7 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยาปฏิชีวนะกับการสะสมของยาใน

ส่ิงแวดล้อม 

 ยาปฏิชีวนะถูกแบ่งกลุ่มโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของยา  

คุณสมบติัเหล่าน้ี เช่น  ค่าการละลายนํ้ า  ค่า Kow(octanol/water partition coefficient)  ขนาดของ

โมเลกุล มีความสาํคญักบัการแพร่กระจาย  การถูกดูดซบัและการสะสมในส่ิงแวดลอ้ม  ยาในกลุ่ม  

sulflonamides  และ fluoroquinolones  เป็นกลุ่มของยาปฏิชีวนะท่ีจะแพร่กระจายในแหล่งนํ้ าได้

ดีกวา่ยาในกลุ่ม macrolides  เน่ืองจากยา 2 กลุ่มแรกมีค่าการละลายสูงกวา่ macrolides  

 สําหรับค่า Kowโดยทัว่ไปจะมีความสัมพนัธ์ในเชิงเส้นตรงกบั  soil sorption 

capacity (Kd) และ accumulation (Kb) ส่วนใหญ่ถา้สารอินทรียท่ี์มีค่า Kow สูง  ก็จะถูกดูดซบัในดิน

ไดดี้แต่ขอ้สรุปทาํนองน้ียงัไม่ชดัเจนในกรณีของยาปฏิชีวนะ  เน่ืองจากยาในกลุ่ม quinolones  ถูก

ดูดซบัในดินไดดี้  มีค่า Koc (organic carbon sorption capacity) ค่อนขา้งสูง  เช่น efromycin มีค่า Koc 

ในดินหลายชนิดอยูร่ะหว่าง 580-1,100 (Dobel et al., 2002) แต่ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม quinolones น้ี

มกัจะมีค่า bioaccumulation factor ตํ่า  มีเพียงไม่ก่ีตวัท่ีมีค่า log Kow มากกว่า 2 จึงเป็นท่ีทราบอยา่ง

คร่าวๆ  ว่ายาปฏิชีวนะท่ีมีคุณสมบติัเป็น monoprotic (แตกตวัให้ H+ ไดเ้พียงคร้ังเดียว) หรือ 

polyprotic (แตกตวัให ้H+ ไดม้ากกว่าสองคร้ัง) ความสัมพนัธ์ระหว่าง Kow และ bioaccumulation 

factor  มกัไม่เหมือนกบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง Kow  และ  Kb  ของสารประกอบอินทรียอ่ื์นๆ  

 นอกจากน้ีขนาดของโมเลกุลเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีอาจจะมีผลต่อการดูดซับ มี

รายงานว่า ยา oxytetracycline มีค่าสัมประสิทธ์ิการดูดซับสูงกว่ายา tylosin ในดินชนิดเดียวกนั  

เน่ืองจากยา tylosin  มีขนาดโมเลกลุท่ีใหญ่กวา่จึงถูกดูดซบัไดแ้ค่ตามพ้ืนผวิภายนอกของอนุภาคดิน

เหนียว  ขณะท่ี oxytetracycline  มีโมเลกุลท่ีเล็กกว่าจึงสามารถแทรกเขา้ไปในช่องว่างระหว่าง
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อนุภาคของดินเหนียว พร้อมๆไปกบัการถูกดูดซับท่ีพื้นผิวภายนอก  ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ระหวา่งสมบติัทางกายภาพและเคมี  และพฤติกรรมของยาปฏิชีวนะในส่ิงแวดลอ้มยงัไม่ชดัเจนตอ้ง

มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 

 

 2.1.8 การปนเป้ือนและการสลายตัวของยาปฏิชีวนะในส่ิงแวดล้อม 

 ยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นฟาร์มเล้ียงสัตวจ์าํพวกหมู  ไก่   หรือปลา  มกัจะ

แพร่กระจายเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มผ่านทางเศษอาหารท่ีมียาปฏิชีวนะผสมอยู่หรือผ่านทางมูลและส่ิง

ขบัถ่ายของสตัว ์ ดงันั้นหนทางท่ียาปฏิชีวนะจะแพร่กระจายเขา้สู่พื้นท่ีเกษตรกรรมจึงเกิดจากการใช้

มูลสัตวเ์ป็นปุ๋ยเป็นส่วนใหญ่ ท่ีผ่านมาในพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีการใชมู้ลสัตวเ์ป็นปุ๋ย  มีการตรวจ

พบยาปฏิชีวนะหลายชนิด (Hamscher et al., 2002; De Liguoro et al., 2003) ซ่ึงยาท่ีพบเหล่าน้ีมี

รายงานวา่ส่วนใหญ่เป็นยาท่ีถูกผสมในอาหารสตัวไ์ม่ไดเ้กิดจากการฉีดหรือกินเพื่อรักษาโรคขณะท่ี

สัตวเ์จบ็ป่วย (Thavornyutikarn and Thongnun, 2002; De Liguoro et al., 2003; Maki et al., 2006) 

ยาปฏิชีวนะ สามารถเคล่ือนยา้ยเขา้สู่พืชได ้ โดยมีรายงานการตรวจพบการเคล่ือนท่ีของยา 

norfloxacin จากดินไปสู่รากของถัว่เหลือง (Boonsaner and Hawker, 2010)     

KÜmmerer  (2003) รายงานว่า  norfloxacin เป็นหน่ึงในยากลุ่ม   fluoroquinolone  

ท่ีถูกพบบ่อยมากในส่ิงแวดลอ้ม จากการสํารวจ ในประเทศจีนช่วงหลายปีท่ีผ่านมา norfloxacin 

เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่ม  fluoroquinolone ท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายทั้งในมนุษยแ์ละสัตว ์โดยถูกใชม้าก

เป็นอนัดบัสองรองจาก  levofloxacin (Cui et al., 2011) ผลจากการใชอ้ยา่งแพร่หลายทาํใหมี้การ

ตรวจพบยา norfloxacin ในหลายแห่ง  เช่น  Zhao et al. (2010) สาํรวจปริมาณยาปฏิชีวนะตกคา้งใน

มูล ไก่ หมู และววั พบวา่ norfloxacin ตกคา้งในมูลไก่สูงสุดถึง 225.45 mg/kg  เม่ือเร็วๆน้ี  Xu et al., 

(2007) พบการปนเป้ือนของยาปฏิชีวนะ  norfloxacin ในบริเวณอ่าว Harbor ของประเทศฮ่องกง  

และในแม่นํ้า Pearl ในมณฑล Guangzhou ทางตอนใตข้องประทศจีน  ทุกช่วงการตรวจวดัตลอดทั้ง

ปี  โดยปริมาณท่ีพบอยูร่ะหว่าง 117-251 mg/L  ในประเทศอ่ืนๆ  เช่น  ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์มี

รายงานว่าพบ norfloxacin ในกากตะกอนของระบบบาํบดันํ้ าเสียโดยมีช่วงความเขม้ขน้ตั้งแต่ 1.54-

2.37 mg/kg  (โดยนํ้ าหนกัแหง้) นอกจากน้ียงัพบในดินซ่ึงเอากากตะกอนของระบบบาํบดันํ้ าเสียไป

ผสมในช่วง 0.27-0.32 mg/kg  (โดยนํ้ าหนกัแห้ง)  สาํหรับในนํ้ าท้ิงจากระบบบาํบดันํ้ าท้ิงชุมชน

หลายแห่งกมี็รายงานวา่พบ norfloxacin ช่วงตั้งแต่  39-489 ng/L  (Golet et al., 2003)   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

ยาปฏิชีวนะท่ีสะสมในดินจะสลายตวัไดช้า้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัลกัษณะสมบติัของ

ดิน  ระยะเวลา  และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  การยอ่ยสลายโดยแสงจะไม่มีผลต่อยาปฏิชีวนะใน

ดิน (Schmitt et al., 2003) ส่วนการยอ่ยสลายยาปฏิชีวนะโดยจุลินทรียจ์ะเกิดข้ึนแตกต่างกนัไปตาม

ชนิดของยา มีรายงานว่ายากลุ่ม quinolones ซ่ึงถูกดูดซบัในดินถูกย่อยสลายไดช้า้กว่า sulfadiazine 

และ trimetroprin (Halling-Sorenson et al., 2003) หรือในกรณีท่ีพบว่า oxytetracycline ถูกยอ่ย

สลายไดดี้ทั้งในสภาพท่ีมีและไม่มีออกซิเจน (เช่น ในระบบการผลิตแก๊สมีเทน) ขณะท่ียากลุ่ม β-

lactam ยอ่ยสลายไปไดเ้พียงบางส่วน แต่ยา ciprofloxacin และ sulfonamide ไม่ถูกยอ่ยสลายเลย 

(Huang et al., 2005) 

 

2.1.9 อนัตรายของยาปฏชีิวนะทีป่นเป้ือนในส่ิงแวดล้อม 

 จากรายงานท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่  ปริมาณยาปฏิชีวนะท่ีพบในส่ิงแวดลอ้มไม่สูงมาก

พอท่ีจะมีผลเสียต่อสตัวห์รือพืชในทนัที  แต่การไดรั้บยาปฏิชีวนะอยา่งต่อเน่ืองผา่นทางการใชมู้ล

สตัว ์  หรือการกาํจดัของเสียอาจจะทาํใหเ้กิดการสร้างภูมิตา้นทานต่อยาในจุลินทรียก์ลุ่มต่างๆ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่  กลุ่มท่ีทาํใหเ้กิดโรค  และถา้เป็นดงันั้นกจ็ะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของมนุษยใ์น

ไม่ชา้ (Kochansky, 2000) ยาปฏิชีวนะบางตวัมีผลต่อการทาํงานของจุลินทรีย ์ ในระบบการยอ่ย

สลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน  ทาํใหป้ระสิทธิภาพของระบบดงักล่าวลดลง  (Hamscher et al., 2002) ยา

ปฏิชีวนะท่ีสะสมอยูใ่นดินนั้นอาจจะถูกตรึงเอาไวบ้นอนุภาคของดินเหนียว  แต่ยาดงักล่าวกย็งัอยู่

ในสภาพท่ีออกฤทธ์ิไดดี้ ลกัษณะเช่นน้ีอาจทาํใหจุ้ลินทรียก์ลุ่มท่ีมีความสามารถตา้นทานต่อยา

ปฏิชีวนะชนิดดงักล่าวเจริญเติบโตไดดี้กวา่กลุ่มอ่ืนๆ  มีรายงานวา่จุลินทรียมี์การด้ือยาในกลุ่ม 

fluoroquinolones  เช่น  Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas 

maltophilia และ Staphylococcus โดยเกิดการกลายพนัธ์ุท่ี gyrA และ gyrC ซ่ึงเป็นหน่วยยอ่ยของ 

DNA gyrase (Vila et al., 2006)  ความตา้นทานต่อยาปฏิชีวนะสามารถถ่ายทอดระหวา่งแบคทีเรีย

แต่ละกลุ่มได ้  เช่น  ยนีส์ท่ีตา้นทานยา tetracycline, sulpamethoxazole-trimethoprim, streptomycin 

และ erythromycin สามารถถ่ายทอดจาก Vibiro cholrrae ไปยงั Esherichia coil  และในระหวา่ง 

Esherichia coil  ดว้ยกนัเอง   (Zahid et al., 2009)  การคน้พบน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่  มีโอกาสสูงท่ี 

แบคทีเรียก่อใหเ้กิดโรคจะไดรั้บการส่งผา่นยนีส์ท่ีตา้นทานยาปฏิชีวนะ  
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2.2 การดูดซับ 

 2.2.1 หลกัการดูดซับ 

 การดูดซับจะเกิดข้ึนระหว่างเฟส 2 เฟส โดยเกิดอนัตรกิริยาท่ีพื้นท่ีผิวสัมผสั 

(interface) ซ่ึงเป็นพื้นท่ีผิวสัมผสัระหว่างของเหลวและแก๊ส ของแข็งและแก๊ส ของแข็งและ

ของเหลว ของเหลวและของเหลวสารท่ีผวิเกิดการดูดซบัเรียกว่า ตวัดูดซบั (adsorbent) ส่วนสารท่ี

ถูกดูดซบัเรียกว่า ตวัถูกดูดซบั (adsorbate) สามารถแบ่งการดูดซบัท่ีเกิดข้ึนระหว่างตวัดูดซบักบัตวั

ถูกดูดซบัออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (รัตนาและสุนนัทา, 2542; ปนดัดา, 2551) 

1) การดูดซบัทางกายภาพ (physical adsorption) เป็นการดูดซบัดว้ยแรง

ยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกุลอยา่งอ่อนๆและเป็นแรงท่ีไม่กาํหนดทิศทาง  เช่น  แวนเดอร์วาลว์ หรือ

พนัธะไฮโดรเจน  โดยพบว่าแรงน้ีไม่มีพลงังานเขา้มาเก่ียวขอ้ง  ความร้อนของการดูดซบัมีค่านอ้ย 

สามารถกาํจดัตวัถูกดูดซบัออกจากผิวของวสัดุดูดซบัไดง่้าย  และอาจเกิดการดูดซบัแบบเชิงซอ้น

หลายๆชั้นได ้ (multilayer) โดยการดูดซบัชนิดน้ีสามารถเกิดไดท่ี้อุณหภูมิปกติและจะเกิดข้ึนอยา่ง

รวดเร็วทนัทีท่ีโมเลกุลเคล่ือนท่ีมาสัมผสับริเวณผวิหนา้ตวัดูดซบั  ทั้งน้ีเม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิหรือ

เพิ่มความดนัจะทาํให้ความสามารถของการดูดซบัลดลง  เน่ืองมาจากตวัถูกดูดซบัจะเคล่ือนท่ีออก

จากตวัดูดซบั (desorption) ซ่ึงเป็นการนาํตวัดูดซบัท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง 

2) การดูดซบัทางเคมี (chemical adsorptions) เป็นการดูดซบัท่ีเกิดข้ึน

เม่ือตวัถูกดูดซบัเกิดพนัธะเคมีกบัตวัดูดซบั  เช่น  การใชว้าเลนซ์อิเลก็ตรอนร่วมกนั  เป็นตน้  ซ่ึงจะ

ส่งผลใหต้วัถูกดูดซบัเดิมเกิดการเปล่ียนแปลง  คือ  มีการทาํลายแรงยดึเหน่ียวระหว่างอะตอมหรือ

กลุ่มอะตอมเดิม  จากนั้นจะมีการจดัเรียงอะตอมเป็นสารประกอบใหม่โดยมีพนัธะเคมีซ่ึงเป็นพนัธะ

ท่ีแขง็แรง  มีพลงังานกระตุน้เขา้มาเก่ียวขอ้ง  ความร้อนของการดูดซบัมีค่าสูง  พนัธะทางเคมีท่ี

เกิดข้ึนเป็นแรงยดึเหน่ียวท่ีมีความแขง็แรง จึงทาํใหก้ารกาํจดัตวัถูกดูดซบัออกจากวสัดุดูดซบัทาํได้

ยากหรือนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดย้าก  เพราะองคป์ระกอบท่ีถูกดูดซบัมีการเปล่ียนแปลงสมบติัทางเคมี 

และการดูดซบัจะเป็นแบบชั้นเดียว (monolayer) 

3) การดูดซบัแบบแลกเปล่ียน (exchange) เป็นการดูดซบัท่ีเกิดข้ึนเม่ือตวั

ถูกดูดซับกบัตวัดูดซับเป็นไอออนท่ีมีประจุตรงขา้มกนัหรืออาจเกิดจากการแทนท่ีของประจุท่ีผิว

ของวสัดุดูดซบักบัไอออนของตวัถูกดูดซบั 

4) การดูดซบัแบบเจาะจง (specific adsorption) เป็นการดูดซบัท่ีเกิดข้ึน

เม่ือมีแรงยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกุลตวัดูดซบักบัตวัถูกดูดซบัท่ีมีหมู่ฟังกช์นัแนลอยูบ่นผวิ แต่ตวัดูด

ซบัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง  การดูดซบัชนิดน้ีจะมีค่าพลงังานในการยึดเหน่ียวอยู่ระหว่าง
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พลงังานของการดูดซบัทางกายภาพและการดูดซบัทางเคมี  โดยการดูดซบัท่ีเกิดข้ึนนั้นจะข้ึนอยูก่บั

ชนิดของตวัดูดซบักบัตวัถูกดูดซบัชนิดนั้นๆ 

 

 2.2.2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการดูดซับ  

1) ขนาดและพื้นท่ีผิวของตัวดูดซับ  ความสามารถในการดูดซับมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพื้นท่ีผิวจาํเพาะ  เน่ืองจากตวัดูดซับท่ีมีพ้ืนท่ีผิวมากจะสามารถดูดซับ

โมเลกุลของสารท่ีถูกดูดซับได้มากกว่าตัวดูดซับท่ีมีพื้นท่ีผิวน้อย  ส่วนอัตราการดูดซับจะ

แปรผกผนักบัขนาดของตวัดูดซบั  เช่น  คาร์บอนผง (PAC) มีอตัราเร็วในการดูดซบัสูงกว่าคาร์บอน

แบบเกร็ด (GAC) 

2) ขนาดและลกัษณะของสารดูดซบั  ความสามารถในการละลายนํ้ าของ

ตวัถูกละลายเป็นปัจจยัสาํคญัในการดูดซบั เน่ืองจากการดูดซบัจะเพิ่มข้ึนเม่ือความสามารถของตวั

ถูกละลายลดลง  เพราะในการดูดซบัตวัถูกละลายจะตอ้งถูกแยกออกจากตวัทาํละลาย  ดงันั้นสารท่ี

ไม่ละลายนํ้า หรือละลายไดน้อ้ยจะสามารถถูกดูดซบัไดดี้ นอกจากน้ีแลว้ขนาดของสารหรือโมเลกลุ

มีความสัมพนัธ์กบัการดูดซบั  คือ  ถา้อตัราการเคล่ือนท่ีภายในรูพรุนเป็นอตัราควบคุมกลไกแลว้ 

ความสามารถในการดูดซับจะแปรผกผนักบัขนาดโมเลกุลของตวัดูดซับ คือเม่ือนํ้ าหนักโมเลกุล

เพิ่มข้ึนความสามารถในการดูดซบัจะลดลง (ประรัชกรณ์, 2546) 

3) พีเอช มีอิทธิพลต่อการแตกตวัเป็นไอออนและการละลายนํ้ าของสาร

ต่างๆ ดงันั้นจึงมีผลต่อการดูดซับดว้ย  โดยทัว่ไปไฮโดรเจนไอออนเองก็เป็นไอออนท่ีสามารถ

เกาะติดกบัพื้นผวิของตวัดูดซบัไดดี้ 

4) อุณหภูมิ มีอิทธิพลต่ออตัราเร็วและขีดความสามารถในการดูดซับ 

เน่ืองจากอัตราเร็วเพิ่มข้ึนตามการเพิ่มของอุณหภูมิและลดลงตามการลดของอุณหภูมิ แต่ขีด

ความสามารถในการดูดซบัจะลดลงท่ีอุณหภูมิสูงและจะเพิ่มข้ึนท่ีอุณหภูมิตํ่า  ทั้งน้ีเพราะการดูดซบั

เป็นปฏิกิริยาแบบ exothermic 

5) เวลาสัมผสั เป็นพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการดูดซับ 

โดยเวลาท่ีสัมผสัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการดูดซบัเพียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น  ซ่ึงถา้เวลาท่ี

สมัผสัเลยจากช่วงน้ีไปแลว้กจ็ะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซบัเลย 

6) ความป่ันป่วน  อตัราเร็วในการดูดซบัอาจข้ึนอยูก่บั film diffusion 

หรือ pore diffusionซ่ึงแลว้แต่ความป่ันป่วนของระบบ ถา้นํ้ ามีความป่ันป่วนตํ่า  ฟิลม์นํ้าลอ้มรอบตวั

ดูดซบัจะมีความหนาแน่นมากทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลท่ีจะเขา้ไปในตวัดูด

ซบั ดงันั้น  การแพร่ภายนอกเป็นปัจจยัท่ีกาํหนดอตัราเร็วของการดูดซบั  ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มี
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ความป่ันป่วนสูงจะเกิดฟิลม์บาง  ทาํให้การแพร่ภายในเป็นปัจจยักาํหนดอตัราเร็วของการดูดซับ 

ความป่ันป่วนในถงัการดูดซบั คือ ความเร็วของนํ้ าท่ีผา่นถงัต่อหน่วยพื้นท่ีหนา้ตดั  ซ่ึงตามทฤษฎีถา้

เพิ่มความเร็วจะทาํให้อตัราเร็วในการดูดซับเพิ่มข้ึนเน่ืองจากความป่ันป่วนสูงข้ึน (ประรัชกรณ์, 

2546) 

 

 2.2.3 สมดุลการดูดซับ (adsorption equilibrium) 

 การดูดซบัในสารละลายมีผลต่อความเขม้ขน้ของตวัถูกละลายหรือตวัถูกดูดซบั

บนผวิของสารดูดซบั  ตวัถูกละลายท่ีถูกดูดซบัมีแนวโนม้จะหลุดออกสู่สารละลาย  เม่ือปริมาณของ

การดูดซับและหลุดออกจากผิวมีจาํนวนเท่ากนั  อตัราการดูดซับและการหลุดออกจะเขา้สู่สภาวะ

คงท่ี (equilibrium state) หรือเรียกว่า สมดุลการดูดซบั (adsorption equilibrium) ท่ีจุดน้ีจะไม่มีการ

เปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของตวัถูกดูดซับ  สมดุลน้ีเป็นลกัษณะเฉพาะของระบบทั้งหมด  การ

แสดงปริมาณของตวัถูกละลายท่ีถูกดูดซบัต่อหน่วยของตวัดูดซบั  ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ท่ีจุด

สมดุลในสารละลายท่ีอุณหภูมิคงท่ี  เรียกว่า  ไอโซเทอร์มของการดูดซับ (adsorption isotherm)  

โดยทัว่ไปไอโซเทอร์มจะเป็นกราฟท่ีพลอ็ตระหว่างความเขม้ขน้ของตวัถูกดูดซบัในสารละลายกบั

ปริมาณสารถูกดูดซบับนสารดูดซบั  และอาจมีการพลอ็ตแบบอ่ืน  บางคร้ังมีการใชพ้ื้นท่ีผิวเขา้มา

เก่ียวขอ้ง  โดยนาํมา normalized  ปริมาณสารท่ีถูกดูดซบัได ้(Hani et al., 2005)    

 

 2.2.4 ไอโซเทอร์มของการดูดซับ (adsorption isotherm)  

 ไอโซเทอร์มของการดูดซบั  คือ  กราฟท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสาร

ท่ีถูกดูดซบักบัความเขม้ขน้ของสาร  ณ  จุดสมดุลท่ีอุณหภูมิคงท่ี  ในการศึกษาไอโซเทอร์มจะตอ้งมี

การทาํการทดลองหาปริมาณของสารท่ีถูกดูดซบัต่อนํ้ าหนกัของวสัดุดูดซบั  เพื่อนาํค่าท่ีไดจ้ากการ

ทดลองดงักล่าวไปเขียนกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณสารท่ีถูกดูดซบักบัความเขม้ขน้ท่ี

จุดสมดุลท่ีอุณหภูมิคงท่ี  

 การอธิบายถึงภาพแบบต่างๆของไอโซเทอร์มการดูดซบัของเหลวสามารถทาํได้

โดยอาศยัแบบจาํลองต่างๆ  แบบจาํลองท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในปัจจุบนัไดแ้ก่ (เดชา,  2552) 

1) แบบจาํลองการดูดซบัของเหลวของแลงเมียร์  (Langmuir’s isotherm) 

 สมการของแลงเมียร์ถูกอธิบายโดย Irving Langmuirในปี 1918 เพื่อ

อธิบายการดูดซบัโมเลกุลของแก๊สบนพื้นผิว  และถูกประยุกตใ์ชค้ร้ังแรกกบัดินโดย Fride และ 

Shapiro ในปี 1956 นอกจากน้ียงัใชใ้นการอธิบายการดูดซบัฟอตเฟสบนดินโดย Olsen และ 
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Watanabe ในปี 1957 หลงัจากนั้นไดมี้การใชส้มการของแลงเมียร์กนัอยา่งแพร่หลายในการอธิบาย

การดูดซบับนผวิของคอลลอยด ์ ซ่ึงสามารถใชไ้ดดี้ท่ีสุดเม่ืออธิบายการดูดซบัท่ีมีความเขม้ขน้ตํ่าๆ  

สมมติฐานของสมการแลงเมียร์ 

 - การดูดซบัจะเกิดข้ึนบนพ้ืนผวิท่ีมีพ้ืนท่ีในการดูดซบัท่ีแน่นอนและ

พื้นท่ีนั้นๆ เกิดการดูดซบัโมเลกุลไดเ้พียงชั้นเดียวเท่านั้น (monolayer) การดูดซบัท่ีเกิดข้ึนสามารถ

ผนักลบัได ้

 - จะไม่มีการเคล่ือนยา้ย หรือเปล่ียนแปลงตาํแหน่งของไอออน หรือ

โมเลกลุท่ีถูกดูดซบับนพื้นผวิของตวัดูดซบั 

 - พลงังานในการดูดซบัจะเท่ากนัในทุกพื้นท่ีของการดูดซบั และไม่มี

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งไอออนหรือโมเลกลุท่ีถูกดูดซบั 

 ความสัมพนัธ์ท่ีจุดสมดุลของสารดูดซบัและสารถูกดูดซบัในระบบมี

ลกัษณะโคง้คว ํ่า  สมการของการดูดซบัจะสามารถอธิบายไดโ้ดยแบบจาํลองการดูดซบัของเหลว

ของแลงเมียร์ (Langmuir’ s  isotherm) ดงัน้ี 

 qe = 𝑏𝑞𝑚·𝐶𝑒
1+b ·𝐶𝑒

   ....……….......................………………………….(1) 

 

 โดย qm = ปริมาณสูงสุดของสารถูกดูดซบัต่อปริมาณของ 

ตวัดูดซบัแบบชั้นเดียว (µg/mg) 

 qe = ปริมาณสารถูกดูดซบับนสารดูดซบั (µg/mg) 

 b  = ค่าคงท่ีของสมการแลงเมียร์ 

 Ce =  ความเขม้ขน้ของตวัถูกละลายในสารละลายท่ีจุดสมดุล 

                      ปริมาณสมดุลดูดซับจาํเพาะสูงสุด (qm) และค่าคงท่ีดูดซับของ      

แลงเมียร์ (b) สามารถคาํนวณไดจ้ากจุดตดัแกนตั้งและความชนัของความสัมพนัธ์เส้นตรงระหว่าง

ส่วนกลบัของปริมาณสมดุลดูดซบัสารดูดซบัจาํเพาะ (1/qe) กบั ส่วนกลบัความเขม้ขน้สมดุลของ

สารถูกดูดซบั (1/Ce) ตามลาํดบั ดงัสมการท่ี2 

   
𝐶𝑒
𝑞𝑒

= 1
b𝑞𝑚

+ 1
𝑞𝑚

    ………………………………………….……(2) 

 

 ถึงแมว้่าปริมาณสมดุลดูดซับสารถูกดูดซับจาํเพาะสูงสุด (qm) เป็น

พารามิเตอร์ท่ีสําคญั แต่ค่าปริมาณสมดุลดูดซับสารถูกดูดซับจาํเพาะสูงสุด (qm) ดงักล่าวอาจมิใช่ 

ปริมาณสมดุลดูดซบัสารถูกดูดซบัจาํเพาะสูงสุด (qm) ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงในระบบสารดูดซบัของเหลว

นั้น เม่ือความเขม้ขน้สมดุลของสารถูกดูดซบัในของเหลวมีค่าจาํกดั เช่น ความเขม้ขน้ของไอออน
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ชนิดต่างๆในนํ้ า มกัมีค่าน้อยกว่าค่าความสามารถในการละลายนํ้ าของสารประกอบไอออนชนิด

นั้นๆ หรือความเขม้ขน้ของความช้ืนในนํ้ามนัเป็นตน้  

2) แบบจาํลองการดูดซบัของเหลวของฟรุนดลิช(Freundlich’s isotherm) 

 เม่ือความเขม้ขน้สมดุลของสารดูดซับของเหลวมากข้ึน  ปริมาณ

สมดุลดูดซับจาํเพาะของตวัดูดซับจะมีความสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้สมดุลของสารถูกดูดซับใน

ของเหลวโดยมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้คว ํ่าหรือหงาย  แบบจาํลองของฟรุนดลิชสามารถประยกุตใ์ช้

อธิบายการดูดซบัในลกัษณะน้ีไดโ้ดยอาศยัสมการท่ี 3 ดงัน้ี 

                                             𝑞 = KF
 𝐶𝑒

1
𝑛 …………………………................... .........(3) 

 โดย q  = ปริมาณตวัถูกดูดซบัต่อนํ้าหนกัของตวัถูกดูดซบัท่ีสภาวะ 

  สมดุล (µg/mg) 

 KF = ค่าคงท่ีแสดงถึงความสามารถในการดูดซบัของตวัดูดซบั   

  (µg/mg) 

 C  = ค่าความเขม้ขน้ของตวัถูกดูดซบัท่ีสภาวะสมดุล (mg/L) 

 n  = ค่าคงท่ีแสดงถึงความแขง็แรงการดูดซบั 

 โดยเม่ือดชันีช้ีกาํลงั (n) ของแบบจาํลองน้ีมีค่านอ้ยกว่า 1 แบบจาํลอง

สมดุลดูดซบัของเหลวของ ฟรุนดลิชจะมีลกัษณะโคง้คว ํ่า  แต่ถา้ดชันีช้ีกาํลงั (n) ของแบบจาํลองมี

ค่ามากกว่า 1 แบบจาํลองสมดุลดูดซบัของเหลวของ  ฟรุนดลิชจะมีลกัษณะโคง้หงาย และค่าคงท่ี

สมดุลดูดซับของเหลวของ ฟรุนดลิช (KF) จะเปล่ียนเป็นค่าคงท่ีสมดุลการดูดซับของเหลวเฮนร่ี 

(KH)  เม่ือดชันีช้ีกาํลงั (n) ของแบบจาํลองสมดุลดูดซับของฟรุนดลิชมีค่าใกลเ้คียงหน่ึง ค่าคงท่ี

สมดุลดูดซบัของเหลวของ ฟรุนดลิช (KF)และดชันีช้ีกาํลงั (n) สามารถคาํนวณไดจ้ากจุดตดัแกนตั้ง

และความชนัของความสมัพนัธ์เสน้ตรงของค่าลอการิทึมของปริมาณสมดุลการดูดซบัสารถูกดูดซบั

จาํเพาะ (log qe) กบัค่าลอการิทึมของความเขม้ขน้สมดุลของสารถูกดูดซบัในของเหลว (log Ce) ดงั

สมการท่ี 4 

 log qe = log KF + 1
𝑛𝐹

 ………….………..………...…(4) 

 แต่เม่ือ n มีค่าเท่ากับ 1 แบบจาํลองสมดุลการดูดซับของเหลวของ     

ฟรุนดลิชจะมีลกัษณะเป็นเส้นตรงโดยมีความสัมพนัธ์ดงัสมการท่ี 5 โดย Kd  คือ partitioning 

coefficient  

 KF       =    
𝑞𝑒
𝐶𝑒

    =   Kd ………….………..………...…(5) 
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2.3 เถ้าแกลบ 

 เถา้แกลบเป็นวสัดุท่ีเหลือจากการนาํแกลบมาเผาทาํเช้ือเพลิง  ในประเทศไทยแกลบถือ

ว่าเป็นวสัดุท่ีหาไดง่้ายและมีราคาถูก  เน่ืองจากมีการเพาะปลูกขา้วภายในประเทศเป็นจาํนวนมาก 

ส่วนใหญ่แกลบจะถูกนาํมาใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิง  เน่ืองจากมีค่าความร้อนสูงเฉล่ีย 3,880 kcal/g 

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัไมฟื้น (ค่าความร้อนเฉล่ีย 4,475 kcal/g) เถา้แกลบซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเผา

แกลบมีคุณสมบติัท่ีน่าสนใจหลายอยา่ง เช่น มีความพรุน (porosity) สูง มีนํ้ าหนกัเบา มีพื้นท่ีผวิมาก

จึงมีคุณสมบติัเป็นตวัดูดซบั (adsorbent) ท่ีดี นอกจากน้ีเถา้แกลบยงัเป็นฉนวนความร้อนท่ีดีและมี

จุดหลอมเหลวสูง จากคุณสมบติัดงักล่าว ทาํใหเ้ถา้แกลบถูกนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ ดงัตาราง

ท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ประโยชน์ของเถ้าแกลบและลกัษณะการนําไปใช้ในอุตสาหกรรม 

การใช้ประโยชน์ของเถ้าแกลบ ลกัษณะการนําไปใช้ 

การผลิตแผน่เหลก็ นาํเถา้แกลบโรยท่ีผวิหนา้เพือ่ป้องกนัการเยน็ตวัของเหลก็ 

อุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละ

คอนกรีต 

ใชท้ดแทนปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละผสมในคอนกรีต

ความแขง็แรง 

การป้องกนัแมลง  นาํเถา้แกลบคลุกกบัเมลด็ถัว่เหลืองเพื่อป้องกนัดว้งแกรมห์

บีน 

ใชใ้นการก่อสร้าง ผลิตฝ้ากนัความร้อนนํ้าหนกัเบาเน่ืองจากแกลบเป็นฉนวน

กนัร้อน 

ซิลิกอนชิป  นาํเถา้แกลบมาสกดัซิลิกา 

อุตสาหกรรมอิฐทนไฟ  เน่ืองจากแกลบเป็นฉนวนกนัความร้อน และมีจุด

หลอมเหลวสูง 

ยางวลัคาไนซ์  ช่วยการวลัคาไนซ์ ของยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนเทอร์โพลิ

เมอร์ 

สารดูดซบัสารประกอบเชิงซอ้น

ทอง-ไทโอยเูรีย  

ดูดซบัสารประกอบเชิงซอ้นทองท่ีอยูใ่นภาพทอง-ไทโอยู

เรียโดยเถา้แกลบดูดซบัสารไดดี้กวา่ถ่านกมัมนัต ์

สารปรับปรุงดิน เน่ืองจากมีความเป็นรูพรุน และลดสภาพความเป็นกรด 

สารดูดซบันํ้ามนั นาํเถา้แกลบไปใชเ้ป็นสารดูดซบันํ้ามนัมีช่ือทางการคา้วา่ 

กรีสสวีป 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก บุญรักษ ์(2552) 
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นอกจากประโยชน์เหล่าน้ีแล้ว  เถ้าแกลบยงัถูกนํามาใช้ในการทาํเกษตรอินทรีย์ท่ี

ปัจจุบนัไดรั้บการส่งเสริมเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากความตอ้งการในการปรับเปล่ียนการทาํการเกษตร

ใหใ้ชส้ารเคมีและปุ๋ยเคมีนอ้ยลงเพื่อลดตน้ทุนการผลิตและลดการสะสมของสารเคมีในส่ิงแวดลอ้ม 

ทาํใหเ้กษตรกรพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเป็นการสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งหน่ึง  ในการทาํ

เกษตรอินทรียมี์การนาํวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรหลายชนิดมาผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ วสัดุเหลือใชเ้หล่าน้ี

ไดแ้ก่  มูลสตัว ์ เช่น  มูลสุกร มูลววั-กระบือ  และมูลไก่  ซ่ึงมีแร่ธาตุท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

พืช นอกจากมูลสัตวเ์หล่าน้ีแลว้เถา้แกลบซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาง่าย  มีราคาถูกยงัถูกผสมเขา้ไปในปุ๋ย

อินทรียเ์พื่อทาํใหดิ้นมีความร่วนซุยเพิ่มข้ึน  ระบายนํ้ าและอากาศไดดี้ข้ึน (สาํนกัวิจยัและพฒันาการ

เกษตร, 2550) มูลสัตวแ์ละเถา้แกลบถูกนาํมาผสมกนัในอตัราส่วนต่างๆแลว้แต่ชนิดของปุ๋ย ดงั

ตวัอยา่งในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ส่วนผสมของปุ๋ยอนิทรีย์สูตรต่างๆ 

ชนิดของปุ๋ย มูลสัตว์ ขีเ้ถ้าแกลบ 

ปุ๋ยหมกั 1 ส่วน 

1 ปีป 

3 ส่วน 

1 ปีป 

ปุ๋ยหมกัแหง้ชีวภาพ 20 กก. 

400 กก. 

20 กก. 

100 กก. 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก สาํนกัวิจยัและพฒันาการเกษตร (2550) 

 

 2.3.1 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบ 

  เถ้าแกลบมีองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่คือ  ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) 

นอกจากนั้นจะเป็นธาตุอ่ืนๆ อีกเลก็นอ้ยดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 ส่วนประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบ 

ส่วนประกอบทางเคมี เถ้าแกลบ (%) 

ซิลิกอนไดออกไซด ์(SiO2) 

อะลูมิเนียมออกไซด ์(Al2O3) 

เฟอริกออกไซด ์(Fe2O3) 

แคลเซียมออกไซด ์(CaO) 

แมกนีเซียมออกไซด ์(MgO) 

โปแตสเซียมออกไซด ์(K2O) 

โซเดียมออกไซด ์(Na2O) 

ซลัเฟอร์ไตรออกไซด ์(SO3) 

ไททาเนียมออกไซด ์(TiO2) 

94.23 

1.97 

0.91 

0.86 

0.77 

1.92 

0.05 

0.28 

0.17 

ท่ีมา : บุรฉตัร (2543)  

 

 2.3.2 คุณสมบัติในการดูดซับของเถ้าแกลบ 

 รัตนา (2542) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมการดูดซบัโลหะสามชนิดของเถา้แกลบ 

องคป์ระกอบหลกัของเถา้แกลบท่ีใชมี้คาร์บอน 0.14% และซิลิกอน 41.4% ภาพถ่ายจากกลอ้ง

จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) แสดงใหเ้ห็นรูพรุนของเถา้แกลบในลกัษณะโพรงเปิด 

มีพื้นท่ีผิวจาํเพาะขนาดเล็กและปานกลางซ่ึงหาโดยใช้สารละลายมาตรฐานแก๊สไนโตรเจนและ

เมธิลลีนบลูเท่ากบั 131.6 และ 70.0 m2/g ตามลาํดบั  การดูดซบัสารละลายโลหะโครเมียม (III) 

ตะกัว่ (II) และเงิน (I) ของเถา้แกลบดงักล่าวพบวา่มีระยะเวลาเขา้สู่สมดุลการดูดซบัประมาณ 30-60 

นาที ท่ีอุณหภูมิ 30ºC และ pH 4-5 การดูดซบัท่ีเกิดข้ึนเป็นแบบกายภาพโดยประสิทธิภาพการดูดซบั

ไม่ข้ึนอยู่กบัเลขออกซิเดชนั  โดยเงินถูกดูดซบัไดดี้ท่ีสุด รองลงมาคือโครเมียมและตะกัว่  การดูด

ซับโลหะโดยเถา้แกลบจะเกิดไดดี้ในช่วง pH ท่ีเป็นกรด  ตวัอย่างเช่นผลการศึกษาของนริศรา 

(2545) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพการลดปริมาณตะกัว่ในนํ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตแบตเตอร่ีโดย

ใชถ้งัดูดซบัแบบแท่ง (column) ท่ีมีเถา้แกลบเป็นตวักรองโดยเร่ิมแรกไดใ้ชน้ํ้ าเสียสังเคราะห์เพ่ือหา

ค่า pH ความสูงของชั้นตวักรองเถา้แกลบ  และอตัราการกรองท่ีเหมาะสม  จากนั้นนาํปัจจยัท่ี

เหมาะสมน้ีมาประยกุตใ์ชก้บันํ้ าเสียจริงจากโรงงานผลิตแบตเตอร่ี ผลการศึกษากบันํ้าเสียสังเคราะห์

พบว่า  ประสิทธิภาพในการลดปริมาณตะกัว่จะเกิดไดดี้ท่ี pH เท่ากบั 3 ความสูงของชั้นของเถา้

แกลบ 60 cm และอตัราการกรอง 0.4 m3/m2-hr โดยเถา้แกลบมีอายกุารใชง้าน 8 hr. และมี

ประสิทธิภาพในการลดปริมาณตะกัว่โดยเฉล่ียมากกว่า 99.85% ส่วนผลการศึกษาในนํ้ าเสียจาก
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โรงงานผลิตแบตเตอร่ี พบว่าท่ี pH เท่ากบั 4 ความสูงของชั้นเถา้แกลบ 60 cm. และอตัราการกรอง 

0.4 m3/m2-hr เถา้แกลบสามารถลดปริมาณตะกัว่ในนํ้ าท้ิงโรงงานให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานได ้     

ปานช่ืน (2545) ไดท้าํการศึกษาในทาํนองเดียวกนัโดยดูประสิทธิภาพการลดปริมาณโครเมียม (VI)     

ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพในการลดโครเมียม (VI) จะเกิดไดดี้ท่ีค่า pH เท่ากบั 2 ความสูงของ

เถา้แกลบดาํ 40 cm. และอตัราการกรอง 0.6 m3/m2-hr โดยเถา้แกลบมีอายกุารใชง้านประมาณ 2 hr. 

และมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณโครเมียม (VI) โดยเฉล่ียมากกวา่ 99.75%  

 นอกจากจะใชเ้ถา้แกลบเพียงอยา่งเดียวแลว้ ยงัพบว่าการนาํเถา้แกลบไปผสมกบั

ดินเหนียวยงัทาํให้  การดูดซบัฟลูออไรดใ์นนํ้ าสังเคราะห์และนํ้ าบาดาล  มีประสิทธิภาพดีข้ึน  โดย

ดวงพร (2549) พบว่าในสภาวะท่ี  สัดส่วนระหว่างดินเหนียวกบัเถา้แกลบ  เท่ากบั 3:1 ช่วง pH 6-7 

ระยะเวลาเขา้สู่จุดสมดุล 3 hr. อตัราการกรอง 0.1 m3/m2-hr จะมีประสิทธิภาพในการลดฟลูออไรด์

ได้ดีท่ีสุด  มีประสิทธิภาพการดูดซับฟลูออไรด์ในนํ้ าบาดาลธรรมชาติเท่ากับ 91.82% ทาํให้

ฟลูออไรดท่ี์เหลือมีค่าตํ่ากวา่ค่ามาตรฐานท่ีกาํหนด  ตวักรองน้ีมีอายกุารใชง้าน 19 hr. ทาํใหต้วักรอง

ท่ีหมดสภาพแลว้สามารถนาํมาใชใ้หม่ไดโ้ดยการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์แต่อายกุาร

ใชง้านจะลดลงจากเดิม  เถา้แกลบยงัมีประสิทธิภาพในการดูดซบัปรอท (II) โดยประวิทย ์(2544) 

ใชเ้ถา้แกลบท่ีมีปริมาณคาร์บอน 28.79% และมีซิลิกอน 69.63%  มีพื้นท่ีผวิจาํเพาะของรูพรุนขนาด

กลาง 68.81 m2/g พื้นท่ีผวิของรูพรุนทั้งหมด 337.27 m2/g และมีขนาดรูพรุน 2.50 nm  มาทดลองดูด

ซบัปรอท (II) โดยวิธีแบทช์และคอลมัน์  พบว่า  เม่ือทดสอบท่ี pH เท่ากบั  6 ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ปริมาณของวสัดุ 0.05 g เวลาในการดูดซบั 3 ชม. และความเขม้ขน้ของปรอท (II) 100 ppm หากใช้

วิธีแบทชจ์ะมีค่าความจุการดูดซบั 50% ซ่ึงเท่ากบั 0.7679 m2/g ในขณะท่ีแบบคอลมัน์มีค่าความจุ

ของการดูดซบัสูงกวา่ คือ 0.886 m2/g   

 นอกจากการกาํจดัโลหะหนกัแลว้  เถา้แกลบยงัสามารถบาํบดันํ้ าท้ิงจากโรงงาน

ฟอกยอ้มส่ิงทอ  โดย  อดิศกัด์ิ (2546) ทดลองใชร้ะบบทรายกรองชา้ร่วมกบัการดูดซบัดว้ยเถา้แกลบ

พบวา่ระบบดงักล่าวมีประสิทธิภาพดี ชั้นเถา้แกลบเกิดการอุดตนัชา้ลง  มีประสิทธิภาพในการบาํบดั

สูงสุดท่ีอตัรานํ้ าลน้ผวิ 0.1 m3/m2-hr ความสูงของชั้นเถา้แกลบดาํ 80 cm โดยมีประสิทธิภาพเฉล่ีย

ในการบาํบดัความขุ่น 83.93% - 89.26% ของแขง็แขวนลอย 80.36% - 86.93% สี 99.15% - 99.84% 

ซีโอดี 70.85% - 96.66% และลดค่า pH 17.54% - 28.83% ดีข้ึนกว่าการกรองดว้ยทรายเพียงอยา่ง

เดียว  นอกจากน้ียงัมีรายงานว่าเถา้แกลบสามารถดูดซับสารอินทรียท่ี์มีโมเลกุลขนาดใหญ่ๆไดดี้

เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น นาถ (2543) ศึกษาพฤติกรรมการดูดซบัแทนนิน-ลิกนินดว้ยเถา้แกลบ  พบว่า

เป็นการดูดซบัท่ีเกิดข้ึนเป็นแบบกายภาพ  มีค่าความจุการดูดซบัแทนนิน-ลิกนินประมาณ  0.54 

g/100 g วสัดุ 
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บทที ่3 

วธีิการทดลอง 

 

 การทดสอบการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี pH 5-8 ซ่ึง pH ในช่วง

ดงักล่าวเป็น pH ปกติท่ีพบในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในนํ้ าหรือดิน  โดยแบ่งกระบวนการทดลอง

ออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ลกัษณะสมบติัของเถา้แกลบและการทดสอบการดูดซับยา

ปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ี pH 5-8 โดยภาพท่ี 3 แสดงแผนผงัการทดลองของการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แผนผงัการทดลอง 
 

 หมู่ฟังกช์นั (Boehm 

titration) 

 Point of zero charge 

 พื้นท่ีผวิ (BET) 

 ความพรุน (SEM) 

 ปริมาณคาร์บอน

ทั้งหมด (TC) 

 XRD 

 

 
 วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง 

 

หาไอโซเทอร์ม 

การดูดซบัท่ี pH 5-7 

หาสมดุลการดูดซบั 

   

ลกัษณะสมบติั 

 

การดูดซบัยาปฏิชีวนะ 

 

 

เถา้แกลบ 

 

การทดสอบ 

การคายซบั 

 

 

 

 

Sorption edge 
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3.1  สารเคมีและรีเอเจนท์ 

 สารเคมีและรีเอเจนทท์ั้งหมดท่ีใชใ้นการทดลองแสดงดงัตารางท่ี 5 

 

ตารางที ่5 สารเคมีทีใ่ช้ในการทดลอง  

สารเคมี CAS number บริษัท grade 

norfloxacin 

sodium hydroxide 

hydrochloric acid 

sodium chloride 

Na2EDTA 

methanol 

70458-96-7 

1310-73-2 

7647-01-0 

7647-14-5 99 

8013-51-2 

67-56-1 

Sigma-Aldrich 

Merck  

BDH 

Merck 

Merck 

Merck 

AR-grade 

AR-grade 

AR-grade 

AR-grade 

AR-grade 

AR-grade 

 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

1) เคร่ืองเขยา่ ELE international limited 

2) pH meter ของบริษทั Metrohm รุ่น 713 ปรับเทียบโดยใช ้buffer pH 4  pH 7 และ 

pH 9 

3) sonic water bath ของบริษทั Branson รุ่น 5210 

4) เคร่ืองชัง่ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง ของบริษทั Mettler Toledo รุ่น AB 204 

5) ตูอ้บ (electric oven) ของบริษทั Medcenter  ยี่หอ้ Ecocell  รุ่น Einrichtungn 

GmbH MMM-group  

6) สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) ของบริษทั Jasco รุ่น V-530 

7) ตะแกรงร่อนท่ีมีรูผา่นขนาด 63 µm 

8) syringe filters ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 13 mm ชนิด nylon ท่ีมีรูผา่นขนาด 0.45 

µm ของบริษทั Agela Technologies 

9) เคร่ืองเขยา่แนวระนาบ (horizontal shaker) ของบริษทั Gallenkamp 

10) เคร่ือง TOC Analyzer รุ่น Phoenix 8000 ของบริษทั Tekmar Dohrmann   

 

 

 

3.3 วธีิการทดลอง 
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 3.3.1 การเตรียมตัวอย่างเถ้าแกลบ 

 เก็บตวัอยา่งเถา้แกลบจากโรงสีสหส่องแสง  ต.วงัตะกู  อ.เมือง  จ.นครปฐม      

(ภาพท่ี 4) นาํตวัอย่างเถา้แกลบมาลา้งนํ้ าเพื่อแยกเอาส่ิงสกปรกและแกลบ จากนั้นนาํมาอบไล่

ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 24 ชม. บดแลว้ร่อนดว้ยดว้ยตะแกรงขนาด 63 µm เน่ืองจาก

อนุภาคของสารจะแปรผนักับพื้นท่ีผิวโดยสารท่ีมีอนุภาคขนาดเล็กจะยิ่งมีพื้นท่ีผิวมาก อบไล่

ความช้ืนอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิ 105 ºC เป็นเวลา 24 ชม.  จากนั้นเกบ็ไวใ้นโถดูดความช้ืน 

 
 

ภาพที ่4 ตาํแหน่งของจุดเกบ็เถา้แกลบท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

 3.3.2 การหาลกัษณะสมบัติของเถ้าแกลบ 

 3.3.2.1 การหาหมู่ฟังก์ชัน โดยวธีิ Boehm titration (Chun et al., 2004) 

1) ชัง่เถา้แกลบ 1.0000 g ลงใน volumetric flask ขนาด 250 mL 

โดยการทดลองทั้งหมดทาํ 3 ซํ้า 

2) เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกท่ีปรับ pH เท่ากบั 2 ปริมาตร  

25 mL แลว้นาํไปเขยา่ดว้ยเคร่ืองเขยา่แนวระนาบท่ีความเร็ว 100 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 3 วนั 

3) กรองสารละลายท่ีไดด้ว้ยกระดาษกรองเบอร์ 5 จากนั้นลา้ง

ตะกอนท่ีอยูบ่นกระดาษกรองดว้ยนํ้ า DI จนนํ้ าส่วนใสดา้นล่างไม่มีคลอรีน โดยทดสอบดว้ยซิล

เวอร์ไนเตรต 

4) นาํตะกอนท่ีไดอ้บไล่ความช้ืนท่ีอุณหภูมิ 105ºC และชัง่ตะกอน

ท่ีผา่นการอบไล่ความช้ืน 0.1000 g โดยแบ่งตวัอยา่งเถา้แกลบออกเป็น 3 ชุด  

5) นาํตวัอยา่งในชุดท่ี 1 ใส่สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 0.05 

M ปริมาตร 25 mL นาํไปเขยา่ดว้ยเคร่ืองเขยา่แนวระนาบท่ีความเร็ว 100 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 1 วนั 
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6) กรองสารละลายท่ีไดด้ว้ยกระดาษกรองเบอร์ 5 และไตเตรต

สารละลายท่ีไดด้ว้ยกรดไฮโดรคลอริก 0.01 M เพื่อหาปริมาณ carboxylic functional groups 

7) นาํตวัอยา่งในชุดท่ี 2 ใส่สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์0.05 

M ปริมาตร 25 mL นาํไปเขยา่ดว้ยเคร่ืองเขยา่แนวระนาบท่ีความเร็ว 100 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 1 วนั 

8) กรองสารละลายท่ีไดด้ว้ยกระดาษกรองเบอร์ 5 และไตเตรต

สารละลายท่ีไดด้ว้ยกรดไฮโดรคลอริก 1.0 M เพื่อหาค่า total acidity  

9) นาํตวัอยา่งในชุดท่ี 3 ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.05 M 

ปริมาตร 25 mL นาํไปเขยา่ดว้ยเคร่ืองเขยา่แนวระนาบท่ีความเร็ว 100 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 1 วนั 

10) กรองสารละลายท่ีไดด้ว้ยกระดาษกรองเบอร์ 5 และไตเตรต

สารละลายท่ีไดด้ว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด ์0.01 M เพื่อหาปริมาณ total base 

 

   3.3.2.3 การหาพืน้ทีผ่วิ 

 วิเคราะห์  specific surface area ของตวัอยา่งเถา้แกลบดว้ยเคร่ือง BET 

Qatarchom Auto Shop One 

 

3.2.2.4 การหา point of zero charge  

1) ชัง่เถา้แกลบปริมาณ 5.0 mgใส่ลงในขวด vial ขนาด 20 mL  

2) เติมสารละลาย NaCl 0.01 M ท่ีปรับ pH เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 และ12 ดว้ย 0.1 M NaOH หรือ 0.1 M HCl ขวดละ 15 mL  

3) เขยา่สารท่ีไดเ้ป็นเวลา 2 วนั จากนั้นวดั pH ของสารละลายและ

พลอ็ตกราฟระหว่าง pH เร่ิมตน้และ pH สุดทา้ยเทียบกบัเส้นอา้งอิง (pH เร่ิมตน้เท่ากบั pH สุดทา้ย)

และหาจุดตดัของกราฟ 

 

 3.3.2.5 การหาปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (Total carbon) 

 การวิเคราะห์คาร์บอนทั้งหมดท่ีใชใ้นการทดลองน้ีจะใชเ้ทคนิค dry 

combustion โดยใชเ้คร่ือง TOC Analyzer รุ่น Phoenix 8000 ของบริษทั Tekmar Dohrmann  วดัค่า

คาร์บอนทั้งหมดอาศยัการเทียบกบั  Standard curve ซ่ึงเตรียมจากซูโครส 

 3.3.2.6 สภาพพืน้ผวิ 

 ตรวจสอบสภาพพื้นผวิของเถา้แกลบโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบส่อง

กราด 1(Scanning electron microscope; SEM) ยีห่อ้ Camscan รุ่น MX 2000 
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 3.3.2.7 คุณสมบัติทางเคมี 

 ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของเถ้าแกลบโดยใช้เคร่ือง X-Ray 

Diffractometer ยีห่อ้ Rigaku Mini รุ่น Flex II 

 

 3.3.3 การทดสอบการดูดซับของเถ้าแกลบ 

 3.3.3.1 การหาสมดุลการดูดซับ  

1) ชัง่เถา้แกลบ 5.0 mg ลงใน serum vial ขนาด 20 mL จากนั้น

เติมสารละลาย 2,000 µg/L norfloxacin  ท่ีละลายใน 0.01 M NaCl pH 5  ปริมาตร 20 mL ปิดขวด

ให้สนิทและบรรจุลงในกล่องทึบแสง  (ความเขม้ขน้ในช่วงดงักล่าวเถา้แกลบสามารถดูดซบัยา

ปฏิชีวนะ norfloxacin ได ้15-95% ของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ท่ีทาํการทดลอง  ตามท่ี Mahajan et al., 

2008 ไดแ้นะนาํไวว้่าเป็นช่วงท่ีเหมาะสมสําหรับทดสอบการดูดซับทัว่ๆไปและยาปฏิชีวนะ  

norfloxacin  นั้นสามารถละลายใน 0.01 M NaCl ไดห้มด  ไม่มีส่วนท่ีเป็นของแขง็อยูใ่นสารละลาย  

โดยค่าการละลายนํ้ าของ norfloxacin เท่ากบั 161,000 mg/L ท่ี pH 5  400 mg/L ท่ี pH 7  และ 910 

mg/L ท่ี pH 9  อีกทั้ งความเข้มขน้ในช่วงดังกล่าวสามารถวดัได้ด้วยเคร่ือง UV-Vis 

spectrophotometer) 

2) นาํขวดบรรจุตวัอย่างไปเขย่าท่ีอุณหภูมิ 25 ºC เก็บตวัอย่างท่ี

เวลา  24, 48, 72, 96, 120 และ 144 ชม. กรองสารละลายดว้ย 0.45 µm nylon syringe filter เพ่ือนาํมา

วิเคราะห์ปริมาณ norfloxacin โดยใช ้UV-Vis spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 273 nm 

3) ทาํเช่นเดียวกบัขอ้ 1 และ 2 แต่เปล่ียน pH ของสารละลาย 

norfloxacin เป็น pH 6, 7 และ 8 ตามลาํดบั โดยการทดลองแต่ละคร้ังทาํ 3 ซํ้า 

4) พล็อตกราฟระหว่างเวลา และความเขม้ขน้ของ norfloxacin 

เพื่อหาระยะเวลาท่ีเขา้สู่สมดุลการดูดซบั 

 

 

 

3.3.3.2 การหา Isotherm การดูดซับ 

1) ชัง่เถา้แกลบ 5.0 mg ลงใน serum vial ขนาด 20 mL จากนั้น

เติมสารละลาย 250-1300 µg/L norfloxacin ท่ีละลายใน 0.01 M NaCl pH 5 โดย ปริมาตร 20 mL 

ปิดขวดใหส้นิทและบรรจุลงในกล่องทึบแสง (ความเขม้ขน้ในช่วงดงักล่าวเถา้แกลบสามารถดูดซบั
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ยาปฏิชีวนะ norfloxacin ได ้15-95% ของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ท่ีทาํการทดลอง  ตามท่ี Mahajan et al., 

2008 ไดแ้นะนาํไวว้่าเป็นช่วงท่ีเหมาะสมสาํหรับทดสอบการดูดซบัทัว่ๆไป  ส่วนในสารละลาย 

0.01 M NaCl  ท่ีใชใ้นการละลายยาปฏิชีวนะ 0.01 M NaCl  นั้นเน่ืองจากเพ่ือเลียนแบบสภาพ

ธรรมชาติในดินท่ีมีไอออนต่างๆ) 

2) เขย่าท่ีอุณหภูมิ 25 ºC ตามระยะเวลาท่ีเขา้สู่สมดุลการดูดซับ 

เม่ือครบเวลาท่ีกาํหนด  เก็บตวัอยา่งกรองสารละลายดว้ย nylon syringe filters 0.45 µm  จากนั้น

วิเคราะห์ปริมาณ  norfloxacin ในสารละลายท่ีกรองไดโ้ดยใชเ้คร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท่ี

ความยาวคล่ืน 273 nm โดยการทดลองแต่ละคร้ังทาํ 3 ซํ้า 

3) ทาํเช่นเดียวกบัขอ้ 1 ถึง 4 แต่เปล่ียน pH ของสารละลายยา

ปฏิชีวนะเป็น 6, 7, และ 8 ตามลาํดบั 

4) พล็อตกราฟระหว่างความเขม้ขน้ของยาปฏิชีวนะ norfloxacin 

ในสารละลายและท่ีถูกดูดซบัโดยเถา้แกลบ 

5) Fit Isotherm ท่ีไดด้ว้ยแบบจาํลองการดูดซบัโดยใชแ้บบจาํลอง

การดูดซบัของเหลวของแลงเมียร์หรือแบบจาํลองการดูดซบัของเหลวของฟรุนดลิช 

 

3.3.3.3    การทดสอบการคายซับ (desorption) 

1) ชัง่เถา้แกลบ 5.0 mg ลงใน serum vial ขนาด 20 mL จากนั้น

เติมสารละลาย  2,000 µg/L norfloxacin ท่ีละลายใน 0.01 M NaCl pH 7 (โดยความเขม้ขน้ดงักล่าว

ทาํการทดลองท่ีสภาวะเดียวกบัการทดลองการดูดซบั) 

2) ทาํทั้งหมด 3 ชุด ชุดละ 3 ซํ้า 

3) ปิดขวดใหส้นิทและบรรจุลงในกล่องทึบแสง  เขยา่ท่ีอุณหภูมิ

25 ºC ตามระยะเวลาท่ีเขา้สู่สมดุลการดูดซบั 

4) เม่ือครบกาํหนดเวลา  ปิเปตสารละลายออก 19 mL เพื่อนาํไป

วิเคราะห์ปริมาณ  norfloxacin  โดยใชเ้คร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 273 nm 

จากนั้นเติมสารละลายต่อไปน้ี ขวดละ 19 mL (เพื่อใหใ้นขวดการทดลองมีสารละลายเหลืออยูน่อ้ย

ท่ีสุด) 

- ชุดท่ี 1 เติม 0.01 M NaCl  เพ่ือเลียนแบบสภาพธรรมชาติในดินท่ีมี

ไอออนต่างๆ 

- ชุดท่ี 2 เติมนํ้ าปราศจากไอออน (DI)  เพื่อใช้เป็นตวัควบคุมในการ

ทดลองคายซบั 
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- ชุดท่ี 3 เติม 0.01 M EDTA pH 7 (ปรับ pH ดว้ย NaOH)  เพื่อประเมิน

อิทธิพลของสารท่ีมีคุณสมบติัเป็น  chelating  agent 

5) ปิเปตสารละลายในแต่ละขวดออกมา 5 mL วิเคราะห์ปริมาณ  

norfloxacin ใชเ้คร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 273 nm เพื่อวดัปริมาณยาท่ีคาย

ซบัออกมาชัว่โมงท่ี 0 

6) เติมสารละลายชนิดเดิม (ขอ้ 3) ปริมาณ 5 mL กลบัลงไปใน

ขวดตวัอยา่งชุดเดิม 

7) ปิดฝาขวดใหส้นิทและบรรจุลงในกล่องทึบแสงเขยา่ท่ีอุณหภูมิ 

25 ºC เป็นเวลา 24, 48, 72, 96, 120, 144 และ 168 ชม. โดยทุกคร้ังท่ีเก็บตวัอยา่งใหว้ิเคราะห์ปริมาณ  

norfloxacin ใชเ้คร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท่ีความยาวคล่ืน 273 nm 

 

 3.3.3.4 การหา sorption edge 

1) ชัง่เถา้แกลบ 5.0 mg ลงใน serum vial ขนาด 20 mL เติม

สารละลาย norfloxacin  ความเขม้ขน้ 500 µg/L ท่ีละลายใน 0.01 M NaCl ท่ีปรับ pH เป็น 1-12 ดว้ย 

0.1 M NaOH หรือ 0.1 M HCl  

2) ปิดขวดให้สนิทและบรรจุลงในกล่องทึบแสงเขย่าท่ีอุณหภูมิ 

25 ºC ตามระยะเวลาท่ีเขา้สู่สมดุลการดูดซบั 

3) กรองสารละลายดว้ย nylon syringe filters 0.45 µm  จากนั้น

วิเคราะห์ปริมาณ  norfloxacin ในสารละลายท่ีกรองไดโ้ดยใชเ้คร่ือง UV-Vis spectrophotometer ท่ี

ความยาวคล่ืน 273 nm 

4) พลอ็ตกราฟ ระหวา่ง pH และ ค่า Kd  
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บทที ่4 

ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

 

4.1 ผลการทดลอง 

 4.1.1 ลกัษณะสมบัติของตัวอย่างเถ้าแกลบ 

 ตวัอย่างเถา้แกลบท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดผ้่านการบดและคดัขนาดโดยการ

ร่อนดว้ยตะแกรงขนาด 63 µm เน่ืองจากอนุภาคของสารจะแปรผนักบัพ้ืนท่ีผวิโดยสารท่ีมีอนุภาค

ขนาดเลก็จะยิง่มีพื้นท่ีผวิมากและเป็นตะแกรงร่อนท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุด พบว่าลกัษณะทางกายภาพเม่ือ

พิจารณาจากภาพถ่าย electron micrograph กาํลงัขยาย 500 เท่า (ภาพท่ี 5) จะพบว่าพื้นผวิของเถา้

แกลบมีรูพรุนจาํนวนมากและมีลกัษณะท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวกัน โดยตวัอย่างเถา้แกลบมี specific 

surface area เท่ากบั 36.78 ± 0.58 m2/g จากการศึกษาคุณสมบติัทางเคมีของตวัอยา่งดงักล่าว  ท่ี

แสดงผลไวใ้นตารางท่ี 6 พบว่าพื้นผิวของตวัอย่าง ประกอบดว้ยหมู่ฟังก์ชนัท่ีเป็นกรดและเบส

ทั้งหมดในปริมาณใกลเ้คียงกนั  โดยมีค่า total acidity 1.72 mmol/g และค่า total  base 1.81 mmol/g  

หมู่ฟังกช์นัท่ีเป็นกรดส่วนใหญ่เป็น carboxylic groups (1.45 mmol/g) ตวัอยา่งเถา้แกลบ มี point of 

zero charge ท่ี pH เท่ากบั 9.9 (ภาพท่ี 6) เม่ือนาํเถา้แกลบมาวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี ดว้ย

เคร่ือง X-Ray Diffractometer (XRD) พบว่า  เถา้แกลบมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  คือ SiO2 (87.93 % 

W/W) (ภาพท่ี 7) 

 

ภาพที ่5 ภาพถ่าย electron micrograph ของพื้นผวิเถา้แกลบท่ีกาํลงัขยาย 500 เท่า 
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ภาพที ่6 point of zero chargeของเถา้แกลบท่ี pH 9.9   

 
ภาพที ่7 XRD spectrum ของเถา้แกลบ 
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ตารางที ่6 ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของเถา้แกลบ 

พารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ ค่าท่ีได ้

specific surface area   

ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (TC) 

SiO2 

CaO 

MgO 

Fe2O3 

Al2O3 

K2O 

Na2O 

หมู่ฟังกช์นั  

• Total acidity 

• Carboxylic groups 

• Total  base  

pH pzc 

36.78  m2/g 

9.24% W/W 

87.93% W/W 

1.94% W/W 

0.41% W/W 

0.16% W/W 

0.07% W/W 

0.02% W/W 

0.08% W/W 

 

1.72 mmol/g 

1.45 mmol/g 

1.81 mmol/g 

pH 9.9 

  

 

4.2  การดูดซับ norfloxacin โดยเถ้าแกลบ 

 4.2.1 การหาสมดุลการดูดซับ norfloxacin โดยเถ้าแกลบ 

 การดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin โดยเถา้แกลบ  ท่ีช่วง pH 5-8 (4.93, 6.03, 

7.17 และ 7.76 ) ทดสอบโดยใชเ้ถา้แกลบ 5 mg และยาปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ีมีความเขม้ขน้ 2,000 

µg/L (ค่าการละลายนํ้ าของ norfloxacin เท่ากบั 161,000 mg/L ท่ี pH 5  400 mg/L ท่ี pH 7  และ 910 

mg/L  ท่ี pH 9 (Lorphensri et al., 2006)) ในปริมาตร 20 mL และมีระยะเวลาทดสอบ 144 ชม. 

พบวา่การดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบ มีระยะเวลาเขา้สู่สมดุล 72 ชม. ดงัภาพท่ี 8 ซ่ึงจะเห็นได้

ว่าการดูดซบั norfloxacin เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วง 24 ชัว่โมงแรก หลงัจากนั้นการดูดซบัเพิ่มเติม

จะเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ  จนเขา้สู่สภาวะสมดุลภายใน 72 ชม. และการดูดซบัจะคงท่ีไปตลอด 144 ชม. 

ท่ีทดสอบ  นอกจากน้ียงัพบว่า norfloxacin ไม่สลายตวัขณะท่ีทาํการทดลอง  โดยวดัความเขม้ขน้

ของสารละลายยาในชุดควบคุม  ซ่ึงพบว่ามีค่าคงท่ีตลอดการทดลอง โดยขณะท่ีทาํการทดลองนั้น

ไดมี้การคุมอุณหภูมิไวท่ี้ 25 °C และเกบ็ขวดท่ีทดลองไวใ้นกล่องทึบแสง 
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ภาพที ่8 ระยะเวลาท่ีเขา้สู่สมดุลของการดูดซบั norfloxacin ความเขม้ขน้ 2,000 µg/L โดยเถา้แกลบ 

  ในช่วง pH  5-8 

 

 4.2.2 การหาไอโซเทอร์มของการดูดซับ norfloxacin โดยเถ้าแกลบ 

    การหาไอโซเทอร์มของการดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบ ทดสอบโดยใช ้

norfloxacin ความเขม้ขน้ในช่วง 250-1300 µg/L ซ่ึงความเขม้ขน้ในช่วงดงักล่าวเถา้แกลบสามารถ

ดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ได ้15-95% ของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ท่ีทาํการทดลอง  ตามท่ี 

Mahajan et al, 2008 ไดแ้นะนาํไวว้่าเป็นช่วงท่ีเหมาะสมสาํหรับทดสอบการดูดซบัทัว่ๆไป การ

ทดสอบการดูดซบัใชเ้วลาเขา้สู่สมดุล 72 ชม. โดยไดท้ดสอบกบัสารละลายยาท่ีมี pH ในช่วง 5-8 

(4.93, 6.03, 7.17, 7.76) เม่ือนาํผลจากการทดลองมาพลอ็ตไอโซเทอร์มของการดูดซบั  ระหว่างค่า

ความเขม้ขน้ของ norfloxacin ในสารละลาย (Ce) และค่าความเขม้ขน้ของ norfloxacin ในเถา้แกลบ 

(qe) พบว่าจะไดก้ราฟท่ีมีลกัษณะดงัภาพท่ี 10 หลงัจากฟิตไอโซเทอร์มท่ีไดจ้ากทุก pH ท่ีทดลอง

ดว้ยสมการของแลงเมียร์และสมการของฟรุนดลิช  เน่ืองจากสมการทั้งสองสามารถอธิบายถึงการ

ดูดซบัเป็นแบบทางกายภาพหรือทางเคมี  รวมทั้งสามารถบอกความสามารถดูดซบัสูงสุดในการดูด

ซบัได ้ นอกจากน้ีสมการทั้งสองยงัเป็นท่ีนิยมในการอธิบายเร่ืองการดูดซบั (ภาพท่ี 14-15 ใน

ภาคผนวก) และเปรียบเทียบค่า R2 ท่ีได้จากสมการทั้ งสอง  พบว่า  ค่าของ R2 จากการฟิต                 

ไอโซเทอร์มดว้ยสมการของแลงเมียร์มีค่าท่ีดีกว่า R2  ท่ีไดจ้ากการฟิตไอโซเทอร์มดว้ยสมการของ 
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ฟรุนดลิชในทุก pH  ท่ีทดสอบดงันั้นในการทดลองน้ีจึงใชส้มการของแลงเมียร์ในการอธิบายการ

ดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบ  

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบพารามิเตอร์ของสมการของแลงเมียร์ท่ีคาํนวณไดใ้นแต่

ละ pH พบว่าปริมาณสูงสุดของสารละลายยาท่ีถูกดูดซบัต่อปริมาณของเถา้แกลบ (qm) และค่าคงท่ี

ของแลงเมียร์ (b) มีค่าสูงสุดท่ี pH 7.17 รองลงมาคือ pH 7.78  6.03  และ 4.93 ตามลาํดบั โดย qm 

และ b มีค่าสูงสุดเท่ากบั 178.57 µg/mg  และ  19.01 ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 7  

 
ภาพที ่9 ไอโซเทอร์มของการดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบในช่วง pH 5-8 

 

ตารางที ่7 พารามิเตอร์ของการดูดซับ norfloxacin โดยเถ้าแกลบทีส่ภาวะสมดุลเปรียบเทยีบ 

 ระหว่างสมการการดูดซับของแลงเมียร์และฟรุนดลชิ 

pH  

 

Langmuir adsorption isotherm Freundlish adsorption isotherm 

qm  

(µg/mg) 

b 

(L/µg) 

R2 nf Kf 

(µg/mg) 

R2 

4.93 98.04 0.02 0.99 0.27 0.00 0.98 

6.03 133.33 0.02 0.99 3.11 17.05 0.97 

7.17 178.57 0.11 0.98 0.15 0.00 0.95 

7.76 169.49 0.01 0.99 2.18 14.83 0.97 

 4.2.3 การหา Sorption edge  

 การหา Sorption edge ของการดูดซบั norfloxacin ใชป้ริมาณตวัดูดซบั 5 mg 

และยาปฏิชีวนะปริมาตร 20 mL ความเขม้ขน้ 500 µg/L ซ่ึงเป็นค่าความเขม้ขน้ท่ีไดจ้ากไอโซเทอร์ม
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ในช่วงแรกและเป็นช่วงท่ีไอโซเทอร์มปรากฏเป็นเส้นตรงในภาพท่ี 9 โดย pH ท่ีทาํการทดสอบหา 

Sorption edge ไดเ้พิ่มจาก pH 5-8 เป็น 1-12 คือ 1.12, 2.05, 3.07, 4.21, 5.28, 6.10, 7.21, 7.78, 9.24, 

9.87, 10.76 และ 11.70 หลงัจากการทดสอบการดูดซบัโดยใชร้ะยะเวลาเขา้สู่สมดุลท่ี 72 ชม. ได้

คาํนวณค่า Ce และ  qe เพื่อนาํมาหาค่าสมัประสิทธ์ิการดูดซบั (Kd) จากนั้นพลอ็ต Sorption edge โดย

หาความสัมพนัธ์ระหว่างค่า Kd กบั pH พบว่ากราฟท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นเส้นโคง้ ระฆงัคว ํ่าดงัภาพท่ี 

10 จากกราฟพบว่า เถา้แกลบสามารถดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ไดดี้ท่ีสุด ท่ี pH 7.21 และการ

ดูดซบัท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าการละลายนํ้ า (solubility) เน่ืองจากไม่พบว่าค่า Kd ท่ีได้

จากการทดลองท่ี pH ต่างๆมีความสมัพนัธ์กบัค่าการละลายนํ้าท่ี pH เดียวกนั (R2 = 0.03) 

 

 
ภาพที ่10 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง pH กบัค่า Kd ของการดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบในช่วง  

       pH 1-12 

 

 4.2.4 การคายซับ norfloxacin ในเถ้าแกลบ 

  การคายซบั norfloxacin ในเถา้แกลบ เร่ิมจากการนาํเถา้แกลบ 5 mg มาดูดซบั 

norfloxacin ความเขม้ขน้ 2,000 µg/L ในสารละลาย 0.01 M NaCl  pH 7.17 ซ่ึงเป็น pH ท่ีมีการดูด

ซบัสูงสุดจากผลการทดลองการดูดซบั โดยแช่เถา้แกลบไวใ้นยาตามระยะเวลาเขา้สู่สมดุล คือ 72 

ชม. พบว่า เถา้แกลบสามารถดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ได ้925.17 µg/L หรือเท่ากบั 55.17 % 

ของความเขม้ขน้เร่ิมตน้ หลงัจากนั้นจึงนาํเถา้แกลบท่ีดูดซับยาปฏิชีวนะ norfloxacin ไวน้ี้ มา

ทดสอบการคายซบัต่อไป โดยแช่เถา้แกลบดงักล่าวในสารละลายต่างๆเป็นระยะเวลาหน่ึง  จนการ
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คายซบัเขา้สู่สมดุล ซ่ึงปรากฏว่าเป็นระยะเวลาเท่ากบั 168 ชม. สารละลายท่ีใชท้ดสอบการคายซบั 

norfloxacin ในเถา้แกลบมี 3 ชนิด คือ 

- นํ้า DI ท่ีใชเ้ป็นตวัควบคุม (blank)ในการทดลองการคายซบั 

- 0.01 M NaCl เพื่อดูผลของ ionic strength ต่อการคายซบั  

- 0.01 M EDTA เพื่อดูผลของสารท่ีมีคุณสมบติัเป็น chelating agent  ต่อ

การคายซบั  

  ผลจากการทดลอง พบว่าการคายซบัท่ีเกิดข้ึนในสารละลายทั้ง 3 ชนิด เกิดข้ึน

จากมากไปหานอ้ยดงัต่อไปน้ี คือ  นํ้ า DI, 0.01 M EDTA และ 0.01 M NaCl ตามลาํดบั โดยมี

ปริมาณ norfloxacin ท่ีคายซบัออกมาสูงสุด เท่ากบั 113.23 µg/L หรือเท่ากบั 12.24% ของปริมาณ 

norfloxacin ท่ีเถา้แกลบดูดซบัไวด้งัภาพท่ี 12 และตารางท่ี 8  

 

 
 ภาพที ่11 การคายซบัของยา norfloxacin ในเถา้แกลบเม่ือแช่ในสารละลาย 3ชนิด 

 

 

 

ตารางที ่8 เปรียบเทยีบการคายซับ norfloxacin ในเถ้าแกลบโดยสารละลายแต่ละชนิด  

 

สารละลาย pH ของสารละลาย % การคายซบั 
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นํ้า  DI 

0.01 M  NaCl 

0.01 M EDTA 

5.97 

6.30 

7.14 

12.24 

6.30 

9.18 

 

4.3  วจิารณ์ผลการทดลอง 

 เถา้แกลบท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีมีลกัษณะสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกบัตวัอยา่งเถา้แกลบอ่ืนๆ

ท่ีมีผูน้าํมาใชท้ดสอบดูดซบัสารต่าง ๆ  เช่น  มี specific surface area 36.78  m2/g ใกลเ้คียงกบัค่าท่ีมี

ผูร้ายงานไว ้ในช่วงระหว่าง 30-70 m2/g  (Lakshmi et al., 2009; Naiya et al., 2009; Lataye et al., 

2009)  โดยค่าท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดเป็นเถา้แกลบท่ีนาํมาจากโรงงานกระดาษเพื่อใชใ้นการทดลองดูดซบั

สี Indigo Carmine ตวัอยา่งในการทดลองดงักล่าวมี specific surface area  เท่ากบั 36.44 ± 0.58  

m2/g (Lakshmi et al.,2009)   

 สาํหรับค่า pHpzc   ของตวัอยา่งเถา้แกลบท่ีใชค้ร้ังน้ีซ่ึงเท่ากบั 9.9 มีค่าค่อนขา้งสูงกว่าค่า

เดียวกนัของเถา้แกลบท่ีเคยมีผูร้ายงานไว ้ คือ Srivastava et al. (2006) และ Naiya et al. (2009) ท่ีใช้

เถา้แกลบมาทดสอบดูดซบัโลหะหนกั ผูว้ิจยัทั้งสองกลุ่มน้ีรายงานค่า pHpzc ของตวัอยา่งเถา้แกลบ

ในการทดลองไว ้เท่ากบั 8.3 และ 8.5 ตามลาํดบั  แต่ถา้พิจารณาจากภาพถ่ายโดยกลอ้งจุลทรรศน์

แบบส่องกราด ก็พบว่า ตวัอย่างเถา้แกลบทั้งสองแหล่ง  มีลกัษณะพ้ืนผิวเหมือนกบัตวัอย่างเถา้

แกลบในการทดลองน้ี คือ มีทั้ งส่วนท่ีขรุขระเป็นรูพรุนและส่วนท่ีพื้นผิวเรียบ  เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบองคป์ระกอบทางเคมีท่ีวิเคราะห์โดย XRD ระหว่างตวัอยา่งเถา้แกลบในการทดลองน้ี

กบัตวัอย่างในการทดลองอ่ืนๆ ก็พบว่าคลา้ยคลึงกนั  กล่าวคือ มี SiO2 เป็นองคป์ระกอบหลกั

มากกว่า 80 % W/W (Pramada and Chandrasekhar, 2006;  Chang et al., 2006; Ahmed and Adam, 

2009; Imyim and Eakachai, 2010; Yusof et al., 2010)   

 จากการทดลองหาไอโซเทอร์มการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี pH 

4.93, 6.03, 7.17 และ 7.78  ซ่ึงมีระยะเวลาเขา้สู่สมดุลเท่ากบั 72 ชัว่โมง พบว่า การดูดซบัจะเกิดข้ึน

ไดดี้ท่ีสุด ท่ี pH 7.17  ผลท่ีไดน้ี้สอดคลอ้งกบั sorption edge ซ่ึงทดลองในช่วงท่ีกวา้งกว่า คือ ช่วง 

pH   1-12  (pH 1.12, 2.05, 3.07, 4.21, 5.28, 6.10, 7.21, 7.78, 9.24, 9.87, 10.76 และ 11.70) กราฟ 

sorption edge ท่ีไดมี้ลกัษณะเป็นเส้นโคง้ระฆงัคว ํ่า โดยมีจุดยอดท่ีแสดงการดูดซบัสูงสุดอยูท่ี่ pH 

7.21 คาดว่าลกัษณะการดูดซบัตามท่ีปรากฏใน sorption edge เก่ียวขอ้งกบัพารามิเตอร์ 2 ตวัคือ ค่า 

pHpzc ของเถา้แกลบ  และสมบติัการแตกตวัเป็นประจุบวกและลบของยาปฏิชีวนะ norfloxacin 

ในช่วง pH ท่ีทาํการทดลอง  
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 เม่ือพิจารณาค่า pHpzc ของเถา้แกลบ  ถา้ pH ของการทดลอง ตํ่ากว่าค่า pHpzc ผวิของเถา้

แกลบส่วนใหญ่จะมีประจุเป็นบวก เถา้แกลบจึงดูดซบัสารท่ีมีประจุลบไดดี้  แต่แรงดึงดูดระหว่าง

ประจุท่ีต่างกนัน้ีจะลดลงเม่ือ pH ท่ีทดลองเขา้ใกลค่้า pHpzc และเม่ือ pH ของการทดลองมีค่าสูงกว่า 

pHpzc ของเถา้แกลบ ประจุบนผิวของเถา้แกลบจะกลายเป็นประจุลบ  ในตอนน้ีเถา้แกลบจึงดึงดูด

สารท่ีมีประจุบวกไดดี้กวา่ประจุลบ และจะดูดซบัไดดี้ข้ึนเม่ือ pH สูงข้ึนตามลาํดบั (Srivastava et al. 

, 2006)   

 สาํหรับการแตกตวัเป็นประจุบวกและลบของยาปฏิชีวนะ norfloxacin ในช่วง pH ท่ีทาํ

การทดลอง  อธิบายไดโ้ดยดูจากค่า pKa ซ่ึงยาปฏิชีวนะชนิดน้ีมีค่า  pKa  2 ค่า  คือ  pKa1 เท่ากบั 

6.22 และ pKa2 เท่ากบั 8.51   ดงันั้นเม่ือทาํทดลองท่ี pH ตํ่ากว่าค่า pKa1  โมเลกุลของยาจะมีประจุ

เป็นบวก แต่เม่ือ pH ของการทดลองขยบัข้ึนไปอยู่ในช่วงระหว่างค่า pKa1 และ pKa2  ของยา  

carboxylic groups ในโมเลกลุของยาจะเร่ิมแตกตวั  ทาํใหย้ามีประจุลบเกิดมากข้ึนเร่ือยๆ   ในช่วงน้ี

โมเลกุลของยาปฏิชีวนะ norfloxacin จึงอยูใ่นสภาพท่ีเป็น zwiterrionic คือมีทั้งประจุลบและบวก  

โดยยาท่ีอยูใ่นสภาพ zwiterrionic น้ีจะมีสัดส่วนสูงท่ีสุดท่ี pH ประมาณ 7.3 (Lorphensri et al., 

2006) และเม่ือ pH ของการทดลองสูงกว่าค่า pKa2  หมู่เอมีนของยา จะเกิดการแตกตวัตามมาทาํให้

ประจุบวกบนโมเลกลุของ norfloxacin  ขณะน้ีเปล่ียนเป็นประจุลบเพิ่มข้ึน (ภาพท่ี 12)   

 ดงันั้นเม่ือทดลองหา sorption edge โดยใชเ้ถา้แกลบดูดซบั norfloxacin ในสารละลายท่ี

มี pH ตํ่ากวา่ค่า pKa1 ของยา (pH 1.12, 2.05, 3.07, 4.21, 5.28 และ 6.10) การดูดซบัจึงเกิดข้ึนไดน้อ้ย

โดยเฉพาะท่ี pH ตํ่ากว่าค่า pKa1 มากๆ  เน่ืองจากทั้งโมเลกุลของ  norfloxacin และผวิของเถา้แกลบ

มีประจุเป็นบวกเหมือนกนั สาํหรับการทดลองในช่วง pH ระหว่าง pKa1 - pKa2 ของยา  (pH 7.21 

และ 7.78)  ซ่ึงผิวของเถา้แกลบยงัคงมีประจุบวกเหมือนเดิม แต่การดูดซบัเกิดไดเ้พิ่มข้ึน เน่ืองจาก       

carboxylic groups ในโมเลกุลของยาเร่ิมแตกตวั  ทาํใหย้ามีทั้งประจุลบและบวกในโมเลกุลเดียวกนั  

โมเลกุลยาจึงอยูใ่นสภาพ  zwiterrionic และสัดส่วนของโมเลกุลยาท่ีอยูใ่นสภาพ zwiterrionic น้ีจะ

เพิ่มข้ึนตาม pH ท่ีสูงข้ึน  จนสูงท่ีสุดท่ี pH 7.3 ดงันั้นจึงปรากฏว่าการดูดซบัท่ีทดสอบใน pH 7.21 

ซ่ึงใกลก้บั pH 7.3 จึงเกิดข้ึนดีท่ีสุด (ภาพท่ี 12) นอกจากน้ีอาจเกิดพนัธะไฮโดรเจนข้ึนระหว่างหมู่

คาร์บอกซิลิกของยา  norfloxacin กบัออกซิเจนอะตอมท่ีอยูบ่นผวิเถา้แกลบได ้ เน่ืองจากมีผูร้ายงาน

ว่า  ciprofloxacin  ยาในกลุ่ม quinolones ท่ีมีโครงสร้างคลา้ยคลึงกบั norfloxacin ถูกดูดซบับนแร่
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ดินเหนียว illite โดยกระบวนการแลกเปล่ียนไอออน (cation exchange) เป็นหลกั  แต่มีบางส่วนถูก

ดูดซบัดว้ยพนัธะไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง carboxylic groups ของยากบัออกซิเจนอะตอมท่ีอยูบ่น

ผวิของแร่ดินเหนียว (Wang et al., 2011) เม่ือทาํการทดลองท่ี  pH สูงกว่าค่า pKa2  ของยาแต่ตํ่ากว่า 

pHpzc ของเถา้แกลบ (pH 9.24 และ 9.87) หมู่เอมีนของยาเกิดการแตกตวัทาํใหส้ัดส่วนโมเลกุลของ

ยาท่ีมีประจุเป็นลบเพิ่มข้ึน โมเลกุลท่ีอยูใ่นสภาพ zwiterrionic มีจาํนวนลดลง แต่ขณะน้ี  เถา้แกลบ

จะดูดซบัประจุลบไดล้ดลง เน่ืองจาก pH ในการทดลองเขา้ใกลค้่า  pHpzc  การดูดซบั norfloxacin 

ใน pH ช่วงน้ีจึงลดลงอยา่งรวดเร็ว  และเม่ือทาํการทดลองท่ี pH สูงกว่า pHpzc ของเถา้แกลบ (pH 

10.76 และ 11.70) ในทางทฤษฏี การดูดซบัจะไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากทั้งยาและเถา้แกลบมีประจุเป็นลบ

เหมือนกนั แต่จะสงัเกตจาก sorption edge ไดว้า่ท่ี pH สูงกวา่ pHpzc เถา้แกลบดูดซบั norfloxacin ได้

เลก็นอ้ย คาดว่าการดูดซบัท่ีสังเกตไดน้ี้  เกิดจากคาร์บอนท่ีเป็นองคป์ระกอบของ   เถา้แกลบในรูป

ของถ่านซ่ึงมีประมาณพอสมควรคือ 9.4% W/W 

 

ภาพที ่12 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประจุของเถา้แกลบ และผลของ sorption edge ท่ี pH ในช่วง 3-12 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Lorphensri  et al. (2006) 

 จากการทดลองสรุปไดว้่าเถา้แกลบสามารถดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ได ้ โดย

ความสามารถในการดูดซบัจะข้ึนอยูก่บั pH ของสารละลายยา norfloxacin  การดูดซบัเกิดข้ึนไดดี้

ท่ีสุดท่ี pH  7.17 ซ่ึงอยูใ่นช่วง pH ตามธรรมชาติของดินและปุ๋ยอินทรีย ์ดงันั้นการใชเ้ถา้แกลบในปุ๋ย

อินทรียจ์ะช่วยลดการแพร่กระจายของ norfloxacin ท่ีอาจจะปนเป้ือนในมูลสตัวไ์ด ้ 
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 เม่ือพิจารณาไอโซเทอร์มการดูดซับ norfloxacin โดยเถา้แกลบ พบว่าการดูดซับ 

norfloxacin ท่ีเกิดข้ึนอธิบายไดโ้ดยสมการของแลงเมียร์ พฤติกรรมการดูดซบัในลกัษณะน้ีไดเ้คยมี

รายงานไว ้  เม่ือนาํเถา้แกลบมาดูดซบัโลหะหนกัหลายชนิด เช่น Hg+2  (Feng and Lin et al., 2004) 

Cr6+ (Naeem et al., 2009) Pb2+ Fe3+ Mn2+ และ As3+ (Enein et al., 2009) Zn+2 กบั Se+4  (Asrar et al., 

2011) หรือการดูดซบั NH4
+ (Yusof et al., 2010) ซ่ึงหากเปรียบเทียบค่า qm ของ  norfloxacin  ใน

การทดลองน้ีซ่ึงเท่ากบั  19.92 µg/mg กบัค่า qm ของการดูดซบั Pb+2 Fe+3 Mn+2 As3+  NH4
+ 

Cr6+  Hg+2  Zn+2 และ Se+4  ในการทดลองท่ีเคยทาํมาก่อนท่ีรายงานไวเ้ท่ากบั  416, 222, 158, 146, 

42.37, 19.12, 12.61, 9.59 และ 2.01 µg/mg  ตามลาํดบั  จะพบว่าตวัดูดซบัเถา้แกลบซ่ึงมีลกัษณะ

สมบติัใกลเ้คียงกนัตามท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สามารถดูดซบั norfloxacin ไดดี้กว่า Cr6+  Hg+2  Zn+2 

และ Se+4  แต่นอ้ยกวา่  Pb+2 Fe+3 Mn+2 As3+  NH4
+ 

 ในทางกลบักนัเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบการดูดซบั norfloxacin ระหว่างเถา้แกลบกบั

วสัดุดูดซบัชนิดอ่ืนๆ  ท่ีไดเ้คยมีผูท้ดสอบไว ้ เช่น Carbon Nanotubes (Zhenyu et al., 2010) หรือ

activated carbon ท่ีทาํมาจากกา้นดอกบวั  และ iron doped activated alumina (Liu et al.,  2011) จะ

พบว่าวสัดุเหล่าน้ีดูดซบั norfloxacin ไดดี้กว่าเถา้แกลบมาก โดย Carbon Nanotubes มีค่า qm  ของ

การดูดซบั norfloxacin เท่ากบั  123.18  g/kg  ส่วน activated carbon ท่ีทาํมาจากกา้นดอกบวั มีค่า qm  

เท่ากบั 456.19 g/kg  และ iron doped activated alumina มีค่า qm  เท่ากบั 325.84 g/kg  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ทั้ง carbon nanotubes และ activated carbon มีพื้นท่ีผวิเท่ากบั 228 m2/g และ 664 m2/g  ซ่ึงมากกว่า

เถา้แกลบมาก  ในกรณีของ iron doped activated alumina  การดูดซบั norfloxacin  เกิดข้ึนไดดี้กว่า

เน่ืองจากปกติ Al2O3 ท่ีไม่ไดผ้่านการปรับปรุงพื้นผิวก็ดูดซบั norfloxacin ไดดี้กว่า SiO2 อยู่แลว้ 

(Lorphensri et al., 2006) 

 

 

4.3.1 การคายซับ  

 เม่ือเร่ิมตน้ทดสอบการคายซับ ไดท้าํการทดลองการดูดซับโดยใชเ้ถา้แกลบ 5 

mg ดูดซบั norfloxacin ความเขม้ขน้ 2,000 µg/L ในสารละลาย 0.01 M NaCl  pH 7.17 ซ่ึงเป็น pH ท่ี

เถา้แกลบดูดซบั norfloxacin ไดดี้ท่ีสุด โดยใชร้ะยะเวลาเขา้สู่สมดุลท่ี 72 ชม. จากผลการทดลองการ

น้ี พบว่า เถา้แกลบสามารถดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ได ้925.17 µg/L หรือเท่ากบั 55.17 % 

ของความเข้มข้นเร่ิมต้น ผลการทดลองการคายซับในลาํดับถัดมาแสดงให้เห็นว่าการดูดซับ 
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norfloxacin โดยเถา้แกลบน้ีเกิดจากแรงท่ีกระทาํต่อกนัค่อนขา้งแขง็แรง เน่ืองจาก  เม่ือนาํเถา้แกลบ

ท่ีดูดซบั norfloxacin ไปแช่ในสารละลายท่ีใชท้ดสอบ 3 ชนิด คือ นํ้ า DI  0.01 M NaCl และ 0.01 M 

EDTA ซ่ึงปรับ pH ใหใ้กลเ้คียงกบั 7 เน่ืองจากตอ้งการเลียนแบบ pH ในธรรมชาติ พบว่ายาส่วนท่ี

ดูดซบัไวจ้ะละลายกลบัออกมาไดน้อ้ยมาก แมว้่าจะแช่เถา้ในสารละลายเหล่าน้ีไวเ้วลานานถึง 168 

ชม. (7 วนั) โดย norfloxacin ในเถา้แกลบจะละลายออกมากท่ีสุด เม่ือแช่ดว้ยนํ้ า DI ซ่ึงใชเ้ป็นตวั

ควบคุมในการทดลอง แต่ปริมาณ norfloxcaxin ท่ีละลายกลบัออกในนํ้ า DI น้ีก็มีเพียง 12.24 % ของ

ปริมาณ ยาท่ีถูกดูดซบัไวใ้นเถา้แกลบ  

 เหตุผลท่ีเลือกใชส้ารละลายทั้ง 3 ชนิด  คือ นํ้ า DI ใชเ้ป็นตวัควบคุมในการ

ทดลองคายซบั ส่วนสารละลายอีก 2 ชนิดท่ีเหลือ คือ 0.01 M NaCl และ 0.01 M EDTA ใชเ้ป็น

ตวัแทนของสภาวะต่าง ๆ  ท่ีพบไดใ้นธรรมชาติ โดย 0.01 M NaCl  จะเลียนแบบสภาพธรรมชาติใน

ดินท่ีมีไอออนต่างๆ ส่วน 0.01 M EDTA ซ่ึงเป็นสารท่ีมีคุณสมบติัเป็น  chelating agent ท่ีจบักบั

ประจุบวกไดดี้ ถูกเลือกมาใชเ้ป็นสารชะละลาย  เพ่ือประเมินอิทธิพลของสาร chelating agent  ใน

ธรรมชาติ เช่น สารฮิวมิก ซ่ึง Gu et al. (2007) รายงานว่ากรดฮิวมิก สามารถดูดซบัยาปฏิชีวนะ 

tetracycline ไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการดูดซบัคือ pH  และอิทธิพลของ ionic 

strength   

 จากผลการทดลองการคายซับท่ีปรากฏ  เน่ืองจากนํ้ า DI  เป็นนํ้ าบริสุทธ์ิ

ปราศจากไอออนต่างๆ ดงันั้นจึงไม่มีแรงกระทาํใดๆ เกิดข้ึนกบัยาในเถา้แกลบ จึงคาดว่าการคายซบั

ท่ีเกิดข้ึนน้ี  เกิดจากการแพร่ของ norfloxacin ส่วนท่ีถูกดูดซบัไวด้ว้ยแรงกระทาํแบบอ่อนๆ เช่น แรง

แวลเดอร์วาล จากท่ีๆ มีความเขม้ขน้สูงไปสู่ท่ีๆมีความเขม้ขน้ตํ่า สาํหรับผลของ ionic strength ใน

กรณีการชะละลายดว้ยสารละลาย 0.01 M  NaCl พบว่ามีการคายซบัของยาเกิดข้ึนน้อยกว่าท่ี

ทดสอบชะละลายดว้ยนํ้ า DI คือมียาถูกชะออกมาเพียง 6.30 % ของปริมาณท่ีถูกดูดซบัไวท้ั้งหมด  

ลดลงเกือบคร่ึงหน่ึงจากชุดควบคุมท่ีใชน้ํ้ า DI แสดงใหเ้ห็นว่า ionic strength  ของสารละลายมีผล

ยบัย ั้งการแพร่ของยา  ผลการคายซบัใน 0.01 M EDTA ซ่ึงเป็น chelating agent  ยาจะคายซบัออกมา 

9.18% ของปริมาณท่ีถูกดูดซบัไวท้ั้งหมด   คาดว่าเป็นเพราะสารละลายทั้งสองชนิดมีความเขม้ขน้

ของไอออน (Na+) ในระบบเท่ากนั เน่ืองจากสารละลาย 0.01 M  EDTA เตรียมจาก Na EDTA แสดง

ใหเ้ห็นวา่การมีสาร chelating   gent  เพิ่มข้ึนในระบบ ไม่มีผลแต่อยา่งใดต่อการคายซบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย 

 

 การทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบการดูดซบั norfloxacin โดยเถา้แกลบท่ี pH 

ช่วงท่ีพบในธรรมชาติ คือ pH ระหว่าง 5-8  ตวัอยา่งเถา้แกลบท่ีใชเ้ป็นวสัดุท่ีมีพ้ืนผิวเป็นรูพรุน

จาํนวนมาก  ประกอบดว้ยหมู่ฟังกช์นัท่ีเป็นกรดและเบสในปริมาณใกลเ้คียงกนั คือ 1.72 mmol/g 

และ  1.81 mmol/g ตามลาํดบั โดยหมู่ฟังก์ชนัท่ีเป็นกรดส่วนใหญ่เป็นหมู่ carboxylic  (1.45 

mmol/g) ตวัอย่างเถา้แกลบมีองคป์ระกอบหลกัทางเคมี คือ SiO2 87.93% W/W รองลงมาคือ

คาร์บอน 9.24% W/W และมี pHPZC เท่ากบั 9.9  การดูดซบั norfloxacin โดยตวัอยา่งเถา้แกลบน้ี  

เกิดข้ึนโดยมีระยะเวลาเขา้สู่สมดุล 72 ชม. และเกิดไดดี้ท่ีสุดท่ี  pH 7.17 การดูดซบัท่ีเกิดข้ึนดีใน

ลาํดบัถดัมาเกิดในสารละลายยา pH 6.03  7.76 และ 4.93 ตามลาํดบั ผลท่ีไดน้ี้สอดคลอ้งกบั 

Sorption edge ซ่ึงปรากฏเป็นเส้นโคง้รูประฆงัคว ํ่า แสดงการดูดซบัสูงสุดท่ี pH  7.21 ไอโซเทอร์ม

ของการดูดซบัยาปฏิชีวนะท่ี pH 4.93, 6.03, 7.17 และ 7.78 สามารถอธิบายไดดี้โดยใชส้มการของ

แลงเมียร์ โดยมีปริมาณสูงสุดของสารละลายยาท่ีถูกดูดซบัต่อปริมาณของเถา้แกลบเท่ากบั 178.57 

µg/mg  และ  19.01 และค่าคงท่ีของสมการแลงเมียร์เท่ากบั 19.01 

 การดูดซบัยาปฏิชีวนะโดยเถา้แกลบข้ึนอยูก่บั pH ของสารละลายยา  เน่ืองจาก pH มี

อิทธิต่อการแตกตวัเป็นประจุของโมเลกุล norfloxacin การดูดซบัคาดว่าเกิดจากแรงดึงดูดระหว่าง

โมเลกุลของยาท่ีมีประจุบลบและ/หรือยาซ่ึงอยู่ในสภาพ zwiterrionic  กบัพื้นผิวของเถา้แกลบท่ีมี

ประจุบวก  คาดวา่ เป็นแรงกระทาํระหว่างกนัท่ีแขง็แรง เพราะ เม่ือทดสอบการชะละลายยาท่ีถูกดูด

ซบัไวใ้นเถา้แกลบโดยสารละลาย 3 ชนิด คือนํ้ า DI, 0.01 M EDTA  และ 0.01 M NaCl ซ่ึงมี pH 

ระหว่าง 5.97-7.14 พบว่า ยาถูกชะละลายเพียง 12.24   % ของปริมาณท่ีมีอยูใ่นเถา้แกลบเม่ือใชน้ํ้ า 

DI เป็นตวัชะละลาย นอกจากน้ียงัพบว่าการรบกวนของไอออนอ่ืนๆ เช่น Na+ และ Cl- รวมทั้ง 

chelating agent เช่น EDTA ไม่มีผลทาํใหย้าถูกชะละลายออกมามากข้ึน แต่กลบัยบัย ั้งการแพร่ของ

ยา norfloxacin ออกจากเถา้แกลบ ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าเม่ือมีการปนเป้ือนของยา norfloxacin 

ในมูลสตัวท่ี์นาํมาทาํปุ๋ยอินทรีย ์ ซ่ึงมีเถา้แกลบเป็นหน่ึงในส่วนผสม  เถา้แกลบท่ีมีอยูจ่ะสามารถดูด

ซบั norfloxacin ไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของ norfloxacin ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

เถา้แกลบในการทดลองคร้ังน้ี เป็นเถา้แกลบท่ีนาํมาจากโรงสี ซ่ึงก่อนทาํการทดลอง

ไม่ไดมี้การปรับปรุงพื้นผวิเพื่อใหมี้หมู่ฟังกช์นัท่ีเปล่ียนไปจากเดิม ดงันั้นควรมีการปรับปรุงพื้นผิว

เถา้แกลบเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบการทดลองต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์หาปริมาณความเขม้ขน้ของยาปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ีถูกดูดซบัโดยเถา้แกลบท่ี pH 5-8 ดว้ยเคร่ือง Spectrophotometer  

ตารางที ่9 ขอ้มูลการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ี pH 4.93 

 

AVG 

blank 

AVG 

(Ce)  

SD 

(Ce)  

AVG 

(qe)  

SD 

(qe) 

AVG 

log qe 

SD 

log qe 

AVG 

log Ce 

SD log 

Ce 

AVG 

Ce/qe 

SD 

Ce/qe 

% 

การดูดซบั 

pH 

 

240.42 27.38 2.20 42.61 0.44 1.63 0.00 1.44 0.03 0.64 0.01 82.28 4.95 

265.21 33.18 5.09 46.41 1.02 1.67 0.01 1.52 0.07 0.72 0.02 82.50 4.95 

374.77 67.42 3.27 61.47 0.65 1.79 0.00 1.83 0.02 1.11 1.10 83.60 4.94 

423.78 110.97 7.04 62.56 1.41 1.80 0.01 2.04 0.03 1.77 0.04 85.24 4.95 

543.69 183.13 7.85 72.11 1.57 1.86 0.01 2.26 0.02 2.54 0.05 86.74 4.91 

654.72 256.69 15.57 79.61 3.11 1.90 0.02 2.41 0.03 3.23 0.13 87.84 4.91 

886.37 427.25 8.62 91.82 1.72 1.96 0.01 2.63 0.01 4.65 0.09 89.64 4.94 

 

หมายเหตุ AVG หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

 Ce หมายถึง สารละลายยา norfloxacin ในเฟสของเหลว ; µg/L 

 SD หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 qe หมายถึง สารละลายยา norfloxacin  ในเฟสของแขง็ (เถา้แกลบ) ; µg/mg 
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ตารางที ่10 ขอ้มูลการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ี pH 6.03 

 

AVG 

blank 

AVG 

(Ce) 

SD 

(Ce) 

AVG 

(qe) 

SD 

(qe) 
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log qe 

SD 

log qe 

AVG 

log Ce 

SD log 

Ce 

AVG 

Ce/qe 

SD 

Ce/qe 

% 

การดูดซบั 

pH 

 

262.54 19.55 3.76 48.60 0.75 1.69 0.01 1.29 0.09 0.40 0.01 81.49 6.05 

297.77 37.20 2.10 52.11 0.42 1.72 0.00 1.57 0.02 0.71 0.01 82.50 6.04 

344.92 55.46 3.92 57.89 0.78 1.76 0.01 1.74 0.03 0.96 0.01 83.22 6.03 

422.70 81.03 2.01 68.33 0.40 1.83 0.00 1.91 0.01 1.19 0.01 83.83 6.01 

469.46 103.46 7.02 73.20 1.40 1.86 0.01 2.01 0.03 1.41 0.03 84.41 6.04 

809.07 261.15 6.64 109.58 1.33 2.04 0.01 2.42 0.01 2.38 0.03 86.46 6.03 

969.39 389.68 5.08 116.04 1.02 2.06 0.00 2.59 0.01 3.36 0.03 88.03 6.02 

 

หมายเหตุ AVG หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

 Ce หมายถึง สารละลายยา norfloxacin ในเฟสของเหลว ; µg/L 

 SD หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 qe หมายถึง สารละลายยา norfloxacin  ในเฟสของแขง็ (เถา้แกลบ) ; µg/mg 
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ตารางที ่11 ขอ้มูลการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ี pH 7.17 

 

AVG 

blank 

AVG 

(Ce) 

SD 

(Ce) 

AVG 

(qe) 

SD 

(qe) 

AVG 

log qe 

SD 

log qe 

AVG 

log Ce 

SD log 

Ce 

AVG 

Ce/qe 

SD 

Ce/qe 

% 

การดูดซบั 

pH 

 

459.25 2.89 1.13 91.27 0.23 0.44 0.16 2.42 0.10 0.03 0.00 80.13 7.17 

571.23 10.91 1.01 101.26 0.20 1.04 0.04 2.01 0.00 0.07 0.00 82.27 7.17 

648.65 15.70 3.20 126.59 0.64 1.19 0.09 2.10 0.00 0.12 0.00 80.48 7.17 

712.37 40.77 1.99 134.32 0.40 1.61 0.02 2.13 0.00 0.30 0.00 81.14 7.17 

837.84 106.16 45.86 146.34 9.17 2.00 0.17 2.16 0.03 0.73 0.05 82.53 7.17 

936.56 151.91 2.83 156.93 0.57 2.18 0.01 2.20 0.00 0.97 0.00 83.24 7.17 

1163.88 264.66 54.11 179.84 10.82 2.42 0.10 2.25 0.03 1.48 0.09 84.55 7.16 

 

หมายเหตุ AVG หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

 Ce หมายถึง สารละลายยา norfloxacin ในเฟสของเหลว ; µg/L 

 SD หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 qe หมายถึง สารละลายยา norfloxacin  ในเฟสของแขง็ (เถา้แกลบ) ; µg/mg 
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  ตารารงที ่12 ขอ้มูลการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ี pH 7.76 

 

AVG 

blank 

AVG 

(Ce) 

SD 

(Ce) 

AVG 

(qe) 

SD 

(qe) 

AVG 

log qe 

SD 

log qe 

AVG 

log Ce 

SD log 

Ce 

AVG 

Ce/qe 

SD 

Ce/qe 

% 

การดูดซบั 

pH 

 

372.00 61.33 13.27 62.13 2.65 1.79 0.02 1.78 0.09 0.99 0.04 83.30 7.74 
431.61 80.49 9.27 70.22 1.85 1.85 0.01 1.90 0.05 1.15 0.03 83.73 7.78 

500.61 107.45 9.00 78.63 1.80 1.90 0.01 2.03 0.04 1.37 0.03 84.29 7.76 

693.16 176.31 12.43 103.37 2.49 2.01 0.01 2.25 0.03 1.71 0.04 85.09 7.77 
718.33 223.52 26.38 98.96 5.28 2.00 0.02 2.35 0.05 2.26 0.12 86.22 7.81 

807.36 281.22 6.32 105.23 1.26 2.02 0.01 2.45 0.01 2.67 0.03 86.97 7.78 

1358.62 626.36 47.06 146.45 9.41 2.17 0.03 2.80 0.03 4.29 0.29 89.22 7.81 

 

หมายเหตุ AVG หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

 Ce หมายถึง สารละลายยา norfloxacin ในเฟตของเหลว ; µg/L 

 SD หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 qe หมายถึง สารละลายยา norfloxacin  ในเฟตของแขง็ (เถา้แกลบ) ; µg/mg 
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     ตารางที ่13 ขอ้มูลการดูดซบัยาปฏิชีวนะ norfloxacin ท่ี pH 1-12 

AVG (Ce) AVG (qe) Kd pH 

125.73 443.96 0.28 1.12 

297.06 275.38 1.08 2.05 

381.13 189.12 2.002 3.07 

411.95 139.21 2.96 4.21 

427.62 102.05 4.19 5.28 

442.87 94.43 4.69 6.10 

494.63 77.54 5.38 7.21 

478.61 99.51 4.87 7.78 

233.66 181.65 1.38 9.24 

184.81 230.45 0.80 9.87 

168.63 284.59 0.59 1.076 

14.61 405.83 0.03 11.70 

    หมายเหตุ AVG หมายถึง ค่าเฉล่ีย 

 Ce หมายถึง สารละลายยา norfloxacin ในเฟสของเหลว ; µg/L 

 qe หมายถึง สารละลายยา norfloxacin  ในเฟสของแขง็ (เถา้แกลบ) ; µg/mg 

 Kd หมายถึง Ce / qe  ; mg/L
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 norfloxacin pH  5-8 
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y = 3.6904x - 4.6255 
R² = 0.9776 

y = 0.3213x + 1.2318 
R² = 0.9681 

y = 6.6063x - 12.424 
R² = 0.9473 

y = 0.3558x + 1.1712 
R² = 0.9722 
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 pH 7.17 
72  

15  pH 7.17  

 y = 0.1628x + 0.4352    log = + 1
 

  =  6.6063 =  

   = 6.6063 
 nf  = 0.15 

 y = -12.424 =  
  = -12.424 

    = 3.8×10-13μg/g 
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16  pH 7.17  

 

 y = 0.0056x + 0.0526  

                                             = +  .  

                      y = 0.0056 =  
                        = 178.57  μg/g 
            = 0.0526 =  

     b   = 19.01 
     b  = 0.11 L/μg 
 
 
 
 
 

y = 0.0056x + 0.0526 
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 pH norfloxacin  0.01 M NaCl 0.1 M 
NaOH 0.1 M HCl  

 
17 pH  

 norfloxacin 10.7 
μg/L 273 nm  

 
18 norfloxacin 
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 Standard curve  norfloxacin 0.01 M NaCl  
Spectrophotometer  

 

19 Standard curve  norfloxacin 0.01 M NaCl   
           Spectrophotometer  
 

y = 0.0001x + 0.0031 
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