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 Colistin sulfate เปนยาปฏิชีวนะท่ีใชในการรักษาสัตวที่ติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร 
เกษตรกรจะผสมยาในอาหารสัตวตามขนาดและวิธีใชที่ระบุบนเอกสารกํากับยา  อยางไรก็ตามการ
ใชยาผิดวิธีและเกินขนาดทําใหยานี้ตกคางมายังผูบริโภค  งานวิจัยน้ีไดมุงเนนการพัฒนาวิธี
วิเคราะหปริมาณ colistin sulfate ใหมีความถูกตองและแมนยํา โดยการใชเคร่ืองมือที่ราคาไมสูง 
จากการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห colistin พบวา Column ที่เลือกใช คือ Zorbax 
Eclipse XDB C18 column (5 m,150 x 4.6 mm ID) โดยมีสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 
mM pH 2.5 : acetonitrile (76:24, v:v) ที่อัตราการไหล 1.0 mL/min เปนสารละลาย Mobile phase 
ตรวจวัดโดยใช UV detector ที่ความยาวคลื่น 215 nm ในการทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห
พบวาวิธีวิเคราะหนี้ มีความสัมพันธเชิงเสนตรงของสัญญาณกับความเขมขนในชวง 25 – 400 mg/L 
ดวย correlation coefficient (R2) เทากับ 0.998 ความถูกตองและความแมนยําของวิธีวิเคราะหภายใน
วันเดียวกันและระหวางวัน ทําการทดลองโดยใชสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ที่เตรียมโดย
ผานข้ันตอนเหมือนกับการเตรียมตัวอยาง medicated feed โดยใหมีความเขมขนสุดทายเปน 25, 
150, 400 mg/L พบวา %recovery อยูในชวง 92.98 – 115.25% และ %RSD ต่ํากวา 7.90% ซึ่งอยู
ในชวงเกณฑที่ยอมรับไดตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คาขีดจํากัดของการตรวจพบ 
(LOD) และคาขีดจํากัดของการวิเคราะหเชิงปริมาณ (LOQ) เทากับ 9.46 mg/L และ 13.93 mg/L 
ตามลําดับ การเตรียมตัวอยาง medicated premix ทําโดยการเจือจางในสารละลายผสม acetronitrile: 
DI water (20:80) และการเตรียมตัวอยางอาหารสัตวทําโดยการสกัดดวย 0.1 M HCl จากน้ัน
ตกตะกอนโปรตีนท่ีมีอยูในอาหารสัตวดวยสารละลายกรด  0.1 M HCl ผสม acetronitrile  แลวจึง
นําไปกําจัดตัวรบกวนและเพ่ิมความเขมขนของสารละลายตัวอยางกอนวิเคราะหดวย HPLC โดยใช
เทคนิค solid phase extraction วิธีวิเคราะหปริมาณ colistin sulfate ที่พัฒนาข้ึนในงานวิจัยนี้มีความ 
เหมาะเปนอยางยิ่งที่จะนําไปใชในหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยาและอาหารสัตว 
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 Colistin is an antibiotics used in veterinary practice. Diseases in animals are usually 

treated by adding the drug (liquid or solid medicated premix) to animal feed. However, if it is 

used at high concentration, colistin sulfate will be toxic to animals, and the residual in meat 

products can be harmful to consumers. In this study, the simple, inexpensive and rapid high 

performance liquid chromatographic (HPLC) method was developed for the determination of 

colistin sulfate in medicated premixes and animal feed. The chromatographic column was a 

ZORBAX Eclipse XDB-C18 column. The mobile phase was 30 mM sulfate buffer (pH 2.5): 

acetonitrile (76:24) and the flow rate was 1.0 mL/min. The UV detector was used at wavelength 

of 215 nm. An excellent linearity was of 25 - 400 mg/L (r2=0.998). Accuracy and precision of the 

method were evaluated using colistin sulfate samples at concentrations of 25, 150 and 400 mg/L. 

Intra- and inter-day precisions (%RSD, n=3) were less than 7.90%, and accuracy (%recovery) 

was 92.98 – 115.25%. Limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) were 9.46  and 

13.93 mg/L respectively. The medicated premix sample was dissolved in acetronitrile:DI water 

(20:80). The feed sample was extracted by 0.1 M HCl, then the protein in animal feed was 

precipitated with acidic acetronitrile. The extract was preconcentrated and the matrix was 

removed by solid phase extraction technique. The results demonstrated that  HPLC method 

developed in this work is appropriate for direct and rapid determination of colistin sulfate in 

commercial medicated premixes and animal feed. 
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ในการจัดทําวิทยานิพนธคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือ  คําแนะนํา จาก         
ดร. ศิริรัตน ชูสกุลเกรียง อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ดลฤดี ฉิมพาลี อาจารยประธาน
กรรมการตรวจสอบวิทานิพนธ ดร.ศุภชัย  ศุภลักษณนารี  และอาจารย ดร.ยุภาพร สมีนอย  
คณะกรรมการ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอกราบขอบพระคุณโครงพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (พสวท.) และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากรในการ
สนับสนุนเงินทุนวิจัย ขอขอบพระคุณ  บริษัทไทยเมจิฟารมาซิวติคัล  จํากัด (Thai Meiji 

Pharmaceutical Co., Ltd.) ในการสนับสนุนสารมาตรฐาน colistin sulfate และตัวอยางอาหารสัตว 
สุดทายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ที่ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ 

และเปนกําลังใจที่ดีเสมอมาในการทําวิจัยในคร้ังน้ี คุณคาและคุณประโยชนของงานวิจัยเลมน้ีขอ
มอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานท่ีใหการอบรมสั่งสอนสรางความรูแก
ผูวิจัย 
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