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                   Thin layer chromatography is a simple, quick and inexpensive procedure for the 

qualitative and quantitative analysis. Typically, its separation media is prepared by spreading slurry 

of stationary phase such as silica gel on an unreactive carrier sheet made of glass, aluminum foil or 

plastic to form an adsorbent layer. In this study, a novel fabrication technique called electrospinning 

method was investigated and used for the preparation of the thin layer chromatographic plates from 

cellulose acetate(CA). The influence of parameters related to the polymers solution and 

electrospinning process on the properties of electrospun mat was studied. Subsequently, the 

electrospun fiber plates were used to separate steroid mixture consisting of dexamethasone and 

prednisolone using methanol-water as mobile phase. It was found that under the electric field of 17.5 

kV/15 cm, uniform fibers were obtained from 17 % (w/v) cellulose acetate solution in 2:1 (v/v) 

acetone-Dimethylacetamide solvent, whereas cellulose acetate at the same concentration which 

was dissolved in 1:1 and 1:2 (v/v) acetone-Dimethylacetamide produced fibers with beads. Both 

fiber and bead diameter increased with the increasing spinning rate of spinning. The thickness of 

fiber mats also increased with the increasing spinning time and flow rate of spinning process. When 

the CA on aluminium sheets was used for the chromatography, it was found that electrospun plates 

could be successfully applied for the steroid separation with the highest resolution when 40:60 (v/v) 

water–methanol was used as a mobile phase. However, the migration behavior and retention time 

was influenced by the morphology and thickness of fibers. In most cases, the developing time was 

shorter for beaded fibers than smooth fibers. In the study the electrospun plates were also used for 

the resolution of chiral propranolol drugs. However, the separation was not successful and required 

further development. 
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                    โครมาโทกราฟีแบบชนับางเป็นกระบวนการทีสะดวก, รวดเร็ว และ ประหยดั สําหรับการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยทวัไปตวักลางทีใชใ้นการแยกสารถูกเตรียมจากการเกลียวฏัภาค
คงที เช่น ซิลิกา้ บนแผน่รองซึงเฉือยต่อปฏิกิริยาของ แกว้, อะลูมิเนียม และ พลาสติก จะไดช้นัตวัดูดซับ
บนแผน่รองขึน ในการศึกษานีเทคนิคใหม่ในการเตรียมเส้นใยทีเรียกว่า กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิงถูก
นาํมาศึกษา และใชส้ําหรับการเตรียมแผน่โครมาโทกราฟีแบบชนับางจากเซลลูโลสอะซิเตท(CA) ปัจจยัที
สัมพนัธ์กบัสารละลายโพลิเมอร์ และกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิงต่อคุณสมบติัของแผ่นอิเล็กโตรสปัน
ไดถู้กทาํการศึกษา ซึงทาํใหไ้ดแ้ผน่เส้นใยอิเล็กโตรสปันทีใชส้ําหรับแยกสารสเตียรอยดผ์สมของเด็กซาเม
ทาโซน และเพรดนิโซโลน โดยใชเ้มทานอลและนําเป็นวฏัภาคเคลือนที พบว่าภายใตส้นามไฟฟ้าที  17 
กิโลโวลต/์15 เซนติเมตร จะไดเ้ส้นใยทีสมาํเสมอจาก สารละลายเซลลูโลสอะซิเตท 17 %  (w/v) ในตวัทาํ
ละลายผสมของอะซิโตนและไดเมทิลอะเซตาไมดใ์นสัดส่วน 2:1 (v/v) ในขณะทีสารละลายเซลลูโลสอะซิ
เตท ทีความเขม้ขน้เท่ากนันีในตวัทาํละลายผสมของอะซิโตนและไดเมทิวอะเซตาไมดใ์นสัดส่วน 1:1 และ 
1:2  ใหเ้ส้นใยทีมีเมด็บีสต ์ทงัเส้นใยและเมด็บีสตมี์ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเพิมขึนโดยการเพิมอตัราการ
พ่นของกระบวนการสปินนิง ส่วนความหนาของแผ่นเส้นใยเพิมขึนไดท้งัจากการเพิมอตัราการพ่น และ 
ระยะเวลาในการสปินนิงดว้ยเช่นกนั  เมือนาํแผน่CA บนอะลูมิเนียมมาใชเ้พือเป็นโครมาโทกราฟีแบบชนั
บางแลว้พบว่าสามารถแยกสารสเตียรอยด์ผสมดว้ยประสิทธิภาพการแยกสูงสุดทีวฏัภาคเคลือนทีเป็นนาํ-เม
ทานอล ในอตัราส่วน 40:60 (v/v)  อยา่งไรก็ตามลกัษณะของการเคลือนที และระยะเวลาทีใชใ้นการแยกสา
รสเตียรอยด์ผสมนันยงัขึนอยู่กับลักษณะรูปร่างและความหนาของเส้นใยอีกด้วย ซึงโดยส่วนใหญ่
ระยะเวลาทีในการแยกสารสเตียรอยด์ผสมของแผ่นเส้นใยทีมีเม็ดบีสตจ์ะน้อยกว่าแผ่นเส้นใยสมาํเสมอ 
การศึกษานียงัไดท้าํการศึกษาการแยกไครัลผสมของยาโพรพาโนรอล แต่ไม่สามารถทาํการแยกไดแ้ละ
ยงัคงตอ้งอาศยัการพฒันาต่อไปอีก 
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