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งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดพัฒนาการวิเคราะห antioxidant capacity โดยเทคนิคซีเควนเชียลอินเจค
ชันอะนาลิซิส (Sequential injection analysis, SIA) รวมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟา (Electrochemical
detection, ECD) ระบบ SIA ใช peristaltic pump ควบคุม โดยโปรแกรมคอมพิว เตอร version 1.2 ซึ่ง
พั ฒ นาขึ้ น โดยความร ว มมื อ ของนั ก วิ จั ย ภาควิ ช าเคมี แ ละภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยไดประดิษฐเซลลและขั้วไฟฟาสําหรับ ECD เปนสองแบบ แบบที่หนึ่งตัวเซลล
ทําจาก acrylic resin มีปริมาตรเซลล 350 PL ใชกับขั้วทํางานและขั้วชวยเปน Glassy carbon electrode
(GCE) กับแบบที่สองตัวเซลลทําจาก micropipette tip มีปริมาตรเซลล 260 PL ใชกับขั้วทํางานและขั้ว
ชวยเปนขั้วไสดินสอ (Pencil lead electrode, PE) วิธีวิเคราะห antioxidant capacity โดย SIA-ECD ที่ศึกษา
ไดแก 1) วิธีกําจัดอนุมูลอิสระ คือ 2,2c-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) assay
และ 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay 2) วิธีวัดความสามารถในการเปนตัวรีดิวซ ของสาร
ตานออกซิเดชัน (Electrochemical index, EI) ผลการศึกษาเซลลที่ใชขั้ว GCE ใชปริมาตรรีเอเจนต ABTS
ในระดับ 600 PL ใหอัตราการวิเคราะหตัวอยางไดเปน 20 ตัวอยาง/ชั่วโมง สําหรับเซลลที่ใชขั้ว PE เปน
การลดตนทุนของเซลล ECD ลดขั้นตอนในการประกอบเซลล และสามารถลดปริมาตรรีเ อเจนต ทั้ง
ABTS และ DPPH เปน 300 PL ใหอัตราการวิเคราะหตัว อยางเพิ่ม เปน 20 ตัวอยาง/ชั่วโมง ผลการ
วิเคราะห antioxidant capacity ของตัวอยางสมุนไพร ชา, ขิง และ อบเชย ไดรายงานผลเปรียบเทียบกับสาร
ตา นออกซิ เ ดชั น มาตรฐานทั้ ง gallic acid และ Trolox ให ผ ลสอดคล อ งกั บ วิ ธี ดั้ง เดิม ที่ ใช เ ทคนิ ค
spectrophotometry
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In this study, sequential injection analysis (SIA) with electrochemical detection (ECD) was
developed for determination of antioxidant capacity. The SIA system using peristaltic pump was
controlled by pump drive controller program version 1.2 which was developed by researchers of
Chemistry and Computing Departments, Faculty of Science, Silpakorn University. Two types of ECD
cell were in-house fabricated. One was made from acrylic resin having cell volume of 350 PL coupled
with two glassy carbon electrodes (GCE) as working and counter electrodes. The second one was
fabricated from a micropipette tip having cell volume of 260 PL and two pencil lead electrodes (PE) as
working and counter electrodes. The antioxidant capacity tested by the developed SIA-ECD were 1)
radical scavenging methods: 2,2c-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) assay and
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) assay 2) method of reducing capacity measurement:
electrochemical index (EI). The SIA-ECD with GCEs consumed 600 PL of ABTS reagent for each
measurement and the sample throughput rate was 20 samples/h. The advantages of the SIA-ECD with
PEs were low cost of ECD cell, less step of cell assembly and obviously reduced the reagent volume to
300 PL for both ABTS and DPPH assays. The sample throughput of the SIA-ECD with PEs was
increased to 22 samples/h. Antioxidant capacity tests of herb samples (tea, ginger and cinnamon) were
reported in unit comparing to gallic acid and Trolox standards. Results obtained from the proposed SIAECD system were in good agreement with those obtained by classical spectrophotometric technique.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี ผูทําการวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย
ดร. รัศมี ชัยสุขสันต อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหความรู คําปรึกษา แนวคิด คําแนะนํา
จัดหาอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน และสละเวลาในการตรวจสอบและแกไขขอ บกพรองตางๆ
ของวิทยานิพนธฉบับนี้ใหถูกตองสมบูรณดวยความดูแลเอาใจใสตลอดงานวิจัย
ขอขอบคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. นรงค ฉิ ม พาลี ประธานกรรมการและ
ดร. สมปอง ทองงามดี กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาตรวจแกไข และใหแนวคิดรวมทั้ง
คําแนะนําอันมีคุณคาแกวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอขอบพระคุณบุคคลสองทานที่สําคัญที่สุดในชีวิต คือคุณพอและคุณแม ที่ใหกําเนิด
และอบรมสั่งสอนใหเปนคนดี ตลอดจนเปนกําลังใจและเปนที่ปรึกษาในทุกๆเรื่อง
สุดทายนี้ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับทุนอุดหนุนในการ
ทํารูปเลมวิทยานิพนธ และงานวิจัยครั้งนี้ใหสมบูรณ รวมถึงอาจารยและเจาหนาที่ทุกทานของ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ที่กรุณาให
คําแนะนํา ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในดานสารเคมีและอุปกรณการทดลองตางๆ
ตลอดงานวิจัย
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