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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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การวิเคราะห(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 150 mg/kg) 

ชุดที่ 1 …………………………………………………………………… 
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ก.21 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุด 

การวิเคราะห(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 150 mg/kg) 

ชุดที่ 2 …………………………………………………………………… 
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ก.22 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุด 

การวิเคราะห(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 150 mg/kg) 

ชุดที่ 3 …………………………………………………………………… 
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ก.23 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุด 

การวิเคราะห(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 200 mg/kg) 

ชุดที่ 1 …………………………………………………………………… 

 

 

109 

ก.24 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุด 

การวิเคราะห(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 2000 mg/kg) 

ชุดที่ 2 …………………………………………………………………… 
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ก.25 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุด 

การวิเคราะห(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 200 mg/kg) 

ชุดที่ 3 …………………………………………………………………… 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

Colistin sulfate เปนยาปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาสัตวที่ติดเช้ือในระบบทางเดินอาหาร 
ซึ่งยาปฏิชีวนะน้ีออกฤทธิ์ในการทําลายเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เชน อี.โคไล  (E.coli), ซัลโมเนลลา
(Salmonella sp.) และ วิบริโอ (Vibrio sp.) เปนตน ในทองตลาดมีการผลิตยาปฏิชีวนะ colistin 
sulfate ในรูปแบบยาสําหรับผสมในอาหารสัตวทั้งที่มีลักษณะเปนของแข็งและของเหลว (Solid and 
liquid medicated premixes) การใชยาน้ีเกษตรกรจะผสมยาในอาหารสัตวหรือผสมในนํ้าตามขนาด
และวิธีใชที่ระบุบนเอกสารกํากับยา สวนอีกรูปแบบหนึ่งของยาปฏิชีวนะ colistin sulfate ที่มีขายใน
ทองตลาด คือ อาหารสัตวที่ทําการผสม colistin sulfate สําเร็จรูป (medicated feed) รูปแบบอาหาร
สัตวที่ผสมยามาแลวดังกลาวน้ีสะดวกตอเกษตรกรและมักนิยมใชเลี้ยงสุกรระยะตั้งแตแรกเกิดถึง
สุกรที่มีน้ําหนักตัว 25 kg อยางไรก็ตามการใหยาปฏิชีวนะแกสัตว ไดแก เปด ไก สุกร และวัว 
เกษตรกรควรมีความรูในการใชยาและควรปฏิบัติตามเอกสารกํากับยาอยางเครงครัด  เนื่องจากการ
ใชยาผิดวิธีและเกินขนาด สงผลใหยาปฏิชีวนะตกคางมายังผูบริโภค การปองกันและแกไขปญหายา
ปฏิชีวนะตกคางในผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากสัตวอยูในความสนใจและความตระหนักรวมกันของ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค การควบคุมปริมาณสารตกคาง
สูงสุดในประเทศไทยระบุในประกาศกรมปศุสัตว เร่ืองปริมาณสารตกคางสูงสุดท่ีกําหนดใหพบได
ในสินคาปศุสัตว ฉบับวันท่ี 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  กําหนดใหพบ colistin ไดในระดับไม
เกิน 150 μg/kg ในกลามเน้ือ ไขมัน ตับของสัตวเพื่อบริโภคทุกชนิดและไมเกิน 300 μg/kg ในไข[1] 
นอกจากน้ีองคกรในยุโรปไดมีการผลักดันใหมีการตรวจสอบความเปนเน้ือเดียวกัน ความเสถียร  
และความสามารถในการเก็บรักษายาปฏิชีวนะใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบท้ังในรูปแบบ
ยาสําหรับผสมในอาหารสัตวและในอาหารสัตวที่ผสมยาแลวสําเร็จรูป[2] ดังน้ันจึงมีความจําเปน
อยางย่ิงท่ีกระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะตองมีการควบคุมผลิตภัณฑใหปริมาณยาตรงกับเอกสาร
กํากับยาเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใชยา และยังสงผลถึงความปลอดภัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑที่ไดจากสัตว นอกจากน้ีจะลดปญหาขอกีดกันการรับซื้อเนื้อสัตวและผลิตภัณฑอาหารที่
ไดจากสัตวของประเทศผูนําเขาอีกดวย งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการพัฒนาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณ 
colistin sulfate โดยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่ตรวจวัด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 
 

ดวย UV detector ใหมีความถูกตอง แมนยํา สะดวก และประหยัด เหมาะสําหรับนําประยุกตใชใน
งานควบคุมคุณภาพการผลิตยาและควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตวที่มี colistin sulfate ผสม
สําเร็จรูป 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1 เพื่อหาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณ colistin sulfate ที่มีความถูกตอง แมนยํา และ
ราคาไมแพง เหมาะสมกับการนําไปใชในการหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยางยาสําหรับผสม
อาหารสัตวและในตัวอยางอาหารสัตวที่ผสม colistin sulfate สําเร็จรูป 
 2.2 เพื่อนําวิธีวิเคราะหที่ไดไปใชในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตยาและ
อาหารสัตวในโรงงานได 
 
3. สมมติฐานในการวจัิย 

เทคนิค HPLC ที่ตรวจวัดดวย UV detector สามารถใชในการวิเคราะหหาปริมาณ 
colistin sulfate ในตัวอยางยาสําหรับผสมอาหารสัตวและในตัวอยางอาหารสัตวที่ผสม colistin 
sulfate สําเร็จรูปไดประสบความสําเร็จโดยพิจารณาเกณฑการยอมรับ accuracy และ precision จาก
มาตรฐานอาหารและยาของ AOAC 

 
4. ขอบเขตของการวจัิย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
4.1 การหาวิธีวิเคราะหที่เหมาะสมทดลองโดยหาสภาวะตางๆท่ีเกี่ยวของกับเทคนิค

HPLC ไดแก ชนิดของสารละลายบัฟเฟอรที่ใช pH ของสารละลายบัฟเฟอร อัตราสวนของ organic 
phase ตอสารละลายบัฟเฟอรที่ใชเปนสารละลายตัวพา อัตราการไหลของสารละลายตัวพา ความ
ยาวคลื่นที่ใชในการตรวจวัดปริมาณสารดวย UV detector  

4.2 การทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหทดลองโดยการใชสารมาตรฐาน Colistin 
sulfate ละลายในสารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ deionized water (20:80) แลวพิจารณา
ความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐานท่ีสรางขึ้น (linearity) ความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถตรวจวัดได
โดยเทคนิคน้ี (LOD) ความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะหเชิงปริมาณไดเชื่อมั่นโดยเทคนิคน้ี  
(LOQ)   ความถูกตองของวิธี (accuracy) และความแมนยําของวิธี (precision)  

4.3 การทดลองหาปริมาณ colistin sulfate ในอาหารสัตว ทดลองโดยมีการเตรียม
ตัวอยางอาหารสัตวเพื่อกําจัดตัวรบกวนการวิเคราะหแลวหาปริมาณดวยเทคนิค HPLC ที่ตรวจวัด
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ดวย UV detector ซึ่งพิจารณาประสิทธิภาพของผลการวิเคราะหโดยใช % Recovery และ %RSD 
ของตัวอยางอาหารสัตวที่ทราบปริมาณการเติม colistin sulfate  

 
5. ข้อจํากดัในการวจัิย 

การวิจัยน้ีมีขอจํากัด คือ การวิเคราะหหาปริมาณ colistin sulfate ดวยเทคนิค HPLC ที่
ตรวจวัดดวย UV detector เกิดการรบกวนในการตรวจวัดคอนขางสูงจากสารอ่ืนๆที่เปน
องคประกอบในตัวอยางอาหารสัตวที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง UV  เชนเดียวกับ colistin 
sulfate ดังน้ันกระบวนการเตรียมตัวอยางอาหารสัตวที่มีจุดประสงคในการกําจัดตัวรบกวนเหลาน้ีมี
ความจําเปนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตามกระบวนการเตรียมตัวอยางหลายขั้นตอนอาจทําใหความ
ถูกตองและแมนยําของการวิเคราะห colistin sulfate ในอาหารสัตวลดลงได 

 
6. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 

สารมาตรฐาน 
colistin sulfate 

พิจารณาความใชไดของวิธีจาก 
%Recovery และ %RSD 

หาสภาวะที่เหมาะสมทาง
เทคนิค HPLC 

ทดลองในตัวอยางยาสําหรับผสมในอาหาร
สัตวที่มีขายในทองตลาด 

ที่ทราบปริมาณ colistin sulfate 
จากฉลากกํากับยา 

ทดลองในตัวอยางอาหารสัตว 
ที่ทราบปริมาณการเติม  

colistin sulfate 

พิจารณาความถูกตองในการวิเคราะหตัวอยาง
อาหารสัตวจาก % recovery และ %RSD โดย

เปรียบเทียบตามมาตรฐานของ AOAC 

พิจารณาความถูกตองในการวิเคราะหตัวอยาง
ยาจาก %recovery และ % RSDโดย
เปรียบเทียบตามมาตรฐานของ AOAC 
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7.ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
สามารถนําวิธีวิเคราะหที่วิจัยสําเร็จไปใชในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตยา

สัตวและอาหารสัตวในโรงงานไดจริงเพื่อลดตนทุนในการควบคุมคุณภาพการผลิตจากเดิมท่ีมี
คาใชจายสูงในการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือราคาแพง 
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                                                                            บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 การหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยางยาสําหรับผสมอาหารสัตว (medicated 

premix) และตัวอยางอาหารสัตวผสมยาสําเร็จรูป (medicated feed) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 

1. colistin 

 1.1 โครงสรางโมเลกุล 
 colistin เปนยาปฏิชีวนะในกลุม polymixin ที่สกัดไดมาจากเช้ือ Bacillus polyrnyxa 
subspecies colistinus [3] โครงสรางโมเลกุลของ colistin ประกอบดวยกรดอะมิโน 3 ชนิด ไดแก  
leucine (Leu) threonine (Thr) และ diaminobutyric acid (DAB) ลักษณะของโครงสรางโมเลกุล
แบงเปนสองสวน สวนแรก คือ สวนที่เปนวงของ peptide โดยภายในวงประกอบดวยกรดอะมิโน
ตอกัน 7 โมเลกุล สวนที่สอง คือ สายโซตรงของกรดอะมิโนที่ตอกัน 3 โมเลกุล โดยท่ีปลายสายดาน 
N ของกรดอะมิโนในโซตรงถูกแทนที่ดวย fatty acid  [4] แสดงดังรูปที่ 2.1  
 

 
รูปที่ 2.1 สูตรโครงสรางโมเลกุลของ colistin และกรดอะมิโนที่เปนองคประกอบ 

ที่มา : Suzuki, T. et al. (1963). “Studies on the Chemical Structure of Colistin: I. Fractionation, Molecular 

Weight Determination, Amino Acid and Fatty Acid Composition.”  Journal of 

Biochemistry 54: 25-33. 
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colistin เปนสารผสมที่มีองคประกอบอยางนอย 13 ชนิด [5] แตทั้งน้ีองคประกอบหลัก
ของ colistin มีเพียงสองชนิด คือ  colistin A (polymyxin El) และ colistin B (polymyxin E2) โดย
ทั้งสององคประกอบมีการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนในโครงสรางโมเลกุลเหมือนกัน แตกตางกัน
เพียง fatty acid ที่แทนที่บริเวณปลายสายดาน N ของโซตรง ซึ่ง colistin A มี fatty acid เปน 6-

methyloctanoic acid สวน colistin B มี fatty acid เปน 6-methylheptanoic acid [6] ไดแสดงลักษณะ
เฉพาะตัวของ colistin A และ colistin B [29] ในตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 ลักษณะเฉพาะของ colistin A และ colistin B (identity)  

 
Identities and 

physical property 

colistin A colistin B 

International 

Union of Pure and 

Applied Chemistry 

(IUPAC) Names 

N-[3-amino-1-[[1-[[3-amino-1-

[[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-3-(1-

hydroxyethyl)-12,15-bis(2-

methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-

heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-

heptazacyclotricos-21-

yl]carbamoyl]propyl]carbamoyl]-2-

hydroxypropyl]carbamoyl]propyl]-

6-methyl-octanamide 

 

N-[3-amino-1-[[1-[[3-amino-1-

[[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-3-(1-

hydroxyethyl)-12,15-bis(2-

methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-

heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-

heptazacyclotricos-21-

yl]carbamoyl]propyl]carbamoyl]-2-

hydroxypropyl]carbamoyl]propyl]-

5-methyl-heptanamide 

 

molecular formula C53H100N16O13 C52H98N16O13 

molecular weight 1169.5 1155.4 

 

ที่มา : Friedlander , Lynn G. and Arnold, D. Colistin. Accessed April 6, 2013. Available from 

ftp://ftp.fao.org/ag/agn/jecfa/vetdrug/2-2006-colistin.pdf 
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1.2 คุณสมบัติอื่นๆของ colistin [29] 

รูปแบบที่มีขายในทองตลาด  

(commercial available form) 

: colistin sulfate 

ลักษณะที่เห็นภายนอก  
(appearance)  

: ผงสีขาว 

จุดหลอมเหลว  
(melting point) 

: 215-219 ºC (colistin sulfate) 

ความสามารถในการละลาย  
(solubility) 

: colistin sulfate ละลายไดดีในนํ้า ละลายไดบางสวนใน 

methanolไมละลายใน ether  acetone และ chloroform 

1.3 ประวัติการใชและกลไกการออกฤทธิ์ 
ในป ค.ศ.1950 colistin สกัดไดเปนคร้ังแรกจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส โพลีไมซา  

ในสปชีสยอย โคลิสตินัส (Bacillus polyrnyxa subspecies colistinus) โดย Koyama และคณะ [3] 
และนํามาใช เปนยาคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุน  หลังจากน้ันจึงมีการนํามาใชในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาตามลําดับ ยาน้ีถูกนํามาใชรักษาโรคติดเช้ือทั่วไปอยูเปนเวลานาน 20 ป จนกระท่ังมี
การเร่ิมใชยาปฏิชีวนะกลุมอ่ืนๆที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากข้ึน ความนิยมของการนํา 
colistin มาใชจึงลดลง  ในป ค.ศ.1987 colistin ถูกนํากลับมาใชอีกคร้ัง โดยเฉพาะอยางย่ิงใชสําหรับ
ฆาเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ คือ P.aeruginosa และ A.baumannii ซึ่งด้ือยาปฏิชีวนะทุกขนานแตไมดื้อ
ยา colistin [7]  

ยาปฏิชีวนะชนิดน้ีออกฤทธิ์ในการทําลายเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เชน อี.โคไล  (E.coli), 
ซัลโมเนลลา (Salmonella sp.) และ วิบริโอ (Vibrio sp.) เปนตน โมเลกุลของ colistin จะมีประจุเปน
บวก (cationic peptide antibiotic) เมื่ออยูในเซลลแบคทีเรีย ทําใหจับกับผนังเซลลของแบคทีเรีย 

โดยโมเลกุลของ colistin นั้นจะไปขับแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ผนังเซลลออก ทําใหผนังเซลลร่ัว
สงผลใหแบคทีเรียตายในที่สุด เนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ของยาน้ีแตกตางจากยากลุมอ่ืนและมี
กลไกไมเกี่ยวของกับเอนไซมตางๆ จึงทําใหมีโอกาสนอยที่แบคทีเรียจะดื้อยา [7] 

1.4 การระบุขนาดของยา colistin 

ยาที่ผลิตจากบริษัทตางๆ มีปริมาณของ colistin แตกตางกัน จึงมีการระบุขนาดของยา
นี้ดวย International Unit (IU) กลาวคือ 1 IU ของยา colistin หมายถึง ปริมาณยาท่ียับยั้งการ
เจริญเติบโตของ E.coli 95 I.S.M. ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 1 mL ที่ pH 7.2 โดย 1 mg ของ colistin base ที่
บริสุทธิ์มีปริมาณยา 30,000 IU และ 1 mg ของ colistin sulfate มีปริมาณยา 20,000 IU [6] 
ยกตัวอยาง เชน ยาสัตวชนิด D ระบุขางฉลากวา 1 g ของยา มีปริมาณ colistin sulfate 1,000,000 IU 
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นั่นหมายความวา ใน 1g มี ปริมาณ colistin sulfate = (1,000,000 IU)/(20,0000 IU/mg colistin 

sulfate) = 50 mg colistin sulfate = 0.05 g colistin sulfate ดังน้ัน ยาสัตวชนิด D เขมขน =  (0.05 g 
colistin sulfate  /1g  medicated premix)X 100 = 5 %(W/W) 

1.5 การนํามาใชในการรักษาสัตว 
colstin ที่มีขายในทองตลาดอยูในรูปของเกลือซัลเฟตและเกลือโซเดียม สารปฏิชีวนะ

นี้ถูกนํามาใชในการรักษาสัตวโดยใชเปนยาเพื่อยับยั้งการติดเช้ือที่เกิดจากแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่ง
ปกติเกลือ colistin sulfate มักใชรักษาโรคติดเช้ือในลําไสของสุกร เปด ไก วัวและกระตาย ขนาด
การใชยาท่ีแนะนํา คือ 75,000 IU ตอน้ําหนักตัว 1 kg ตอวันสําหรับสัตวปก และ 100,000 IUตอ
น้ําหนักตัว 1 kg ตอวันสําหรับวัว สุกร และกระตาย ซึ่งขนาดท่ีแนะนําดังกลาวนี้สอดคลองกับขนาด
การใชยา คือ ปริมาณ colistin 3.33 mg ตอน้ําหนักตัว 1 kg ตอวัน โดยใหยาน้ีติดตอกัน 3-5 วัน
วิธีการใหยาน้ีทําโดยการเติมยา (liquid or solid medicated premix) ผสมลงในน้ํา นม หรืออาหาร
สัตวในปริมาณท่ีระบุบนฉลากกํากับยา ยกตัวอยาง เชน ยาสําหรับผสมอาหารสัตวชนิดหน่ึงท่ีมี
ปริมาณ colistin  40% (W/W) ระบุขนาดและวิธีใชบนฉลากกํากับยา [8] ดังนี้  
ขนาดและวิธีใช : 
สุกร ใชยา 0.4 กิโลกรัม (มีเน้ือยา 160 ppm) ผสมอาหาร 1 ตัน ใหสัตวกินติดตอ 3-5 วัน   

ลูกสุกร  ใชยา 0.15 กิโลกรัม (มีเนื้อยา  60 ppm) ผสมอาหาร 1 ตัน ใหสัตวกินติดตอ 3-5 วัน   

สัตวปก ใชยา 0.1 กิโลกรัม (มีเนื้อยา  40 ppm) ผสมอาหาร 1 ตัน ใหสัตวกินติดตอ 3-5 วัน  

ระยะหยุดยา : งดใหยาสัตวกอนฆาเพ่ือบริโภค อยางนอย 7 วัน 

การเก็บรักษา : เก็บในสถานที่แหงและเย็น อุณหภูมิไมเกิน 30 องศาเซลเซียส และปองกันแสงแดด 
อยางไรก็ตามการใหยาปฏิชีวนะแกสัตว เกษตรกรควรมีความรูในการใชยาและ

ควรปฏิบัติตามเอกสารกํากับยาอยางเครงครัด เนื่องจากการใชยาผิดวิธีและเกินขนาดสงผลใหยา
ปฏิชีวนะตกคางมายังผูบริโภค การปองกันและแกไขปญหายาปฏิชีวนะตกคางในผลิตภัณฑอาหาร
ที่ไดจากสัตวอยูในความสนใจและความตระหนักรวมกันของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค การควบคุมปริมาณสารตกคางสูงสุดในประเทศไทยระบุใน
ประกาศกรมปศุสัตว เร่ืองปริมาณสารตกคางสูงสุดท่ีกําหนดใหพบไดในสินคาปศุสัตว ฉบับวันที่ 
12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 กําหนดใหพบ colistin ไดในระดับไมเกิน 150 μg/kg ในกลามเนื้อ 
ไขมัน ตับและไมเกิน 300 μg/kg ในไขของสัตวเพื่อบริโภคทุกชนิด [1] ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 

นอกจากน้ีองคกรในยุโรปไดมีการผลักดันใหมีการตรวจสอบความเปนเน้ือเดียวกัน ความเสถียร 
และความสามารถในการเก็บรักษายาปฏิชีวนะใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบท้ังในรูปแบบ
ยาสําหรับผสมในอาหารสัตวและในอาหารสัตวที่ผสมยาแลวสําเร็จรูป[2] ดังแสดงในตารางที่ 2.3 

   ส
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ตารางท่ี 2.2 ปริมาณสารตกคางสูงสุดท่ีกําหนดใหพบไดในสินคาปศุสัตว (ประกาศกรมปศุสัตว)  
 

ชนิดสารตกคาง ชนิดสัตว ชนิดตัวอยาง ปริมาณสาตกคางสูงสุด 

( μg/kg ) 

หมายเหตุ 

colistin สัตวเพื่อบริโภค
ทุกชนิด 

กลามเน้ือ 

ไขมัน 

ตับ 

ไต 

ไข 

150 

150 

150 

200 

300 

- 

ที่มา : กรมปศุสัตว. (2549). “ประกาศกรมปศุสัตว เร่ือง กําหนดมาตรฐานสารตกคางสําหรับสินคา
ปศุสัตว.” 12 กรกฎาคม. 

 

 

ตารางท่ี 2.3  ปริมาณสารตกคางสูงสุดท่ีกําหนดใหพบไดในสินคาปศุสัตว  (Council regulation 

(EEC) No 2377/90) 

 

Pharmacologically 

active substance 
Maker residue Animal Species MRLs 

( μg / kg ) 

Target tissues 

colistin colistin bovine, ovine, 

porcine, 

chicken, rabbits 

150 muscle 

150 fat 

150 liver 

200 kidney 

bovine, ovine  50 milk 

chicken 300 eggs 

ที่มา : EMEA. (2002). “Committee for Veterinary Medicinal Products Colistin. Summary report 

(2) EMEA/MRL/815/02-FINAL.” January. 
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2. Gentamicin 

ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใช gentamicin sulfate ที่อยูในรูปแบบยาสําหรับฉีดสัตว 
(injection form) เปน internal standard ดังน้ันผูวิจัยจึงไดตนควาขอมูลของ Gentamicin ดังน้ี 

Gentamicin เปนยาปฏิชีวนะในกลุม aminoglycoside ใชในการรักษาโรคท่ีติดเช้ือติด
เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบและแกรมบวกบางชนิด จากงานวิจัยของ M. Laki และคณะ[30] ไดระบุ
โครงสรางโมเลกุลของ gentamicin ดังรูปที่ 2.2 เห็นไดวา gentamicin มีหลายองคประกอบ ไดแก 
gentamicin C1, gentamicin C1a, gentamicin C2, gentamicin C2a, gentamicin C2b กลาวคือ เมื่อ
หมูแทนที่ R1 , R2 และ R3 แตกตางกัน gentamicin จะมีชื่อเรียกที่ตางกันไป เชน gentamicin C1 มี
หมูแทนที่ R1 , R2 และ R3 เปน CH3 CH3 และ H ตามลําดับ แตเมื่อเปน gentamicin C1a มีหมู
แทนที่ R1 , R2 และ R3 เปน H ทั้งหมด จึงสามารถกลาวไดวา gentamicin เปนสารผสมท่ีมีหลาย
องคประกอบ   

 
รูปที่ 2.2 สูตรโครงสรางโมเลกุลของ gentamicin  

ที่มา : Laki, M. et al. (2011). “Determination of Gentamicin Released from Orthopedic Carrier 

System by a Novel HPLC Method.” Journal of Chromatographic Science 49: 177-181. 
 
3. อาหารสัตว (Feed) 

 3.1 ความหมาย  
 สารุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมท่ี 14 ไดใหความหมายของอาหารสัตวไววา อาหาร
สัตว หมายถึง วัตถุตางๆ ที่มีสารอาหารเปนประโยชนในการบํารุงรางกายและไมเปนพิษตอสัตว  
เชน รํา ปลายขาว เมล็ดขาวโพด ปลาปน กากถั่วตางๆ มันสําปะหลัง ตลอดจนหญาและพืชในวงศ
ถั่วบางชนิด เรานําเอาวัสดุพลอยไดจากอาหารมนุษยเหลาน้ีมาผสมเขาดวยกันตามสัดสวนท่ีตองการ
ใหเปนอาหารผสมสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว [9] 
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 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 “อาหารสัตว” คือ วัตถุที่มุง
หมายเพื่อใชเลี้ยงสัตวที่ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหาสัตว
ประกาศเปนอาหารสัตวในราชกิจจานุเบกษา [10] 

 Association of American Feed Control Officials ซึ่งเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลกใหนิยาม
วา “อาหารสัตว หมายถึงวัตถุที่สัตวกินได และใหสัตวกินเพ่ือใหพลังงานหรือสารอาหาร แกสัตว
ชนิดน้ันได” จากนิยามน้ีจะเห็นไดวา อาหารสัตว หมายถึงวัตถุที่สัตวกินไดตามปกติในแตละวัน 

แลวไดรับโภชนะที่จําเปนในการสรางเน้ือเยื่อตางๆ  เพื่อบํารุงรางกายใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 

สามารถท่ีจะประกอบกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตไดตามปกติ โภชนะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของสัตว 
ไดแก น้ํา คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แรธาตุ และวิตามินซึ่งจะพบเปนสวนประกอบในวัตถุดิบที่
นํามาใชผสมเปนอาหารสัตว โดยไมคํานึงถึงสารเจือปนใดๆ ที่ปนเปอนมากับวัตถุดิบโดยมิได
เจตนา และพบไดในอาหารสัตวตามปกติ เชน ขบวนการผสมวัตถุดิบ เปนตน ซึ่งสารเจือปนเหลาน้ี
อาจจะเปนประโยชนหรือเปนโทษตอสัตวก็ได 
 3.2 สวนประกอบของอาหารสัตว สวนประกอบทางเคมีของอาหารสัตวหรือโภชนะใน
อาหารสัตว แบงออกเปน 6ประเภท [11] ดังนี ้

3.2.1 น้ํา (water) ประกอบดวยไฮโดรเจนและออกซิเจน มีสูตรทางเคมีคือ H2O 

3.2.1.1 แหลงนํ้า สัตวไดรับจะไดจากอาหาร หรือจากการดื่มนํ้าโดยตรงก็ได 
และนอกจากน้ียังไดรับน้ําจากขบวนการเผาผลาญอาหารอีกดวย เชน การเผาผลาญกลูโคส ดังนี ้

C6H12O6 + 6O2   6CO2 + 6H2O + พลังงาน 

น้ําท่ีไดจากขบวนการเผาผลาญอาหารนี้ เรียกวา metabolic water ซึ่งสัตวที่จําศีลจะใชประโยชน
ของนํ้าแหลงน้ี 

3.2.1.2 หนาที่ของนํ้าตอรางกายสัตว 
3.2.1.2.1 เปนสวนประกอบของเซลลและเน้ือเยื่อ 

3.2.1.2.2 ชวยขนสงโภชนะตาง ๆ 

3.2.1.2.3 ชวยขับของเสีย 

3.2.1.2.4 เปนสื่อกลางทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีในรางกาย เชน ขบวนการเผา
ผลาญอาหาร 

3.2.1.2.5 ควบคุมอุณหภูมิใหปกติ เชน การขับเหงื่อ เปนตน 

3.2.1.2.6 รักษารูปรางของเซลลใหปกติ 

3.2.1.2.7 เปนสวนสําคัญของน้ําในไขขอ (synovial fluid) 

   ส
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3.2.1.2.8 ปองกันการกระทบกระเทือนอวัยวะภายในที่สําคัญ เชน สมอง 

หัวใจ และลูกสัตวในทอง เปนตน 

3.2.1.3 การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวจากองคประกอบของนํ้า  จะตองมีน้ํา
เปนองคประกอบตํ่ากวารอยละ 13 เพราะน้ําเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีและ
ชีวเคมีของอาหาร รวมท้ังมีผลใหจุลินทรียโดยเฉพาะเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ผลิตสารพิษ
อัลฟาท็อกซิน (alfatoxin) เจริญเติบโตได 

3.2.2 คารโบไฮเดรต (carbohydrate) มีธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเปน
สวนประกอบหลัก โดยมีสูตรทั่วไปคือ (CH2O)n คารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบสําคัญของพืชทุก
ชนิด ในสัตวก็มีบางแตจํานวนนอยซึ่งจะอยูในรูปไกลโคเจน 

3.2.2.1 ประเภทคารโบไฮเดรต 

3.2.2.1.1 แบงตามจํานวนของอณูของนํ้าตาล ไดแก monosaccharides เชน 

กลูโคส กาแล็คโตส ฟรุคโตส เปนตน disaccharides เชน ซูโคส แล็คโตส เปนตน trisaccharides 

เชน แรฟฟโนส เปนนํ้าตาลท่ีไดจากหัวบีทและพบในพืชชั้นสูงหลายชนิด polysaccharides เชน 

แปง ไกลโคเจน และเซลลูโลส เปนตน 

3.2.2.1.2 แบงตามการยอยไดของคารโบไฮเดรต ไดแก คารโบไฮเดรตที่
ยอยงาย (nitrogen-free extract หรือ NFE) คือ แปง และไกลโคเจน คารโบไฮเดรตที่ยอยยาก (crude 

fiber หรือ CF) เชน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนินในผนังเซลลของพืช 

3.2.2.2 หนาที่ของคารโบไฮเดรต 

3.2.2.2.1 ใหพลังงานและความรอน 

3.2.2.2.2 เก็บไวเปนพลังงานสํารอง  เชน ไกลโคเจน หรือเปนไขมัน
สะสมไว 

3.2.2.3 การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวจากองคประกอบของคารโบไฮเดรต  

จะต้ังราคาตามปริมาณแปงท่ีมีอยูในวัตถุดิบอาหารสัตวแหลงพลังงาน  เชน การใหราคามัน
สําปะหลังตามปริมาณแปงในหัวมัน เปนตน จากการวิเคราะหหาปริมาณคารโบไฮเดรตโดยวิธี
ประมาณ (proximate analysis)จะตองวิเคราะหหาคาเปนรอยละของความช้ืน โปรตีน เยื่อใย ไขมัน 

และเถา นํามารวมกันแลวลบออกจาก 100 จึงจะไดปริมาณคารโบไฮเดรตท่ียอยงาย คือ แปง ซึ่งวิธี
ดังกลาวน้ันจะใชเวลานาน จึงมีการผลิตเคร่ืองมือวัดหาปริมาณแปงออกมาเพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการหาปริมาณแปงในวัตถุดิบอาหารสัตว  จะไดเปนขอมูลในการต้ังราคาซื้อวัตถุดิบ
อาหารสัตวตอไป 
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3.2.3 ไขมัน (lipids หรือ ether extract หรือ EE) มีคารบอนตางจากคารโบไฮเดรต 

จะใหพลังงานมากกวาคารโบไฮเดรต 2.25 เทา จะมีมากในไขมันสัตวและเมล็ดของพืชน้ํามัน 

3.2.3.1 ประเภทของไขมัน 

3.2.3.1.1 ไขมันธรรมดา จะประกอบดวย กลีเซอรอล 1 อณูและกรดไขมัน 

3 อณู ถาอยูในสภาพเหลวจะเปนนํ้ามัน (oil) แตถาเปนของแข็งจะเปนไขมัน (fat) 

3.2.3.1.2 ไขมันประกอบ เปนไขมันธรรมดาที่มีสารอ่ืนเพิ่มข้ึนมา เชน 

ฟอสฟอลิปด ไกลโคลิปดและไลโปโปรตีน เปนตน 

3.2.3.1.3 อนุพันธุไขมัน เกิดจากการสลายตัวของไขมันธรรมดาและ
ไขมันประกอบ เชน กรดไขมัน รวมท้ังสารอ่ืนๆที่ไดจากไลโปโปรตีน 

3.2.3.1.4 ไขมันเบ็ดเตล็ด ไดแก สารอ่ืนๆที่มีคุณสมบัติคลายไขมัน มัก
พบวาอยูรวมกับไขมันในธรรมชาติ เชน สารสเตอรอยด และไวตามินที่ละลายในไขมัน เปนตน 

3.2.3.2 กรดไขมัน (fatty acid) แบงประเภทไดดังนี ้
3.2.3.2.1 กรดไขมันแบงตามสูตรโครงสราง ไดแก กรดไขมันไมอ่ิมตัว 

คือ กรดไขมันที่สูตรโครงสรางมีพันธะคูอยางนอย 1 ตําแหนง และกรดไขมันอ่ิมตัว คือ กรดไขมัน
ที่สูตรโครงสรางมีพันธะเด่ียวทั้งหมด 

3.2.3.2.2 กรดไขมันแบงประเภทตามโภชนาการ ไดแก กรดไขมันท่ี
จําเปน (essential fatty acid หรือ EFA) มี 3 ชนิด คือ linoleic acid, linolenic acid และ arachidonic 

acid สัตวไมสามารถสังเคราะหเองได ตองไดรับจากอาหาร และกรดไขมันที่ไมจําเปน (non-

essential fatty acid หรือ NEFA) เชน palmitic acid และ lauric acid เปนตน ซึ่งสัตวสามารถ
สังเคราะหเองได 

3.2.3.3 หนาที่ของไขมัน 

3.2.3.3.1 ใหพลังงานและความรอน 

3.2.3.3.2 ปองกันการกระทบกระเทือนอวัยวะท่ีสําคัญ 

3.2.3.3.3 ชวยในการขนสงสารท่ีละลายในไขมัน 

3.2.3.4 การเลือกซื้อวัตถุดิบจากองคประกอบของไขมัน วัตถุดิบอาหารสัตวที่
มีไขมันสูง จะเปนสาเหตุทําใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ของไขมันเม่ือเก็บไวนานๆ ทํา
ใหเกิดเหม็นหืนได ซึ่งสัตวจะไมชอบกินอาหารท่ีมีกลิ่นดังกลาว ดังน้ันถึงแมจะมีวิธีวิเคราะหหา
ปริมาณไขมันโดยวิธีประมาณก็ตาม ผูซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวก็จะตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
อาหารสัตวทางกายภาพกอนโดยเฉพาะกลิ่นเหม็นหืน ถามีกลิ่นนี้แสดงวาอาหารเกาซึ่งไมควรซื้อไป
เลี้ยงสัตว 
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3.2.4 โปรตีน (protein) มีองคประกอบทางเคมีซับซอน ประกอบดวยคารบอน 

ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน บางชนิดอาจมีซัลเฟอร หรือฟอสฟอรัสดวย ลักษณะสําคัญ
ของโปรตีน คือ มีไนโตรเจนรอยละ 16  

3.2.4.1 กรดอะมิโน แบงออกเปน 2 พวก คือ 

3.2.4.1.1 กรดอะมิโนจําเปน (essential amino acid หรือ EAA) สัตวตอง
ไดรับจากอาหารเพราะไมสามารถสังเคราะหเองไดมี  10 ตัว คือ อารจินีน (arginine, Arg) อีสติดีน 

(histidine, His) ไอโซลูซีน (isoleucine, Isoleu) ลูซีน (leucine, Leu) ไลซีน (lysine, Lys) เมทไธ
โอนีน (methionine, Meth) ฟรีนินลาลานีน (phenyllalanine, Phen) ทรีโอนีน (threonine, Thre) 

ทริฟโตเฟน (tryptophan,Tryp) และวาลลีน (valine, Val) ในสัตวปกจะเพ่ิม ไกลซีน (glycine, Gly) 

กลูตามคิแอซิด (glutamicacid, Glu) และ โปรลีน (proline, Pro) 

3.2.4.1.2 กรดอะมิโนไมจําเปน (non-essential amino acid หรือ NEAA) 

สัตวจะสามารถสังเคราะหเองได เชน อะลานีน (alanine, Ala) และแอสปารติคแอซิด (aspartic acid, 

Asp) เปนตน  

3.2.4.2 หนาที่ของโปรตีน 

3.2.4.2.1 เปนสวนประกอบของรางกายสัตว 
3.2.4.2.2 เปนสวนประกอบของนํ้ายอย ฮอรโมน ภูมิคุมกันโรค 

3.2.4.2.3 รักษาสภาพความสมดุลของของเหลวภายในและภายนอกเซลล 
3.2.4.2.4 ใชเปนพลังงาน 

3.2.4.3 การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวตามปริมาณโปรตีน จะเลือกซื้อและให
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตวแหลงโปรตีนตามปริมาณโปรตีนรวมที่มีอยูในวัตถุดิบอาหารสัตวนั้น  ๆ 

ทั้งน้ีมักพบการปลอมปนของวัตถุดิบอาหารสัตวแหลงโปรตีนมาก  เพราะเปนแหลงท่ีมีราคาแพง 

จําเปนตองใชในสูตรอาหารในปริมาณมากเปนอันดับสองรองลงมาจากวัตถุดิบอาหารสัตวแหลง
พลังงาน ในการวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนจะใชวิธีของ Kjeldahl method แตจะใชเวลานาน จึงมี
การผลิตเคร่ืองมือวัดหาปริมาณโปรตีนออกมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการหาปริมาณ
โปรตีนในวัตถุดิบอาหารสัตว จะไดเปนขอมูลในการตั้งราคาซื้อวัตถุดิบอาหารสัตวตอไป  ทั้งน้ีเมื่อ
ผลการวิเคราะหออกมามีปริมาณโปรตีนรวมสูงอาจเปนโปรตีนท่ีเกิดจากการปลอมปนอาหารดวย
ขนไกปนหรือยูเรียก็ไดจําเปนตองมีการตรวจสอบการปลอมปนตอดวยวิธีทางกายภาพโดยใชวิธี
สองดวยกลองสเตอริโอไมโครสโคป (sterio microscope) เรียกวิธี feed microscopy หรืออาจ
ตรวจหาสิ่งปลอมปนดวยวิธีทางเคมีก็ได 
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3.2.5. วิตามิน (vitamins) แบงออกเปน 2 พวก ดังนี้ 
3.2.5.1 วิตามินละลายในไขมัน คือ วิตามิน A, D, E และ K 

3.2.5.2 วิตามินละลายในนํ้า คือ วิตามิน B ทุกชนิด และ C 

3.2.6 แรธาตุ (minerals) แบงออกเปน 4 พวก ดังนี้ 
3.2.6.1 แรธาตุที่จําเปน (essential หรือ indispensible elements) ตองมีใน

อาหาร แบงออกเปน 2 กลุม 

3.2.6.1.1 macroelements หรือ major minerals รางกายตองการในปริมาณ
ที่คอนขางมากมี 7 ตัวคือ แคลเซียม (calcium, Ca) คลอรีน (chloline, Cl) แมกนีเซียม (magnesium, 

Mg) ฟอสฟอรัส (phosphorus, P) โปแตสเซียม (potassium, K) โซเดียม (sodium, Na) และซัลฟอร 
(sulphur, S) 

3.2.6.1.2 microelements หรือ trace minerals รางกายตองการนอยแตขาด
ไมได มี 7 ตัว คือ ไอโอดีน (iodine, I) แมงกานีส (manganese, Mn) เหล็ก (iron, Fe) สังกะสี (zinc, 

Zn) ทองแดง (copper, Cu) โคบอลต (cobalt, Co) และโมลิบดินัม (molibdinum, Mo)  

3.2.6.2 แรธาตุที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาในรางกายบางปฏิกิริยา และยังพิสูจน
ไมไดวาจําเปนตองกินเขาไปหรือไม เชน ลิเทียม (litium, Li) นิคเกิล (nickle, Ni) และแคดเมียม 

(cadmium, Cd) เปนตน 

3.2.6..3 แรธาตุไมจําเปน ไมมีบทบาทตอสัตว แตพบวาในรางกายสัตว เชน 

อะลูมิเนียม (aluminium,Al) อารเซนิค (arsenic, As) และตะกั่ว (lead, Pb) เปนตน 

3.2.6..4 แรธาตุที่เปนพิษ (toxic elements) รางกายอาจตองการในบางคร้ัง แต
ถามีมากเกินไปจะทําใหเปนพิษ เชน ฟลูออไรด (fluorine, F) ซีลีเนียม (selenium, Se) เปนตน 

3.3 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว (Feed additives) 

Association of American Feed Control Officials ใหนิยามไววา “Additive หมายถึง
วัตถุหรือสารใดๆ จะเปนชนิดเดียวกัน หรือหลายชนิดรวมกันก็ไดที่ใชเติมเขาไปในอาหารสัตวที่
ผสมจากวัตถุดิบหลัก (basic feedstuffs) หรือผสมจากสวนอ่ืนเพ่ือใหไดผลตามวัตถุประสงคอยาง
ใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ” โดยทั่วไปจะใชผสมลงไปในอาหารสัตวในปริมาณท่ีนอยมากๆ เปน
ปริมาณของสวนในลานสวน เปนตน การใชผสมสารหรือวัตถุเหลาน้ี ตองมีการควบคุมวิธีการผสม
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ feed additives แบงออกไดเปน 2 ประเภทไดแก feed additives ที่จัด
อยูในพวกอาหารหลัก เชน กรดอะมิโนที่บริสุทธิ์ แรธาตุ และวิตามินตางๆ และfeed additives ที่
ไมไดจัดเปนพวกอาหารหลัก แตใชเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอยาง พวกน้ีสวนใหญจะเปนสารเคมีที่
เติมลงไปเพ่ือใชในการเรงการเจริญเติบโตหรือปองกันการติดเช้ือจุลชีพ  สารเคมีพวกนี้ไดแก ยา
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ปฏิชีวนะ สารปองกันการติดเช้ือจุลชีพ ฮอรโมน เอนไซม ยาถายพยาธิ เภสัชเคมีภัณฑ สารอัดเม็ด 

สารถนอมคุณภาพอาหาร สารปรุงแตงกลิ่นรสตางๆ ยาและเภสัชเคมีภัณฑอื่นๆ เปนตน 

3.3.1 ชนิดของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว ตามพระราชบัญญัติการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2525 [10] ไดกําหนดชื่อ ประเภทชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่
ใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพื่อขายตลอดจนอัตราสวนหรือปริมาณที่ใหใช หรือหาม
มิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนดไว ซึ่งปริมาณท่ีเหมาะสมนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตวดวย 

มีการจําแนกวัตถุที่เติมในอาหารสัตวเพื่อใหไดวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะไดเปน
หลายชนิด ไดแก 

3.3.1.1 สารผสมลวงหนา (premix) หมายถึง สารปลีกยอยกอนผสมหรือ
ผลิตภัณฑซึ่งประกอบดวยวัตถุที่เติมในอาหารสัตวชนิดใดชนิดหน่ึงหรือมากกวา  ผสมกับสื่อที่
เหมาะสม โดยมีปริมาณของสื่อไมนอยกวารอยละ 50 ยกเวนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวในกลุมสารเรง
การเจริญเติบโต ซึ่งจะตองมีสื่อไมนอยกวารอยละ 80 ทั้งน้ีผลิตภัณฑดังกลาวตองมีวัตถุประสงค
เพื่อใชในการผลิตเปนอาหารสัตว สําหรับไก เปด สุกร โค กระบือเทาน้ัน และสารผสมลวงหนาน้ัน 

ไมวาจะมีชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดรวมกัน เพื่อผสมกับสื่อในผลิตภัณฑที่ใชเปนอาหารสัตว ตองใช
ในปริมาณที่เหมาะสมตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว 

3.3.1.2 สื่อ (Carrier) หมายถึง วัตถุที่ใชในการเจือจาง หรือใชเปนสวนผสม
ของวัตถุที่เติมในอาหารสัตว และหมายความรวมถึงสื่อประเภทสวนของพืชและธัญพืช ประเภทแร
ธาตุ ประเภทกากน้ําตาล ประเภทผลิตผลท่ีเหลือจากการหมัก และประเภทอ่ืนท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากกรมปศุสัตว 

3.3.1.3 วิตามิน หมายถึง วัตถุที่ใชเติมในอาหารสัตวและใหใชเปนสวนผสม
ในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิด ในปริมาณที่เหมาะสมและกรมปศุสัตวเห็นชอบดวย ตัวอยางของ
วัตถุประเภทนี้ เชน วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K และวิตามิน C เปนตน 

 3.3.1.4 แรธาตุ หมายถึง วัตถุที่เติมในอาหารสัตวที่อยูในรูปของเกลือของแร
ธาตุตางๆ และใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิด  โดยเม่ือใชเปนสวนผสมทํา
เปนอาหารสัตวสําเร็จรูปแลว ตองมีชนิดของแรธาตุบางชนิดไดไมเกินปริมาณตามท่ีกําหนดไว วัตถุ
ประเภทนี้ ไดแก โคบอลต ทองแดง คลอรีน ไอโอดีน แมงกานีส แคลเซียม ซีลีเนียม ฟลูออรีน 

เหล็ก แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส กํามะถัน และโพแทสเซียม 

3.3.1.5 กรดอะมิโน หมายถึง วัตถุที่ใชเติมในอาหารสัตวและใหใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิด ในปริมาณท่ีเหมาะสมและกรมปศุสัตวเห็นชอบดวย 
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วัตถุประเภทนี้ ไดแก ไลซีน เมไทโอนีนอารจินีน ฮิสดีน ซีสตีน ทริปโทแฟน เฟนิลอะลานีน ลิวซีน 

ทริโอนีน แวลีน ไอโซลิวซีน ไทโลซีน 

3.3.1.6 สารเรงการเจริญเติบโต หมายถึง วัตถุที่ใชเติมในอาหารสัตวและใหใช
เปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิดโดยเม่ือใชเปนสวนผสมทําเปนอาหารสัตวผสม
สําเร็จรูปแลว ตองมีชนิดของสารเรงการเจริญเติบโตบางชนิดไดไมเกินในปริมาณท่ีไดกําหนดไวใน
สัตวแตละชนิด วัตถุประเภทนี้ไดแก avoparcine, chlortetracycline, enramycin, flavophospholipol, 
lincomycin, mitrovin, oxyttracycline, tyloain, virginiamicin และ zinc-bacitracin 

3.3.1.7 สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว หมายถึง วัตถุที่ใชเติมในอาหารสัตว
และใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิดไดในปริมาณที่ เหมาะสม โดยเม่ือใชเปน
สวนผสมทําเปนอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปแลว ตองมีชนิดของสารถนอมคุณภาพอาหารสัตวบาง
ชนิดไดไมเกินในปริมาณท่ีไดกําหนดไว วัตถุประเภทนี ้ไดแก 

3.3.1.7.1 สารปองกันจุลินทรีย ไดแก propionic acid, sodium propionate, 

calcium proionate, benzoic acid และ sodium benzoate ถาหากตองการใชสารจุลินทรียรวมกัน ให
ใชไดโดยเม่ือตรวจวิเคราะหอาหารผสมสําเร็จรูปแลว  จะตองมีอัตราสวนหรือปริมาณไมเกิน
ปริมาณสูงสุดของสารปองกันจุลินทรียที่กําหนดใหไดสูงสุดทีผสมรวมอยูดวย  คือ ไมเกินรอยละ 

0.3 ตัวอยางไดแก benzoic Acid + sodium benzoate ใหใชไดไมเกินรอยละ 0.1 

3.3.1.7.2 สารปองกันความหืน ไดแก propyl gallate, octyl gallate, 

dodecyl gallate, bytylated hydroxyanislol (B.H.A.), bytylated hydroxytoluene (B.H,T.), 

ethoxyquin, ethalenediaminetetra acetate (EDTA) 

3.3.1.8 สารปรุงแตงอาหารสัตว หมายถึง วัตถุที่ใชเติมในอาหารสัตวและให
ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิดโดยเมื่อใชเปนสวนผสมทําเปนอาหารสัตวผสม
สําเร็จรูปแลว ตองมีชนิดของสารท่ีใชปรุงแตงอาหารสัตวบางชนิดไดไมเกินในปริมาณที่ไดกําหนด
ไว วัตถุประเภทนี้ ไดแก 

3.3.1.8.1 สารเพ่ิมกลิ่นและรส ไดแก anise oil, vanilla, monosodium 

glutamate, saccharin sodium 

3.3.1.8.2 สารชวยอัดเม็ด ไดแก pulverized bentonite, hemicellulose+ 

lignin, polymethylcarbamide, silicon dioxide 

3.3.1.8.3 สารปองกันการเปนกอน ไดแก kaolin, ball clay, calcium 

silicate 
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3.3.1.9 สารปรับปรุงคุณภาพซากสัตวและผลิตภัณฑสัตว หมายถึง วัตถุที่ใช
เติมในอาหารสัตวและใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิด  โดยเม่ือใชเปน
สวนผสมทําเปนอาหารสัตวผสมสําเร็จรูปแลวตองมีชนิดของสารปรับปรุงคุณภาพซากสัตวและ
ผลิตภัณฑสัตวไดไมเกินในปริมาณท่ีไดกําหนดไว  วัตถุประเภทน้ี ไดแก canthaxanthin, 
citranaxanthin, carotenoids, capxanthin, lutein, cryptoxanthin, violaxanthin, canthaxanthin, 

zeaxanthin, citranazanthin 

3.3.1.10 สารเสริมชีวนะ (probiotics) หมายถึง วัตถุที่ใชเติมในอาหารสัตวให
ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดทุกชนิดในปริมาณที่เหมาะสม และกรมปศุสัตวเห็นชอบ
ดวย วัตถุประเภทนี้ ไดแก yeast, Streptococcus faecium Cernelle68, Lactobacillus planturum, 

lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus fermentum, Pediocucius sp. 

3.3.1.11 สารเอ็นไซมหรือสารมีฤทธิ์คลายเอ็นไซม หมายถึง วัตถุที่เติมใน
อาหารสัตว และใหใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวไดในปริมาณที่เหมาะสมและกรมปศุ
สัตวเห็นชอบ ไดแก citric acid, lactic acid, malic acid, tartaric acid, monosodium orthophosphate 

3.3.1.12 สารคลายคุมหนอนแมลง หมายถึง วัตถุที่เติมในอาหารสัตว และให
ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวได โดยเม่ือใชเปนอาหารสัตวสําเร็จรูป ตองมีวัตถุประเภทนี้
ไมเกินปริมาณที่กําหนด ตัวอยางเชน cyromazine ใหใชในไกไขไดไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

และมีระยะที่ใชงดสารนี้กอนฆาสัตวเพ่ือใชบริโภคอยางนอย 7 วัน 

 

3.4 อาหารสัตวผสมยาสําเร็จรูป ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการผลิตยาแผนปจจุบัน ตามกฎหมายวาดวยยา พ.ศ. 2554 [12] 

กลาววา “อาหารสัตวผสมยา (medicated feeding stuff)” หมายความวา ผลิตภัณฑที่มีสวนผสม
ระหวางผลิตภัณฑยาสัตวกับอาหารสัตวที่เตรียมข้ึนสําเร็จรูปพรอมจําหนาย และมุงหมายให
นําไปใชใหสัตวกินโดยไมตองผานกระบวนการอ่ืนใดอีก เน่ืองดวยมีคุณสมบัติในการรักษา 

ปองกัน หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆตัวอยางเชน ใชเพื่อการวิเคราะหโรค การฟนฟูสุขภาพ การแกไขหรือ
ดัดแปลงหนาที่ทางสรีรวิทยาในสัตว  

3.4.1 เปาหมายท่ีใชยาและเภสัชเคมีภัณฑผสมลงไปในอาหารสัตว คือ 

3.4.1.1 ปองกันและรักษาโรคสัตว เนื่องจากสัตวเลี้ยงในรูปอุตสาหกรรมมี
เปนจํานวนมาก เม่ือสัตวปวย การรักษาจําเปนท่ีจะตองหาวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว พบวาการใหยา
โดยวิธีผสมอาหารเปนวิธีที่ใหผลดีอยางหน่ึง  เพราะสัตวจํานวนมากไดกินทุกตัวในเวลาเดียวกัน
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ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน เชน phenothiazine, thibenzole และ piperazine ใชเปนยาถายพยาธิ 
poloxalene ใชปองกันโรคทองอืดในโค ซึ่งการใชจะมีขอกําหนดควบคุมดวยกฎหมายยา 

3.4.1.2 ใชเปนสารเรงการเจริญเติบโต (growth promotor) การใหยาท่ีสามารถ
ทําใหสัตวมีการเจริญเติบโต มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือเพ่ิมผลผลิตขึ้นไดนั้นเพื่อวัตถุประสงค คือ  

3.4.1.2.1 ลดจํานวนหรือละลายจุลชีพท่ีกอใหเกิดโรคลดลง ทั้งๆ ที่สัตวยัง
ไมแสดงอาการปวยใหเห็น 

3.4.1.2.2 ทําลายจุลชีพที่สรางพิษซึ่งเปนผลในการทําลายการเจริญเติบโต
ของสัตว 

3.4.1.2.3 ลดหรือทําลายจุลชีพที่สรางหรือสังเคราะหสารอาหาร แขงกับ
จุลชีพที่สังเคราะหสารอาหารใหรางกาย 

3.4.1.2.4 กระตุนจุลชีพที่สังเคราะหสารอาหารใหรางกายเพิ่มมากข้ึน 

3.4.1.2.5 ทําใหผนังลําไสบางลง การดุดซึมสารอาหารก็จะดีขึ้น 

3.4.1.2.6 ลดจุลชีพที่สรางแอมโมเนีย หรือ สารพิษท่ีไดจากการทําลาย
ไนโตรเจนในลําไสซึ่งถามีสารภาพพวกนี้มากสัตวจะเจริญเติบโตไมดี 

3.4.1.2.7 ทําใหสัตวมีความตองการนํ้าและอาหารมากข้ึน ลําไสของสัตวก็
จะชุมนํ้ามากข้ึน 

3.4.2 ผลของการใชยาและเภสัชเคมีภัณฑเปนเวลานาน การใชยาและเภสัชมีภัณฑ
ผสมลงไปในอาหารสัตวใหสัตวกินก็จะมีผลขางเคียงหลายอยางซึ่งอาจสงผลถึงสุขภาพและอนามัย
ของสัตวและมนุษยดวย พบวาถาเลี้ยงสัตวโดยใหกินยาปฏิชีวนะนานๆจะเกิดผลคือ 

3.4.2.1 จุลชีพในรางกายสัตวเกิดด้ือตอยาที่ใช และจุลชีพเหลาน้ีสามารถทําให
มนุษยเกิดโรคไดดวย เมื่อสัตวหรือมนุษยปวยจะไมสามารถใชยาน้ันรักษาไดอีก 

3.4.2.2 สัตวเกิดอาการแพยาบางชนิด และยานั้นสามารถสะสมอยูในเนื้อสัตว 
ตกคางถึงมนุษยไดดวย และมนุษยก็อาจแพยาไดโดยไมรูตัว 

3.4.2.3 เกิดปฏิกิริยาของรางกายตอยาน้ันในทางตรงกันขาม (drug adverse 

reaction) ทําใหการวินิจฉัยโรคของมนุษยและสัตวผิดไปจากความเปนจริง 

3.4.2.4 ยาบางชนิดกอใหเกิดเซลลมะเร็งไดทั้งในมนุษยและสัตว 
3.4.2.5 มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ metabolism ในรางกายของสัตวนั้นๆ 

การใชยาผสมในอาหารสัตวจึงมีความสําคัญอยางมาก  ทั้งในแงเศรษฐกิจ และสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและสัตว หลายประเทศจะมีการจํากัดการใชยาผสมในอาหารสัตว  โดยเฉพาะใช
ในรูปสารเรงการเจริญเติบโต และจะมีการควบคุมจํากัดชนิดและวิธีใชอยางเขมงวด โดยเฉพาะใน
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กลุมประเทศ E.E.C. จะยอมใหใชยาปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตวไดเฉพาะยาที่ไมใชปองกันและ
รักษาโรคในมนุษยเลย โดยจะตองกําหนดปริมาณที่ใช ระยะงดใชยากอนสงโรงฆา สําหรับใน
ประเทศอ่ืนถึงแมจะมีความแตกตางกันบางในวิธีการใช แตหลักการท่ัวไปก็คลายกับกลุม E.E.C. 

 

4. HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

4.1 หลักการทํางานของเครื่อง HPLC 

  HPLC หรือโครมาโทกราฟฟของเหลวสประสิทธภาพสูงเปนเทคนิคการวิเคราะหสาร
เชิงคุณภาพ (qualitative analysis) และเชิงปริมาณ (quantitative analysis) ที่นิยมใชมากวิธีหนึ่ง โดย
สามารถใชกับงานดานตางๆไดอยางกวางขวาง เชน ในการวิเคราะหทางอาหาร ยา ยาฆาแมลง 
การแพทย สมุนไพร และสิ่งแวดลอม เปนตน เทคนิคนี้สามารถตรวจวิเคราะหสารที่มีปริมาณตํ่าๆ
ไดในระดับไมโครกรัม (μg) ถึงพิโคกรัม (pg) เมื่อเลือกใชเคร่ืองตรวจวัดท่ีเหมาะสม HPLC เปน
เทคนิคแยกสารผสมแบบใชเคร่ืองสูบแรงดันสูง (high pressure pump) สูบตัวทําละลายซึ่งทําหนาท่ี
เปนเฟสเคล่ือนที่ (mobile phase) พาสารตัวอยางท่ีถูกฉีดเขาทางชองฉีดสาร(injector) ผานอนุภาคท่ี
เปนเฟสอยูกับที่ (stationary phase) ซึ่งบรรจุอยูในคอลัมน (column) สารผสมตัวอยางจะเคลื่อนที่
ผานคอลัมนและถูกแยกออกมา ผานเขาสูเคร่ืองตรวจวัด(detector) ในเวลาที่ตางกัน สัญญาณท่ีวัด
ไดจะอยูในรูปสัญญาณไฟฟาตามเวลาและปริมาณของสารแตละตัวที่ตรวจวัดได  จากน้ันสัญญาณ
จะถูกสงไปยังเคร่ืองบันทึกสัญญาณ เพื่อแสดงผลออกมาเปนโครมาโทแกรม (chromatogram)  

หลักการแยกของสารคือ ของเหลวความดันสูงจะสรางแรงพา(impelling force) ดันสาร
ตาง ๆ ในสารตัวอยางผานไปบนตัวกลางที่ไมเคลื่อนท่ี เรียกวา เฟสอยูกับที่ (stationary phase) ซึ่ง
เฟสอยูกับที่จะสรางแรงหนวง (retention force) ตอสารชนิดตางๆ แรงน้ีจะแตกตางกันข้ึนอยูกับ 

ขนาด รูปราง ประจุความจําเพาะ (specificity) การดูดซับ(adsorption) การละลาย(solubility) ดังน้ัน
ความแตกตางกันของแรงหนวง จึงทําใหโมเลกุลของสารแตละชนิดเคลื่อนท่ีออกมาจากคอลัมนใน
เวลาหนวง (retention time) ที่แตกตางกัน 

 

 4.2 องคประกอบของเครื่อง HPLC 

รูปรางของเคร่ืองมือจะแตกตางกันไปตามบริษัทผูผลิตแตมีองคประกอบหลักที่สําคัญ
เหมือนกัน [13] ดังแสดงในรูปที่ 2.3 คือ

   ส
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รูปที่ 2.3 องคประกอบที่สําคัญของเคร่ืองโครมาโทกราฟฟของเหลวประสิทธิภาพสูง 

ที่มา : ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ. โครมาโทกราฟเหลวความดันสูง. เขาถึงเม่ือวันท่ี  6 เมษายน 2556. 

เขาถึงไดจาก http://home.kku.ac.th/chuare/12/HPLC.pdf 

4.2.1 solvent (mobile phase) เปนตัวแปรที่มีความสําคัญมากในการแยกสาร
ตัวอยางออกเปนองคประกอบยอย solvent ที่ใชเปน mobile phase ใน HPLC ไดแก organic solvent 

รวมท้ัง aqueous solution ของเกลือชนิดตาง คุณสมบัติที่สําคัญบางประการของ mobile phase ที่ใช
ใน HPLC ไดแก 

4.2.1.1 ไมทําปฏิกิริยากับ column หรือ packing material  

4.2.1.2 สามารถละลายสารตัวอยางได  
4.2.1.3 ปราศจากอนุภาคเล็กๆ (ทําใหเกิดการอุดตันใน column เปนการเพิ่ม

ความดันในระบบ) และสารละลายตัวอยางทุกชนิดกอนการวิเคราะหโดยใช  HPLC ควรกรองผาน
กระดาษกรองท่ีมีรูพรุนขนาด 0.45 – 0.5 μm 

4.2.1.4 บริสุทธิ์ปราศจากส่ิงเจือปนซึ่งรวมถึงพวก preservative และ stabilizer 

ตางๆ สําหรับน้ํากลั่นจะตองปราศจากสารอินทรียและแบคทีเรียตางๆ  

4.2.1.5 เหมาะสมกับชนิดของ detector ที่ใช
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4.2.2 pump ทําหนาที่สูบ mobile phase เพื่อสงเขาสู column ในอัตราเร็วที่เลือกใช 
ความดันของระบบจะขึ้นอยูกับอัตราการเคลื่อนท่ีของ mobile phase (ถาความเร็วสูงจะทําใหเกิด
ความดันสูง) นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับ viscosity ของ mobile phase ขนาดของ packing material และ
ความยาวของ column อีกดวย โดยปกติความดันที่ใชมักไมเกิน 4,000 psi pump สามารถแบงออก
ไดเปน 2 แบบ 

4.2.2.1 isocratic pump ใชอัตราสวนของ mobile phase ไดคงที่ตลอดเวลา 
4.2.2.2 gradient pump เปน pump ที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง

อัตราสวนของ mobile phase ไดตามเวลาท่ีกําหนด  

4.2.3 injector เปนอุปกรณที่ใชควบคุมปริมาตรของสารตัวอยางท่ีไหลเขาสู
column ซึ่งสวนใหญจะอยูในชวง 0.5-10 μL สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

4.2.3.1 ชนิดไซริงก เปนชนิดท่ีใชไซริงกขนาดเล็กดูดสารตัวอยางตาม
ปริมาตรที่ตองการฉีดผานเยื่อกั้น (septum) ซึ่งมักเปนยางซิลิโคนดานบนคอลัมน ตัวฉีดชนิดน้ีอาจมี
การร่ัวบริเวณรูที่ฉีดเพราะคอลัมนมีความดันสูง 

4.2.3.2 ชนิดโรตาร่ี (rotary type) เปนชนิดท่ีใชลิ้นควบคุมการฉีดสารตัวอยาง
เขาคอลัมน โดยในขั้นตอนแรกจะใชไซริงกฉีดสารตัวอยางเขาไปในทอพักสารตัวอยาง  (sample 

loop) ซึ่งมีปริมาตรคงท่ี (fixed loop injector) (รูปที่ 2.4 ก) หลังจากน้ันจึงหมุนลิ้นใหสารละลายซึ่ง
เปนเฟสเคลื่อนที่ไลของเหลวท้ังหมดลงสูคอลัมน (รูปที่ 2.4 ข) นอกจากน้ียังสามารถดูดสาร
ตัวอยางเขาไปในปริมาตรที่ตองการฉีดเขาไปในทอพักสารตัวอยางซึ่งมีสารละลายอยูกอนแลว
บางสวน เมื่อหมุนลิ้นไปที่ตําแหนงฉีด (syringe loop injector)  สารละลายจะพาสารตัวอยางท้ังหมด
เขาไปในคอลัมน [13] 

4.2.4 column อาจทําจากแกว พลาสติก หรือเหล็กกลาไรสนิม มีความยาวในการ
ใชงานตั้งแต 10-150 cm เสนผานศูนยกลางประมาณ 1- 25 mm ในงานวิเคราะหใชขนาด 1 – 5 mm 
column มี 2 ชนิด คือ  

4.2.4.1 analytical column มีความยาวประมาณ 10 - 30 cm เสนผานศูนยกลาง
อยูในชวง 4 - 10 mm วัสดุที่ใชทําภาชนะบรรจุ เชน stainless steel polyethylene แกว เปนตน 
สําหรับสวนที่เปน packing material ที่บรรจุอยูภายใน ไดแก silica based resins bonded phases  

เปนตน  

4.2.4.2 guard column นิยมตอระหวางสวน injector และกอน analytical 

column ซึ่งจะทําหนาท่ีกรองอนุภาคหรือสิ่งสกปรกที่ปนเปอนมากับสารตัวอยางรวมทั้งตัวทํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ละลาย เพื่อชวยยืดอายุการใชงานของ analytical column สวนท่ีเปน packing material จะคลายคลึง
กับ analytical column 

 

 
 

รูปที่ 2.4 ทอทางเดินของลิ้นในตําแหนงรอ(wait)(ก) และในตําแหนงฉีด(inject)(ข) 

ที่มา : ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ. โครมาโทกราฟเหลวความดันสูง. เขาถึงเม่ือวันท่ี  6 เมษายน 2556. 

เขาถึงไดจาก http://home.kku.ac.th/chuare/12/HPLC.pdf 

 

4.2.5 detector มีหนาท่ีวัดปริมาณของสารเพ่ือสงใหเคร่ืองบันทึกผลทําการบันทึก
คาและแสดงกราฟของสารชนิดตางๆ detector มีหลายชนิดข้ึนอยูกับประเภทของสารท่ีตองตรวจวัด
ตัวอยางเชน ตัวไวแสง (photo detector) ใชสําหรับการวัดสารท่ีมีสีหรือมีความขุน ตัววัดแสงฟลูออ
เรสเซนซ (fluorescence detector) ใชสําหรับวัดปริมาณสารที่สามารถเปลงแสงฟลูออเรสเซนซได 
ตัววัดดัชนีหักเห (refractive index detector) ใชสําหรับวัดสารละลายท่ีใสและมีตัวถูกละลายอยู  ตัว
วัดกัมมันตภาพรังสี (radioactivity detector) ใชสําหรับวัดสารกัมมันตรังสี detector แตละชนิดมี
ความไวและขอจํากัดในการใชงานแตกตางกัน ดังตารางท่ี 2.4 [13] 
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ตารางท่ี 2.4 คุณสมบัติของ detector ชนิดตางๆ  
 

ชนิด 

 

ความ
ไว 

(g/mL) 

ผลของ 

อุณหภูมิ 
ผลของอัตรา 
การไหล 

หมายเหตุ 
 

UV absorption 5x10 -5 นอย ไมมีผล นิยมใชในชวง 254-280 nm 

IR absorption 10 -6 นอย ไมมีผล - 

Fluorometry 10 -10 นอย ไมมีผล - 

Refractive index 5x10 -7 - ไมมีผล วัดความแตกตางดัชนีหักเหของ 

สารตัวอยางและเฟสเคลื่อนที่ 
Conductivity 10 -8 ±1 0 ºC มีผล - 

Flame ionization 10 -8 ไมมีผล มีผล สารตัวอยางถูกเผาใหเปน 

ไอออน และถูกจับโดยแอโนดเพลท 

Mass spectrometry 10 -10 ไมมีผล ไมมีผล วิเคราะหสารไดถึง 0.2-1.0 ng 

ที่มา : ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ. โครมาโทกราฟเหลวความดันสูง. เขาถึงเม่ือวันท่ี  6 เมษายน 2556. 

เขาถึงไดจาก http://home.kku.ac.th/chuare/12/HPLC.pdf 

 

4.2.6 เคร่ืองบันทึกผล (recorder) ใชสําหรับแสดงตําแหนงของสารที่ออกมาจาก
คอลัมนเพื่อประโยชนในการจําแนกชนิดของสารหรือคํานวณหาปริมาณสาร ซึ่งสามารถคํานวณได
จากความสูงของยอดพีค (peak high) หรือพื้นที่ใตพีค (peak area) 

 

5. การตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบ (method validation)  

การตรวจสอบความใชได ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 [15] หมายถึง การ
ยืนยันโดยการตรวจสอบและจัดทําหลักฐานท่ีเปนรูปธรรม เพื่อแสดงวาขอกําหนดพิเศษตางๆ 

สําหรับการใชตามท่ีตั้งใจไวโดยเฉพาะสามารถบรรลุผลไดครบถวน  method validation จะ
ครอบคลุมถึงสมบัติของวิธีการวิเคราะห ดังน้ี 

5.1 ความถูกตอง (accuracy)  

accuracy หมายถึง ความถูกตองของวิธีการวิเคราะหที่วัดไดคาใกลเคียงกับคาท่ีแทจริง
มากท่ีสุด แสดงวาการวิเคราะหนั้นมีความถูกตองสูง (high accuracy) แตถาคาท่ีวัดไดหางไกลจาก
คาจริงแสดงวาการทดสอบน้ันมีความถูกตองนอย (low accuracy) การหา accuracy ทําไดโดย 
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5.1.1 วิเคราะห CRM (Certified Reference Material) อยางนอย 7 ซ้ํา และนํามา
คํานวณหาระดับความถูกตองในรูปของความผิดพลาดสัมพัทธ  (relative error) หรือความถูกตอง
สัมพัทธ (relative accuracy)

 

 
เกณฑการยอมรับโดยท่ัวไปของ relative error คือไมเกิน 10% relative accuracy อยู

ระหวาง 90 ถึง 110 % สําหรับคา relative error ระดับความถูกตองยังข้ึนอยูกับความเขมขนของสาร
ตัวอยางท่ีวิเคราะห ดังตารางท่ี 2.5 [14] 

 

ตารางท่ี 2.5 ระดับความถูกตองของการวิเคราะหตัวอยางท่ีระดับความเขมขนตางกัน  
 

 

ที่มา : AOAC International. (2002). “Requirements for Single Laboratory Validation of Chemical 

Method.” AOAC International. Accessed April 6, 2013. Available from 

http://www.aoac.org/Ag_ Materials/additives/aoac_slv.pdf 
 

การหาระดับความถูกตองโดยการวิเคราะห CRM นอกจากพิจารณาจากคา relative 

error และ relative accuracy แลว อาจใชการเปรียบเทียบคาท่ีวิเคราะหได (7ซ้ํา) ของ CRM กับคาท่ี
แทจริงของCRM โดยใชสถิติ t-test การทดสอบคา t-test ทําโดยการเปรียบเทียบคา t จากการ
คํานวณ กับคา tจากตาราง (critical t-value ; tc) 
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 = คาเฉล่ียของ CRM ที่วิเคราะหได 
μ  = คาท่ีแทจริงของ CRM 

SD  = คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

n  = จํานวนคร้ังท่ีทําซ้ํา 
 

tc ดูไดจากตาราง t – distribution ซึ่งคา tc ขึ้นอยูกับระดับความเช่ือมั่น และคา degree 

of freedom (df = n-1) ถาคา t ที่ไดจากการคํานวณมากกวา tc แสดงวาคาท่ีแทจริงของ CRM กับคาท่ี
วิเคราะหไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตถาคา t ที่ไดจากการคํานวณมีคานอยกวา tc แสดง
วาคาท่ีแทจริงของ CRM กับคาท่ีวิเคราะหได ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

5.1.2 ในกรณีที่ไมสามารถหา CRM ที่เหมาะสมในการวิเคราะหได สามารถจะหา 
estimated accuracy ไดโดย การหาคาเปอรเซ็นตการคืนกลับ (%recovery) โดยใชตัวอยางท่ีเติมสาร
มาตรฐาน(spiked sample) ซึ่งจะมีขอจํากัดวา accuracy ที่ไดนั้นครอบคลุมเฉพาะข้ันตอนท่ีวิเคราะห 
spiked sample เทาน้ัน การทํา recovery จะทํา 3 ระดับความเขมขน  

 

 
 

เกณฑการยอมรับข้ึนอยูกับความเขมขนของตัวอยาง เกณฑการยอมรับ %recovery เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการทดสอบตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC nternational [16] แสดง
ในตารางท่ี 2.6  
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ตารางท่ี 2.6 เกณฑการยอมรับ %Recovery ตามมาตรฐานทางอาหารและยา 
 

ความเขมขน recovery limit, % 

100 % 98-101 

10 % 95-102 

1 % 92-105 

0.1 % 90-108 

0.01 % 85-110 

10 μg/g (ppm) 80-115 

1 μg/g (ppm) 75-120 

10 μg/kg (ppb) 70-125 

ที่มา : AOAC International. (2002). “Requirements for Single Laboratory Validation of Chemical 

Method.” AOAC International. Accessed April 6, 2013. Available from 

http://www.aoac.org/Ag_ Materials/additives/aoac_slv.pdf 
 

5.2 การตรวจสอบความเท่ียง (precision)  

ความเที่ยงจะแสดงในรูปของ repeatability ไดแก repeatability standard deviation (s) 

หรือ relative standard deviation (RSD) [17] โดยดําเนินการ ดังน้ี 

5.2.1 ทําการทดสอบตัวอยางซ้ําในชวงความเขมขนที่ครอบคลุมชวงการใชงาน 

ความเขมขนละ 10 ซ้ํา (ไมนอยกวา 7 ซ้ํา) ใชขอมูลชุดเดียวกับการหาความแมนได โดยใชผลการ
ทดสอบวัสดุอางอิงรับรอง หรือ spiked/fortified sample 

5.2.2 ทดสอบอยางนอย 3 ความเขมขน คือ ความเขมขนตํ่า กลาง สูง หรือระดับ
ความเขมขนท่ี LOQ (ถามีการหา LOQ) และหรือ 0.5 เทา 1.0 เทา 1.5 เทา (หรือ 2.0 เทา) ของคา
ความเขมขนที่กําหนด (target concentration) 

5.2.3 คํานวณคา repeatability ตามท่ีวิธีมาตรฐานแสดงขอมูลไว เชน repeatability 

standard deviation (s) หรือ relative standard deviation (RSD)  

5.2.4 นําคาท่ีไดไปเทียบกับเกณฑที่กําหนด ใหเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังน้ี 

5.2.4.1 วิธีที่ 1 เกณฑการยอมรับที่ถูกกําหนดไวแลว ไดแก ขอกําหนดตาม
กฎหมายขอกําหนดของลูกคา ตามวิธีมาตรฐานกําหนด เชน คา repeatability ของหองปฏิบัติการใน
แตละความเขมขน ควรมีคานอยกวาหรือใกลเคียงกับคา reproducibility ที่วิธีมาตรฐานกําหนด 
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5.2.4.2 วิธีที่ 2 การประเมินผลตาม Horwitz equation ใหนําคาการคํานวณ 

RSD จากการทดสอบซ้ํา มาเปรียบเทียบกับ RSD จากการคํานวณใน สูตรของ Horwitz equation ซึ่ง
เปนสมการท่ี Dr. William Horwitz แหงสถาบัน AOAC ไดทําการศึกษาขอมูลการทํา collaborative 

study จากเอกสาร มากกวา 4,000 ฉบับ [16] โดยสรุปเปนสมการ Horwitz equation ดังน้ี 

 

 
 

จากสมการ Horwitz equation ขางตน เมื่อคํานวณ RSD ที่ความเขมขนตางๆ จะไดคา 
Predicted Horwitz [16] ดังตารางท่ี 2.7  

 

ตารางท่ี 2.7 ความสัมพันธระหวางคาความเขมขนกับ Predicted Horwitz จากการทดสอบซ้ํา 
 

Concentration Conc. Ratio : C Predicted Horwitz 

RSDR RSDr 

100 % 1 2.0 1.3 

10 % 0.1 2.8 1.9 

1 % 0.01 4.0 2.6 

0.1 % 0.001 5.7 3.7 

0.01 % 0.0001 8.0 5.3 

10 ppm 0.00001 11.3 7.5 

1 ppm 0.000001 16.0 10.6 

10 ppb 0.0000001 22.6 14.9 

(RSDR = ทดสอบซ้ําจากหลายหองปฏิบัติการ และ RSDr = ทดสอบซ้ําในหองปฏิบัติการเดียวกัน) 

ที่มา : AOAC International. (2002). “Requirements for Single Laboratory Validation of Chemical 

Method.” AOAC International. Accessed April 6, 2013. Available from 

http://www.aoac.org/Ag_ Materials/additives/aoac_slv.pdf 
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เกณฑการยอมรับความเท่ียงตาม Horwitz equation คือ คา RSD จากการทดสอบ/ทดลอง 

ตองนอยกวา RSD จากสูตรในการคํานวณ ตามสมการ Horwitz equation แตถา RSD จากการ
ทดสอบ/ทดลอง มากกวา RSD จากสูตรในการคํานวณ ใหหาคา HORRAT จากสูตร ดังน้ี 

 

 
 

ซึ่งคาท่ี AOAC ยอมรับ คือ HORRAT นอยกวาหรือเทากับ 2 และคาท่ี EU, Codex ยอมรับ 

คือ HORRAT นอยกวา 2 

 

5.3 การหาคา LOD และ LOQ ( limit of detection and limit of quantitation ) 

LOD (limit of detection) หมายถึง คาความเขมขนตํ่าสุดท่ีวิเคราะหไดในตัวอยางท่ี
สามารถตรวจวัดได และ LOQ (limit of quantitation ) หมายถึง คาความเขมขนต่ําสุดท่ีวิเคราะห
ไดในตัวอยางท่ีสามารถหาปริมาณหรือรายงานผลโดยมี accuracy และ precision ที่ยอมรับได [14] 

LOD และ LOQ หาไดโดยการวัด blank ของตัวอยาง (sample blank) อยางนอย 7 ซ้ํา 
และนํามาคํานวณหาคาเฉล่ีย และคา SD 

LOD = คาเฉลี่ยของ sample blank + 3 SD 

LOQ = คาเฉลี่ยของ sample blank +10 SD 
กรณี sample blank หาคาไมได ใหเติมสารมาตรฐานท่ีคาความเขมขนต่ําๆ  ลงใน 

sample blank ทําอยางนอย 7 ซ้ํา หาคา SD 

LOD = 3 SD 

LOQ = 10 SD 
กรณีไมสามารถหา sample blankได ใหนําตัวอยางท่ีมีความเขมขนตํ่าๆมาวิเคราะห ทํา

อยางนอย 7 ซ้ํา หาคา SD 

LOD = 3.14 SD (กรณีทํา 7 ซ้ํา) 
LOQ = 10 SD 

 

5.4 ความสัมพันธเชิงเสนตรงและชวงความเขมขนท่ีทดสอบ (linearity and range) 

linearity หมายถึง ความสามารถของวิธีการวิเคราะหที่จะทําใหวิเคราะหแลวไดผลการ
วิเคราะหที่เปนสัดสวนกับความเขมขนของสารท่ีวิเคราะหในชวงความเขมขนที่กําหนด  
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range หมายถึงชวงความเขมขนของสารท่ีจะวัดต้ังแตความเขมขนต่ําสุดถึงความ
เขมขนสูงสุดท่ีวัดแลวมี accuracy precision และ linearity อยูในระดับที่มีความถูกตองยอมรับได
ตามขอกําหนด  

linearity ทําโดยการวิเคราะห CRM หรือ sample blank ที่เติมสารมาตรฐานใหมีความ
เขมขนอยางนอย 5 ระดับความเขมขนต้ังแตนอยไปจนมากท่ีสุด วิเคราะหหาคาสัญญาณ เทียบเปน
ความเขมขน ทํา 3 ซ้ําแตละระดับความเขมขน นําคาท่ีไดมาเขียนกราฟเสนระหวางคาสัญญาณกับ
คาความเขมขน และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(correlation coefficient, r) เกณฑการ
ยอมรับไดโดยท่ัวไปคา r จะตองมีคาอยูระหวาง 0.995 – 1.000 range ทําโดยการวิเคราะหตัวอยางท่ี
ตองการหาปริมาณสารในชวงความเขมขนตางๆ  กัน และ คํานวณคาความเขมขนในชวงท่ีให 
accuracy และ precision ที่ยอมรับได หรือทําการวัด CRM ที่มีความเขมขนตางๆ[14] 

 

5.5 สภาพไว (sensitivity) 

sensitivity หมายถึง ความสามารถในการวัดความเขมขนท่ีแตกตางกันนอยที่สุด 

วิธีการวิเคราะหที่มีความไวสูงจะสามารถตรวจวิเคราะหสารในปริมาณนอยมากหรือเปนวิธีที่
สามารถแยกความเขมขนของสารที่แตกตางกันนอยมากไดถูกตอง  sensitivity (S) ของวิธีทดสอบ
หรือของเคร่ืองมือเปนอัตราสวนของการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ (response) R ตอการ
เปลี่ยนแปลงความเขมขน(concentration) C 

S = dR/dc 

R = f (C) 

ถาเขียนกราฟระหวาง R หรือ dR/dc กับ C จะไดกราฟเสนตรงน่ันคือ R = kc แสดงวา
สภาพไวจะมีคาคงที่ตลอดชวงความเขมขน ถา slope(k)ชัน แสดงวามีสภาพไวสูง (high sensitivity) 

ดังนั้น sensitivity ของการวิเคราะหหาไดจากคา slope ของ calibration function 

 

5.6 ความจําเพาะ (selectivity หรือ specificity ) 

selectivity หมายถึง ความสามารถของวิธีวิเคราะหที่จะวิเคราะหเฉพาะสารท่ีตองการ
จะวิเคราะห โดยท่ีสารนั้นเปนเพียงสวนประกอบหนึ่งในสารละลายน้ัน  ๆ หรือวิธีการวิเคราะหที่มี
ความสามารถในการเลือกวัดเฉพาะสารที่ตองการจะวัด จึงกลาวไดวาวิธีวิเคราะหนั้นมีความจําเพาะ
(specific) การศึกษา specificity ของวิธีการวิเคราะหทําไดโดยการวิเคราะหตัวอยางท่ีมีหรือเติมสาร
รบกวนอ่ืน แลวตรวจสอบดูวาสารรบกวนเหลาน้ันมีผลกระทบตอการวิเคราะหหรือไม และสาร

   ส
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รบกวนเหลาน้ันทําใหการตรวจวัด หรือการหาปริมาณสารที่ตองการทราบผิดไป (มากข้ึนหรือ
นอยลง ) หรือไม 
 

5.7 ความคงทน ( ruggedness) 

ruggedness บางคร้ังอาจจะใชคําวา robustness หมายถึง ความคงทนของวิธีการ
ทดสอบท่ีแมวาจะทําในหองปฏิบัติการท่ีตางกัน ก็ใหผลการทดสอบที่มีความคลาดเคล่ือนเพียง
เล็กนอย หรืออาจจะไมมีผลกระทบตอผลการวิเคราะหอยางมีนัยสําคัญ  การทดสอบหา ruggedness 

ของวิธีการวิเคราะหทําโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการวิเคราะหใหตางไปจากเดิมเล็กนอยและสังเกต
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามมา การเปล่ียนแปลงวิธีวิเคราะห ไดแก สิ่งแวดลอม เวลา อุณหภูมิ pH 

เปนตน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะประเมินจากคา accuracy และ precision 

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 Colistin ไดรับความสนใจจากผูวิจัยหลายกลุมโดยวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาและ
ระบุองคประกอบของ colistin และเพ่ือพัฒนาวิธีการหาปริมาณ colistin ในตัวอยางชนิดตางๆ เชน 
เน้ือ ตับ ไต นม และผลิตภัณฑที่ไดจากสัตวจําพวกไก สุกรและวัว เปนตน ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของมี
ดังนี ้

Shoichi Yamatani[18]  ใชเทคนิค ทางจุลชีวะวิทยา (microbiological assay) ในการหา
ปริมาณ colistin ใน  premix โดยสกัดตัวอยางดวย 1 M hydrochloric acid (หลังจากน้ันปรับ  pH 

เปน 5.9 - 6.1, แลวเจือจางดวย buffer  ได % recovery ในชวง 95 – 104 % และ %RSD ต่ํากวา 5.1 ที่
ระดับความเขมขนในชวง 0.5 -10 g/kg ซึ่งเทคนิค microbiological assay นี้เปนเทคนิคท่ีงายสําหรับ
การวิเคราะหหาความเขมขนของ colistin แตมีขอเสีย คือ sensitivity ต่ําและใชเวลานาน[19] และมี
ผูวิจัยไดเลือกใชหลากหลายวิธีในการวิเคราะห colistin sulfate ไดแก  paper chromatography[4], 

thin layer chromatography[20], isotachophoresis[21], electrophoresis[22] and liquid 

chromatography[23]  
เทคนิค liquid chromatography เปนเทคนิคหลักที่ถูกนํามาใชในการวิเคราะหและแยก

องคประกอบที่ผสมกันของ colistin  งานวิจัยที่ผูวิจัยไดนํามาพัฒนาประยุกตใชในการหาปริมาณ 
colistin sulfate ในตัวอยางอาหารสัตว มีดังนี้ 

Orwa และคณะ[5] ประสบความสําเร็จในการแยกองคประกอบหลักของ colistin คือ 
colistin A  colistin B และองคประกอบท่ีมีปริมาณนอยของสารผสม colistin โดยใช a YMC Pack 

Pro, C-18 column มีสารละลาย mobile phase เปน acetonitrile - sodium sulphate (0.7% m/v) - 

   ส
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phosphoric acid (6.8% v/v) –water (21.5:50:5:23.5) ที่อัตราการไหลเทากับ 1.0 mL/min ตรวจวัด
ดวยเทคนคิ UV detection ที่ความยาวคลื่น  215 nm  

วิธีวิเคราะหของ European Pharmacopoeia 5.0[24] แนะนําวิธีการ แยกสารผสม 
colistin โดยใชสารสารละลาย mobile phase เปน acetonitrile - sodium sulphate buffer pH 2.3-2.5 

(22/78,v/v) บน C18 column และตรวจวัดที่ความยาวคลื่นเดียวกับ Orwa 
Cancho-Grand และคณะ[23] รายงานถึงประโยชนในการใชเทคนิค  solid phase 

extraction (SPE)  ในการกําจัดโปรตีนและกรดอะมิโนท่ีรบกวนการวิเคราะหหาปริมาณ colistin ใน
อาหารสัตว  ซึ่ง Cancho-Grand และคณะไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีโดยทดลองกับ
อาหารสัตวที่ผสม colistin สําเร็จรูปที่มีขายในทองตลาดพบวา SPE ชวยในการกําจัด matrix 

interferences ไดดี ทําใหวิธีนี้มี selectivity ดี 

 Li และคณะ[25] ไดพัฒนานําเทคนิคการตรวจวัดแบบ fluorometric detection มา
วิเคราะหหาปริมาณ colistin ในตัวอยางเลือดมนุษย โดยการสกัด colistin ดวย SPE C18 cartridge 

และเติม 9-fluoranylmethyl chloroformate (FMOC-Cl) ลงใน SPE C18 cartridge เดียวกันน้ี เพื่อ
สรางสารท่ีสามารถตรวจวัดไดดวยเทคนิค fluorometry  ซึ่งเปนคร้ังแรกท่ีมีการนํา FMOC-Cl มาใช
เปน derivatizing reagent ในการวิเคราะหหาปริมาณ colistin 

นอกจากการนิยมเลือกใช UV และ fluorometric detection เปนเทคนิคการตรวจวัดแลว 
อีกเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชกันมาก คือ mass spectrometric detection เนื่องจากเปนเทคนิคที่มี 
selectivity และ sensitivity สูง ดังเชน  ในป ค.ศ. 2005 Sin และคณะ[26] ไดพัฒนาวิเคราะหปริมาณ 
colistin ในนมวัว โดยใชเทคนิค electrospray LC–MS/MS detection  ซึ่งโปรตีนในตัวอยางนมวัวจะ
ถูกตกตะกอนดวยกรดผสม trichloroacetic – formic acid กอนการวิเคราะห ถัดมาในป ค.ศ.2006 

ผูวิจัยคณะเดียวกัน[27]ไดใชเทคนิคพัฒนาเทคนิคโดยสกัดตัวอยางนมวัวและเน้ือสัตว ดวย 

hydrochloric acid แลวกําจัดตัวรบกวนและเพ่ิมความเขมขนของตัวอยางกอนวิเคราะหโดยใช 
Phenomenex Strata-X cartridges ซึ่งอีกกลุมวิจัยที่ไดนําเทคนิค LC-MS/MS มาใชวิเคราะห คือ 

Cheng และคณะ[28] พวกเขาไดหลีกเลี่ยงที่จะใชกระบวนการ derivatization และ SPE  แตได
เลือกใช trichloroacetic acid (TCA) เพื่อตกตะกอนโปรตีนที่รบกวนการวิเคราะห colistin ใน
ตัวอยางเลือดหนู ผลการทดลองพบวาเทคนิคน้ีมีความไว ความถูกตอง และแมนยํา  โดยไมตองการ
เตรียมตัวอยางท่ียุงยากมากนัก 

จากงานวิจัยที่ไดกลาวถึงน้ันสวนมากใชเทคนิค HPLC ในการวิเคราะหหาปริมาณ 
colistin แตกตางกันเพียงการเลือกใชเทคนิคการตรวจวัด การเลือกใช fluorimetric detection ในการ
ตรวจวัด จําเปนตองมีกระบวนการ derivatization ซึ่งหากในข้ันตอนนี้ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาไมดี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อาจสงผลตอความแมนยํา (reproducibility) ของการวิเคราะหได สวนเทคนิคการตรวจวัดดวย  mass 

spectrometric detection แมจะมี sensitivity สูง แตเคร่ืองมือ LC-MS/MS ราคาสูงมาก ดังน้ันเทคนิค
การตรวจวัดแบบ UV detection ที่มีราคาถูก เปนเคร่ืองมือพื้นฐานที่สวนมากพบไดใน
หองปฏิบัติการดานเคมี จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาสําหรับใชในการวิเคราะหหาปริมาณ 
colistin ในยาสัตวและอาหารสัตว เพื่อนําไปใชประโยชนจริงในหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตอาหารสัตวในโรงงานตอไป 

นอกจากน้ีในผูวิจัยน้ีไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการหาปริมาณ colistin ในตัวอยาง
ชนิดตางๆโดยใชเทคนิค HPLC แลวรายงานสรุปมาดังตารางท่ี 2.8 

 

ตารางท่ี 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของในการหาปริมาณ colistin ในตัวอยางชนิดตางๆ 

 

Year 
Samples / 

propose 

Mode of 

detection 
Mobile phase Sample pretreatment Ref. 

2000 

Separate 

components  

of colistin 

UV 

Acetonitrile: 

sodium sulfate(0.7% v/v): 

phosphoric acid (6.8% v/v): 

water (21.5:50:5:23.5:.5) 

- [5] 

2003 

Separate 

components  

of colistin 

UV 
Acetonitrile: 1.2 mM sodium 

sulfate (70:30) 
- [31] 

2005 

Separate 

components  

of colistin 

UV 

30 mM Na2SO4 buffer 

(adjusted to pH 2.3-2.5 with 

H3PO4): acetonitrile (76:24, v/v) 

- [24] 

1998 Feed Fluorescence 

Acetonitrile: aqueous sodium 

sulphate: triethylammonium 

phosphate (pH 2.8) 

Extraction by HCl [32] 

2001 
Medicated 

feed 
Fluorescence Acetonitrile : water (75: 25, v/v) 

Extraction by HCl 

and SPE method 
[23] 

Ref. = references 

 



34 

 

ตารางท่ี 2.8 (ตอ) 

 

Year 
Samples / 

propose 

Mode of 

detection 
Mobile phase Sample pretreatment Ref. 

2001 Plasma Fluorescence 
Acetonitrile: THF: water  

(87:4:13, v/v) 

Extraction by 

MeOH-TCA and 

SPE method 

[25] 

2005 Feed Fluorescence  Acetonitrile : water (75: 25, v/v) 

Dynamic 

ultrasound-assisted 

extraction by  

50% methanol 

[33] 

2005 Milk LC-MS/MS 

Elution program of  

ammonium formate buffer  

(saturated ammonium formate: 

formic acid: acetonitrile: water, 

1:5:50:950, v/v/v/v)  

and 0.1% formic acid in 

acetonitrile 

Milk samples were 

deproteinized and 

extracted with a 

mixture of 

TCA/formic acid 

[26] 

2006 

Milk and 

animal 

tissues 
LC-MS/MS 

A mixture of 0.1% formic acid in 

water and 0.1% formic acid in 

acetonitrile in a gradient elution 

Extraction by HCl 

and SPE method 
[27] 

2010 Plasma LC-MS/MS 

A mixture of 0.1% formic acid in 

water and 0.1% formic acid in 

acetonitrile in a gradient elution 

TCA was used as 

protein precipitating 

reagent 

[28] 

2009 

Quantitation 

of colistin 

sulfate 

Evaporative 

light scattering 

detection 

A binary mixture of 37.5 mM 

TFA in water and 37.5mM TFA 

in acetonitrile in a gradient 

elution 

- [34] 

Ref. = references 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
1. เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมีและตัวอยางท่ีใชในการทดลอง 

1.1 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการทดลอง 
ตารางท่ี 3.1  เคร่ืองมือ  อุปกรณและแหลงที่มาของเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

 

เครื่องมือและอุปกรณ แหลงท่ีมาของเครื่องมือท่ีใชใน
การทดลอง 

HPLC system ประกอบดวย Waters delta 600 controller, 

Waters 600E pump, Waters 2487 dual wavelength 

absorbance detector และ Empowers software 

Waters  

Guard column รุน KJ0-4282 cartridge system Phenomenex 

Zorbax Eclipse XDB C18 column Agilent Technologies 

UV-Vis spectrophotometer รุน 61103A HEWLETT PACKARD 

Hot plate & Magnetic stirrer M 22/1 Framo®- Gerätetechnik 

Canivator Ultrasonic Cleaner Mettler Mlectronic  Corporation 

Vortex mixer รุน G-560E Vortex-Genie  
Analytical Balance OHAUS 

Centrifuge รุน MIKRO 22R Hettich zentrifugen 

pH meter METTLER TOLEDO 

Sep-Pak plus 360 mg C18  Waters Corporation 

Phenomenex Strata-X cartridges Phenomenex 

Syringe 3mL Nipro(Thailand) Corp., Ltd 
Verticlean Nylon Syringe Filter, 13mm, 0.45μm Vertical chromatography Co.,Ltd 

Nylon Membrane Filters Agela Technologies 

เคร่ืองปน Panasonic รุน MX-795N Panasonic 
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1.2 สารเคมีที่ใชในการทดลอง 
1.2.1 สารมาตรฐาน Colistin sulfate 

สารมาตรฐาน Colistin sulfate ไดรับสนับสนุนจาก บริษัทไทยเมจิฟารมาซิวติคัล จํากัด 
(Thai Meiji pharmaceutical Co., Ltd.) โดยสารมาตรฐานน้ีมีลักษณะเปนผงละเอียด สีขาว และมี
ฉลากกํากับความบริสุทธิ์ของสารเทากับ  99.98% 

1.2.2 สารมาตรฐาน Gentamicin sulfate 
สารมาตรฐาน Gentamicin sulfate ที่ใชในการทดลองน้ีใชเปนยาสําหรับฉีดสัตว 

(injection form) ของบริษัท General drug house Co., Ltd. โดยสารมาตรฐานท่ีใชนี้เปนสารละลาย
ใส บนฉลากกํากับยาระบุความเขมขนเทากับ 40,000 mg/L  

1.2.3 สารเคมีอื่นๆ ท่ีใชในการทดลอง 
ตารางท่ี 3.2 รายชื่อสารเคมี แหลงที่มาและเกรดท่ีใชในการทดลอง 

 

สารเคมี แหลงท่ีมา เกรด 
Sodium sulfate anhydrous Fluka Purum p.a.≥99.0% 

Phosphoric acid Fluka Purum p.a.≥99.0% 

Trifluoric acid Fluka Purum p.a.≥98.0% 

Acetronitrile SIGMA-ALDRICH HPLC grade 
Methanol Merck Analytical grade 

Hydrochloric acid Merck Analytical grade 

  

 
 
รูปที่ 3.1 สารมาตรฐาน Gentamicin sulfate ที่ใชในการทดลอง 



 37 

1.3 ตัวอยางยาสําหรับผสมอาหารสัตว (medicated premix) และตัวอยางอาหารสัตว
ผสมยาสําเร็จรูป (medicated feed) 

1.3.1 ตัวอยาง medicated premix ซื้อมาจากรานจําหนายยาสัตวในจังหวัด
นครปฐมจํานวน 4 ตัวอยาง แสดงในตารางท่ี 3.3 

 

ตารางท่ี 3.3 ตัวอยาง medicated Premix บริษัทผูผลิตและปริมาณ colistin sulfate ที่ระบุบนฉลากยา 
 

ตัวอยาง 
medicated premix บริษัทผูผลิต ปริมาณ colistin ท่ีระบุบน

ฉลากยา (%w/w) 
A  Nutrichem Co., Ltd. 10 

B  MacroPhar Co., Ltd. 2 

C  General drug house Co., Ltd. 40 

D General drug house Co., Ltd. 5 

 

1.3.2 ตัวอยาง medicated feed ไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเมจิฟารมาซิว
ติคัล จํากัด (Thai Meiji Pharmaceutical Co., Ltd.) โดยมีตัวอยางอาหารสัตว 2 ชนิด คือ อาหารสัตว
ชนิด A (ผงบดละเอียด) และอาหารสัตวชนิด B (อาหารสัตวอัดเม็ดท่ีขายในทองตลาด) ดังตารางท่ี 
3.4  
 

ตารางท่ี 3.4 ชนิดของตัวอยางอาหารสัตวผสมยาสําเร็จรูป (medicated feed) ลักษณะภายนอกและ
ปริมาณ colistin sulfate ที่ผสมในอาหารสัตว 

 

medicated feed ลักษณะภายนอก ปริมาณ colistin  ท่ีผสมในอาหารสัตว 
ชนิด A 

ตัวอยาง A1 
ผงบดละเอียด สีน้ําตาลออน 

10 % (g colistin/g feed) 

ตัวอยาง A2 40% (g colistin/g feed) 

ชนิด B 
ตัวอยาง B1 

อัดเม็ด สีน้ําตาล ทรงกระบอก 
ยาวประมาณ 0.5 - 1 cm  

80 mg colistin sulfate/kg feed 

ตัวอยาง B2 150 mg colistin sulfate/kg feed 

ตัวอยาง B3 200 mg colistin sulfate/kg feed 
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2. การเตรียมสารละลาย 
2.1 สารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ Deionized water อัตราสวน 20:80 

(สารละลาย blank) 
ผสม acetronitrile ปริมาตร 200 mL กับ deionized water ปริมาตร 800 mL ในขวดรูป

ชมพูขนาด 1000 mL  
2.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L 

ชั่ง colistin sulfate  25 mg ละลายดวย Deionized water 40 mL ใสขวดปริมาตรขนาด 

50 mL แลวปรับปริมาตรเปน 50 mLดวย acetronitrile ใน จะไดสารละลาย colistin sulfate เขมขน 
500 mg/L 

2.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 250 mg/L 
ปเปตสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L (จากขอ 2.2)  5.00 mL ใส

ขวดปริมาตรขนาด 10 mL แลวปรับปริมาตรเปน 10 mL ดวยสารละลาย blank 

 
2.4 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 200 mg/L 
ปเปตสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L (จากขอ 2.2)  4.00 mL ใส

ขวดปริมาตรขนาด 10 mL แลวปรับปริมาตรเปน 10 mL ดวยสารละลาย blank 

2.5 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L 
ปเปตสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L (จากขอ 2.2)  2.00 mL ใส

ขวดปริมาตรขนาด 10 mL แลวปรับปริมาตรเปน 10 mL ดวยสารละลาย blank 

2.6 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L 
ปเปตสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L (จากขอ 2.2)  1.00 mL ใส

ขวดปริมาตรขนาด 10 mL แลวปรับปริมาตรเปน 10 mL ดวยสารละลาย blank 

2.7 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 400 mg/L 
ปเปตสารละลาย gentamicin sulfate ที่ซื้อมาในรูปแบบยาสําหรับฉีดสัตว(มี 

gentamicin sulfate เขมขน 40,000 mg/L) 1.00 mL ใสขวดปริมาตรขนาด 100 mL แลวปรับปริมาตร
ดวยสารละลาย balnk 

2.8 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 200 mg/L 
ปเปตสารละลาย gentamicin sulfate เขมขน 400 mg/L (จากขอ 2.4) 5.00 mL ใสขวด

ปริมาตรขนาด 10 mL แลวปรับปริมาตรดวยสารละลาย balnk 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.9 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L 
ปเปตสารละลาย gentamicin sulfate เขมขน 400 mg/L (จากขอ 2.4) 2.00 mL ใสขวด

ปริมาตรขนาด 10 mL แลวปรับปริมาตรดวยสารละลาย balnk 

2.10 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate สําหรับสรางกราฟมาตรฐาน 
นําสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L (จากขอ 2.2) และสารละลาย

มาตรฐาน gentamicin sulfate 400 mg/L (จากขอ 2.4) มาเจือจางในขวดปริมาตรขนาด 10 mL ดวย
สารละลาย blank จนมีความเขมขนสุดทายตามตารางท่ี 3.5 

2.11 การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 

 ชั่ง Sodium sulfate anhydrous 4.46 g ละลายดวย Deionized water ปริมาตร 1000 mL 

แลวปรับ pH ใหเปน 2.5 ดวยสารละลายกรด Phosphoric acid เขมขน 70% (v/v) 

 

ตารางท่ี 3.5 การเตรียมสารละลายมาตรฐานสําหรับการสรางกราฟมาตรฐาน 

 

ลําดับท่ีของ
สารละลาย
มาตรฐาน 

สารละลายมาตรฐาน  
colistin sulfate 

สารละลายมาตรฐาน  
gentamicin sulfate 

ความเขมขน 
(mg/L) 

ปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐาน colistin 

sulfate 500 mg/L ท่ีเติม 
(mL) 

ความเขมขน 
(mg/L) 

ปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐาน gentamicin 

sulfate 400 mg/L ท่ีเติม
(mL) 

blank 0 0 80 2.00 

1 25 0.50 80 2.00 

2 50 1.00 80 2.00 

3 80 1.60 80 2.00 

4 100 2.00 80 2.00 

5 150 3.00 80 2.00 

6 200 4.00 80 2.00 

7 400 8.00 80 2.00 
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3. การเตรียมตัวอยางในการวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC 
3.1 การเตรียมตัวอยาง medicated premix 

3.1.1 ชั่งตัวอยาง medicated premix ปริมาณ 0.1-0.5 g ตามตารางท่ี 3.6 (ขึ้นกับ
ปริมาณ colistin ในตัวอยาง)โดยการช่ังละเอียด  

3.1.2 ละลายตัวอยาง medicated premix ดวยสารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ 
Deionized water อัตราสวน 20:80 (สารละลาย blank) ปริมาตร 20 - 30 mL นําไป sonicate เปนเวลา 
30 นาที และกวนใหเขากันโดยใช magnetic stirrer เปนเวลา 30 นาที นําสารละลายที่เตรียมไดมา
ปรับปริมาตรดวยสารละลาย blank  ตามตารางท่ี 3.6 (ขึ้นกับปริมาณ colistin ในตัวอยาง) 

3.1.3 จากน้ันปเปตสารละลายในขอ 2 และสารละลาย gentamicin sulfate (internal 

standard) เขมขน 400 mg/L ตามตารางท่ี 3.6 ใสขวดปริมาตรโดยสําหรับตัวอยาง A B C ใสขวด
ปริมาตรขนาด 10 mL และตัวอยาง D ใสขวดปริมาตรขนาด 25 mL แลวจึงปรับปริมาตรดวย
สารละลาย blank จะไดสารละลายตัวอยางท่ีมี gentamicin sulfate ผสมอยูเขมขน 80 mg/L ซึ่งได
แสดงแผนภาพการเตรียมตัวอยาง medicated premix ดังรูปที่ 3.2 

3.1.4 นําสารละลายท่ีไดในขอ 3.1.3 ไปกรองโดยใช verticlean nylon syringe 

filter ขนาดรูพรุน 0.45μm กอนการวิเคราะหโดยเทคนิค HPLC  

 

ตารางท่ี 3.6 การเตรียมตัวอยาง medicated premix 

 

ตัวอยาง medicated premix A B C D 

ปริมาณยาที่ชั่ง (g) 0.20 0.20 0.15 0.50 

ปริมาตรที่เจือจางดวย 

สารละลาย balnk คร้ังท่ี 1 (mL) 

*การเตรียมขอ 3.1.2 

50 50 50 25 

ปริมาตรที่ปเปต 

สารละลายจากขอ 3.1.2 (mL) 

*การเตรียมขอ 3.1.3 

3 8 1 6 

ปริมาตรสารละลาย gentamicin sulfate 

400 mg/L ที่เติม (mL) 

*การเตรียมขอ 3.1.3 

2 2 2 5 
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รูปที่ 3.2 แผนภาพการเตรียมตัวอยาง medicated premix  

3.2. การเตรียมตัวอยาง medicated feed 
3.2.1 การเตรียมตัวอยาง medicated feed ชนิด A 

3.2.1.1 ชั่งตัวอยาง medicated feed ปริมาณ 0.10 - 0.25 g โดยการช่ังละเอียด  
3.2.1.2 ละลายตัวอยาง medicated feed ดวยสารละลาย blank ปริมาตร 20 - 30 

mL นําไป sonicate เปนเวลา 30 นาที และกวนใหเขากันโดยใช magnetic stirrer เปนเวลา 30 นาที 

นําสารละลายที่เตรียมไดกรองผานกระดาษกรองแลวปรับปริมาตรเปน 50 mL ดวยสารละลาย 
blank   

3.2.1.3 จากน้ันปเปตสารละลายในขอ 3.2.1.2 มา 1 mL แลวเติมสารละลาย 

gentamicin sulfate (internal standard) 400 mg/L ปริมาตร 2 mL แลวปรับปริมาตรเปน 10 mL ดวย
สารละลาย blank  ซึ่งในสารละลายตัวอยางน้ีมี gentamicin sulfate ผสมอยูเขมขนเทากับ 80 mg/L 

ไดแสดงแผนภาพการเตรียมตัวอยาง medicated feed ชนิด A  ดังรูปที่ 3.3 

3.2.1.4 นําสารละลายที่ไดในขอ 3.2.1.3 ไปกรองโดยใช verticlean nylon 

syringe filter ขนาดรูพรุน 0.45μm กอนการวิเคราะหโดยเทคนิค HPLC  

 

 

 

 

medicated premix 
0.15 -0.5 g 

เติมสารละลาย blank  
ปริมาตร 25 - 30 mL 

sonicate 30 นาที  
กวนโดยใช magnetic stirrer 30 นาที 

          ปรับปริมาตร 
 ดวยสารละลาย blank 
 คร้ังท่ี 1 ตามตารางท่ี 9 

 เติมสารละลาย  
gentamicin sulfate 400 mg/L   
และปรับปริมาตร 
 ดวยสารละลาย blank ปเปต 

ตามตารางท่ี 9 



 42 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.3 แผนภาพการเตรียมตัวอยาง medicated feed ชนิด A 

 
3.2.2 การเตรียมตัวอยางอาหารสัตวผสมยาสําเร็จรูป (Medicated feed) ชนิด B 

3.2.2.1 นําตัวอยางอาหารสัตวผสมยาสําเร็จรูป (Medicated feed) ชนิด B ไป
บดละเอียดดวยเคร่ืองเคร่ืองปน Panasonic รุน MX-795N  

3.2.2.2 ชั่งตัวอยางท่ีบดแลว 2 g ดวยเคร่ืองช่ังละเอียด แลวนํามาสกัดดวย 0.1 

M hydrochloric  acid ปริมาตร 10 mL โดยการ sonicate เปนเวลา 60 นาที  เขยาเปนเวลา 30 นาที 

จากนั้นนําไปเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3300 rpm อุณหภูมิ 4ºC เปนเวลา 20 นาที แยกสารละลายสวนใสเก็บ
ไวและบันทึกปริมาตร 

3.2.2.3 เติมสารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ0.1 M hydrochloric  acid 
(60:40) ปริมาตร 5 ml นําไปเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3300 rpm อุณหภูมิ 4ºC เปนเวลา 10 นาที แยก
สารละลายสวนใสเก็บไวและบันทึกปริมาตร 

3.2.2.4 จากน้ันนําสารละลายสวนใสในขอ 3.2.2.3 ที่สกัดไดไปกําจัดตัว
รบกวนที่เหลือโดยเทคนิค solid phase extraction (SPE) การทํา SPE เลือกใช Sep-Pak plus 360 mg 

C18 cartridges เปนคอลัมน  โดยมีขั้นตอนการทําคือ ปรับสภาวะคอลัมนกอนดวย methanol 
ปริมาตร 5 mL แลวตามดวย deionized water ปริมาตร 5 mL จากน้ันจึงโหลดสารละลายสวนใสใน
ขอ 3 และบันทึกปริมาตรที่โหลด แลวจึงลางสิ่งเจือปนที่เกาะในคอลัมนดวยสารละลาย 0.1 M HC1 

ปริมาตร 3 mL สุดทายชะ colistin sulfate ออกจากคอลัมนดวย  methanol ปริมาตร 2 mL 

Medicated feed  
0.10 - 0.52 g 

เติมสารละลาย blank  
ปริมาตร 25 - 30 mL 

sonicate 30 นาที  
กวนโดยใช Magnetic stirrer 30 นาที 

       ปรับปริมาตร 
       เปน 50 mL 
 ดวยสารละลาย blank 

 เติมสารละลาย  
gentamicin sulfate 400 mg/L   
 2.00 mL  
และปรับปริมาตรเปน 10 mL 
ดวยสารละลาย blank 

ปเปต 
มา 1.00 mL 

กรองผาน 
filter paper 



 43 

3.2.2.5  นําสารละลายท่ีไดจากข้ันตอน SPE ในขอ 3.2.2.4 ระเหย methanol 
ใหแหงดวยไอของไนโตรเจนโดยใชเวลาประมาณ 10 นาที แลวจึงนํามาปรับปริมาตรดวย
สารละลาย gentamicin sulfate (Internal standard) เขมขน 80.00 mg/L ปริมาตร 0.5 mL ซึ่งไดแสดง
แผนภาพการเตรียมตัวอยางอาหารสัตวผสมยาสําเร็จรูป (Medicated feed) ดังรูปที่ 3.4 

3.2.2.6 นําสารละลายในขอ 3.2.2.5 ไปกรองโดยใช verticlean nylon syringe 

filter ขนาดรูพรุน 0.45μm กอนการวิเคราะหโดยเทคนิค HPLC  

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 แผนภาพการเตรียมตัวอยาง medicated feed ชนิด B 

 
 
 
 
 

เหวี่ยงท่ีความเร็ว 3300 rpm,         
         4ºC, 10 นาที 

medicated feed 
บดละเอียด 

2 g 

เติมสารละลาย 
0.1 M HCl ปริมาตร 10 mL 

sonicate 60 นาที  
เขยา 30 นาที 
เหวี่ยงท่ีความเร็ว 3300 rpm,   

4ºC, 20 นาที 

ขั้นตอนการทํา SPE (C18 cartridge)  
ปรับสภาพคอลัมนดวย methanol 5 mL,  

DI water 5 mL 
โหลดสารละลายสวนใสและบันทึกปริมาตรที่โหลด 
ลางตัวรบกวนดวย0.1 M HC1 3 mL  
ชะ colistin sulfate ออกดวย  methanol 2 mL 

เปาใหแหงดวย 
N2 (g) 

แยกสารละลายสวนใส 
และบันทึกปริมาตร แยกสารละลายสวนใส 

และบันทึกปริมาตร 

เติม Acetronitrile:0.1 M HCl (60:40) 5 mL 

เติม 
gentamicin sulfate 

80.00 mg/L  
0.5 mL 



 44 

4. สภาวะของเทคนิค HPLCท่ีใชในการวิเคราะห  
Column  : Zorbax Eclipse XDB C18 column  

 (5 m,150 x 4.6 mm ID) 

Mobile phase : สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 : 

acetonitrile (76:24, v:v) 

Flow rate : 1.0 mL/min 

Detector wavelength  : 215 nm 

Injection volume : 20 L 

 

5. วิธีการทดลอง 
5.1 การหาสภาวะของเทคนิค HPLC ท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห colistin sulfate 

5.1.1 การหาความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดดวย UV detector นํา DI 

water, สารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 

(24:76, v/v), สารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50, 100, 200, 250, 500 mg/L และ 
สารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 400, 200, 80 mg/L ไปวัดการดูดกลืนแสงดวย
เทคนิค UV-Vis spectrophotometry ชนิด diode array 

5.1.2 การทดลองหาสารละลายตัวพา (mobile phase) ท่ีเหมาะสมทําการทดลอง
โดยวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate, สารละลายมาตรฐาน gentamicin และสารละลาย
ผสมระหวางสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate และ gentamicin sulfate ดวยเทคนิค HPLC โดย
ปรับสภาวะของสารละลายตัวพาและสภาวะของเคร่ือง HPLC ไดแก 

5.1.2.1 pH ที่เหมาะสมของสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM ที่ใช
สําหรับผสมกับ acetronitrile เปนสารละลายตัวพา 

5.1.2.2 อัตราสวนโดยปริมาตรท่ีผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 

เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile ซึ่งสภาวะการชะสารออกจากคอลัมนไดทําการทดลองทั้ง
ในแบบ isocratic elution และ gradient elution  

5.1.2.3 อัตราการไหล (flow rate) ของสารละลายตัวพา 
สภาวะท่ีจะเลือกใชเปนสารละลายตัวพา คือ สภาวะท่ีให retention time ที่เหมาะสม

และสามารถแยก colistin A, colistin B และ gentamicin ไดดีที่สุด โดยพิจาณาจากการคํานวณคา
resolution และ asymmetry factor 
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5.2 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห (Method validation) 
เพื่อตรวจสอบวาวิธีการวิเคราะหสามารถนําไปใชวิเคราะหหาปริมาณ colistin sulfate

ในตัวอยางยาสําหรับผสมอาหารสัตว (Medicated Premix) และตัวอยางอาหารสัตวผสมยาสําเร็จรูป 
(Medicated feed)ไดจริง  

การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห มีดังนี ้
5.2.1 ความสัมพันธในเชิงเสนตรง (Linearity) ทําการทดลองโดยฉีดสารละลาย

มาตรฐาน colistin sulfate ที่เตรียมขึ้นสําหรับสรางกราฟมาตรฐาน (สารละลายท่ีเตรียมขึ้นในขอ 
2.10) ความเขมขน 7 ระดับ ไดแก 25, 50, 80, 100, 150, 200, 400 mg/L จากน้ันสรางกราฟ
มาตรฐานโดยพลอตระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ในแกน X กับ
อัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ colistin B ตอ peak area ของ 
gentamicin sulfate ในแกน Y แลวคํานวณหาสมการเสนตรงจากกราฟและพิจาณาคา correlation 

coefficient (R2) ทําการทดลองซ้ํา 6 คร้ัง แลวหาคาเฉลี่ยที่ไดเปนสมการเสนตรงของวิธีนี้ 
5.2.2 การตรวจสอบความแมนยํา (precision) ของวิธีวิเคราะห 

5.2.2.1 ตรวจสอบความแมนยําของ peak area และ retention time ทําการ
ทดลองโดยการฉีดสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 25 mg/L (มี gentamicin sulfate 

เขมขน 80 mg/L ผสมอยู)  เขาเคร่ือง HPLC ซ้ํา 10 คร้ังแลวคํานวณหาคา % relative standard 

deviation (%RSD) retention time และอัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ 
colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate 

5.2.2.2  ตรวจสอบความแมนยําของวิธีวิเคราะหภายในวันเดียวกันและ
ระหวางวัน (Intra- inter day precision) ทําการทดลองโดยใชสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ที่
เตรียมโดยผานข้ันตอนเหมือนกับการเตรียมตัวอยาง medicated premix โดยใหมีความเขมขน
สุดทายเปน 25, 150, 400 mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) วิเคราะห
สารละลายนี้ดวยเทคนิค HPLC โดยฉีดซ้ําความเขมขนละ 3 คร้ัง ทําการทดลองซ้ํา 3 วัน แลว
คํานวณหา % recovery และ % relative standard deviation (%RSD)  

5.2.3 การหาคาขีดจํากัดของการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) และคา 
ขีดจํากัดของการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Limit of quantification, LOQ) ทําการทดลองโดยใช
สารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ที่เตรียมโดยผานข้ันตอนเหมือนกับการเตรียมตัวอยาง 
medicated premix โดยใหมีความเขมขนสุดทายเปน 5 mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L 
ผสมอยู) วิเคราะหสารละลายนี้ดวยเทคนิค HPLC โดยฉีดซ้ํา 10 คร้ัง นําคาอัตราสวนระหวาง
ผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate ที่ไดทั้ง 
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10 คร้ังมาคํานวณหาคา standard deviation (SD) จากน้ันจึงคํานวณหาความเขมขนที่ตรงกับ
สัญญาณ 3SD จากสมการความสัมพันธเชิงเสนตรงของกราฟมาตรฐาน คาความเขมขนที่คํานวณได
นี้ คือ LOD และคํานวณหาความเขมขนที่ตรงกับสัญญาณ 10SD จากสมการความสัมพันธเชิง
เสนตรงของกราฟมาตรฐาน คาความเขมขนที่คํานวณไดน้ี คือ LOQ  

5.3 การทดลองหาวิธีการเตรียมตัวอยางที่เหมาะสม 
5.3.1 การทดลองหาสารละลายที่เหมาะสมท่ีใชสําหรับการตกตะกอนตัวรบกวน  

(precipitating reagent) ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B กอนนําไปทํา SPE ทําการทดลองโดย
เตรียมตัวอยางตามแผนภาพการเตรียมตัวอยาง medicated feed ชนิด B ในรูปที่ 3.3 โดยใช 
precipitating reagent ไดแก  สารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ 0.1 M hydrochloric  acid 
(60:40) และสารละลาย trichloroacitric acid (TCA) เขมขน 30%,v/v (ใน DI water) จากนั้น
พิจารณาจาก chromatogram ของตัวอยางวาสามารถกําจัดตัวรบกวนท่ีมีอยูในอาหารสัตวไดหรือไม 
จึงพิจารณาเลือก precipitating reagent ที่เหมาะสมท่ีสุดในการตกตะกอนเพื่อกําจัดตัวรบกวนใน
ตัวอยาง medicated feed กอนการทํา SPE 

5.3.2 การทดลองหาคอลัมนที่เหมาะสมท่ีใชสําหรับการทํา SPE เพื่อกําจัดตัว
รบกวนในตัวอยาง medicated feed ชนิด B และเพ่ือเพิ่มความเขมขนของสารตัวอยางกอนวิเคราะห
ดวยเทคนิค HPLC ทดลองใชคอลัมน SPE 2 ชนิด คือ Sep-Pak plus 360 mg C18 column และ 
Phenomenex Strata-X cartridges สําหรับ Sep-Pak plus 360 mg C18 column ทําการทดลองโดย
เตรียมตัวอยางตามแผนภาพการเตรียมตัวอยาง medicated feed ชนิด B ในรูปที่ 3.4 สําหรับ 
Phenomenex Strata-X cartridges ทําการทดลองโดยเตรียมตัวอยางตามแผนภาพการเตรียมตัวอยาง 

medicated feed ชนิด B ในรูปที่ 3.4 แตในกระบวนการทํา SPE ทําการทดลองดังน้ี คือ ปรับสภาวะ
คอลัมนกอนดวย methanol ปริมาตร 3 mL แลวตามดวย deionized water ปริมาตร 3 mL จากน้ันจึง
โหลดสารละลายสวนใสในขอ 3 และบันทึกปริมาตรที่โหลด แลวจึงลางสิ่งเจือปนที่เกาะในคอลัมน
ดวย diethyl ether ปริมาตร 2 mL และตามดวยสารลาย acetone เขมขน 2%, v/v (ใน DI water) 

สุดทายชะ colistin sulfate ออกจากคอลัมนดวยสารละลายผสมระหวางสารละลายกรด  formic acid 

เขมขน 2% กับ methanol (30:70, v/v) ปริมาตร 2 mL จากน้ันพิจารณาเลือกคอลัมน SPE ที่
เหมาะสมท่ีสุดจากการคํานวณหาความเขมขนของตัวอยางเปรียบเทียบกับปริมาณที่ระบุบนฉลาก
สินคา แลวคํานวณหา % recovery  
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5.4 การทดลองหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated premix และ
ตัวอยาง medicated feed โดยวิธีการใช calibration curve method 

ทําการทดลองโดยเตรียมตัวอยาง medicated premix และตัวอยาง medicated feed ตาม
วิธีการเตรียมตัวอยางแตละชนิดท่ีกลาวถึงแลวในขอ 3 จากน้ันวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC แลวนํา
คาอัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ colistin B ตอ peak area ของ 
gentamicin sulfate ที่ไดมาคํานวณหาปริมาณ colistin sulfate ที่มีอยูในตัวอยางโดยใชสมการ
ความสัมพันธเชิงเสนตรงของกราฟมาตรฐาน  จากน้ันประเมินความถูกตองของวิธีการเตรียม
ตัวอยางและวิธีวิเคราะหโดยคํานวณหา %recovery เทียบกับคาท่ีระบุบนฉลากสินคา ( labeled 

amount) 

5.5 การทดลองหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B โดย
วิธีการใช standard addition method 

1 ชุดการวิเคราะหประกอบดวยตัวอยางจํานวน 4 ตัวอยาง ดังตารางท่ี 3.7  

ตารางท่ี 3.7 ชุดการวิเคราะห colistin sulfate ในตัวอยางอาหารสัตวโดยใชวิธี standard addition 

method 

 

ลําดับที่ของ
ตัวอยางในชุด
การวิเคราะห 

ปริมาณ
ตัวอยางท่ีชั่ง* 

(g) 

ปริมาตรของสารละลาย  
colistin sulfate เขมขน 100 mg/L 

(ที่เจือจางใน 0.1 M HCl) ที่เติม
ในตัวอยาง, (mL) 

ปริมาณ colistin sulfate ที่
เติมลงในตัวอยาง, (mg) 

1 2.xxx 0 0 

2 2.xxx 2 0.2 

3 2.xxx 4 0.4 

4 2.xxx 6 0.6 

* ในการชั่งตัวอยางตองชั่งดวยเคร่ืองช่ังละเอียดและทําการบันทึกน้ําหนักทุกตัวอยาง 
 

ชั่งตัวอยางประมาณ 2 g จํานวน 4 ตัวอยางใน 1 ชุดการวิเคราะห แลวเติมสารมาตรฐาน 

colistin sulfate ลงในตัวอยางโดยใชวิธีการเติมสารละลาย colistin sulfate เขมขน 100 mg/L(ที่เจือ
จางใน 0.1 M HCl) ตามปริมาตรท่ีระบุในตารางท่ี 3.7 จากน้ันเติมสารละลาย 0.1 M HCl (mL) จนมี
ปริมาตร 10 mL แลวทําการสกัด colistin ตามวิธีการเตรียมตัวอยางท่ีกลาวถึงแลวในขอ 3 นํา
สารละลายตัวอยางท่ีเตรียมไดไปวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC  คํานวณหาคาความเขมขนของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยางท้ัง 4 ใน 1 ชุดการวิเคราะหจากปริมาณ colistin sulfate ที่เติมกับ
น้ําหนักตัวอยางท่ีชั่งจะไดคาความเขมขนในหนวย  mg colistin sulfate/ kg feed ซึ่งจะใชคาความ
เขมขนน้ีสรางกราฟ standard addition โดยพลอตในแกน X จากน้ันนําคาอัตราสวนระหวางผลรวม
ของ peak area ของ colistin A กับ colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate ที่ไดจาก 
chromatogram ในแตละตัวอยางพลอตในแกน Y จะไดกราฟ standard addition ที่มี 4 จุด กราฟที่ได
เปนเสนตรง และท่ีตําแหนงเม่ือ Y = 0 เสนกราฟจะตัดแกนท่ี –X คา X ที่ตัดแกนนั้น คือ ความ
เขมขนของตัวอยางในหนวย mg colistin sulfate/ kg feed จากนั้นประเมินความถูกตองของวิธี
วิเคราะหโดยคํานวณหา %recovery  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที  
 ผลการทดลอง 

1. การหาสภาวะของเทคนิค HPLC ท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห colistin sulfate 

จากการวิเคราะหแยกองคประกอบท่ีผสมกันของ colistin ที่ทําการทดลองโดยการฉีด
สารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L เปน 
internal standard) โดยใชสารละลาย mobile phase คือ สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM 

pH 2.5 (ปรับ pH ดวย H3PO4) : acetonitrile (76:24, v:v) ที่อัตราการไหล 1.0 mL/min แลวตรวจวัด
โดยใช UV detector ที่ความยาวคลื่น 215 nm  ไดผลการทดลองแสดงดัง chromatogram ในรูปที่ 4.1 

 

 
รูปที่ 4.1 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
 

 จาก chromatogram พบวา peak ของ colistin A, colistin B และ gentamicin แยกกันได
ดี โดย retention time ของ colistin B ประมาณ 3.2 นาที และ retention time ของ colistin A 

ประมาณ 5.6 นาที โดย colistin B ถูกชะออกจากคอลัมนกอน colistin A เนื่องจากในโครงสราง
โมเลกุลของ colistin ทั้งสองมีกรดอะมิโนเหมือนกันตางกันเพียง fatty acid โดย colistin A มี fatty 

acid คือ 6-methyloctanoic acid สวน colistin B มี fatty acid คือ 6-methylheptanoic acid นั่นคือ 
ตางกันที่หมูแทนที่ที่ปลายสายของ fatty acid ซึ่ง colistin B มีจํานวน CH3 นอยกวา colistin A  1 หมู 
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จึงทําให colistin B ถูกชะออกจากคอลัมนกอน colistin A  และจาก chromatogram เห็นวา 
gentamicin sulfate แยกเปน 2 องคประกอบ ที่ retention time ประมาณ 8.2 และ 10.1 นาที เนื่องจาก 
gentamicin sulfate นั้นเปนสารผสมซึ่งสอดคลองท่ีกับงานวิจัยของ ของ M. Laki และคณะ [30] ที่
รายงายวา gemtamicin เปนสารผสมท่ีมีหลายองคประกอบ ผูวิจัยไดรายงาน retention time ของ 
colistin และ gentamicin ที่สภาวะการทดลองนี้ดังตารางท่ี 4.1 

ในการพิจารณาเลือก internal standard ผูวิจัยไดคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการหา
ปริมาณ colistin แลวพบวามีการใช netilmicin sulfate [25] เปน internal standard แตงานวิจัยที่
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนน้ีไมสามารถใชสารเปน internal standard ไดเนื่องจากไมดูดกลืนแสง UV ผูวิจัยจึง
ไดพิจารณาหาสารอ่ืนมาใชเปน internal standard แลวมุงพิจารณาสารจําพวก antibiotic ที่มีการ
วิเคราะหโดยใชเทคนิค HPLC แลวตรวจวัดดวย UV detector จากงานวิจัยของ M. Laki และคณะ
[30] รายงานการวิเคราะห gentamicin โดยใชเทคนิค HPLC-UV  ผูวิจัยจึงไดทดลองวัดการดูดกลืน
แสงของ gentamicin sulfate แลวพบวาดูดกลืนแสง UV ได และดูดกลืนชวงความยามคลื่นเดียวกัน
กับ colistin sulfate และสามารถหาสภาวะท่ีเหมาะสมทางเทคนิค HPLC ที่ gentamicin sulfate ไม
รบกวนการวิเคราะห colistin sulfate ได ดังน้ันในงานวิจัยนี้จึงไดเลือกใช gentamicin sulfate เปน 
internal standard  

 

ตารางท่ี 4.1 retention time ของ colistin และ gentamicin 

 
retention time (min) peak identification 

3.2 colstin B 

5.6 colstin A 

8.2 gentamicin 

10.1 gentamicin 

 

ผลการทดลองนี้สอดคลองกับรายงานการวิเคราะหที่แนะนําโดย  European 

Pharmacopoeia 5.0 [24] ที่ทําการแยกองคประกอบของ colistin โดยใช C18 column มีสาร
สารละลาย mobile phase เปน acetonitrile : สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 pH 2.3 -2.5 ที่ปรับ pH ดวย
สารละลายกรด Phosphoric acid (22:78, v:v) รายงานวาสามารถแยกองคประกอบของ colistin ได 5 

องคประกอบ คือ E1, E2, E3, E1I และ E1-MOA ดังแสดงรูปที่ 4.2โดยในEuropean 

Pharmacopoeia 5.0 ระบุวาพบ peak ของ E1, E2, E3, E1I และ E1-MOA ที่ retention time เทากับ 
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16, 7.2, 8.0, 12.8 และ 17.6 นาที ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของผูวิจัยที่สามารถ
อธิบายไดวา colistin B จะถูกชะออกจากคอลัมนกอน colistin A และเม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห
ของผูวิจัยรวมกับ European Pharmacopoeia 5.0 สามารถสันนิษฐานไดวา peak ของ colistin A ใน
ผลการทดลองน้ีประกอบดวยองคประกอบท่ีระบุใน European Pharmacopoeia 5.0  คือ E1, E1I 

และ E1-MOA ซึ่ง colistin ทั้ง 3 องคประกอบน้ีแตกตางกันเพียงการจัดตัวแบบสามมิติใน
โครงสรางโมเลกุล แตมีมวลโมเลกุลเทากับ 1170 เหมือนกัน  คือ มี CH3 มากกวา 1 หมูใน
โครงสราง จึงถูกชะออกจากคอลัมนชากวา และ colistin B นั้นประกอบดวยองคประกอบท่ีระบุใน 

European Pharmacopoeia 5.0 คือ  E2 และ E3 ทั้ง 2 องคประกอบน้ีแตกตางกันเพียงการจัดตัวแบบ
สามมิติในโครงสรางโมเลกุล แตมีมวลโมเลกุลเทากับ 1155 เหมือนกัน  จึงถูกชะออกจากคอลัมน
เร็วกวา 

 
รูปที่ 4.2 องคประกอบของ colistin ที่ระบุใน EUROPEAN PHARMACOPOEIA 5.0  

 

 การระบุวา retention time ของ colistin B นอยกวา colistin A นั้นยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  J. Orwa และคณะ[5] ซึ่งใชสารละลายตัวพา คือ Acetonitrile: sodium sulfate      

(0.7% v/v): phosphoric acid (6.8% v/v): water (21.5:50:5:23.5:.5) นอกจากน้ียังสอดคลองกับอีก
หลายงานวิจัย ไดแก  D. W. Sin และคณะ [27] และ S. Morales-Munoz และคณะ [33]   

 
ในงานวิจัยนี้ไดทําการทดลองหาสภาวะทางเทคนิค HPLC ดังนี้ 

1.1 การหาความยาวคล่ืนท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดดวย UV detector 
วิธีวิเคราะหที่แนะนําของ European Pharmacopoeia 5.0 [24] แยกสารผสม colistin 

โดยใช C18 column มีสารสารละลาย mobile phase เปน acetonitrile : สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 
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pH 2.3 -2.5 ที่ปรับ pH ดวยสารละลายกรด Phosphoric acid (22:78, v:v) และตรวจวัดดวย UV 

detector ที่ความยาวคลื่น 215 nm จึงไดทดลองนําสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50, 

100, 200, 250, 500 mg/L และ สารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน  80, 200, 400 mg/L

ไปวัดการดูดกลืนแสงดวยเทคนิค UV-Vis spectrophotometry ชนิด diode array โดยใชสารละลาย
ผสมระหวาง acetronitrile กับสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 (22:78, v:v) เปน 
blank ได spectrum  ดังแสดงในรูปที่  4.3 และ 4.4 
 

 
 

รูปที่ 4.3 spectrum ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50, 100, 200, 250, 500 mg/L 
 

จากรูปที่ 4.3 เห็นวา colisttin sulfate มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง UV ในชวงความ
ยาวคลื่นประมาณ 230 ถึง 200 nm  
 

 
 

รูปที่ 4.4 spectrum ของสารละลายมาตรฐานgentamicin sulfate เขมขน 400, 200, 80 mg/L 
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จากรูปที่ 4.4 เห็นวา gentamicin sulfate มีคุณสมบัติในการดูดกลืนแสง UV ซึ่งความ
ยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุด คือ  256 และ 201 nm โดยชวงความยาวคลื่นที่ gentamicin 

sulfate และ colistin sulfate สามารถดูดกลืนแสงได คือ ชวงประมาณ 200 - 220 nm นั้น ดังน้ันท่ี
ความยาวคลื่น 215 nm ตามวิธีวิเคราะหของ European Pharmacopoeia 5.0 [24] จึงสามารถเลือกใช
เปนความยาวคลื่นสําหรับการตรวจวัด colistin sulfate ที่ใช  gentamicin sulfate เปน internal 

standard ได 
 

1.2 การทดลองหาสารละลายตัวพา (mobile phase) ท่ีเหมาะสม 
1.2.1 การทดลองหา pH ท่ีเหมาะสมของสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 

mM ที่ใชสําหรับผสมกับ acetronitrile เปนสารละลายตัวพา วิธีวิเคราะห colistin sulfate ที่แนะนํา
ใน European Pharmacopoeia 5.0 [24] มีการใชสารละลายตัวพา คือ สารละลายผสมระหวาง
สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.3- 2.5 กับ acetonitrile (78:22, v:v) ผูวิจัยจึง
ทดลององคประกอบของ colistin  โดยการทดลองฉีดสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 
50, 500 mg/L โดยใช pH ของสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM ที่ pH 2.5 ผลการทดลอง
ที่ไดแสดงเปน chromatogram ของการวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 
และ 500 mg/L ในรูปที่ 4.5 และ 4.6 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 4.5 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L 
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รูปที่ 4.6 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L 

  

 จาก chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 และ 500 
mg/L เห็นวาสารละลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ 

acetonitrile (78:22, v:v) สามารถแยกองคประกอบของ colistin ไดเปน 2 องคประกอบ โดย colistin 

B มี retention time ประมาณ 6 นาที และ colstin A มี retention time ประมาณ 14 นาที ดังน้ันผูวิจัย
จึงเลือกใชสารละลายสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM ที่ pH 2.5 ผสมกับ acetonitrile 
เปนสรละลายตัวพา    นอกจากน้ีผูวิจัยพิจารณาเห็นวาหากใชสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 
30 mM ที่มี pH ต่ําเกินไปอาจสงผลใหอายุการใชงานของคอลัมนลดลงหรืออาจทําใหคอลัมนเสียได 
จึงไดทําการทดลองใชสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM ที่ปรับ pH ใหสูงข้ึนเปน pH 3.1 

แตผลการทดลองพบวาสารละลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 3.1 

กับ acetonitrile (78:22, v:v) ไมเหมาะสมท่ีจะใชสารละลายตัวพาเนื่องจาก ไมสามารถแยก colstin 

A กับ colistin B ได (แสดงผลการทดลองในภาคผนวก) 
กลไกลการแยกภายในคอลัมนนั้นจะเกิดแรงดึงดูดระหวาง primary amine (-NH2) ใน

โครงสรางของ colistin กับ silanol groups ที่อยูใน silica-based C18 column ซึ่งจะกอใหเกิด peak 
tailing ดังน้ันเมื่อใชสารละลายตัวพาท่ีมี pH ต่ําจะชวยลดปญหาน้ีไดโดย silanol groups จะถูก 
protonated จึงลดแรงดึงดูดลง และในขณะเดียวกันเม่ือ pH ของสารละลายตัวพาตํ่ากวา pKa ของ 
colistin จะทําให colistin มีประจุเปนบวกซึ่งจะชวยลด retention time ได  
 



55 

1.2.2 การทดลองหาอัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลาย
บัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile ท่ีเลือกใชเปนสารละลายตัวพา ในการ
ทดลองใชสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L สารละลายมาตรฐาน gentamicin 

sulfate เขมขน 100 mg/Lและสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 50 mg/L ผสมอยู) ฉีดเขาเคร่ือง HPLC เพื่อพิจารณาวาในสภาวะใดท่ีสามารถแยก 
peak ของ colistin A, colistin B และ gentamicin sulfate ได 
สภาวะท่ี 1 :อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 
30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 78:22 (v:v) 

ผลการทดลองท่ีไดแสดงเปน chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate 

เขมขน 100 mg/L และสารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 100 mg/L ในรูปที่  4.7 

 
รูปที่ 4.7 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L และสารละลาย

มาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 100 mg/L  

จาก chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L และ
สารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 100 mg/L เห็นวา peak ของ colistin และ 
gentamicin sulfate นั้นซอนทับกับ ดังน้ันสภาวะท่ี 1 (อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสม
ระหวางสารละลายบัพเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 78:22) ไม
สามารถใชวิเคราะห colistin sulfate ดวยเทคนิค HPLC โดยใช  gentamicin sulfate เปน internal 

standard ได 
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สภาวะท่ี 2 :อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 
30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 77:23 

ผลการทดลองที่ไดแสดงเปน chromatogram ของการวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน 

colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 50 mg/L ผสมอยู) ในรูปที่ 4.8 

 

 
 

รูปที่ 4.8 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 50 mg/L ผสมอยู)  
 

จาก chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี 
gentamicin sulfate เขมขน 50 mg/L ผสมอยู) เห็นวา peak ของ colistin A, colistin B และ 
gentamicin sulfate นั้นซอนทับกับ ดังน้ันสภาวะท่ี 2 (อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสม
ระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 77:23) ไม
สามารถใชวิเคราะห colistin sulfate ดวยเทคนิค HPLC โดยใช  gentamicin sulfate เปน internal 

standard ได 
 

สภาวะท่ี 3 :อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัพเฟอร Na2SO4 เขมขน 
30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 76:24 

ผลการทดลองที่ไดแสดงเปน chromatogram ของการวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน 

colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 50 mg/L ผสมอยู) ในรูปที่ 4.9 
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รูปที่ 4.9 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 50 mg/L ผสมอยู)  
 

จาก chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี 
gentamicin sulfate เขมขน 50 mg/L ผสมอยู) เห็นวา peak ของ colistin A, colistin B และ 
gentamicin นั้นแยกกันไดดี ไมซอนทับกัน โดย retention time ของ colistin B ประมาณ 3.0 นาที 
และ retention time ของ colistin A ประมาณ 5.4 นาที และ gentamicin sulfate แยกเปน 2 

องคประกอบ ที่ retention time ประมาณ 7.7 และ 9.2 นาที ดังน้ันสภาวะท่ี 3 (อัตราสวนโดย
ปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ 

acetronitrile เทากับ 76:24 ) เปนสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสามารถใชวิเคราะห colistin sulfate ดวย
เทคนิค HPLC โดยใช  gentamicin sulfate เปน internal standard ได นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดทําการ
ทดลองปรับสภาวะของสารละลายตัวพาแบบ gradient elution แตก็ไมสามารถแยก peak ของ 
colistin A, colistin B และ gentamicin sulfateได 

 

1.2.3 การทดลองหาอัตราการไหลของสารละลายตัวพาที่เหมาะสม (flow rate) ทําการ
ทดลองโดยฉีดสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 80 mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 
80 mg/L ผสมอยู) โดยใชอัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร 
Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 76:24 แลวปรับอัตราการไหลของ
สารละลายตัวพาเทากับ 0.7 และ 1.0  mL/min  
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รูปที่ 4.10 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 80 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) ที่ flow rate 0.7 mL/min 

 

 
รูปที่ 4.11 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 80 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) ที่ flow rate 1.0 mL/min 

 

จาก chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 80 mg/L (มี 
gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) ที่ flow rate 0.7 mL/min พบวา retention time ของ 
colistin B ประมาณ 6.0 นาที และ retention time ของ colistin A ประมาณ 8.5 นาที และ gentamicin 

sulfate ที่ retention time ประมาณ 9.0 และ 11.0 นาที ซึ่ง peak ของ colistin A และ gentamicin 
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ซอนทับกันโดย และ chromatogramของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 80 mg/L (มี 
gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) ที่ flow rate 1.0 mL/min พบวา peak ของcolistin A 

colistin B และ gentamicin sulfate แยกกันไดดีโดย retention time ของ colistin B ประมาณ 3.1 

นาที และ retention time ของ colistin A ประมาณ 5.4 นาที และ gentamicin sulfate ที่ retention 

time ประมาณ 8.2 และ 10.1 นาที ดังน้ัน flow rate ที่เหมาะสมท่ีใชในสภาวะของเทคนิค HPLC นี้
คือ 1.0 mL/min 

 

2. การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห (method validation) 
2.1 ความสัมพันธในเชิงเสนตรง (linearity)  
ผลการทดลองแสดง chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ที่เตรียม

ขึ้นสําหรับสรางกราฟมาตรฐาน ที่ความเขมขน 7 ระดับ ไดแก 25, 50, 80, 100, 150, 200, 400 mg/L  

 

 
รูปที่ 4.12 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ทั้ง 7 ความเขมขน (มี 

gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู)  
 

จาก chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ทั้ง 7 ความเขมขน แสดง 

peak area ในตารางท่ี 4.2  
 

 

 

 

 



60 

ตารางท่ี 4.2 peak area ของสารละลายมาตรฐานท้ัง 7 ความเขมขน ที่ใชในการสรางกราฟมาตรฐาน 

 

สารละลาย
มาตรฐาน 

ความเขมขนของ 
colistin sulfate 

(mg/L) 

peak area 

colistin B 

tr 3.2 min 

colistin A 

tr 5.6 min 

gentamicin 

tr 8.2 min 

gentamicin  

tr 10.1 min 

1 25 30691 11253 208449 32271 

2 50 74198 27387 174797 28258 

3 80 122104 48423 183353 26994 

4 100 191299 76947 208000 28187 

5 150 300462 113030 206164 30704 

6 200 352868 128228 191929 19654 

7 400 735341 287449 181857 27719 

 

 จากน้ันสรางกราฟมาตรฐานโดยพลอตระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน 

colistin sulfate ในแกน X กับอัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ colistin B 

ตอ peak area ของ gentamicin sulfate ในแกน Y แลวคํานวณหาสมการเสนตรงจากกราฟและ
พิจารณาคา correlation coefficient (R2) ไดดังรูปที่ 4.13 

  
นอกจากน้ีไดนําขอมูลในตารางท่ี 4.2 ทดลองสรางกราฟมาตรฐานอีก 2 แบบ คือ แบบ

ที่ใชอัตราสวนระหวาง peak area ของ colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate พลอตใน
แกน Y แสดงในรูปที่ 4.14 และ แบบที่ใชอัตราสวนระหวาง peak area ของ colistin A ตอ peak area 

ของ gentamicin sulfate พลอตในแกน Y แสดงในรูปที่ 4.15 เพื่อทดลองวากราฟมาตรฐานควร
พลอตโดยใช peak area ของ peak ใดบางและพิจารณาความเปนเสนตรงจากคา correlation 

coefficient (R2) และ sensitivity จากคาความชันที่ไดจากสมการเสนตรง 
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รูปที่ 4.13 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห colistin sulfate โดยใชอัตราสวนระหวางผลรวมของ 

peak area ของ colistin A กับ colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate ในแกน Y 

  

 
รูปที่ 4.14 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห colistin sulfate โดยใชอัตราสวนระหวาง peak area 

ของ colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate ในแกน Y 
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รูปที่ 4.15 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห colistin sulfate โดยใชอัตราสวนระหวาง peak area 

ของ colistin A ตอ peak area ของ gentamicin sulfate ในแกน Y 

 

เม่ือพิจารณากราฟมาตรฐานทั้ง 3 แบบพบวาคา correlation coefficient (R2) ของท้ัง 3 

แบบมีคาเทากับ 0.99 แตเมื่อพิจารณาความชันจากสมการเสนตรงพบวาคาความชันท่ีมีคาสูงท่ีสุด 
คือ ความชันที่ไดจากกราฟท่ีพลอตแกน Y โดยใชอัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ 
colistin A กับ colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate โดยความชันที่สูงสุด คือ มี 
sensitivity มากท่ีสุด ดังน้ันในการสรางกราฟมาตรฐานท่ีใชในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช peak area ratio 

ที่คํานวณ ดังน้ี 

 

 
 

 

ทําการทดลองสรางกราฟมาตรฐานซ้ํา 6 คร้ัง โดยใช peak area ratio คือ อัตราสวน
ระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate 
ไดผลการทดลองดังตารางท่ี 4.3 

 

 



63 

ตารางท่ี 4.3 slope  intercept และ correlation coefficient (R2) ที่ไดจากการทดลองสรางกราฟ 

มาตรฐานซ้ํา 6 คร้ัง 

 
การสรางกราฟมาตรฐานคร้ังท่ี slope intercept R2 

1 0.014 -0.219 0.998 

2 0.012 -0.149 0.999 

3 0.013 -0.098 0.999 

4 0.013 -0.066 0.994 

5 0.019 -0.341 0.999 

6 0.016 -0.122 0.998 

mean 0.015 -0.166 0.998 

sd 0.003 0.100 0.002 

 

จากตารางที่ 4.3 สามารถเขียนสมการเสนตรงของวิธีวิเคราะห colistin sulfate ดวย
สภาวะการทดลองนี้โดยใช gemtamicin sulfate เปน internal standard ไดเปน y = 0.015x-0.166     
correlation coefficient (R2) เทากับ 0.998 และไดแสดงเปนตารางสรุปในการศึกษาความสัมพันธใน
เชิงเสนตรง (linearity) ไวดังตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 การศึกษาความสัมพันธในเชิงเสนตรง (linearity) 

 

linearity (mg/L) 25.00 - 400.00 

regression equation* y = 0.015x-0.166 

standard deviation of slope 0.003 

standard deviation of intercept 0.1 

correlation coefficient 0.998 

standard deviation of correlation coefficient 0.002 

*Based on six calibration curves, y: peak area ratio, x:colistin concentration (mg/L) 
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2.2 การตรวจสอบความแมนยํา (precision) ของวิธีวิเคราะห  
2.2.1 ตรวจสอบความแมนยําของ peak area และ retention time ทําการทดลอง

โดยการฉีดสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 25 mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 80 

mg/L ผสมอยู)  เขาเคร่ือง HPLC ซ้ํา 10 คร้ังแลวคํานวณหาคา % relative standard deviation 

(%RSD) ของ retention time และอัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ 
colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate แสดงผลการทดลองในตารางท่ี 4.5 พบวา %RSD 

ของคา retention time ของพีค colistin B colistin A และ gentamicin มีคาไมเกิน 3.00% และ %RSD 
ของ Peak area ratio มีคา 6.50% 

 

ตารางท่ี 4.5  relative standard deviation percentage (%RSD) จากการทดสอบความแมนยําของ 
retention time และ peak area ratio ของวิธีการวิเคราะห (n = 10) 

 

คร้ังท่ีฉีด 

retention time (min) 

peak area ratio 
colistin B colistin A  gentamicin  gentamicin 

1 3.059 5.184 7.608 9.569 0.065 

2 3.017 5.231 7.617 9.533 0.069 

3 3.153 5.292 7.674 9.568 0.069 

4 2.854 5.087 7.519 9.436 0.068 

5 2.949 5.207 7.526 9.433 0.060 

6 2.906 5.11 7.54 9.467 0.060 

7 3.043 5.12 7.494 9.395 0.073 

8 3.029 5.12 7.524 9.441 0.063 

9 3.007 5.183 7.949 9.396 0.063 

10 3.023 5.141 7.495 9.446 0.064 

mean 3.004 5.1675 7.5946 9.4684 0.065 

%RSD 

(n=10) 
2.79 1.23 1.82 0.69 6.50 
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2.2.2  ตรวจสอบความแมนยําของวิธีวิเคราะหภายในวันเดียวกันและระหวางวัน  
(Intra- inter day precision) โดยใชสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ที่เตรียมโดยผานข้ันตอน
เหมือนกับการเตรียมตัวอยาง medicated premix โดยใหมีความเขมขนสุดทายเปน 25, 150, 400 

mg/L (มี gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) วิเคราะหสารละลายน้ีดวยเทคนิค HPLC 
โดยฉีดซ้ําความเขมขนละ 3 คร้ัง ทําการทดลองซ้ํา 3 วัน แลวคํานวณหา % recovery  และ% relative 

standard deviation (%RSD) แสดงผลในตารางท่ี 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 การศึกษาความแมนยําของวิธีวิเคราะห (intra and inter-day precision) 

 

intra-day(n=3) 

colistin sulfate  

solutions 
(mg/L) 

found 

(mean SD) 
(mg/L) 

%RSD 

(n=3) 

%recovery 

 

25 23.98 1.89 7.90 95.92 

150 146.06 5.77 3.95 97.37 

400 461.01 4.71 1.02 115.25 

inter-day(n=9) 

colistin sulfate 

solutions  

(mg/L) 

found 

(mean SD) 
(mg/L) 

%RSD 

(n=9) 

%recovery 

 

25 23.25 1.34 5.77 92.98 

150 153.81 9.20 5.98 102.54 

400 447.95 6.98 1.56 111.99 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พิจารณา % recovery พบวาอยูในชวง 92.98 – 115.25% โดย             

% recovery ตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC ที่ระดับความเขมขน 100 -1000 mg/L คือ 
ชวง 85 – 108 % ซึ่งผลการทดลองท่ีไดพบวาท่ีสาระลาย colistin sulfate เขมขน 25 และ 150 mg/L 

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน แตสาระลาย colistin sulfate 400 mg/L มีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
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เล็กนอย และ พิจารณาจาก %RSD โดย %RSD ที่ไดจากการทดลองเมื่อนํามาคํานวณหาคา 

HORRAT พบวานอยกวา 2 ดังน้ัน %RSD อยูในเกณฑที่ยอมรับได  
 

2.3 การหาคาขีดจํากัดของการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) และคา ขีดจํากัด
ของการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Limit of quantification, LOQ) 

ผลการทดลองการวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ที่เตรียมโดยผาน
ขั้นตอนเหมือนกับการเตรียมตัวอยาง medicated premix โดยใหมีความเขมขนสุดทายเปน 5 mg/L 

(มี gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) โดยฉีดซ้ํา 10 คร้ัง แสดงดังตารางท่ี 4.7  

 

ตารางท่ี 4.7 การวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate ที่เตรียมโดยผานข้ันตอนเหมือนกับ
การเตรียมตัวอยาง medicated premix โดยใหมีความเขมขนสุดทายเปน 5 mg/L (ม ี
gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) ฉีดซ้ํา 10 คร้ัง 

 

คร้ังท่ี (n) 
peak area peak area 

ratio colistin B colistin A gentamicin gentamicin 

1 9232 4354 157591 22919 0.075 

2 10755 5783 169989 24776 0.085 

3 11359 5007 164479 31315 0.084 

4 9938 5567 157563 24030 0.085 

5 9820 3856 168045 27336 0.070 

6 9570 4692 176293 24206 0.071 

7 10301 3513 174772 29267 0.068 

8 9360 4451 182627 27037 0.066 

9 9124 4120 176503 25946 0.065 

10 9372 3259 167497 26585 0.065 

mean 0.073 

SD 0.008 
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จากน้ันนําคาอัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ colistin B ตอ 
peak area ของ gentamicin sulfate ที่ไดทั้ง 10 คร้ังมาคํานวณหาคา standard deviation (SD) แลวจึง
คํานวณความเขมขนท่ีตรงกับสัญญาณ 3SD (LOD) และความเขมขนที่ตรงกับสัญญาณ 10SD 

(LOQ) จากกราฟมาตรฐาน ได คา LOD เทากับ 9.46 mg/L และ LOQ เทากับ 13.93 mg/L 

 

3. การทดลองหาวิธีการเตรียมตัวอยางท่ีเหมาะสม 
 3.1 การทดลองหาสารละลายท่ีเหมาะสมท่ีใชสําหรับการตกตะกอนตัวรบกวน  
(precipitating reagent) ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B กอนนําไปทํา SPE  

Cheng และคณะ[28] ไดใช Trichloroacetic acid (TCA) เขมขน 30%,v/v (ใน DI 

water) เพ่ือตกตะกอนโปรตีนที่รบกวนการวิเคราะห colistin ในตัวอยางเลือด ผูวิจัยจึงไดทดลองใช
สารละลาย trichloroacitric acid (TCA) เขมขน 30%,v/v (ใน DI water) เปน precipitating reagent 
พบวา สารละลาย trichloroacitric acid (TCA) เขมขน 30%,v/v (ใน DI water) ไมสามารถกําจัดตัว
รบกวนในอาหารสัตวไดเน่ืองจากมี peak รบกวนสูงมากจนไมสามารถมองเห็น peak ของ colistin 

ได จากน้ันผูวิจัยจึงไดทดลองใชสารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ 0.1 M hydrochloric  acid 
(60:40) เปน precipitating reagent พบวา สามารถกําจัดตัวรบกวนไดบางสวน ดังรูปที่ 4.16 ซึ่งการ
ใชสารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ 0.1 M hydrochloric  acid (60:40) เปน precipitating 

reagent มีความเหมาะสมในการใชเตรียมตัวอยางอาหารสัตว  

 
รูปที่ 4.16 chromatogram ของสารละลายตัวอยาง medicated feed เขมขน 80 mg colistin sulfate/ kg 

feed  เม่ือใช สารละลายผสมระหวาง acetronitrile กับ 0.1 M hydrochloric  acid (60:40) 
เปน precipitating reagent 
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3.2 การทดลองหาคอลัมนท่ีเหมาะสมท่ีใชสําหรับการทํา SPE เพื่อกําจัดตัวรบกวนใน
ตัวอยาง medicated feed ชนิด B และเพื่อเพิ่มความเขมขนของสารตัวอยางกอนวิเคราะหดวย
เทคนิค HPLC ทดลองใชคอลัมน SPE 2 ชนิด คือ Sep-Pak plus 360 mg C18 cartridges และ 
Phenomenex Strata-X cartridges ในการทดลองน้ีใชตัวอยางอาหารสัตวชนิด B ความเขมขนของ
ตัวอยาง 200 mg colistin sulfate/ kg feed  ผลการทดลองในการใช Phenomenex Strata-X cartridges 
เปนคอลัมนสําหรับทํา SPE chromatogram แสดงในรูปที่ 4.17 และพบวาได % recovery ประมาณ 
40 % ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 

 

 
 

รูปที่ 4.17 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตวชนิด B เขมขน 200 mg colistin 

sulfate/ kg feed  ผลเมื่อใช Phenomenex Strata-X cartridges เปนคอลัมนสําหรับทํา SPE 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตวชนิด B เขมขน 200 mg colistin sulfate/ kg feed  

ผลเมื่อใช Phenomenex Strata-X cartridges เปนคอลัมนสําหรับทํา SPE 

 

ตัวอยาง 

น้ําหนัก
ของ

ตัวอยาง
(g) 

peak area ratio ความ
เขมขนของ
สารละลาย
ตัวอยางท่ี

ฉีด 

( mg/L) 

ความ
เขมขนของ
ตัวอยาง 

(mg 

colistin 

sulfate/  

kg feed  ) 

 

คร้ังท่ีฉีด 

mean SD 

% 

recovery 

1 2 3 

 

1 1.0350 0.443 0.438 0.560 0.480 0.069 43.23 83.53 41.76 

2 1.0543 0.396 0.436 0.441 0.424 0.025 37.72 85.86 42.93 

 

ผลการทดลองในการใช Sep-Pak plus 360 mg C18 cartridges เปนคอลัมนสําหรับทํา 
SPE เพื่อกําจัดตัวรบกวนท่ีมีในตัวอยางอาหารสัตวชนิด B แสดง chromatogram ในรูปที่ 4.18 และ
พบวาได % recovery ประมาณ 80 -92 % ดังแสดงในตารางท่ี 4.9 

 

 
 

รูปที่ 4.18 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตวชนิด B เขมขน 200 mg colistin 

sulfate/ kg feed  ผลเมื่อใช Sep-Pak plus 360 mg C18 cartridges เปนคอลัมนสําหรับทํา 
SPE 
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตวชนิด B เขมขน 200 mg colistin sulfate/ kg feed  

ผลเมื่อใช Sep-Pak plus 360 mg C18 cartridges เปนคอลัมนสําหรับทํา SPE 

 

ตัวอยาง 
น้ําหนักของ
ตัวอยาง(g) 

Peak area ratio ความเขมขน
ของ

สารละลาย
ตัวอยางท่ีฉีด 

( mg/L) 

ความเขมขน
ของตัวอยาง 

(mg colistin 

sulfate/ kg 

feed  ) 

 

คร้ังท่ีฉีด 

Mean SD 

% 

recovery 

1 2 3 
 

1 1.0042 1.204 1.265 1.213 1.227 0.033 82.54 164.40 82.19 

2 1.1083 1.267 1.284 1.259 1.270 0.013 84.79 183.61 91.80 

 

ดังน้ันคอลัมนที่เหมาะสมท่ีใชสําหรับการทํา SPE เพื่อกําจัดตัวรบกวน (matrix 

interferences) ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B และเพ่ือเพิ่มความเขมขนของสารตัวอยางกอน
วิเคราะหดวยเทคนิค HPLC คือ Sep-Pak plus 360 mg C18 cartridges 

 

4. การทดลองหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated premix และตัวอยาง medicated 
feed 
ผลการทดลองการหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated premix 
 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ A B C และ D แสดง
ในรูปที่ 4.19, 4.20, 4.21 และ 4.22 ตามลําดับ 

 
รูปที่ 4.19 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ A (สารละลายตัวอยาง

มี colistin sulfate เขมขน 180 mg/L) 
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รูปที่ 4.20 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ B (สารละลายตัวอยาง

มี colistin sulfate เขมขน 80 mg/L) 
 

 
รูปที่ 4.21 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ C (สารละลายตัวอยาง

มี colistin sulfate เขมขน 165 mg/L) 
 

 
รูปที่ 4.22 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ D (สารละลายตัวอยาง

มี colistin sulfate เขมขน 140 mg/L) 
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ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix 

 

medicated premix 

Sample 

labeled 

amount 

(%w/w) 

amount found 

(%w/w) 
%recovery 

%RSD 

(n=3) 

A 10 10.99 109.90 2.15 

B 2 1.89 94.50 3.53 

C 40 43.13 107.83 1.46 

D 5 4.75 95.00 4.68 

 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix พบวา % recovery อยู
ในชวง 94.50 – 109.90 % โดย % recovery ตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือ ชวง   
95 – 102 %  ซึ่งผลการทดลองไดคาสูงกวาในชวงเกณฑที่ยอมรับไดตามมาตรฐานเล็กนอย และ 
%RSD ของตัวอยาง A B และ C ที่ไดจากการทดลองเม่ือนํามาคํานวณหาคา HORRAT พบวานอย
กวา 2 ดังน้ัน %RSD อยูในเกณฑที่ยอมรับได มีเพียงของตัวอยาง D เทาน้ันที่นําคา %RSD มา
คํานวณหาคา HORRAT แลวพบวามากกวา 2 

 

ผลการทดลองการหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated feed ชนิด A 
chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด A เขมขน 10% และ 

40% (g colistin/g feed) แสดงในรูปที่ 4.23  และ 4.24 ตามลําดับ 

 

 
รูปที่ 4.23 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด A เขมขน 10%  

 



73 

 
รูปที่ 4.24 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด A เขมขน 40% 

 

ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด A 

 

sample 
Labeled amount 

(%w/w) 

Colistin found 

(%w/w)  
%recovery 

%RSD 

(n=3) 

A1 10 9.37 93.68 2.48 

A2 40 36.6 91.51 4.27 

 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed พบวา % recovery อยู
ในชวง 91.51 – 93.68 % โดย % recovery ตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือ ชวง  95 

– 102 %  ซึ่งผลการทดลองไดคาตํ่ากวาในชวงเกณฑที่ยอมรับไดตามมาตรฐานเล็กนอย แตก็ถือวา
อยูในเกณฑดี ไมต่ํากวา 90% และ %RSD ของตัวอยาง A1 ที่ไดจากการทดลองเมื่อนํามาคํานวณหา
คา HORRAT พบวานอยกวา 2 ดังน้ัน %RSD อยูในเกณฑที่ยอมรับได แตเมื่อคา %RSD ของ
ตัวอยาง A2 มาคํานวณหาคา HORRAT แลวพบวามากกวา 2  

 
ผลการทดลองการหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B 

chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B เขมขน 80, 150 และ 

200 ppm (mg colistin sulfate/ kg feed)  แสดงในรูปที่ 4.25, 4.26  และ 4.27 ตามลําดับ 
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รูปที่ 4.25 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B เขมขน 80 ppm         

(mg colistin sulfate/ kg feed) 
 

 
รูปที่ 4.26 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B เขมขน150 ppm       

(mg colistin sulfate/ kg feed) 

 

 
รูปที่ 4.27 chromatogram ของการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B เขมขน 200 ppm     (mg 

colistin sulfate/ kg feed) 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B 

 

sample 
Labeled amount 

(mg colistin sulfate/kg feed) 

Colistin found 

(mg colistin sulfate/kg feed)  
%recovery 

%RSD 

(n=3) 

B1 80 73.63 92.10 7.55 

B2 150 140.65 93.77 5.53 

B3 200 185.48 92.74 0.68 

 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B พบวา % recovery 

อยูในชวง 92.10 – 93.77 % โดย % recovery ตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ AOAC คือ ชวง 
85 – 110 %  ซึ่งผลการทดลองไดอยูในชวงเกณฑที่ยอมรับไดและ %RSD ของ medicated feed 
ชนิด B ที่ไดจากการทดลองเมื่อนํามาคํานวณหาคา HORRAT พบวานอยกวา 2 ดังน้ัน %RSD อยูใน
เกณฑที่ยอมรับได  
 
5. การทดลองหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B โดยวิธีการใช 
standard addition method 

จากการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B ความเขมขนท่ีระบุขางฉลาก 3 ระดับ 
คือ 80, 150, 200 mg colistin sulfate/kg feed โดยทําการทดลองความเขมขนละ 3 ชุดการวิเคราะห 
chromatogram ของตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะหที่ความเขมขน 80 mg colistin sulfate/kg 

feed แสดงในรูปที่ 4.28 ถึง 4.31   
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รูปที่ 4.28 chromatogram ของสารละลายตัวอยาง medicated feed ชนิด B ตัวอยางลําดับที่ 1 ของชุด
วิเคราะหที่ 1 ( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) 

 

 

 
 

รูปที่ 4.29 chromatogram ของสารละลายตัวอยาง medicated feed ชนิด B ตัวอยางลําดับที่ 2 ของชุด
วิเคราะหที่ 1 ( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) 
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รูปที่ 4.30 chromatogram ของสารละลายตัวอยาง medicated feed ชนิด B ตัวอยางลําดับที่ 3 ของชุด

วิเคราะหที่ 1 ( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) 

 

 
รูปที่ 4.31 chromatogram ของสารละลายตัวอยาง medicated feed ชนิด B ตัวอยางลําดับที่ 4 ของชุด

วิเคราะหที่ 1 ( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) 
 

 สรางกราฟสําหรับ standard addition method โดยคํานวณหาคาความเขมขนของ
ปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยางท้ัง 4 ใน 1 ชุดการวิเคราะหจากปริมาณ colistin sulfate ที่เติมกับ
น้ําหนักตัวอยางท่ีชั่งจะไดคาความเขมขนในหนวย  mg colistin sulfate/ kg feed ซึ่งจะใชคาความ
เขมขนน้ีพลอตในแกน X จากน้ันนําคาอัตราสวนระหวางผลรวมของ peak area ของ colistin A กับ 
colistin B ตอ peak area ของ gentamicin sulfate ที่ไดจาก chromatogram ในแตละตัวอยางพลอตใน
แกน Y จะไดกราฟ standard addition ที่มี 4 จุด กราฟท่ีไดเปนเสนตรงและท่ีตําแหนงเม่ือ Y = 0 

เสนกราฟจะตัดแกนท่ี –X คา X ที่ตัดแกนน้ัน คือ ความเขมขนของตัวอยางในหนวย mg colistin 

sulfate/ kg feed สรางกราฟจากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 4.13 จะไดกราฟ standard addition 

method แสดงในรูปที่ 4.32 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 80 mg/kg) ชุดท่ี 1 

 
น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area 
Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.0197 0 0.00 196111 46916 299218 23509 0.75 

2.0172 0.2 99.15 680987 232348 289746 250912 1.69 

2.0201 0.4 198.01 979032 339830 279872 260930 2.44 

2.0251 0.6 296.28 1397302 596236 290891 276509 3.51 

 

 
 

รูปที่ 4.32 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห
( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) ชุดท่ี 1 

 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0091x + 0.7423 จะ
หาจุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 81.57 mg colistin sulfate/ kg feed  
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 ทําการทดลองดังกลาวกับตัวอยาง medicated feed ชนิด B ความเขมขนที่ระบุขางฉลาก 
3 ระดับ คือ 80, 150, 200 mg colistin sulfate/kg feed โดยทําการทดลองความเขมขนละ 3 ชุดการ
วิเคราะห (ผลการทดลองแตละชุดแสดงในภาคผนวก) สรุปผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed 
ชนิด B แสดงในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14 ความเขมขนของ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B ที่หาโดยวิธี 
standard addition method 

 

sample 
labeled amount 

(mg colistin sulfate 

/kg feed) 

colistin found(mg 
colistin sulfate/kg feed) mean 

 

%recovery 

 

%RSD 
(n=3) 

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 ชุดท่ี 3 

B1 80 81.57 79.44 76.03 79.01 98.77 2.79 

B2 150 150.50 155.10 146.14 150.58 100.39 4.48 

B3 200 189.26 184.18 188.21 187.22 93.61 2.68 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B โดยวิธี standard 

addition พบวา % recovery อยูในชวง 93.61 – 100.39 % โดย % recovery ตามมาตรฐานทางอาหาร
และยาของ AOAC คือ ชวง 85 – 110 %  ซึ่งผลการทดลองไดอยูในชวงเกณฑที่ยอมรับไดและ 
%RSD ของ medicated feed ชนิด B ที่ไดจากการทดลองเมื่อนํามาคํานวณหาคา HORRAT พบวา
นอยกวา 2 ดังน้ัน %RSD อยูในเกณฑที่ยอมรับได  
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บทท ี  
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองหาปริมาณ colistin sulfate โดยใช column คือ Zorbax Eclipse XDB 
C18 column (5 m,150 x 4.6 mm ID) มีสารละลาย mobile phase คือ สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 
เขมขน 30 mM pH 2.5 (ปรับ pH ดวย H3PO4) : acetonitrile (76:24, v:v) ที่อัตราการไหล 1.0 
mL/min แลวตรวจวัดโดยใชUV detector ที่ความยาวคลื่น 215 nm พบวาสามารถแยกสารผสม 
colistin ไดเปน 2 องคประกอบ คือ colistin A และ colistin B และสําหรับงานวิจัยนี้เลือกใช 
gentamicin sulfate เปนสารละลาย Internal standard โดยใชในรูปแบบยาสําหรับฉีดสัตว (injection 
form) ซึ่งเปนสารละลายใส มีความบริสุทธิ์สูงสามารถใชแทนสารมาตรฐาน gentamicin sulfate ได 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองในการแยกองคประกอบของ colistin พบวางานวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ European Pharmacopoeia 5.0 [24]  J. Orwa และคณะ[5] D. W. Sin และ
คณะ[27] และ S. Morales-Munoz และคณะ[33]  โดยระบุตรงกันวา colistin B มี retention time 
นอยกวา colistin A เน่ืองจากในโครงสรางมีหมู CH3 นอยกวา colistin A จํานวน 1 หมู 

 ในการทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหพบวาความสัมพันธเชิงเสนตรงของ
สัญญาณกับความเขมขนในชวง 25 – 400 mg/L มี correlation coefficient (R2) เทากับ 0.998 คา
ขีดจํากัดของการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) และคา ขีดจํากัดของการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
(Limit of quantification, LOQ) เทากับ 9.46 mg/L และ 13.93 mg/L ตามลําดับ ความแมนยําของวิธี
วิเคราะหภายในวันเดียวกันและระหวางวัน (Intra- inter day precision) ทําการทดลองโดยใช
สารละลายมาตรฐาน  colistin sulfate ที่เตรียมโดยผานขั้นตอนเหมือนกับการเตรียมตัวอยาง 
medicated premix โดยใหมีความเขมขนสุดทายเปน 25, 150, 400 mg/L พบวา %recovery อยู
ในชวง 92.98 – 115.25% และ %RSD ต่ํากวา 7.90% ซึ่งอยูในชวงเกณฑที่ยอมรับไดตามมาตรฐาน
ทางอาหารและยาของ AOAC จากการทดลองนําวิธีวิเคราะหในงานวิจัยนี้มาประยุกตใชในการ
วิเคราะหหาปริมาณ colistin sulfate ในยาสัตวที่มีขายในทองตลาดพบวา %recovery อยูในชวง 
94.50 – 109.90% %RSD ต่ํากวา 5.00 % การวิเคราะหหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยางอาหาร
สัตวโดยเทคนิค calibration curve method ได %recovery ในชวง 92.10 – 93.77%, %RSD ต่ํากวา 
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7.55% และเม่ือใชเทคนิค standard addition method ได %recovery ในชวง 93.61 – 100.39%, 
%RSD ต่ํากวา 4.50% จากการพิจารณาความถูกตองและความแมนยําของวิธีโดยใช % recovery 
และ %RSD ตามลําดับพบวาอยูในชวงเกณฑที่ยอมรับไดตามมาตรฐานทางอาหารและยาของ 
AOAC   

จากงานวิจัยของ B. Cancho Grande และคณะ[23] ที่ไดหาปริมาณ colistin sulfate ใน
ตัวอยางอาหารสัตว ไดเลือกใชเทคนิค HPLC ในการแยกองคประกอบของ colistin แลวตรวจวัด
ดวย fluorescence detector กลุมผูวิจัยนี้ไดสรางกราฟมาตรฐานใน matrix เดียวกับตัวอยางซึ่งเปน
แนวทางที่ดี แตทั้งน้ีการเตรียมตัวอยางจะตองผานข้ันตอนการ Derivatization เพื่อทําให colistin 
สามารถตรวจวัดไดดวยดวย fluorescence detector ซึ่งหากควบคุมกระบวนการน้ีไมดีอาจสงผลตอ
ความแมนยําของการวิเคราะหได เมื่อนํามาพิจารณารวมกับวิธีวิเคราะหที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนในงาน
นี้ที่ใชการตรวจวัดดวย UV detector นั้นเห็นวาจะชวยลดขั้นตอนการทํา Derivatization ไปได ซึ่ง
อาจเปนการเพิ่มความแมนยําของวิธีวิเคราะหใหดีขึ้น   

ดังน้ัน วิธีวิเคราะหปริมาณ colistin sulfate ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้เปนเทคนิคที่ใช
เคร่ือง HPLC – UV ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ราคาไมสูง มีความถูกตองและแมนยํา เหมาะเปนอยางย่ิงท่ีจะ
นําไปใชในหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพการผลิตยาและอาหารสัตว 

 
2.ข้อเสนอแนะ 

ในการวิเคราะหหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยางอาหารสัตว โดยใชเทคนิค 
calibration curve method ควรมีการสรางกราฟมาตรฐานใน matrix เดียวกันกับตัวอยางเพื่อลด
ปญหาของ matrix interferences ในการวิเคราะห และควรมีการทดลองหาปริมาณ colistin sulfate 
โดยเทคนิคอ่ืนๆหรือใชเทคนิค HPLC ที่มีตัวตรวจวัดตางกัน แลวนําผลการทดลองมาทดสอบคา
ทางสถิติเพื่อประเมินผลวิธีที่พัฒนาขึ้นนี ้
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1. การศึกษา pH ของสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM ท่ี pH 3.1 
Mobile phase : สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 3.1 : 

acetonitrile (78:22, v:v)  
Sample injection : สารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50, 500 mg/L 

 
รูปที่ ก.1 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L 

 

 
รูปที่ ก.2 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 500 mg/L 
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2. การทดลองหาอัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 
เขมขน 30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile ท่ีเลือกใชเปนสารละลายตัวพา  
 
สภาวะท่ี 1 :อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 
30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 78:22 

 

 
รูปที่ ก.3 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L สภาวะที่ 1 

 

 
รูปที่ ก.4 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 100 mg/L สภาวะที่ 1
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สภาวะท่ี 2 :อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 
30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 77:23 

 

 
รูปที่ ก.5 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L สภาวะที่ 2 

 

 

 

รูปที่ ก.6 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 100 mg/L สภาวะที่ 2 
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สภาวะท่ี 3 :อัตราสวนโดยปริมาตรของสาระลายผสมระหวางสารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 
30 mM pH 2.5 กับ acetronitrile เทากับ 76:24 

 

 
รูปที่ ก.7 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L สภาวะที่ 3 

 

 
 

รูปที่ ก.8 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน gentamicin sulfate เขมขน 100 mg/L สภาวะที่ 3 
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3. การทดลองหาคอลัมนท่ีเหมาะสม ระหวาง  Zorbax Eclipse XDB C18column และ Ascentis™ 
C18 column การทดลองไดเปลี่ยนคอลัมนที่ใชสําหรับวิเคราะห colistin sulfate ดวยเทคนิค HPLC 
โดยมี  gentamicin sulfate เปน internal standard เปน Ascentis™ C18 column เพื่อใชเปรียบเทียบ
ผลการทดลองจากการใชคอลัมนเปน Zorbax Eclipse XDB C18column 

Mobile phase : สารละลายบัฟเฟอร Na2SO4 เขมขน 30 mM pH 2.5 : 
acetonitrile (76:24, v:v)  

Flow rate : 1.0 mL/min 
Sample injection : สารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L (มี 

gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
 

 
รูปที่ ก.9 chromatogramสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
จาก chromatogram เห็นวา peak ของ colistin A, colistin B และ gentamicin sulfate 

นั้นซอนทับกันและ peak ของ colistin A, colistin B ตางแยกเปน 2 peak นอกจากน้ีผูวิจัยไดใช
คอลัมน Ascentis™ C18 column ในการทดลองแยก peak ของ colistin A, colistin B และ 
gentamicin sulfate แบบ gradient elution แตก็ไมสามารถแยก peak ของ colistin A และ colistin B 
ที่เห็นเปน 2 องคประกอบได ดังน้ันแมวา Ascentis™ C18 column จะมี resolution ที่ดีกวา Zorbax 

Eclipse XDB C18column แตก็ไมสามารถใช Ascentis™ C18 column ในการวิเคราะห colistin 

sulfate ดวยเทคนิค HPLC โดยใช  gentamicin sulfate เปน internal standard ที่สภาวะนี้ได 
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2. การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห (Method validation) 
ความสัมพันธในเชิงเสนตรง (Linearity)  

 

 
รูปที่ ก.10 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 25 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
 

 
รูปที่ ก.11 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 50 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
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รูปที่ ก.12 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 80 mg/L (มี gentamicin 

sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
 

 

 
รูปที่ ก.13 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 100 mg/L (มี 

gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
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รูปที่ ก.14 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 150 mg/L (มี 

gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
 

 

 
รูปที่ ก.15 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 200 mg/L (มี 

gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
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รูปที่ ก.16 chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน colistin sulfate เขมขน 400 mg/L (มี 

gentamicin sulfate เขมขน 80 mg/L ผสมอยู) 
 
ตรวจสอบความแมนยําของวิธีวิเคราะหภายในวันเดียวกันและระหวางวัน  (Intra- inter day  
precision)  
 

ตารางท่ี ก.1 การศึกษาความแมนยําของวิธีภายในวันเดียวกัน(Intra-day precision) ของ Colistin 

sulfate standard solutions 25 mg/L 

Colistin sulfate standard solutions 25 mg/L 

คร้ังท่ี (n) 

Peak area 
Peak area 

ratio 

Found 

(mg/L) colistin B colistin A gentamicin gentamicin 

1 25092 8988 186677 22650 0.163 25.98 

2 25332 7965 217284 27754 0.136 23.74 

3 16750 5208 165597 21100 0.118 22.22 

Mean 23.98 

SD 1.89 

%RSD (n=3) 7.90 

% Recovery 95.92 



 96 

ตารางท่ี ก.2 การศึกษาความแมนยําของวิธีภายในวันเดียวกัน(Intra-day precision) ของ Colistin 

sulfate standard solutions 150 mg/L 

Colistin sulfate standard solutions 150 mg/L 

คร้ังท่ี (n) 

Peak area 
Peak area 

ratio 

Found 

(mg/L) colistin B colistin A gentamicin gentamicin 

1 227098 84583 161841 25006 1.668 151.43 

2 233896 85759 177051 21170 1.613 146.80 

3 215456 72642 168022 20230 1.530 139.95 

Mean 146.06 

SD 5.77 

%RSD (n=3) 3.95 

% Recovery 97.37 

 

ตารางท่ี ก.3 การศึกษาความแมนยําของวิธีภายในวันเดียวกัน(Intra-day precision) ของ Colistin 

sulfate standard solutions 400 mg/L 

Colistin sulfate standard solutions 400 mg/L 

คร้ังท่ี (n) 

Peak area 
Peak area 

ratio 

Found 

(mg/L) colistin B colistin A gentamicin gentamicin 

1 646435 287776 158080 17593 5.318 455.57 

2 656960 270148 156462 14788 5.414 463.56 

3 656290 265079 153910 16161 5.418 463.88 

Mean 461.01 

SD 4.71 

%RSD (n=3) 1.02 

% Recovery 115.25 
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ตารางท่ี ก.4 การศึกษาความแมนยําของวิธีระหวางวัน (inter-day precision)ของ Colistin sulfate 

standard solutions 25 mg/L (ทดลองซ้ําความเขมขนละ 3 คร้ัง ซ้ํา 3 วัน) 
Colistin sulfate standard solutions 25 mg/L 

วันที่ (n) คร้ังท่ี 

Peak area Peak 

area 

ratio 

Found 

(mg/L) 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

1 

1 24592 6888 187677 23460 0.149 24.84 

2 24855 6896 188759 24431 0.149 24.83 

3 24278 7002 189776 23989 0.146 24.61 

Mean (intra-day) 24.76 

2 

1 20592 5945 190598 20967 0.125 22.87 

2 20855 5967 185908 26789 0.126 22.93 

3 20675 5434 189776 25677 0.121 22.52 

Mean (intra-day) 22.77 

3 

1 20054 5805 195976 24967 0.117 22.17 

2 20199 5967 190908 28887 0.119 22.34 

3 20089 6170 197776 27677 0.116 22.12 

Mean (intra-day) 22.21 

Inter-day accuracy & precision 

Mean 23.25 

SD 1.34 

%RSD (n=9) 5.76 

% Recovery 92.99 
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ตารางท่ี ก.5 การศึกษาความแมนยําของวิธีระหวางวัน (inter-day precision)ของ Colistin sulfate 

standard solutions 150 mg/L (ทดลองซ้ําความเขมขนละ 3 คร้ัง ซ้ํา 3 วัน) 
Colistin sulfate standard solutions 150 mg/L 

วันที่ (n) คร้ังท่ี 

Peak area Peak 

area 

ratio 

Found 

(mg/L) 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

1 

1 261898 92983 168844 25746 1.824 164.39 

2 260097 90709 167098 25790 1.819 163.98 

3 259278 92570 167760 25989 1.816 163.75 

Mean (intra-day) 164.04 

2 

1 232590 76098 160598 24967 1.664 151.04 

2 234908 79098 162080 24326 1.685 152.79 

3 236789 71589 162776 24409 1.647 149.70 

Mean (intra-day) 151.18 

3 

1 234959 69412 169011 23050 1.585 144.48 

2 241903 71909 169091 23187 1.632 148.42 

3 239089 68333 168091 24081 1.600 145.73 

Mean (intra-day) 146.21 

Inter-day accuracy & precision 

Mean 153.81 

SD 9.20 

%RSD (n=9) 5.98 

% Recovery 102.54 
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ตารางท่ี ก.6 การศึกษาความแมนยําของวิธีระหวางวัน (inter-day precision)ของ Colistin sulfate 

standard solutions 400 mg/L (ทดลองซ้ําความเขมขนละ 3 คร้ัง ซ้ํา 3 วัน) 
Colistin sulfate standard solutions 400 mg/L 

วันที่ (n) คร้ังท่ี 

Peak area Peak 

area 

ratio 

Found 

(mg/L) 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

1 

1 622671 287776 158900 17345 5.166 442.90 

2 623157 288092 159034 17893 5.150 441.62 

3 625830 300574 160264 17956 5.198 445.59 

Mean (intra-day) 443.37 

2 

1 634812 270148 155119 14799 5.326 456.24 

2 633945 269431 154080 14678 5.353 458.51 

3 633121 257073 153776 14524 5.289 453.19 

Mean (intra-day) 455.98 

3 

1 621146 258991 154098 15655 5.185 444.48 

2 622983 260125 155091 15692 5.171 443.33 

3 624001 264599 155026 15895 5.199 445.66 

Mean (intra-day) 444.49 

Inter-day accuracy & precision 

Mean 447.95 

SD 6.98 

%RSD (n=9) 1.56 

% Recovery 111.99 
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3. การทดลองหาวิธีการเตรียมตัวอยางท่ีเหมาะสม 
การทดลองหาสารละลายท่ีเหมาะสมท่ีใชสําหรับการตกตะกอนตัวรบกวน( precipitating reagent) 
ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B กอนนําไปทํา SPE  

จากการทดลองการใชสารละลาย trichloroacitric acid (TCA) เขมขน 30%,v/v (ใน DI 

water) เปน precipitating reagent พบวา สารละลาย trichloroacitric acid (TCA) เขมขน 30%,v/v 

(ใน DI water)  

 
รูปที่ ก.17 chromatogram ของสารละลายตัวอยาง medicated feed เมื่อใช TCA เขมขน 30%,v/v (ใน 

DI water) เปน precipitating reagent 

 

4. การทดลองหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated premix และตัวอยาง medicated 
feed 
ตารางท่ี ก.7 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ A 
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ตารางท่ี ก.8 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ B 

 
 

ตารางท่ี ก.9 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ C 

 
 

ตารางท่ี ก.10 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated premix ยี่หอ D 
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ตารางท่ี ก.11 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด A เขมขน 10% (g colistin/g feed) 

 
 

ตารางท่ี ก.12 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด A เขมขน 40% (g colistin/g feed) 

 
 

ตารางท่ี ก.13 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B เขมขน 80 ppm (mg colistin 

sulfate/kg feed) 
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ตารางท่ี ก.14 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B เขมขน 150 ppm (mg colistin 

sulfate/kg feed) 

 
 

ตารางท่ี ก.15 ผลการวิเคราะหตัวอยาง medicated feed ชนิด B เขมขน 200 ppm (mg colistin 

sulfate/kg feed) 
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5. การทดลองหาปริมาณ colistin sulfate ในตัวอยาง medicated feed ชนิด B โดยวิธีการใช 
standard addition method 
 

ตารางท่ี ก.16 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 80 mg/kg)  ชุดท่ี 2 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.016 0 0.00 75618 37519 135034 15247 0.75 

2.031 0.2 98.49 330409 25633 133840 57221 1.86 

2.040 0.4 196.08 352320 124614 140289 20794 2.96 

2.026 0.6 296.14 452015 103791 126349 21254 3.77 

 
 

 
 
รูปที่ ก.18 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห

(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) ชุดท่ี 2 
 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0103x + 0.8182 จะหา
จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 79.44 mg colistin sulfate/ kg feed  

y = 0.0103x + 0.8182 
R² = 0.994 
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ตารางท่ี ก.17 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 80 mg/kg)  ชุดท่ี 3 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.010 0 0.00 295678 67432 287605 243671 0.68 

2.025 0.2 98.75 679034 243784 298090 249012 1.69 

2.009 0.4 199.09 990342 342553 281994 265343 2.44 

2.018 0.6 297.32 1429989 589745 291002 287676 3.49 

 
 

 
 
รูปที่ ก.19 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห

(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) ชุดท่ี 3 
 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0092x + 0.6995 จะหา
จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 76.03 mg colistin sulfate/ kg feed  

 

y = 0.0092x + 0.6995 
R² = 0.9956 
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ตารางท่ี ก.18 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 150 mg/kg)  ชุดท่ี 1 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.002 0 0.00 217511 98316 138802 20899 1.98 

2.032 0.2 98.42 402829 146223 136724 14029 3.64 

2.057 0.4 194.46 500692 192337 137491 12190 4.63 

2.060 0.6 291.25 686299 241491 129893 22342 6.09 

 
 

 
รูปที่ ก.20 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห

( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 150 mg/kg) ชุดท่ี 1 
 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0138x + 2.0767 จะหา
จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 150.50 mg colistin sulfate/ kg feed  

 

y = 0.0138x + 2.0767 
R² = 0.9923 
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ตารางท่ี ก.19 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี

ระบุขางฉลาก 150 mg/kg)  ชุดท่ี 2 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.0084 0 0.00 220966 99712 141908 18922 1.99 

2.0284 0.2 98.60 415542 150981 139878 15090 3.66 

2.0431 0.4 195.78 522234 199823 140980 16436 4.59 

2.0040 0.6 299.40 687237 250065 139099 12887 6.17 

 
 

 
 
รูปที่ ก.21 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห

( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 150 mg/kg) ชุดท่ี 2 
 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0135x + 2.0940 จะหา
จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 155.10 mg colistin sulfate/ kg feed  

y = 0.0135x + 2.094 
R² = 0.9905 
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ตารางท่ี ก.20 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 150 mg/kg)  ชุดท่ี 3 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.0197 0 0.00 220075 98861 137671 14987 2.09 

2.0059 0.2 99.71 447653 155661 145079 16650 3.73 

2.0241 0.4 197.62 551296 218774 135448 15027 5.12 

2.0113 0.6 298.31 699652 268876 134099 14459 6.52 

 

 
 
รูปที่ ก.22 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห

(ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 150 mg/kg) ชุดท่ี 3 
 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0148x + 2.1628 จะหา
จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 146.14 mg colistin sulfate/ kg feed  

 

y = 0.0148x + 2.1628 
R² = 0.9983 
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ตารางท่ี ก.21 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 200 mg/kg)  ชุดท่ี 1 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.0019 0 0.00 504610 218173 196704 87754 2.54 

2.0057 0.2 99.72 870467 279572 189296 92719 4.08 

2.0098 0.4 199.02 1212063 349872 198419 82991 5.55 

2.0021 0.6 299.69 1452853 491436 211624 79313 6.68 

 
 

 
 
รูปที่ ก.23 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห

( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 80 mg/kg) ชุดท่ี 2 
 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0139x + 2.6307 จะหา
จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 189.26 mg colistin sulfate/ kg feed  

y = 0.0139x + 2.6307 
R² = 0.995 
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ตารางท่ี ก.22 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 200 mg/kg)  ชุดท่ี 2 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.0223 0 0.00 380573 68424 154426 15890 2.64 

2.0076 0.2 99.62 410677 151950 133252 12190 3.87 

2.0005 0.4 199.95 713109 222765 148791 19152 5.57 

2.0057 0.6 299.15 652852 296955 126173 13712 6.79 

 
 

 
 
รูปที่ ก.24 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห

( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 200 mg/kg) ชุดท่ี 2 
 

จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0142x + 2.5916 จะหา
จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 184.18 mg colistin sulfate/ kg feed  

y = 0.0142x + 2.5916 
R² = 0.9957 
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ตารางท่ี ก.23 ผลการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห ( ความเขมขนของตัวอยางท่ี
ระบุขางฉลาก 200 mg/kg)  ชุดท่ี 3 

น้ําหนัก
ตัวอยาง 

(g) 

Added 

colistin 

(mg) 

mg 
colistin/ 

kg feed 

Peak area Peak 

area 

ratio 

colistin 

B 

colistin 

A 
gentamicin gentamicin 

2.0093 0 0.00 357458 71623 145699 14489 2.68 

2.0057 0.2 99.72 449954 160987 134098 14091 4.12 

2.0124 0.4 198.77 711488 200128 139658 15215 5.89 

2.0201 0.6 297.01 923345 266955 156878 15890 6.89 

 
 

 
 

รูปที่ ก.25 กราฟ standard addition method ของการวิเคราะหตัวอยางท่ีทดลองใน 1 ชุดการวิเคราะห
( ความเขมขนของตัวอยางท่ีระบุขางฉลาก 200 mg/kg) ชุดท่ี 3 

 
จากกราฟ standard addition method ไดสมการเสนตรงคือ y = 0.0145x + 2.7291 จะหา

จุดตัดแกนแกน x แทนคา y = 0 ในสมการ ไดคา x = 188.21 mg colistin sulfate/ kg feed  

 

y = 0.0145x + 2.7291 
R² = 0.9903 
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