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 มาลอนไดอัลดีไฮดเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชัน สารน้ีทําใหเกิด

โรคตางๆ ไดแก โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง โรคพารกนิสนั  และบอกถึงการเสื่อมของคุณคาทาง

โภชนาการข องอาหารในระหวางกระบวนการผลติ และการเกบ็รักษาอาหาร  ในงานวิจัยน้ีได

ทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด ในนํ้านมถั่วเหลือง ดวยเทคนิค

โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู โดยไดเตรียมสารอนุพันธ ระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด  (MDA) 

กับกรดไทโอบารบิทูริก (TBA) และ 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน  (DNPH) ทําการแยกและวิเคราะห

ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู  จากน้ันศกึษาประสทิธภิาพของวิ ธกีารวเิคราะห 

และทําการตรวจหาปริมาณมาลอนไดอลัดไีฮดท่ีจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ต ผลการศึกษาพบวาใน

การเตรียมสารอนุพนัธระหวางมาลอนไดอัลดีไฮดกับกรดไทโอบารบิทูริกในสภาวะกรด ใหความรอน

ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที และการเตรียมสารอนุพนัธระหวางมาลอนไดอลัดี

ไฮดกับ2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน  ใชความเขมขน  5.0 มิลลิโมลาร  อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 10  นาที ทําการแยกและวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู พบวา

วิธี MDA-TBA ใชวฎัภาคเคลือ่นท่ี  KH2PO4 ความเขมขน  50 มิลลิโมลารตอเมธานอล อัตราสวน  

รอยละ 60:40 และ pH 6.8 และวิธี MDA-DNPH จะใชอะซิโตไนทริลตอนํ้า ท่ีอัตราสวน 55:45 

สาํหรับการ ศึกษาประสิทธิภาพวิธีการทดลองพบวาวิธี MDA-TBA ใหคาขีดจํากัดลาง ของการ

วเิคราะห 0.01 ไมโครโมลาร และรอยละการกลบัคนืเทากบั 100-105 วิธี MDA-DNPH ใหคา

ขีดจํากัดลางของการวเิคราะห 0.72 ไมโครโมลาร รอยละการกลบัคนื 96-102 การศกึษาสารรบกวน  

ไดแก กรดปาลมมิติ ก กรดลิโนเลอิก น้ําตาลแลคโทส และ นํ้าตาลซูโครส ในการเกดิอนุพนัธ  พบวา 

กรดลิโนเลอิก สงผลตอการวิเคราะหเทาน้ัน ผลการตรวจวดัปริมาณมาลอนไดอลัดี ไฮดในตัวอยาง

นํ้านมถั่วเหลือง จะพบมาลอนไดอัลดีไฮดในปริมาณ 0.3331-0.6754 ไมโครโมลาร  
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 Malondialdehyde is a products from lipid peroxidation reaction. It related to many 

symptoms such as diabetes, cancer and parkinson’s disease. In food industry, 

malondialdehyde effects on a quality deterioration during storage of lipid-rich food. In this 

work, the optimization method for malondialdehyde analysis by high performance liquid 

chromatography was studied by formation of derivertised products between 

malondialdehyde (MDA) with 2-thiobarbituric acid (TBA) and 2,4-dinitrophenyl hydrazine 

(DNPH). Then the efficiency of the method was also studied. The malondialdehyde contents 

were also analysed  in  soybean milk samples that sold in supermarket. The results showed 

that the optimization method for malondialdehyde analysis was to perform derivertised 

products between malondialdehyde and 2-thiobarbituric acid in acid medium by heating at 

80
o
C, 60 minutes. The derivertisation between malondialdehyde and 2,4-dinitrophenyl 

hydrazine was performed by heating at 60
o
C, 10 minutes. Then those derivertised products 

were analysed using high performance liquid chromatography. The optimum conditions 

showed that ratio between phosphate buffer (pH 6.8) and methanol was 60:40 (v/v) for 

MDA-TBA system and ratio between acetonitrile and water was 55:45 (v/v) for MDA-DNPH 

system. The validation method studies of MDA-TBA showed LOD 0.01 µM, 100-105 

percentage recovery. MDA-DNPH method showed LOD at 0.72 µM, 96-102 percentage 

recovery. The effect of palmitic acid, linoleic acid, lactose and sucrose were also studied 

and presented that only linoleic acid effect on the analysis. The malondialdehyde content in 

soybean milk samples were analysed, the result showed that all samples contained 

malondialdehyde 0.3331-0.6754 µM. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 การเกิดออโตออกซิเดชัน (autoxidation) เปนสาเหตุหลักของการเสื่อมคุณภาพของอาหาร

หลายประเภท โดยเฉพาะประเภท ท่ีอุดมไปดวยไขมัน หรือ นํ้ามัน โดยกรดไขมันประเภท ไมอิ่มตัว 

(polyunsaturated fatty acids, PUFA) สามารถเกดิ ปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเ ดชัน (lipid- 

peroxidation) ไดงาย (Fernandez; et al. 1997: 345-353) การเสือ่มลงของอาหารประเภทน้ี มี

ความสัมพันธกับการเกิดเปอรออกไซด  ซ่ึงสารน้ีจะไมเสถียร  และเปนผลิตภัณฑปฐมภูมิ  (primary 

product) ของปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชัน เม่ือเปอรออกไซดเกิดการส ลายตัวจะทําใหเกิดผลิตผล 

2 ชนิด ไดแก อัลดีไฮด และ คีโตน ซ่ึงสารสองชนิดน้ีจะสงผลตอการเสื่อมลงของรสชาติอาหาร และ

การสญูเสยีคณุคาทางโภชนาการ  แตโดยสวนใหญสาร ท่ีเปน ผลิตภัณฑทุติยภูมิ  (secondary 

product) ของกระบวนการลิปดเปอรออกซิเดชัน จะเปนมาลอนไดอัลดีไ ฮด (malondialdehyde หรือ

MDA)  

 มาลอนไดอัลดีไฮดจะใชเปนสารตนแบบ  (model) หรือตัวช้ีบอกทางชีววิทยา  (biomarker)  

สาํหรับศกึษากระบวนการลิปดเปอรออกซิเดชันท้ังในสิ่งมีชีวิต ซ่ึงถาสารน้ีมีปริมาณเพิ่มข้ึน  จะแสดง

ถึงความผิดปกติหรือเสี่ยงตอการเปนโรคตางๆ เชน โรคความจําเสื่อม  โรคเสนเลือดอุดตัน  โรคอวน

เปนสารตัง้ตนในการเปน โรคมะเร็ง (Grotto; et al. 2007. 619–624) และในอตุสาหกรรมอาหาร    

มาลอนไดอัลดี ไฮดจะเปนตัวบงบอกถึงการเสื่อม ของรสชาติ  คุณคาทางโภชนาการของ อาหารใน

ระหวางกระบวน การผลติ และการเกบ็รักษาอาหาร เน่ืองจากมาลอนไดอัลดีไฮด เปนสารโมเลกลุ

ขนาดเลก็ มีความ มีข้ัวสูง สามารถละลายนํ้าไดดี และไมเสถียร จึงทําใหยากในการสกดั  และมาลอน

ไดอัลดีไฮด เองไมมี โครโมฟอร (chromophore) อิเล็กโทรฟอร (electrophore) หรือฟลูออโรฟอร 

(fluorophore) ท่ีจะสามารถตรววจวัดได  ดังน้ันการ วเิคราะหจะสรางอนุพนัธกับสาร 2 ชนิด ไดแก 

กรดไทโอบารบิทูริก (2-thiobarbituric acid หรือ TBA) เกิดเปนสารเชิงซอนของมาลอนไดอัลดีไฮด

กับกรดไทโอบารบิทูริก (MDA-TBA complex) ปฏิกิริยาจะเกิดไดงาย MDA-TBA complex สามารถ

ตรวจวัดไดท้ังทางตรง ไดแก  การใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกป และทางออม  ไดแก การใชเทคนิค

ทางโครมาโทกราฟ (Grotto; et al. 2009. 169-174) และเตรียมเปนสารอนุพันธุกับ  2,4-ไดไนโทรฟ
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นิลไฮดราซีน (MDA-DNPH) เกิดเปนไฮดราโซน  ซ่ึงวิธีดังกลาวมีความจําเพาะมากกวา MDA-TBA 

(Al-Fawaeir; et al. 2011. 11-14)   

 ในปจจุบันนมเปนอาหาร ท่ีคุณคาทางโภชนาการ นิยมบริโภคกันทุกเพศทุกวัย เน่ืองจาก

นมมีไขมันเปนสวนประกอบ  โดยเฉพาะในนมวัวมีปริมาณไขมันคอนขางสูง สามารถเกดิลิปดเปอร

ออกซิเดชันได 

 อยางไรก็ตามในปจจุบัน ยังมีนํ้านมพรอมดื่มจํานวนมากท่ีผลิตจาก วัตถุดิบอื่น  ท่ีนิยม

บริโภคมากท่ีสุด คือ นํ้านมจากถั่วเหลือง ในนํ้านมถั่วเหลืองก็อาจเกิดปฏิกริิยาลิปดเปอรออกซิเดชัน

ไดเชนกัน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเกิดมาลอนไดอัลดีไฮด ในตัวอยาง นํ้านมถั่วเหลือง

แปรรูป  โดยศึกษาหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดสารมาลอนไดอัลดีไฮด ในตัวอยาง          

ดวยการศึกษาเปรียบเทียบ วิธีการวเิคราะหดวยเทคนิค โครมาโทกราฟ ของเหลวสมรรถนะสงู 

ตลอดจนศึกษาปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการตรวจปริมาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด  เพื่อใหไดสภาวะท่ี

เหมาะสมในการตรวจ ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด ในตัวอยางนํ้า นมถั่วเหลือง นอกจากน้ีจะไดศึกษา

วิธีการเตรียมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหท่ีเหมาะสมดวย  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาวธิกีารตรวจหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด ดวยเทคนิค โครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสงูดวยการเตรียมสารอนุพนัธ 

 2. เพื่อศึกษาผลของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอวิธีการตรวจหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด 

 3. เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด ใน ตัวอยางนํ้านม

ถั่วเหลืองพรอมดื่มโดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู 

 4. เพื่อตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองพรอมดื่มจากตลาดท่ี

มีจําหนายท่ัวไป นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชทีแบบเจ แบบผสมนํ้าตาล และแบบผสมนมผง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 1. ทําใหทราบขอดี ขอดอยของวิธีการตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด  ดวยเทคนิคทาง

โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงูดวยการเตรียมสารอนุพนัธแบบตางๆ 

 2. ทราบผลของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอวิธีการตรวจหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด  
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 3. ทําใหทราบปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองพรอมดื่ม จากตลาดท่ีมี

จําหนายท่ัวไป และนํ้านมถั่วเหลืองยูเอชทีแบบเจ แบบผสมนํ้าตาล และแบบผสมนมผง  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. การศกึษาวธิกีารวเิคราะห ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู  โดยศึกษา

ผลการ เปรียบเทียบการเตรียมสารอนุพนัธ  ระหวางมาลอนไดอัลดีไ ฮดกับสารท่ีใชเตรียมอนุพันธ 

ไดแก กรดไทโอบารบิทูริก และ2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน 

 2. ศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ในการวเิคราะหปริมาณมาลอนไดอลัดไีฮด ไดแก  

  2.1 ความเขมขนของสารท่ีใชในระบบ 

  2.2 อุณหภูมิท่ีใชในการเตรียมอนุพนัธ 

  2.3 เวลาท่ีใชในการเตรียมอนุพนัธ 

  2.4 คา pH ของบัฟเฟอร 

อตัราการไหลของวฎัภาคเคลือ่นท่ี  

  2.6 ชนิด และ ปริมาณสารอืน่ในระบบ เชน ไขมัน นํ้าตาล  ไดแก กรดปาลมมิติก    

กรดลิโนเลอิก น้ําตาลแลคโทส และน้ํา ตาลซูโครส  รวมถึงผลของ ฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด 

และอะซีโตน 

 3. ศกึษาประสทิธภิาพของวธิกีารเตรียมสารอนุพันธแตละชนิด โดยการหาคาขีดจํากัดลาง

ของการวเิคราะห (LOD) ขีดจํากัดต่ําสุดท่ีสามารถตรวจวัดได  (LOQ) รอยละการกลบัคนื (% 

recovery) และความแมนยํา (precision) 

 4. ศกึษาหาปริมาณในตวัอยางนํ้านม ถั่วเหลืองพรอมดื่ม ดวยเทคนิค โครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสงู 

 

ขั้นตอนของการวิจัย 

 1. การศกึษาวธิกีารวเิคราะหดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู  โดยทําการ

เตรียมสารอนุพนัธระหวาง 

  1.1 สารมาลอนไดอัลดีไฮดมาตรฐานกับกรดไทโอบารบิทูริก 

  1.2 สารมาลอนไดอัลดีไฮดมาตรฐานกับ2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน 
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 2. ศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ในการวิเคราะหปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด ไดแก 

  2.1 แปรผันความเขมขนของกรดไทโอบารบิทูริก และ2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน 

  2.2 อุณหภูมิท่ีใชในการเตรียมอนุพนัธ 

  2.3 เวลาท่ีใชในการเตรียมอนุพนัธ 

  2.4 คา pH ของบัฟเฟอร 

  2.5 อตัราการไหลของวฎัภาคเคลือ่นท่ี 

  2.6 ชนิด และ ปริมาณสารอืน่ในระบบ เชน ไขมัน นํ้าตาล  ไดแก กรดปาลมมิติก    

กรดลิโนเลอิก นํ้าตาลแลคโทส และนํ้าตาลซูโครส  รวมถึงผลของ ฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด 

และอะซีโตน 

 3. ศกึษาประสทิธภิาพของวธิกีารเตรียมสารอนุพันธแตละชนิด โดยการหาคาขีดจํากัดลาง

ของการวเิคราะห (LOD) ขีดจํากัดต่ําสุดท่ีสามารถตรวจวัดได  (LOQ) รอยละการกลบัคนื            

(%recovery) และความแมนยํา (precision) 

 4. ตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด ในตัวอยางนํ้า นมถั่วเหลืองพรอมดื่มจากตลาดท่ีมี

จําหนายท่ัวไป นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที แบบเจ และ แบบผสมนมผง 

 

  

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 งานวิจัยน้ีเกี่ยวของกับการศึกษาการเปรียบเทียบเทคนิคการตรวจวดัปริมาณมาลอนไดอลั

ดีไฮดในนม ถั่วเหลือง โดย เทคนิค โครมาโ ทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู  ผูวิจัยไดศึกษาคนควา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและนําเสนอตามหัวขอตางๆ ดังน้ี 

 1. ถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง และองคประกอบของนมถั่วเหลือง 

 2. การเกิดลิปดเปอรออกซิเดชัน 

 3. การศกึษาความเปนพษิ และอนัตรายจากมาลอนไดอลัดไีฮด 

 4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองเปนเมล็ดพืชท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ  เปนแหลงท่ีดีข องไขมันและ โปรตีน ท่ีมี

ประโยชนตอสุขภาพ ถั่วเหลืองเปนพืชลมลุก ลําตนสูงประมาณ 1-2 เมตร ลําตนสี่เหลี่ยมปกคลุม

ดวยขนสเีทาขาว ใบตนถั่วเหลืองเปนใบประกอบแบบน้ิวมือ ประกอบดวยใบยอย 3 ใบ รูปรางคลาย

รูปไขปลายแหลมใบคอนขางหนา ผิวมันท้ังดานบนและดานลาง ดอกเปนชอสีขาวหรือมวง แดง  

ออกดอกเมื่ออายุประมาณ  25-30 วันเก็บเกี่ยวอายุประมาณ  90-100 วัน ฝกแบนขาวติดเปนกระจุก

ท่ีขอของตน และกิ่ง  ในฝกมีเมล็ด  3-5 เมล็ดรูปไข เมล็ดกลม เมล็ดถั่วเหลืองมีหลายขนาดและ

หลากหลายสีรวมถึงสีดํา สีนํ้าตาล สีฟา สีเหลือง เปลือกถั่วเหลืองท่ีแกแลวจะแข็งแรงทนตอนํ้า 

เมล็ดถั่วเหลืองบรรจุโปรตีนไวสูง และสามารถทําใหแหงโดยไมเสียหาย  และสามารถทําใหฟน

กลับมาโดยการใสนํ้า 

  

สวนประกอบทางเคมี 

 สวนประกอบทางเคมีของถั่วเหลือง ถั่วเหลือง แหง ท้ังเมล็ดมีองคประกอบทางเคมีท่ี

แตกตางกันไปโดยแปรผันตามแตปจจัยตางๆ เชน  สภาวะแวดลอม สายพันธุฤดูกาล และสภาพ    

ภูมปิระเทศ องคประกอบทางเคมีของถั่วเหลืองแหงท้ังเมล็ดดังตาราง 1 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99�
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ตาราง 1 สวนประกอบทางเคมีของถั่วเหลืองแหงท้ังเมล็ด 

 

สวนประกอบทางเคมี ปริมาณ (รอยละ) 

โปรตีน 34.0 

คารโบไฮเดรท 26.7 

ไขมัน 18.7 

ความช้ืน 11.1 

เสนใย 4.7 

เถา 4.8 

แรธาตุตางๆ 0.755 

วิตามินตาง ๆ 0.016 

 

 ท่ีมา: องคประกอบท่ีสําคัญของเมล็ดถั่วเหลือง. (2012). 

 

 โปรตีน ถั่วเหลืองแหงท้ังเมล็ดมีโปรตีนอยูประมาณรอยละ  33-44 ในขณะท่ีถั่วชนิดอื่ น    

มีโปรตีนรอยละ 20-30 ถั่วเหลืองมีโปรตีนมากกวาเน้ือสัตวชนิดตางๆ  ถึงสองเทา แตคุณภาพของ

โปรตีนจากถั่วเหลืองอาจดอยกวาโปรตีนจากสัตว เพราะถึงแมถั่วเหลืองจะมีกรดอะมิโนท่ีจําเปนครบ

ท้ัง 8 ชนิด แตสัดสวนกรดอะมิโนบางตัวไมเหมาะสม มีนอยก วาเกณฑท่ีกําหนด ทําใหคุณภาพ

โปรตีนในถั่วเหลืองมีคุณคาดอยกวา ในเน้ือสัตว โปรตีน ถั่วเหลือง สวนใหญเปนโปรตนีประเภท     

โกลบูลิน 

คารโบไฮเดรท ในเมล็ดถั่วเหลือง มีคารโบไฮเดรท ประมาณรอยละ  35 อยูในรูปโพลแีซค

คาไรด ท่ีประกอบดวยสวนของ อะไมโลสและอะไม โลเพคติน และในรูปนํ้าตาลไดแซคคาไรด ไดแก 

ซูโครส  โอลิโกแซคคาไรด  ไดแก ราฟโนส และสตาชิโอส นอกจากคารโบไฮเดรทดังกลาว ยังพบ

คารโบไฮเดรท ชนิดไมละลายนํ้าหรือเส นใยอาหาร ไดแก เซลลูโลส รอยละ  20 และเฮมิเซลลูโลส  

รอยละ 50 

ไขมัน  เปนสวนประกอบท่ีมมีากรองลงมาจากโปรตนี การสะสมของไขมัน และ

สวนประกอบของกรดไขมันในถั่วเหลืองข้ึนกับสายพันธุและสภาพแวดลอมในชวงของการสะสม  โดย

เฉลี่ยถั่วเหลืองของไทยจะมีไขมันอยูในชวงระหวางรอยละ  16-18 แตถาเกิดฝนแลงปริมาณไขมันจะ

ลดลงอยูใน ชวงระหวางรอยละ  14-15 ไขมันท่ีสะสมจะประกอบดวย  กรดไล โนเลอิก  รอยละ 50   

กรดไ ขมันชนิดไมอิ่มตัวหน่ึงตําแหนง  รอยละ  20 กรดไขมันชนิดอิ่มตัว  รอยละ  20 กรดไขมัน      

แอลฟาลิโนเลอิกรอยละ 7 กรดไขมันหวงโซขนาดยาว และฟอสโฟลิปด รอยละ 3 ซ่ึงกรดไลโนเลอิก
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มีหนาท่ี สําคัญ  คือ ชวยลด ระดับโคเลสเตอรอล และชวยในการเจ ริญเติบโตของเด็ก และทารก     

สวนฟอสโฟลิปดเปนสารคลายไขมัน  (fat like substances) มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเปน

สวนประกอบอยูดวย 

แรธาตุ ในถั่วเหลืองมีโปแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ซัลเฟอร แคลเซียม คลอไรด 

โซเดียมและธาตุอื่นๆ  

วิตามิน ในถั่วเหลืองพบท้ังวิตามินท่ีละลายในนํ้า และวิตามินท่ีละลายในไขมัน วิตามินท่ี

ละลายในนํ้าท่ีพบไดแก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอะซิน กรดแพนโทนิก และกรดโฟลิก สวน

วิตามินซีพบในถั่วเหลืองท่ียังออน วิตามินท่ีละลายในไขมันท่ี พบไดแก วิตามิ นเอในรูปของเบตา    

แคโรทีน ซ่ึงเปนโปรวิตามินเอ สวนวิตามินอีพบในรูปของแอลฟา บีตา แกมมา  และเดลตา โทโคฟ

รอล แตจะไมพบวิตามินดี และวิตามินเค 

สวนประกอบของสารอินทรียชนิดอื่นๆ ท่ีพบมีดังน้ี ไอโซฟลาโวน  (isoflavones)     

ซาโปนิน (saponin) กรดไฟติก (phytic acid) และกรดฟโนลิก  (phenolic acid) ในถั่วแตละชนิดจะมี

องคประกอบทางเคมีท่ีแตกตางกันดังตาราง 2 

 

ตาราง 2 ปริมาณโปรตนี ไขมัน และแคลเซียมจากถั่วชนิดตางๆ 

 

ชนิดของถั่ว 
โปรตีน ไขมัน แคลเซียม 

(กรัมตอ100 กรัม) (กรัมตอ100 กรัม) (มิลลิกรัมตอ100 กรัม) 

ถั่วเหลือง 34.0 18.7 245 

ถั่วเขียว 23.4 1.3 125 

ถั่วดํา 23.8 0.3 57 

ถั่วลิสง 29.7 38.7 20 

ถั่วแดงหลวง 18.2 2.2 965 

งาดํา 21.9 46.3 1,100 

 

 ท่ีมา: กลุมวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและนํ้าบนพื้นท่ีพืชไร.  (2549). หนา 89 
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 น้ํานมถั่วเหลือง 

นํ้านมถั่วเหลือง  หมายถงึ เคร่ืองดื่มชนิดหน่ึงท่ีไดจากการนําถั่วเหลืองมาลางใหสะอาด   

แชนํ้า บดกับนํ้า ทําการตม แลวกรอง อาจปรุงแตงรสดวยนํ้าตาล  และอาจเติมสวนประกอบอื่น  เชน 

นํ้าลูกเดือย ชาเขียว นมผงสเตบิไลเซอร  เชน กัม แปงดัดแปร ตมฆาเช้ือดวยความรอนท่ีอุณหภูมิ

และเวลาที่เหมาะสม บรรจุในภาชนะบรรจุขณะรอน  แลวทําใหเย็นทันที  หรือความหมายของนํ้านม

ถั่วเหลือง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีเปนของเหลวสกัดไดจาก

เมล็ดถั่วเหลือง ซ่ึงมีช่ือทางวิทยาศา สตรวา Glycine max Merr. หรือแปงถั่วเหลือ งผสมดวยนํ้า อาจ

ผสมนม สารท่ีใหคุณคาทางโภชนาการ หรือสารปรุงแตง สี กลิ่น และรส หรือไมก็ได แลวนํามาผาน

กรรมวิธีฆาเช้ือดวยความรอน เพื่อใหปลอดภัยตอการบริโภค 

นํ้านมถั่วเหลือง หรือนํ้าเตาหู เปนผลิตภัณฑชนิดหน่ึงท่ีนิยม บริโภคกันมาก เน่ืองจากมี

คุณคาทางโภชนาการสูง เหมาะท่ีจะใชเป นอาหารเสริม เน่ืองจากมีสารอาหารท่ี มีประโยชนตอ

รางกายมีจําหนาย ท่ัวไป ราคาถกู คณุคาทางโภชนา การของนํ้านมถั่วเหลือง คือโปรตีน  ปริมาณ

โปรตีนในนํ้านมถั่วเหลืองมีมากกวานมวัว แตคุณภาพโปรตีนดอยกวา เน่ืองจากมีสัดสวนของกรด   

อะมิโนเมทไทโอนีน (methionine) ในปริมาณท่ีนอยกวากําหนด แตมีกรดอะมิโนไลซีน (lysine) ใน

ปริมาณท่ีสูง สวนกรดอะมิ โนท่ีจําเปนตัวอื่นใกลเคียงกับในเน้ือสัตว กรดไขมันท่ีพบประกอบดวย

กรดลิโนเลอิก (linoleic acid) รอยละ 50 กรดไขมันชนิดไมอิ่มตัวหน่ึงตําแหนง  (monounsaturated 

fatty acid) รอยละ 20 กรดไขมันชนิดอิ่มตัว  (saturated fatty acid) รอยละ 20 กรดไขมันแอลฟา     

ลิโนเลอิก (α-linoleic acid) รอยละ 7 กรดไขมันหวงโซขนาดยาว  (long chain fatty acid) และ  

ฟอสโฟลิปด (phospholipids) รอยละ 3 ซ่ึงสวนมากอยูในรูปเลซิติน (lecithin) ซ่ึงเปนสารท่ีชวยเพิ่ม

โคเลสเตอรอลชนิด (high density liproprotein หรือ HDL) คารโบไฮเดรทท่ีพบสวนมากเปนนํ้าตาล

ทรายหรือซูโครสท่ีใสเพื่อปรุงแตงรสหวา น นอกจากสารอา หารดังกลาว ในนมถั่วเหลืองยังมีสารไฟ

โตเอสโตรเจน (phytoestrogen) ซ่ึงมีคุณสมบัติคลายฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) 

นมถั่วเหลื อง แตเดิมนิยมดื่มกันเฉพาะชาวจีนเปนสวนใหญ แตปจจุบัน นมถั่วเหลืองหรือ

นํ้าเตาหู เปนท่ีนิยมดื่มกันท่ัวไป เพราะมีคุณคาทางโภชนาการใกลเคียงกับนมวัว แตราคาถกูกวาจึง

สามารถใชเปนอาหารเสริมดื่มแทนนมวัวได อีกท้ั งนมถั่วเหลืองไมมีนํ้าตาลแลกโตส จึงทําใหผูท่ี ดื่ม

นมวัวแลวทองเสียสามารถดื่มได นอกจากน้ีนมถั่วเหลืองยังสามารถใชเปนนมสําหรับเด็กทารกหรือ

ใชเปนสวนผสมของสูตรนมเด็กทารก สวนประกอบของนมถั่วเหลือง เปรียบเทียบกับนมวัว และนม

มนุษย ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 สวนประกอบของนมถั่วเหลือง นมวัว และนมมนุษยตอนํ้าหนัก 100 กรัม 

 

สวนประกอบ นมถั่วเหลือง นมววั นมมนุษย 

พลังงาน (กิโลแคลอร่ี) 44 59 62 

นํ้า (กรัม) 90.8 88.6 88.2 

โปรตีน (กรัม) 3.6 2.9 1.4 

ไขมัน (กรัม) 2 3.3 3.1 

คารโบไฮเดรท (กรัม) 2.9 4.5 7.1 

เถา (กรัม) 0.5 0.7 0.2 

แรธาต ุ(มิลลิกรัม)    

  - แคลเซียม 15 100 35 

  - ฟอสฟอรัส 49 90 25 

  - โซเดียม 2 36 15 

  - เหล็ก 1.2 0.1 0.2 

วติามิน (มิลลิกรัม)    

  - ไทอะมิน 0.03 0.04 0.02 

  - ไรโบฟลาวนิ 0.02 0.15 0.03 

  - ไนอะซิน 0.05 0.2 0.20 

กรดไขมันอิ่มตัว  40-80 60-70 55.3 

กรดไขมันไมอิ่มตัว  52-60 30-40 44.7 

โคเลสเตอรอล (มิลลิกรัม) 0 9.24-9.9 9.3-18.6 

  

 ท่ีมา: สุรีย แถวเท่ียง. (2552). เคร่ืองดื่มนํ้านมถั่วเหลืองผสมนํ้าแครอท. หนา 8 
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ปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซเิดชัน   

 ลิปดเปอรออกซิเดชันเกิดจากปฏิกิริยา ออกซิเดชันแบบลูกโซของกรดไขมันชนิดไมอิ่มตั ว 

อนุมูลอิสระเพียง 1 อนุมูลสามารถทําใหเกิดลิปดเปอรออกไซด เปนจํานวนหลายรอยโมเลกุลกอนท่ี

จะสิ้นสุดปฏิกิริยา ในสิ่งมีชีวิต ปฏิกริิยาลิปดเปอรออกซิเดชัน สามารถเกิดไดงายกับเย่ือหุมเซลล  ท่ี

ประกอบดวยลปิด  2 ช้ัน การเกิดลิปด ออกซิเดชัน กับลิปดในเย่ือหุมเ ซลล ทําใหเย่ือหุมเซลลมี

คุณสมบัติท่ีเปลี่ยนไป  สงผลกระทบตอเอนไซมและรีเซพเตอรท่ีฝงตัวอยูในเย่ือหุมเซลล  ทําให

เอนไซมและรีเซพเตอรมีการทํางานท่ีเสยีไป ซ่ึงเปนสาเหตุในการเกิดโรคตางๆไดอีกดวย ผลผลิตที่

เกิดข้ึนมาจากลิปดเปอรออกซิเดชัน ไดแก สารไฮโดรคารบอน เชน อเีทน อีทีน และเพนเทน รวมถงึ 

สารคโีตน  และสารอัลดีไฮด  เปนตน  สารอัลดีไฮด ท่ีมีความสําคัญคือ มาลอนไดอัลดี ไฮด 

(Malondialdehyde หรือ MDA) ซ่ึงมาลอนไดอัลดีไฮดจะเปนสารเร่ิมต นในการเกดิมะเร็ง และ      

การกลายพนัธุ  ปกติแลวสารมาลอนไดอัลดีไฮดจะใชเ ปนตัวช้ีบอกการถูกทําลายโดยการเกิด

ออกซิเดชันในตัวอยางทางชีว วิทยา (biological samples) หรือในอตุสาหกรรมอาหาร  (Fenaille; et 

al. 2001: 237–245) 
 ในอาหารการเกิดลิปดเปอร ออกซิเดชันจะสัมพันธกับการเกิดกลิ่นเหม็นหืน และการเสื่อม

คุณคาทางอาหารจากการเกดิออกซิเดชัน การมีปริมาณของกรดไขมันไมอิ่มตัวท่ีสูง  จะทําใหเร็วตอ

การเกิดลิปดเปอรออกซิเดชันในระหวางการเกบ็  กระบวนการผลิต และการประกอบอาหาร  ถาเกิด  

ลิปดเปอร ออกซิเดชัน จะทําใหได สารประเภทไฮโดรเปอรออกไซด ซ่ึงสารน้ีจะไมเสถียร  สามารถ

สลายตัวไดเปลี่ยน เปนผลิตภัณฑทุติ ยภูมิหลายชนิด ไดแก  อัลดีไฮด  คีโตน แอลกอฮอลล  กรด   

และสารประกอบไฮโดรคารบอน  สารเหลาน้ีสามารถเปลี่ยนคุณภาพ สี เน้ือสัมผัส รสชาติ หรือกลิ่น

ของอาหารได 
 ปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชันเปนปฏิกิริยาลูกโซ ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ปฏิกิริยา

เร่ิมตนของการ เกิดโซ ปฏิ กิริยาการทวีเพิ่มข้ึน และการสิ้ นสุดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาลูกโซเร่ิมตนดวย

การมีอนุมูลอิสระเกิดข้ึน และอนุมูลอิสระน้ี เขาไปทําปฏิกิริยากับลิปดและทําใหเกิดอนุมูลลิปด ดัง

ภาพประกอบ 1 แสดงถึงกลไกลการเกิดปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชัน 
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ภาพประกอบ 1 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเปอรออกซิเดชันของไขมันไมอิ่มตัว 

 

 ท่ีมา: Lenka Fialova (2010/2011). Lipids (fatty acids,lipoperoxidation, digestion). p.4 
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ปฏกิริยิาเร่ิมตน (initiation step) 

 การเกิดปฏิกิริยาเร่ิมจากกรดไขมันสายยาวชนิดไมอิ่มตั วถูกดึงไฮโดรเจนอะตอมออกจาก

กลุมเมทิลลีน  (methylene (-CH2-) group) ท่ีตําแหนงถัดออกจากพันธะคู  โดยอนุมูลอิสระ          

ไฮดรอกซิล  (hydroxyl radical) หรืออนุมูลอิสระตัวอื่นทําใหเกิดเปนอนุมูลอิสระท่ีไมเสถียร        

(lipid radical หรือ carbon-centered radical) จึงพยายามทําใหตัวเองเสถียรโดยจัดเรียงโมเลกุลใหม

เปนรูปคอนจูเกตไดอีน (conjugated diene) ซ่ึงภายใตสภาวะท่ีมีออกซิเจน  จะไดเปนอนุมูลอิสระ     

เปอรออกซิล  (ROO•) จากน้ันอนุมูลอิสระเปอรออกซิลจะไปดึงไฮโดรเจนอะตอมออกจากโมเลกุล

ของไขมัน เพื่อทําใหตัวเองเสถียร ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดอนุมูลอิสระชนิดไขมัน ดังสมการ 1 

 

      L-H                  L• + radical – H ……………….(1) 

 

ปฏิกิริยาการทวีเพิ่มขึ้นหรือปฏิกิริยาตอเน่ือง (propagation step) 

 อนุมูลอิสระชนิดไขมันท่ีเกิดข้ึนจะไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจน  เกิดเปนอนุมูลอิสระ

ไขมันเปอรออกซิล  (lipid peroxyl radical; LOO•) จากน้ันอนุมูลอิสระไขมันเปอรออกซิลจะไปทํา

ปฏิกิริยากับโมเลกุลไขมันท่ีอยูขางเคียง  โดยดึงไฮโดรเจนอะตอมออกแลวเกิดเปนไฮโดรเปอร

ออกไซดของไขมัน  (LOOH) และอนุมูลอิสระไขมันท่ีไมคงตัวโดยเกิดเปนปฏิกิริยาลูกโซตอเน่ื องไป 

ดังสมการ 2 และ 3 

                                         

      L•                    L-O-O•  ……………….(2) 

      L-O-O•                L-O-O-H + L• ……………….(3) 

 

การสิ้นสดุปฏกิริยิา (termination step) 

 อนุมูลอิสระไขมันท่ีไมคง ตัว 2 โมเลกุลมาจับกันหรือกา รท่ีอนุมูลอิสระไขมันท่ีไมคงตัวมา

จับกับอนุมูลอิสระไขมันเปอรออกซิลทําใหเปนโมเลกุลท่ีคงตัว  ไดแก อเีทน (ethane) และแอลดีไฮด

ของไขมัน (lipid aldehyde) ดังสมการ 4 

 

      L• + L•                  L – L  ……………….(4) 
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ความสําคัญของปฏกิริยิาลปิดเปอรออกซิเดชัน  

 1. การเกิด ลิปดเปอร ออกซิเดชัน  ถาดําเนินไปโดยไมสามารถควบคุมได จะทําลาย

กระบวนการในสิ่งมีชีวิต เพราะนอกจากอนุมูลอสิระจะเกดิปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับลิ ปดในเซลลแลว

ยังเกิดปฏิกริิยาอยางรวดเร็วกับเมมเบรนโปรตีนดวย ซ่ึงไดแก  เอ็นไซมและกรดนิวคลีอิกท่ีฝ งตัวอยู

อนุมลูอสิระจะไปเปลีย่นแปลงโครงสรางและหนาท่ีทางกายภาพของสารประกอบเหลาน้ี 

 2. การเกิดลิปดเปอรออกซิเดชันในสิ่งไมมีชีวิตจะมุงเนนไปท่ีการศึกษาในเคมีของอาหาร 

ซ่ึงการเกิด ลิปดเปอร ออกซิเดชัน  สามารถเกดิไดในชวงของกระบวนการ ผลิตหรือการเกบ็รักษา      

ท่ีอุณหภูมิหอง จะมีเพียงกรดไขมันอิ่มตัวเทาน้ันท่ีถูกออกซิไดสโดยออก ซิเจนในอากาศ สวนท่ี

อุณหภูมิ สูง การเกิด ลิปดเปอร ออกซิเดชั นจะเกิดในชวงระหวางการอบ การทอด การปงยาง     

ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ของลิปด จะสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหาร ท่ีรูจักกัน ดีไดแก     

การเหม็นหนื (rancidity of fat) 

 

การเกิด คุณสมบัติ และ การวิเคราะหมาลอนไดอัลดีไฮด (มาลอนอัลดีไฮด) 

 มาลอนไดอัลดีไฮด  ประกอบดวย 1,3-dicarbonyl ท่ีมีมวลโมเลกุลต่ํา  72.07 กรัมตอโมล

(gmole
-1
) สามารถระเหยได  มีคุณสมบัติเปนกรดออน เพราะ มีคา pKa ของหมูอิโนอิคไฮดรอกไซด 

(enolic OH group) เทากับ 4.5 ดังน้ันในสภาวะท่ีเปนกลางหรือเบสจึงอยูในรูปของ อีโนเลท ไอออน 

(enolate ion) ดงัภาพประกอบ  2 โมเลกุลของมาลอนไดอัลดีไฮดจะดูดกลืนแสงยูวีไดท้ังใน

สารละลายท่ีเปนกรด (λmax = 245 nm, ε≈13000) เปนกลางหรือเปนเ บส (λmax = 267 nm, 

ε≈31000) มาลอนไดอัลดีไฮด ไดมาจากป ฏิกิริยาลิปดเปอร ออกซิเดชันของกรดไขมันไมอิ่มตัวท่ีมี

พันธะสามหรือพันธะคู เชน กรดลิโนเลอิก  (18:3) กรดอะราชิโดนิก (20:4) และกรดโดโคสะเฮกซะ

อีโนอิก (22:6)  
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ภาพประกอบ 2 มาลอนไดอัลดีไฮดในรูปของอีโนเลท ไอออน (enolate ion) 

 

 ท่ีมา: Bohnstedt, K.C. (2005). Determination of biomarker for lipid peroxidation and 

oxidative stress. p.20 
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 เน่ืองจากวามาลอนไดอัลดีไฮดเปนสารโมเลกุลเล็ก ท่ีไมเสถียร  มีความมีข้ัวสูง ละลายนํ้า

ไดดีจึ งทําใหยากในการสกัด และมาลอนไดอัลดีไฮดเองไมมีโครโมฟอร (chromophore)               

อิเล็กโทรฟอร (electrophore) และฟลูออโรฟอร (fluorophore) ท่ีจะสามารถตรวจวัดไดดี ดังน้ันใน

การตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด จึงเลือกใชวิธีการสรางอนุพันธกับ สาร 2 ชนิด ไดแก กรด   

ไทโอบารบิทูริก  หรือ 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน ทําใหตรวจวัดไดงายกวา วิธี แรกเปนการสราง

อนุพนัธ ระหวาง มาลอนไดอัลดีไฮดกั บกรดไทโอบารบิทูริก  โดยป ฏิกิริยา เกิด การควบแนน 

(condensation) ของกรดไทโอบารบิทูริกสองโมเลกุลเกิดเปนสารมีสเีรียกว า TBARS (thiobarbituric 

acid reactive substances) ในสภาวะท่ีเปนกรด ดังภาพประกอบ 3  

 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ปฏิกริิยาระหวางมาลอนไดอัลดีไฮดกับกรดไทโอบารบิทูริก 

 

 ท่ีมา: Lenka Fialova (2010/2011). Lipids (fatty acids,lipoperoxidation, digestion). p.9 

 

 วิธีท่ีสองเปนการสรางอนุพนัธระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด กบั 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน  

(MDA-DNPH) ในสภาวะท่ีเปนกรด เกิดเปนไฮดราโซน มีสีเหลืองเขม ดงัภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ปฏิกริิยาระหวางมาลอนไดอัลดีไฮดกบั 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน 

 

 ท่ีมา: Berdyshev, E.V. (2011). Biochimica et biophysica acta. p.680-693 

 

 

2-thiobarbituric acid malondialdehyde MDA-TBA2  
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 เทคนิคท่ีนาํมาใชในการตรวจวัด MDA-TBA complex และ MDA-DNPH สามารถตรวจวัด

ดวยวิธีทางตรง และวิธีทางออมตรง แตท่ีนิยมมี 2 วิธี 

 1. วิธีทางสเปกโทรโฟโทเมทรีสําหรับกรดไทโอบารบิทูริก (TBA test) 

 วิธีน้ีจะสรางอนุพนัธระหวาง มาลอนไดอัลดีไฮด กบักรดไทโอบารบิทูริกในอัตราสวน  1:2 

โมล ในสภาวะกรด ท่ีอุณหภูมิสูง  ได MDA-TBA complex ท่ีสามารถวัดคาการดูดกลืนแสงไดดี

ในชวง 532-535 นาโนเมตร ดงัภาพประกอบ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 โครมาโทแกรมของ MDA-TBA complex 

 

 ท่ีมา: Bohnstedt, K.C. (2005). Determination of biomarker for lipid peroxidation and 

oxidative stress. p.20 

 

 2. วิธีการวเิคราะหแบบอื่นๆ 

 วิธีการวเิคราะหแบบอื่นๆ ท่ีนํามาใชแทนวิธีทางสเปกโทรโฟโทเมทรีในการตรวจวดั  MDA-

TBA complex และ MDA-DNPH ไดแก เทคนิคฟลูออเ รสเซนต เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสงู  รวมกับการตรวจวัดดวยสเปกโ ทรโฟ โทเมทรี  และการใชเทคนิคโครมาโท กราฟ

ของเหลวสมรรถนะสงูรวมกบัการตรวจวดัดวยฟลอูอเรสเซนต 
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ศึกษาความเปนพิษ และอันตรายจากมาลอนไดอัลดีไฮด 

 ลอเรนซ เจ มารเนต (Marnett. 1999: 83-95) ไดทําการศึกษาผลมาลอนไดอัลดีไฮดได

ทําลายโครงสรางทางพันธุกรรมเม่ือเขาสูรางกายมนุษย ไดแก ดีออกซีกัวโนซีน (deoxyguanosine) 

และดีออกซีอะดิโนซีน (deoxyadenosine) มาลอนไดอัลดีไฮด จะทําปฏิกิ ริยากบัดีออกซีกัวโนซีน 

เกิดเปนอนุพันธตัวใหมข้ึนมา คือ M1G (pyrimido-[1,2α]purin-10(3H)-one) ซ่ึงสารดังกลาวจะถูก

สะสมในสวนตางๆของรางกาย เชน ตับ ลําไส ตับออน และเม็ดเลือดขาว โดย M1G จะไปทําลาย

โครงสรางพันธุกรรมของมนุษยทําใหเกิดเปนโรคมะเร็งเกิดข้ึน ดังภาพประกอบท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ปฏิกริิยาระหวางมาลอนไดอัลดีไฮดกับดีออกซีกัวโนซีนเกดิเปนสาร M1G 

 

 ท่ีมา: Lawrence J. Marnett. (1999). Lipid peroxidation-DNA damage by 

malondialdehyde. p.83-95 

 

 แดเนียล เดล ริโอ และคนอื่นๆ (Rio; et al. 2005: 316-328) ไดทําการทบทวนผลการศึกษา

อันตรายจากมาลอนไดอัลดีไฮด ท่ีทําปฏิกิริยากับเอมีนปฐมภูม ิ (primary amine) ท่ี cross-links กบั 

1-amino-3-iminopropene และ pyridyl-dihydropyridine ซ่ึงโมเลกุลดังกลาวจะกอใหเกิดโรคหัวใจ 

(cardiovascular) ดงัภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 มาลอนไดอัลดีไฮดกับเอมีนปฐมภูม ิ(primary amine) ท่ี cross-links กบั 1-amino- 

      3-iminopropene และ pyridyl-dihydropyridine  

 

 ท่ีมา: Rio; et al. (2005). A review of recent studies on malondialdehyde as toxic 

molecule and biological marker of oxidative stress. p.316-328 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การศกึษาหาปริมาณ มาลอนไดอัลดีไฮดจากการเกิดลิปดเปอร ออกซิเดชันในตวัอยางทาง

ชีวภาพ (biological sample) และตัวอยางอาหารตางๆ ดังน้ี 

 เคนจิ ฟุกุนากะ ; โกโซ นากะมา ; และ เททซึยะ ซูซุกิ (Fukunaga; Takama; & Tetsuya. 

1995: 20-23) ไดทําการศึกษาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางพลาส มาทําอนุพนัธกบักรด    

ไทโอบารบิทูริกดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตัวตรวจวัดเปนฟลูออเรสเซนต 

โดยทําการแยกสารดวยคอลมัน ODS-2 ขนาด 150 x 4.6 มิลลิเมตร วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปนอะซิโต

ไนทริลตอนํ้าอตัราสวนรอยละ 70:30 โดยปริมาตร อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิต รตอนาที จาก

การศกึษาพบวาสามารถแยกสารภายในระยะเวลา 2.5 นาที ขีดจํากัดลางของการวิเคราะห (LOD) 

เทากับ 0.01 พิโกโมล (pmol) ซ่ึงวิธีดังกลาวเปนวิธีท่ีงาย และเร็ว สามารถวิเคราะหตัวอยางทาง

คลินิกได 200 ถึง 300 ตัวอยางตอวัน 

  เจอเกน พิลซ ; อินกอลฟ ไมนิเก; และ คริสทอฟ กลิทเตอร (Pilz; Meineke; & Gleiter. 

2000: 315-325) ไดทําการศึกษาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดอิสระ และมาลอนไดอัลดีไฮดท่ีเกาะกับ

โปรตนีในตวัอยางพลาสมาในมนุษย โดยการ ทําอนุพันธกับ  2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน             

ท่ีอุณหภูมิหอง  เปนเวลา 10 นาที ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู ใชตัวตรวจวัด

ไดโอดแอเรย โดยจะตกตะกอนโปรตีนดวยกรดเปอรคลอริกกอน หลังจากน้ันจะไฮโดรไลซตัวอยาง

ดวยโซเดียมไฮดรอกไซดเพื่อตรวจวัดมาลอนไดอัลดีไฮดรวม ทําการแยกสารดวยคอลัมน C18 ขนาด 

125 x 3 มิลลิเมตร วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปนอะซิโตไนทริลตอนํ้าตอกรดอะซีติก ในอตัราสวนรอยละ 

38:62:0.2 โดยปริมาตร วัดคาการดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี 310 นาโนเมตร จากการศกึษาพบวา ขีดจํากัด
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ลางของการวเิคราะห มาลอนไดอัลดีไฮดอิสระ มีคาเทากับ 25 พิโกโมลตอมิลลิลิตร (pmolml
-1
) และ

มาลอนไดอัลดีไฮดรวมเทากั บ 0.3 นาโนโมลตอมิลลิลิตร (nmolml
-1
) รอยละการกลบัคนื  93.6 

วิธีการดังกลาวเปนวิธีท่ีงาย และมีความจําเพาะตอมาลอนไดอัลดีไฮดสูง 

 จีน พอล สเทกเฮน และคนอื่นๆ (Steghens; et al. 2001: 242-249) ไดทําการศึกษา

ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดอิสระ และมาลอนไดอัลดีไฮดรวมดวยการทําอนุพันธกับไดอะมิโนแนฟทา

ลีน ในสภาวะกรด ท่ีอุณหภูมิหอง เวลา 180 นาที ในตัวอยางพลาสมาของมนุษยดวยเทคนิคโคร

มาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตัวตรวจวัดท่ีใชเปนไดโอดแอเรย ทําการแยกสารดวยคอลัมน C18 

วฎัภาคเคลือ่นท่ีเปนแอมโมเนียม อะซิเตท พีเอช 2.0 ตออะซิโตไนทริล อตัราสวนรอยละ 89.5:10.5 

โดยปริมาตร อตัราการไหล 0.23 มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิ ของคอลัมน 50 องศาเซลเซียส และวัด

คาการดูดกลืนแสงท่ี 311 นาโนเมตร จากการศกึษาพบวาในผูหญงิอายุระหวาง 45 ถึง 51 ป มี    

มาลอนไดอัลดีไฮดรวม 162±51 นาโนโมล  และมาลอนไดอลั ดีไฮดอิสระ 24±15 นาโนโมล สวน

ผูหญิงท่ีอายุเยาววัยกวาระหวาง 21 ถึง 37 ป จะพบมาลอนไดอัลดีไฮดรวม 138±28 และมาลอน

ไดอัลดีไฮดอิสระ 19±9 นาโนโมล จากวิธีดังกลาวใหความไวท่ีดี และความจําเพาะตอมาลอนไดอัลดี

ไฮด 

 ฟรานโคอสี และคนอืน่ๆ (Fenaille; et al. 2001: 237–245) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ

การศกึษาหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในนมผง  โดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู 

ใชตัวตรวจวัดแบบยูวี (HPLC-UV) และเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ ใชตัวตรวจวัดแบบแมสสเปกโทร

โฟโทรเมทรี (GC-MS) โดยทําอนุพันธกับกรดไทโอบารบิทูริก (TBA) และ 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดรา

ซีน (DNPH) เกิดเปน MDA-TBA และ MDA-DNPH โดยในการวิเคราะหดวย HPLC-UV จะทําการ

แยกอนุพันธ 2 ชนิดดวยระบบรีเวริสเฟส  สภาวะการแยก ดังน้ี ในการตรวจวัดอนุพันธ MDA-TBA 

คอลัมน Ultrasphere ODS-C18 วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปน 50 มิลลิโมลาร  โปแตสเซียมไดไฮโดรเจน

ฟอสเฟต พีเอช 6.0 ตอเมทานอล อตัราสวนรอยละ 60:40 โดยปริมาตร อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตร

ตอนาที ตรวจวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 532 นาโนเมตร สวนการตรวจวดัอนุพนัธ MDA-

DNPH ใชคอลัมน Ultrasphere ODS-C18 วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปน 50 มิลลิโมลาร  แอมโมเนียม        

อะซีเตรทตออะซิโตไนทริล  อตัราสวนรอยละ 55:45 โดยปริมาตร อตัราการไหล  1.0 มิลลิลิตรตอ

นาที ตรวจวัดการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 307 นาโนเมตร ในการวเิคราะหดวย  GC-MS แยก

อนุพันธ MDA-DNPH เม่ือเปรียบเทียบระหวาง 2 เทคนิค พบวา การตรวจปริมาณมาลอนไดอัลดี

ไฮดดวยเทคนิค GC-MS จะมีความจําเพาะ และถกูตองมากกวาการใชเทคนิค HPLC-UV เน่ืองจาก

สามารถกาํจัดสารรบกวนตวัอืน่ๆ ออกจากระบบได  

 สลาโวเมอร มารชนิคาก และคนอืน่ๆ (Marcinčák; et al. 2003: 491-496) ไดทําการศึกษา

เปรียบเทียบวธิกีารตรวจปริมาณมาลอนไดอลัดี ไฮดในเน้ือไกยาง โดยทําอนุพันธกับกรดไทโอบ าร  

บิทูริกดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโทเมท รี และทําอนุพันธกับ 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน ดวยเทคนิค
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โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู จากการศกึษาพบวาการตรวจ วัดดวยการทําอนุพันธกับ 2,4-

ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน จะใหคาการตรวจวัดท่ีต่ํากวา เน่ืองจากวิธีดังกลาวมีความจําเพาะสูง และมี

ความถูกตองกวาการตรวจวัดดวยการทําอนุพันธกับกรดไทโอบารบิทูริก ซ่ึงจะใหผลท่ีสูงมากปกติ 

 อาห ชิว ชิม และคนอื่นๆ (Sim; et al. 2003: 337-344) ไดทําการศึกษาเพื่อยืน ยันการ

ตรวจปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางพล าสมา โดยใชเมทธิลมาลอนไดอัลดีไฮดเปนอินเทอร

นอล สแตนดารด ในการศึกษามาลอนไดอัลดีไฮดจะทําอนุพันธกับ2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน ดวย

เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตัวตรวจวัดเปนยูวี วัดคาดูดกลืนแสงสูงสุด 307 นาโน

เมตร วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปนอะซิโตไนทริลตอนํ้า ตอกรดอะซิติก อัตราสวนรอยละ 38:62:0.2 โดย

ปริมาตร อตัราการไหล 1.4 มิลลิลิตรตอนาที จากการศึกษาพบมาลอนไดอัลดีไฮดในอาสาสมัคร 20 

คน เทากบั 13.8 ไมโครโมลาร และรอยละการกลบัคนื 88.5  

 แอนนา เดอ ลาส เฮอเลส และคนอื่นๆ (Heras; et al. 2003: 180-184) ไดทาํการศึกษา

เปรียบเทียบวิธีการตรวจปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในไสกรอกแหง ทําอนุพันธกับกรดไทโอบารบิทู

ริกดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมทรี และเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะ

สูง ตัวตรวจวัดเปนฟลูออเรสเซนต ทําการแยกสารดวยคอลัมน LichroCART ขนาด 125 x 4 

มิลลิเมตร วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปนโซเดียมฟอสเฟต บัฟเฟอร พีเอช 7.0 ตออะซิโตไนทริล อัตราสวน

รอยละ 85:15 โดยปริมาตร อตัราการไหล 1.0 มิลลลิติรตอนาที จากการศกึษาพบวาการใชเทคนิค

โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง ตัวตรวจวัดเปนฟลูออเรสเซนตเปนวิธีท่ีงาย มีความไวดีกวา 

และมีความจําเพาะมากกวาวธิีอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมทรี โดยมีคารอยละการกลบัคนื 92  

 โอลกา โกชากนิา; คริสโตเฟอร เอกเลห; และ สตเีฟน แอนดรู สเปนเซอร (Korchazhkina; 

Exley; & Spencer. 2003: 353–362) ไดศึกษาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในปสสาวะโดยใชวิธีท่ี มี

ความไวและความจําเพาะ และอาศัยหลักการเกิดอนุพันธระหวางมาลอนไดอัลดีไฮดกับ 2,4-ไดไน

โทรฟนิลไฮดราซีน ท่ีอุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส ทําการ ตรวจวัดดวย เทคนิค โครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสงู  สภาวะการแยกเปนแบบเกรเดียน โดยใชคอลมันเปน Waters Symmetry
TM

 

C18 ขนาด 3.9 x 150 มิลลิเมตร วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปนอะซิโตไนทริลตอนํ้า อตัราสวนรอยละ 30:70 

โดยปริมาตร อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิคอลัมน 40 องศาเซลเซียส ผลการทดลอง

พบวา สามารถแยกสารไดภายใน 30 นาที จากการตรวจวัดโดยการใชเทคนิคการเตมิสารมาตรฐาน 

(standard addition) พบวาขีดจํากัดลางของการวิเคราะห มาลอนไดอัลดีไฮดในปสสาวะ มีคาเทากับ 

56 มิลลิโมลลาร และมีคารอยละการกลบัคนืเทากับ 93.4± 8.6  

 สเตฟาเนีย ซีซา (Cesa. 2004: 2119-2122) ไดทําการศกึษาหาปริมาณมาลอนไดอลัดี

ไฮดในนมทารก สกัดดวยวิธีสารละลายกรดรวมกับวิธีกรดไทโอบารบิทูริก (TBA test) ซ่ึงในตัวอยาง

นํ้านมทารก มีการเติมนํ้ามันพืช ท่ีมีปริมาณของกรดไขมันประเภทไมอิ่มตัว (PUFA) เขาไปใน

กระบวนการผลตินํ้านมดวย ผลจากการตรวจปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตวัอยางนม 20 ชนิด และ
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ตัวอยางนมวัวบางชนิด เม่ือ เปรียบเทียบขอมูลกั นพบวา ระดับปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮดในนม

ทารก อยูในชวง 200-1200 ppb ซ่ึงคาท้ังหมดจะสูงกวาในนมวัวถึง 5 เทา 

 เดนนิส กรอทโต และคนอืน่ๆ (Grotto; et al. 2007: 619–624) ไดทําการศึกษาวัดปริมาณ

มาลอนไดอัลดีไฮดในพลาสมา โดยเทคนิค โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู  ซ่ึงศึกษาในสวน

ของการไฮโดรไลซดวยเบส สกัดดวย นอรมาล- บิวทานอล  และความเสถียรของมาลอนไดอัลดีไฮด 

ทําการแยกดวยคอลัมน Eurospher-100 (150 x 4 mm) แบบรีเวริสเฟส โดยใชนํ้าตอเมทานอล 

อตัราสวนรอยละ 50:50 โดยปริมาตร อตัราการไหล 0.6 มิลลิลิตรตอนาที   ควบคุมอุณหภูมิคอลมัน

ท่ี 40 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบวา  คารอยละการกลบัคนืมากกวา 95 มีคาขีดจํากัดลางของ

การวเิคราะห  และคาขีดจํากัดลางในการวิเคราะห หาปริมาณเทากับ 0.05 และ 0.17 ไมโครโมลาร

ตามลําดับ  ความเสถียรของตัวอยางท่ี  -20 องศาเซลเซียส มาลอนไดอัลดีไฮดในพลาสม าจะไม

เสถียรเม่ือเก็บตัวอยางหลังจากไฮโดรไลสดวยเบส และจะเสถียรเปนเวลา 30 วัน หลังการทํา

อนุพันธกับกรดไทโอบารบิทูริก  และจะเสถยีรเปนเวลา 3 วันหลังสกัดดวย  นอรมาล- บิวทานอล    

ระดับมาลอนไดอัลดีไฮด ในพลาสมาของผูหญิงเปน  4.45 ± 0.81 ไมโครโมลาร และระดับมาลอน

ไดอัลดีไฮดในพลาสมาของผูชายเปน  60 ± 0.95 ไมโครโมลาร จากการทดลองน้ี เดนนิสสรุปไววา  

วธินีีม้คีวามสามารถในการ วเิคราะหซ้าํ มี ความถูกตอง มีความเสถียร มีความไว ในการตรวจ

วเิคราะห และสามารถใชเปนวิธีวิเคราะหในหองป ฏิบัติการ ทางคลินิค แบบประจําได จะสามารถ

กํา จัดสารรบกวนไดเม่ือสกัดดวย นอรมาล- บิวทานอล และใชเวลาในการ วิเคราะหไดเร็ว           

การวเิคราะหดังกลาวปราศจากการใชฟอสเฟตบัพเฟอรซ่ึงจะลดการเกิดหางของพีคได 

 เดนนิส กรอทโต และคนอืน่ๆ (Grotto; et al. 2009: 169-174) ไดศึกษาถึงความสําคัญ

ของลิปดเปอรออกซิเดชัน และการใชเปนวิธีสําหรับตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด  ซ่ึงมาลอน

ไดอัลดีไฮดเปนผลิตผลหลักท่ีสําคัญเพื่อใชศึกษาปฎิกิริยาลิปดเปอร ออกซิเดชัน  โดยสวนใหญการ

ตรวจปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด จะทําอนุพนัธกับกรดไทโอบารบิทูริก  ไดอนุพนัธเปนสารละลาย สี

แดง ซ่ึงสามารถวดัการดูดกลืนแสงในชวงวิสิเบิลไดดวยวิธีทางออมดวยเทคนิคสเปกโทรโฟโทรเมทรี 

เน่ืองจากการวัดปริมาณมาลอนไดอัลดิไฮดโดยตรงไมสามารถ ตรวจวัด ได แตการ ตรวจวัดดวย

เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู  จะใหความจําเพาะในการวดัลปิดเปอร ออกซิเดชัน ท่ี

นาเช่ือถือมากกวา 

 โรเจอริโอ เมนเดส ; คาลอส คาลอสโซ ; และ คาลา เปสทานา (Mendes; Cardoso; & 

Pestana. 2009: 1038–1045) ไดทําการศึกษา ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในปลากระป อง ไดแก 

hake, sea bream และ sardine โดยวิธีแบบดั้งเดิมคือสเปกโ ทโฟโทเมทรีวเิคราะห (MDA-TBA) 

complex (วิธี A) เปรียบเทียบ เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู ทําอนุพนัธกบัสาร 2 

ชนิด คือ กรดไทโอบารบิทูริก (วิธี B) และ 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน  (วิธี C) ทําการแยกดวย

ระบบรีเวริสรเฟส  คอลัมนท่ีใชเปน Phenomenex Gemini C18 ขนาด 250 x 4.6 มิลลิเมตรท้ังวิธี B 
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และ C โดยวิธี B ใชวฎัภาคเคลือ่นท่ี 50 มิลลิโมลาร โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตตอเมทานอล

ตออะซิโตไนทริล  อตัราสวนรอยละ72:17:11 โดยปริมาตร ควบคุมอตัราการไหลของวฎัภาคเลือ่นท่ี

ท่ี 1.0 มิลลิลิตรตอนาที  วิธี C ใชวฎัภาคเคลือ่นท่ี นํ้าตออะซิโตรไนทริลตอกรดอะซิตริก อตัราสวน   

รอยละ 55:45:0.2 โดยปริมาตร อตัราการไหล  1.0 มิลลิลิตรตอนาที  ผลการทดลองพบวา ขีดจํากัด

ลางของการวเิคราะห 0.16 0.10 และ 0.20 ไมโครโมลาร และขีดจํากัดลางในการวิเคราะหหา

ปริมาณ 0.23 0.17 และ 0.26 ไมโครโมลาร ตามวิธี A B และ C สวน คารอยละการกลบัคนื  วิธี A 

จะต่ํากวา 71 เปอรเซ็นต วิธี B ซ่ึงมีคารอยละการกลับคืน อยูในชวง 100-108 เปอรเซ็นต และวิธี C 

อยูในชวง 90-112 เปอรเซ็นต และการตรวจวัดดวยวิธี C จะใหความถูกตอง และจําเพาะมากกวาวิธี 

A และ B 

 ซาอัด อัล-ฟาวาเอยีร และคนอืน่ๆ (Al-Fawaeir; et al. 2011: 11-14) ไดทําการศึกษา

เปรียบเทียบวิธีการตรวจปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางซีร่ัม โดยการทําอนุพันธกับกรดไทโอ

บารบิทูริกดวยเทคนิคสเปกโทโฟโท เมทรี และ ทําอนุพันธกับ 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน ดวย

เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู  ใชตัวตรวจวัดยูวี ทําการแยก ดวยคอลัมน ODS-2 C18 

วัดคาดูดกลืนแสง ท่ีความยาวคลื่น 310 นาโนเมตร วฎัภาคเคลือ่นท่ี เปนอะซิโตไนทริลตอนํ้าตอ

กรดอะซิติก  อตัราสวนรอยละ 34:66:0.2 โดยปริมาตร อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที        

จากการศกึษาพบวาการตรวจดวยเทคนิคสเปกโทโฟโท เมทรีเทากับ 2.47±0.18 ไมโครโมลตอลิตร    

รอยละการกลบัคนืต่าํกวา 90.0 เปอรเซ็นต และเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงูเทากบั 

1.85±0.09 ไมโครโมลตอลิตร  รอยละการกลบัคนื มีคาเทากับ 98.8 ดังน้ันวิธีดังกลาวงาย เร็ว และ    

มีความจําเพาะมากกวาการทําอนุพนัธกบักรดไทโอบารบทิูริก 

 จากขอมูลเบ้ืองตน พบวา วิธีการตรวจหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด ท่ีนยิมใชในการตรวจ

วิเคราะหท่ัวไปนิยมใชวิธีทางสเปกโทรเม ทรี สวนวิธีทางโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงนิยม

ใชวิธีการเตรียมสา รอนุพันธกับกรดไทโอบารบิทูริก แตอยางไรกต็ามยังพบรายงานการวเิคราะ ห

ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงดวยการเตรียมสารอนุพันธระหวางมาลอนไดอัลดี

ไฮด กับ2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน มีบางท้ังน้ีข้ึนกับชนิดตัวอยางท่ีทําการวิจัย ยังไมพบรายงาน

ในการนําไปตรวจวเิคราะหในตวัอยางนํ้านมถั่วเหลือง จึงเปนท่ีนาสนใจจะทําการศกึษาในงานวิจัยน้ี 

 

 

  



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

อุปกรณ  เครื่องมือและสารเคมีที่ใชในการวิจัย 

 1. อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  - เคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงูและใชตัวตรวจวัดแบบ  diode array จาก

บริษทั Hewlett-Packard รุน HP 1100 

  -  คอลมัน C18 (SphereClone 5 µm ODS, ขนาด 250 x 4.60 mm) จากบริษทั 

Phenomenex 

  - Syringe Filters PTFE (polytetrafluoroethylene) ขนาด 0.45 ไมครอน จากบริษทั 

International Scientific 

  -  ชุดกรอง mobile phase ขนาด 1000 มิลลิลิตร จากบริษทั Alltech 

  - เคร่ืองยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโทรมิเตอร รุน UV-2401 PC จากบริษทั Shimadzu 

  -  ไมโครปเปตขนาด 10 100 และ 1000 ไมโครลติร จากบริษทั Socorex 

  -  เคร่ืองช่ังอยางละเอียด 4 ตําแหนง (Mettier Toledo รุน AB104-S) จากบริษทั  

Mettier 

  - เคร่ืองผลตินํ้าปราศจากไอออนรุน LaboStar จากบริษัท Siemens 

  - เคร่ือง pH meter จากบริษทั Mettier Toledo 

  - เคร่ืองเขยา รุน Vortex-genie 2 จากบริษทั Scientific Industries 

  - เคร่ือง Centrifuge รุน Zentrifugen EBA 8S จากบริษัท llettich 

  - เคร่ือง Water bath จากบริษัท Memmert 

  - เคร่ืองอลัตราโซนิค cleanser จากบริษทั Mettler electronic 

  - เคร่ือง hotplate จากบริษทั Scientific Co.,Ltd 

 

 2. สารเคมีทีใ่ชในการวิจัย 

  - Acetic acid (AR grade) จากบริษทั Mallinckrodt Chemicals 

  - Acetonitrile (HPLC grade) จากบริษทั Merck 

  - 2,4-Dinitrophenylhydrazine จากบริษทั Sigma 

  - Hydrochloric acid (AR grade) จากบริษทั Carlo Erbra 

  - Lactose (AR grade) จากบริษทั Ajax Finechem 

  - Linoleic acid (AR grade) จากบริษทั Sigma 

  - Methanol (HPLC grade)  จากบริษทั Merck 
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  - Orthophosphoric acid (AR grade) จากบริษทั Carlo Erbra 

  - Palmitic acid (AR grade) จากบริษทั Sigma 

  - Potassium dihydrogen phosphate (AR grade) จากบริษทั Scharlau 

  - Sucrose (AR grade) จากบริษทั Fisher Sciencetific 

  - Sulfuric acid (AR grade) จากบริษทั Mallinckrodt Chemicals 

  - 1,1,3,3-Tetraethoxypropane (TEP) จากบริษทั Sigma 

  - 2-Thiobarbituric acid (HPLC grade) จากบริษทั Fluka 

  - Trichloroacetic acid (AR grade) จากบริษทั Sigma 

 

 3. ตัวอยางนํ้านมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที  สูตรนํ้าตาลนอย 4.0 เปอรเซ็นต  ควรบริโภคกอน วันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรนํ้าตาลนอย 3.75 เปอรเซ็นต ผลิตวันท่ี 1 มกราคม2555 

สุมตัวอยางสุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที  สตูรนํ้าตาลนอย 4.0 เปอรเซ็นต ควรบริโภคกอนวันท่ี 4 

มกราคม 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที รสช็อกโกมอลต สูตรหวาน นํ้าตาล  6.0 เปอรเซ็นต ควร

บริโภคกอนวันท่ี 6 มิถนุายน 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที ผสมงาดํา สูตรหวานนํ้าตาล 5.5 เปอรเซ็นต ควรบริโภคกอน

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที ผสมขาวบารเลยและมอลต สูตรหวานนํ้าตาล 5.5 เปอรเซ็นต 

ควรบริโภคกอนวันท่ี 20 ตุลาคม 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรเจ รสหวานนํ้าตาล 7.2 เปอรเซ็นต ควรบริโภคกอนวันท่ี 

21 มกราคม 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรเจ รสหวานนํ้าตาล 5.0 ควรบริโภคกอนวันท่ี 4 มกราคม 

2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถัว่เหลอืงพลาสเจอรไรซ สตูรเจ รสหวานนํ้า ตาล 6.0 เปอรเซ็นต ควรบริโภค

กอนวันท่ี 18 มกราคม 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรเจ รสหวานนํ้าตาล 5.0 เปอรเซ็นต ควรบริโภคกอนวันท่ี 

4 ตุลาคม 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรผ สมนมผง 1 เปอรเซ็นต รสหวานนํ้าตาล 8.0 

เปอรเซ็นต ควรบริโภคกอนวันท่ี 11 ธนัวาคม 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 
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  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรผสมนมผง 2 เปอรเซ็นต รสหวานนํ้าตาล 7.0 

เปอรเซ็นต ผลิตวันท่ี 5 ธนัวาคม2555 ควรบริโภคกอนวันท่ี 22 กนัยายน 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 

ธนัวาคม 2555 

  -  นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรผสมนมผง 2 เปอรเซ็นต รสหวานนํ้าตาล 7.5 

เปอรเซ็นต ควรบริโภคกอนวันท่ี 14 กนัยายน 2556 สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

นํ้าเตาหูจากตลาดมีนบุรี สุมตัวอยางวันท่ี 25 ธนัวาคม 2555 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ตอนที่  1 การเตรียมอนุพนัธสารมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด กับสาร 2 ชนิด คือ 

กรดไทโอบารบทิรูกิ และ2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

 1.1 วิธีการเตรียมอนุพันธระหวาง สารมาตรฐาน มาลอนไดอัลดีไฮด กับกรดไทโอ

บารบิทูริก (MDA-TBA)  

  การทําอนุพนัธของสารมาตรฐ านมาลอนไดอัลดีไฮด กับกรดไทโอบารบิทูริก  ทําการ

ทดลองโดยใชสารมาตรฐานมาลอนไดอลัดีไฮดท่ี 4 ความเขมขน คือ 0.0 3.0 5.0 และ 10.0 ไมโคร

โมลาร โดยมีข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 

   1.1.1 ปเปตสารละลายกรดไตรคลอโรอะซีตกิ ความเขมขนรอยละ 5 โดยนํ้าหนัก

ตอปริมาตร ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 10.0 มิลลิลิตร 

   1.1.2 เตมิสารมาตรฐาน มาลอนไดอัลดีไฮด ความเขมขน  100 ไมโครโมลาร 

ปริมาตร ดังน้ี 0.00 0.15 0.25 และ 0.50 มิลลิลิตร จากน้ันปเปตนํ้ากลัน่ปราศจากไอออน เติมลงไป

ปริมาตร 1.0 0.85 0.75 และ 0.50 มิลลิลิตร 

   1.1.3 เตมิสารละลายกรดไทโอบารบิทูริกความเขมขนรอยละ 0.6 โดยนํ้าหนักตอ

ปริมาตร ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร จากน้ันผสมใหเขากันดวยเคร่ืองเขยาเปนเวลา 30 วนิาที จะได

ความเขมขนสุดทายดังน้ี 0.0 3.0 5.0 และ 10.0 ไมโครโมลาร ตามลําดับ 

   1.1.4 นําสารมาตรฐาน มาลอนไดอัลดีไฮด ขางต น ไปบมใน เคร่ืองอังไอนํ้า ท่ี

อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา  60 นาที จากน้ันนําสารละลายไปแชในนํ้าเย็นทันที เปน

เวลานาน 10 นาที 

   1.1.5 นําสารละลายมาตรฐานดงักลาวไปบันทึกหาความยาวคลืน่ ท่ีมีคาการ

ดูดกลืนแสงสูงสุด (Maximum wavelength, (λmax)) และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุด

ดวยเคร่ืองอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล สเปกโทรโฟโทมิเตอร 
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 1.2 วิธีการเตรียมอนุพันธระหวาง สารมาตรฐาน มาลอนไดอัลดีไฮด กับ2,4-ไดไน

โทรฟนลิไฮดราซีน (MDA-DNPH) (Al-Fawaeir; et al. 2011: 11-14) 

  การทําอนุพนัธของสารมาตรฐาน มาลอนไดอัลดีไฮด กับ2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

ทําการทดลองโดยใชสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด ท่ีความเขมขน คือ 1,000 ไมโครโมลาร  โดยมี

ข้ันตอนตางๆ ดังน้ี 

   1.2.1 ปเปตสารละลายมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด ท่ีความเขมขน  1,000 ไมโคร

โมลาร ปริมาตร 5.0 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยกรดซัลฟุ

ริก ความเขมขนรอยละ 1.0 โดยปริมาตร ใหเปน 50 มิลลลิติร จะไดสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด

ความเขมขน 100 ไมโครโมลาร 

   1.2.2 จากน้ันปเปตสารละลายมาตรฐานความ ขางตน  ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร      

ลงในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร แลวเติม 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีนความเขมขน 5.0 มิลลิ

โมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลติร ผสมใหเขากัน ทําปฏิกิริยาในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที 

   1.2.3 กรองสารละลายดวยกระดาษกรอง PTFE นําสารละลายใสไปฉดีเขาเคร่ือง 

HPLC ปริมาตร 25 ไมโครลติร (µL) บันทึกโครมาโทแกรม ท่ีความยาวคลื่น ท่ีมีการดูดกลืนสูงสุด  

307 นาโนเมตร  

 

 ตอนที่ 2 ศกึษาผลของตัวแปรตางๆ  ทีม่ผีลตอการทาํปฏกิริยิา มาลอนไดอัลดีไฮด

ดวยเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสเิบิลสเปกโทรเมทรี 

 2.1 ศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ทีม่ผีลตอการทาํปฏกิริยิามาลอนไดอัลดีไฮด 

  ทําการ ศึกษาผลของตั วแปรตางๆ ไดแก ความเขมขนของ กรดไทโอบารบิทูริก 

อุณหภูมิ และ เวลา ทําการตรวจวัดดวยเคร่ืองอุลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมตรี 

  2.1.1 ศึกษาผลของความเขมขนของ กรดไทโอบารบิทูริก ที่มีผลตอการทํา

ปฏิกิริยากับมาลอนไดอัลดีไฮด  

   ทําการศกึษาผลของความเ ขมขนของ กรดไทโอบารบิทูริก ในชวงความเขมขน

ตางๆ ไดแก 10 20 30 40 50 60 และ 70 มิลลิโมลาร โดยกําหนดสภาวะคงท่ี ดังน้ี 

   -  สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 5.0 ไมโครโมลาร 

   -  กรดไตรคลอโรอะซีตกิความเขมขนรอยละ 5.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

   -  อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส 

   -  เวลา 60 นาที 

   -  ทดลองซํ้า 5 ซํ้า (n=5) 
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  2.1.2 ศกึษาผลของ อุณหภูมิที่มีผลตอการทําปฏิกิริยา ระหวางมาลอนไดอัลดี

ไฮดกับกรดไทโอบารบิทูริก 

   ทําการศกึษาท่ีอุณหภูมิตางๆ ไดแก 50 60 70 80 90 และ 95 องศาเซลเซียสโดย

กําหนดสภาวะคงท่ี ดังน้ี 

   -  สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 5.0 ไมโครโมลาร 

   -  กรดไตรคลอโรอะซีตกิความเขมขนรอยละ 5.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

   -  กรดไทโอบารบิทูริกความเขมขน 25.0 มิลลิโมลาร 

   -  เวลา 60 นาที 

   -  ทดลองซํ้า 5 ซํ้า (n=5) 

  2.1.3 ศกึษาผลของ เวลาที่มีผลตอกา รทาํปฏกิริยิา ระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด  

กับกรดไทโอบารบิทูริก 

   ทําการศกึษาท่ีเวลาตางๆ ไดแก 30 40 50 60 และ 70 นาที โดยกาํหนดสภาวะ

คงท่ี ดังน้ี 

   -  สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 5.0 ไมโครโมลาร 

   -  กรดไตรคลอโรอะซีตกิความเขมขนรอยละ 5.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

   -  กรดไทโอบารบิทูริกความเขมขน 25.0 มิลลิโมลาร 

   -  อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

   -  ทดลองซํ้า 5 ซํ้า (n=5) 

 

 ตอนที่ 3 ศกึษาการแยก มาลอนไดอัลดีไฮด ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ ของเหลว

สมรรถนะสงู 

 3.1 ศกึษาการแยกดวยวิธี MDA-TBA 

  3.1.1 ศึกษาความเขมขนของ บัฟเฟอร และอตัราสวนของโมบายเฟส (Mobile 

phase) ทีม่ผีลตอการแยกดวยวิธี MDA-TBA 

   วิธกีารเตรียมสารละลาย และสารละลายบัฟเฟอร 
   1. เตรียมสารละลายโฟแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) ความเขมขน 1.0 โมลาร  

   ช่ัง KOH ปริมาณ 28.055 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่น

ปราศจากไอออน ปริมาตร 100 มิลลิลิตร คนดวยแทงคนใหละลาย จากน้ันเทใสขวดวัดปริมาตร

ขนาด 500 มิลลิลิตร ลางสารท่ีคางในบีกเกอรดวย นํ้าปราศจากไอออน  2-3 คร้ัง ท้ิงไวใหเย็นท่ี

อุณหภูมิหอง จากน้ันปรับปริมาตรใหเปน 500 มิลลิลิตร 

   2. เตรียมสารละล ายบัฟเฟอร โปแตสเซียม ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต  (Potassium 

dihydrogen phosphate, KH2PO4) ท่ีความเขมขนตางๆ คือ 20, 30, 40, 50 และ 60 มิลลิโมลาร 



27 
 

    2.1 ช่ัง KH2PO4 ปริมาณ 2.7218 4.0827 5.4436 6.8045 และ 8.1654 กรัม 

ลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ตามลําดับ 

    2.2 เติมนํ้ากลัน่ปราศจากไอออน ปริมาตร 100 มิลลิลิตร คนดวยแทงคนให

ละลาย เทสารละลายลงในบีกเกอรขนาด 1,000 มิลลิลิตร ลางสารท่ีคางในบีกเกอรดวยนํ้า ปราศจาก

ไอออน 2-3 คร้ัง เติมนํ้าใหเปน 800 มิลลิลิตร 

    2.3 ปรับ pH ใหได 6.00 ดวยโฟแตสเซียมไฮดรอกไซดความเขมขน 1.0    

โมลาร 

    2.4 นําไปปรับปริมาตรดวยนํ้า กลัน่ปราศจากไอออน ใหเปน 1,000 มิลลิลิตร 

นําสารละลายบัฟเฟอรไปกรอง และไลฟองอากาศ (degas) ดวยเคร่ืองอลัตราโซนิค 

   การทดลอง 

   ทําการศึกษาโดยเปลี่ยนแปลงความเขมขนตางๆ ของบัฟเฟอร  KH2PO4 และ

อัตราสวนระหวางบัฟเฟอร KH2PO4 กบัเมธานอล (CH3OH)  มีดังน้ี 

   -  ความเขมขนบัฟเฟอร KH2PO4 ท่ีทดลอง ไดแก 20 30 40 50 และ 60 มิลลิโม

ลาร 

   - อตัราสวนความเขมขนบัฟเฟอร KH2PO4 และเมธานอล อตัราสวนรอยละ ไดแก 

50:50 55:45 60:40 65:35 และ 70:30 

   โดยกําหนดสภาวะท่ีคงท่ี ดังน้ี 

   - คา pH บัฟเฟอร KH2PO4 แตละความเขมขน 6.00 

   - อตัราการไหลวัฎภาคเคลื่อนท่ี 1 มิลลิลิตรตอนาที 

   - สารละลายมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 5.0 ไมโครโมลาร 

   - คอลัมน C18 (4.6 x 250 mm) 

   - อุณหภูมิหอง (ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 

   - ทดลองซํ้า 3 ซํ้า (n = 3) 

  3.1.2 ศกึษาผลของ pH ทีม่ผีลตอการแยก MDA-TBA 

   ทําการศึกษาท่ี pH ตางๆ ไดแก 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 และ 

7.00 โดยกําหนดสภาวะท่ีคงท่ีดังน้ี 

   -  อตัราสวนความเขมขนบัฟเฟอร 50 mM KH2PO4 และเมธานอล คือ 60:40 

   - อตัราการไหลวัฎภาคเคลื่อนท่ี 1 มิลลิลิตรตอนาที 

   -  สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 5.0 ไมโครโมลาร 

   -  คอลัมน C18 (4.6 x 250 mm) 

   -  อุณหภูมิหอง (ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 

   -  ทดลองซํ้า 3 ซํ้า (n = 3) 
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  3.1.3 ศกึษาผลของอตัราการไหลของวัฎภาคเคลื่อนที่ ทีม่ผีลตอการแยก MDA-

TBA 

   ทําการศึกษาอตัราการไหลของวัฎภาคเคลื่อนท่ี (Flow rate) ไดแก 0.6 0.7 0.8 

0.9 และ 1.0 มิลลิลิตรตอนาที โดยกําหนดสภาวะท่ีคงท่ี ดังน้ี 

   -  อตัราสวนความเขมขน บัฟเฟอร 50 mM KH2PO4 (pH = 6.80) และเมธานอล 

คือ 60:40 

   -  สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 5.0 ไมโครโมลาร 

   -  คอลัมน C18 (4.6 x 250 mm) 

   -  อุณหภูมิหอง (ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 

   -  ทดลองซํ้า 3 ซํ้า (n = 3) 

 3.2 ศกึษาการแยกดวยวิธี MDA-DNPH 

  ทําการศกึษาการแยกอนุพนัธ MDA-DNPH โดยกําหนดท่ีสภาวะตางๆ ดังน้ี 

  - ความเขมขนสารละลายมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด 100 ไมโครโมลาร 

  -  อตัราการไหลวฎัภาคเลือ่นท่ี 1.0 มิลลิลิตรตอนาที 

  -  คอลัมน C18 (4.6 x 250 mm) 

  -  อุณหภูมิหอง (ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 

  -  ทดลองซํ้า 3 ซํ้า (n = 3) 

  3.2.1 ศกึษาการแยกดวยกรดอะซิติกความเขมเขนรอยละ 0.2 และ 0.5 (v/v) 

ตออะซิโตไนทริล โดยปริมาตร และอัตราสวนอะซิโตไนทริลตอนํ้า   

   - ทําการศกึษากรดอะซิติกความเขมขนรอยละ 0.2 (v/v) ตออะซิโตไนทริล โดย

ปริมาตร ท่ีอัตราสวนตางๆ ไดแก 40:60 50:50 60:40 62:38 65:35 70:30 75:25  และ 80:20 

   - ทําการศกึษากรดอะซิตกิความเขมขนรอยละ 0.5 (v/v) ตออะซิโตไนทริล โดย

ปริมาตร ท่ีอัตราสวนตางๆ ไดแก 55:45 60:40 และ 62:38 

   -  ทําการศึกษาดวยอะซิโตไนทริลตอนํ้า โดยปริมาตร ท่ีอัตราสวนตางๆ ไดแก 

45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 และ 70:30 

  3.2.2 ศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการทําปฏิกิริยา ระหวางมาลอน

ไดอัลดีไฮดกับ2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

   ทําการศึกษาผลของตัวแปรตางๆ ไดแก ความเขมขนของ  2,4-ไดไนโทรฟนิล

ไฮดราซีน อุณหภูมิ และ เวลา 

   3.2.2.1 ศึกษาผลของความเขมขนของ 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดร าซีนที่มีผล

ตอการทาํปฏิกิริยากับมาลอนไดอัลดีไฮด  
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    ทําการศกึษาผลของความเขมขน  2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน ในชวงความ

เขมขนตางๆ ไดแก 0.05 0.10 0.50 1.0 5.0 10.0 และ 20.0 มิลลิโมลาร  

   การเตรียมสารละลาย 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

   ช่ัง 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีนปริมาณ 0.0010 0.0020 0.0099 0.0198 0.0990 

0.1980 และ 0.3960 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร ละลายดวยกรดไฮโดรคลอริกความ

เขมขน 2.0 นอรมอล จากน้ันเทลงในขวดวดัปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร ลางดวยสารละลาย

ดังกลาว 2-3 คร้ัง และปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร จะไดความเขมขน 0.05 0.10 0.50 1.0 

5.0 10.0 และ 20.0 มิลลิโมลาร ตามลําดับ  

   โดยกําหนดสภาวะคงท่ี ดังน้ี 

   -  ความเขมขนสารละลายมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด 100 ไมโครโมลาร 

   - อตัราสวนอะซิโตไนทริลตอนํ้า 55:45 

   -  อตัราการไหลวัฎภาคเคลื่อนท่ี 1.0 มิลลิลิตรตอนาที 

   -  คอลัมน C18 (4.6 x 250 mm) 

   -  อุณหภูมิหอง (ควบคุมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 

   -  ทดลองซํ้า 3 ซํ้า (n = 3) 

   3.2.2.2 ศกึษาผลของ อุณหภูมิ  และเวลา ทีม่ผีลตอการทาํปฏกิริยิาระหวาง  

มาลอนไดอัลดีไฮดกับ2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

    ทําการศกึษาท่ีอุณหภูมิตางๆ ไดแก 30 40 60 และ 80 องศาเซลเซียส  แตละ

ชวงอุณหภูมิทดลองท่ีเวลา 10 และ 30 นาที โดยกําหนดสภาวะคงท่ีเหมือนกับหัวขอ 3.2.2.1  

   3.2.2.3 ศกึษาผลของเวลาทีม่ผีลตอการทาํปฏกิริยิาระหวาง ระหวางมาลอน

ไดอัลดีไฮดกับ2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีนที่อุหภูมิหอง 

    ทําการศกึษาท่ีเวลาตางๆ ไดแก 10 15 30 45 และ 60 นาที โดยกําหนด

สภาวะคงท่ีเหมือนกับหัวขอ 3.2.2.1 

 

 ตอนที่ 4 ศกึษาผลของไขมัน และ นํ้าตาล 

 4.1 ศกึษาผลของไขมัน และนํ้าตาลทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-TBA 

  ทําการศกึษาผลของไขมัน  คือ ปาลมมิติก และลิโนเลอิก โ ดยนําสารละลายมาตรฐาน

มาลอนไดอัลดีไฮด ความเขมขน 100.0 ไมโครโมลาร ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ผสมดวยกรดปาลม

มิติกความ เขมขนรอยละ 5 ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เติมกรดไตรคลอโรอะซิติก ปริมาตร 2.25 

มิลลิลิตร และกรดไทโอบารบิทูริกความเขมขน 25 มิลลิโมลาร ผสมใหเขากัน และใหความรอนบน

เคร่ืองอังไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ  80 องศาเซลเซียส นาน  60 นาที ทดลองเชนเดิม แตเปลี่ยนเปนใชกรด

ไขมันลิโนเลอิก  ความเขมขนสุดทายเปน 1.0 เปอรเซ็นต  ฉีดเขาเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลว

สมรรถนะสงู 
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  ทําการศกึษาผลของนํ้าตาล  คือ  นํ้าตาลแลคโทส  และ  นํ้าตาล ซูโครส  โดยนํา

สารละลายมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด ความเขมขน 100.0 ไมโครโมลาร ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร 

ผสมดวยนํ้าตาลแลคโทส ความเขมขนรอยละ 50 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติมกรดไตรคลอโรอะซิติก 

ปริมาตร 2.25 มิลลิลิตร และกรดไทโอบารบิทูริกความเขมขน 25 มิลลิโมลาร ผสมใหเขากัน และให

ความรอนบนเคร่ืองอังไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ  80 องศาเซลเซียส นาน  60 นาที ทดลองเชนเดิม แต

เปลีย่นเปนใช นํ้าตาลซูโครส  ความเขมขนสุดทายเปน 5.0 เปอรเซ็นต ฉีดเขาเคร่ืองโครมาโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสงู  ทําการศกึษาผลของไขมันและนํ้าตาลรวม โดยทําการเตรียมส ารผสมตาม

ตาราง 4 ดังน้ี 

 

ตาราง 4 การศึกษาผลของไขมันและนํ้าตาลท่ีมีผลตอ TBA 

 

ชดุการ

ทดลองที่ 

สารมาตรฐาน 

MDA 100 µM 

(ml) 

กรดปาลม

มิติก

5%(ml) 

กรดลิโน 

เลอิก 

5%(ml) 

นํ้าตาลแลค

โทส

50%(ml) 

นํ้าตาล

ซูโครส

50%(ml) 

กรดไตรคลอ

โรอะซิติก

5%(ml) 

25 mM 

TBA 

(ml) 

1 0.25 - - - - 3 1 

2 0.25 1 - 0.5 - 2.25 1 

3 0.25 - 1 - 0.5 2.25 1 

4 0.25 1 1 0.5 0.5 0.75 1 

   

  ทําการศึกษาผลของฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด และอะซีโตน ท่ีความเขมขน

สุดทาย 1,000 ไมโครโมลาร  ทําการทดลองโดยเติมกรดไตรคลอโรอะซิติกความเขมขนรอยละ 5.0 

โดยนํ้าหนักตอปริมาตร  ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร ปเปตสารละลายขางตนมา 50 ไมโครลิตร ท่ีความ

เขมขน 100 มิลลโิมลาร เตมินํ้าปราศจากไอออน 950 ไมโครลิตร  เติมกรดไทโอบารบิทูริกความ

เขมขน 25.0 มิลลโิมลาร ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปบมในเคร่ืองอังนํ้ารอนท่ี

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที กรองดวยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมครอน นําไปฉดี

เขาเคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู 

 

 4.2 ศกึษาผลของไขมัน และนํ้าตาลทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-DNPH 

  ทําการศกึษาผลของไขมัน  คือ ปาลมมิติก และ  ลิโนเลอิก ปเปต นําสารละลาย

มาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 1000 ไมโครโมลาร ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ลงในขวดวัด

ปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร เติมกรดปาลมมิติกความเขมขนรอยละ  5 ปริมาตร 10.0 มิลลิลิตร ปรับ

ปริมาตรดวยกรดซัลฟุริกความเขมขนรอยละ 1.0 จากน้ันปเปตสารขางตนมา 1.0 มิลลิลิตร เติม  2,4-

ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีนความเขมขน 5.0 มิลลโิมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลติร ผสมใหเขากัน และ

ใหความรอนบนเคร่ืองอังไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส นาน  10 นาที ทดลองเชนเดิม แต
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เปลี่ยนเปนใชกรดไขมันลิโนเลอิก  ความเขมขนสุดทายเปน 1.0 เปอรเซ็นต ฉีดเขาเคร่ืองโครมาโท  

กราฟของเหลวสมรรถนะสงู 

  ทําการศกึษาผลของนํ้าตาล  คือ น้ําตาลแลคโทส และ  นํ้าตาลซูโครส  ปเปต นํา

สารละลายมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน 1000 ไมโครโมลาร ปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร ลง

ในขวดวดัปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร เติมน้ําตาลแลคโทสความ เขมขนรอยละ  50 ปริมาตร 5.0 

มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยกรดซัลฟรุกิความเขมขน 1.0 จากน้ันปเปตสารขางตนมา 1.0 มิลลิลิตร 

เติม 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีนความเขมขน 5.0 มิลลโิมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลติร ผสมใหเขา

กัน และใหความรอนบนเคร่ืองอังไอนํ้าท่ีอุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส นาน  10 นาที ทดลองเชนเดิม 

แตเปลี่ยนเปนใช นํ้าตาลซูโครส ความเขมขนสุดทายเปน 5.0 เปอรเซ็นต  ฉีดเขาเคร่ืองโครมาโท   

กราฟของเหลวสมรรถนะสงู  ทําการศกึษาผลของไขมันและนํ้าตาลรวม โดยทําการเตรียมสารผสม

ตามตาราง 5 ดังน้ี 

 

ตาราง 5 การศึกษาผลของไขมันและนํ้าตาลท่ีมีผลตอ DNPH 

 

ชดุการ

ทดลองที ่

สารมาตรฐาน MDA 

1000 µM(ml) 

กรดปาลมมติกิ 

5%(ml) 

กรดลิโนเล อิก 

5%(ml) 

นํ้าตาลแลคโทส 

50%(ml) 

นํ้าตาลซูโครส 

50%(ml) 

1 0.25 - - - - 

2 0.25 10 - 5 - 

3 0.25 - 10 - 5 

4 0.25 10 10 5 5 

 

  ทําการศึกษาผลของฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด และอะซีโตน ท่ีความเขมขน

สุดทาย 1,000 ไมโครโมลาร ทําการทดลองปเปตสารละลายขางตนมา 0.5 มิลลิลิตร ท่ีความเขมขน 

100 มิลลิโมลาร ทําการทดลองเหมือนหัวขอ 6.2.2-6.2.3 จากน้ันปเปตมาปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ลง

ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร เติม 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

 

 ตอนที่ 5 การศกึษาประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห 

 5.1 ศกึษาหา Limit of detection (LOD) และ Limit of quantitation (LOQ) 

  5.1.1 ศึกษาทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-TBA 

   ทําการศึกษาโดย spike สารมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด ท่ีความเขมขน สุดทาย 

0.10 ไมโครโมลาร ทําการทดลองดังน้ี 

   ปเปตสารละลาย กรดไตรคลอโรอะซีตกิ ความเขมขน รอยละ 5 โดยนํ้าหนักตอ

ปริมาตร ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด  10.0 มิลลิลิตร ปเปตสารละลายมาตรฐาน
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มาลอนไดอัลดีไฮดท่ีความเขมขน 100 ไมโครโมลาร ปริมาตร 5.0 ไมโครลติร เตมินํ้าปราศจาก

ไอออนปริมาตร 995 ไมโครลิตร ทดลองตามหัวขอ 6.1.3-6.1.5 

 

  5.1.2 ศึกษาทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-DNPH 

   ทําการศึกษาโดย spike สารมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด ท่ีความเขมขน สุดทาย 

3.0 ไมโครโมลาร ทําการทดลองดังน้ี 

   ปเปตสารละลายมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด ท่ีความเขมขน  1,000 ไมโครโมลาร  

ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยกรดซัลฟุริก

ความเขมขนรอยละ 1.0 โดยปริมาตร ใหเปน 50 มิลลิลิตร ทดลองตามหัวขอ 6.2.2-6.2.3 

จากน้ันคาํนวณหาคา สมการ 5 และ 6 

   - LOD = 3SD    .................. (5) 

   - LOQ = 10SD   .................. (6) 

 5.2 ศึกษาหาเปอรเซ็นตรอยละกลับคืน (%recovery) และความแมนยาํ (precision) 

  5.2.1 ศึกษาทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-TBA 

   ช่ังตัวอยางนํ้านมถั่วเหลือง ชนิดยูเอชทีปริมาณ 12.5 กรัม ลงในขวดวัดปริมาตร

ขนาด 25 มิลลลิติร จากน้ันเตมิสารละลายมาตรฐานมาลอนไดอลัดี ไฮดความเขมขน 1000 ไมโครโม

ลาร ปริมาตร 125 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรดวยนํ้า ปราศจากไอออน ใหเปน 25 มิลลิลิตร จากน้ัน

ทดสอบเหมือนขอ 7.1.2-7.1.3 ความเขมขนสุดทายเปน 1.0 ไมโครโมลาร  ทําการทดลอง 10 ซํ้า 

คาํนวณหารอยละการกลบัคนื 

  5.2.2 ศึกษาทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-DNPH 

   ช่ังตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองปริมาณ 12.5 กรัม ลงในขวดวดัปริมาตรขนาด 25 

มิลลิลิตร  จากน้ันเตมิสารละลายมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮดทีค่วามเขมขน 1000 ไมโครโมลาร 

ปริมาตร 1.875 มิลลิลิตรปรับปริมาตรดวยนํ้า ปราศจากไอออนใหเปน 25 มิลลิลิตร จากน้ันทดสอบ

เหมือนขอ 7.2.2-7.2.3 ความเขมขนสุดทาย 15.0 ไมโครโมลาร ทําการทดลอง 10 ซํ้า คาํนวณหา

รอยละการกลบัคืน 

  การคาํนวณหาคารอยละการกลบัคนื จากสมการ 7 

  รอยละการกลบัคนื = ((Cin sample + Cadded) - Cin sample)) x 100   .............. (7) 

         Cadded 

  เม่ือ  Cin sample คือ ความเขมขนของสารท่ีวิเคราะห 

    Cadded คือ ความเขมขนท่ีเติมลงในตัวอยาง 
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 ตอนที่ 6 การสรางกราฟมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 

 6.1 เตรียมกราฟมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮดดวยการทาํอนุพนัธ กับกรดไทโอบาร

บิทูริก 

  ทําการทดลองโดยเตรียมสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดท่ี 6 ความเขมขน คือ 0.0 

0.2 0.50 1.0 2.0 และ 5.0 ไมโครโมลาร โดยมีวธิกีารเตรียมตางๆ ดังน้ี 

  6.1.1 ปเปตสารละลายกรดไตรคลอโรอะซีตกิ ความเขมขนรอยละ 5 โดยนํ้าหนักตอ

ปริมาตร ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลองขนาด 10.0 มิลลิลิตร 

  6.1.2 เตมิสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮดความเขมขน  100 ไมโครโมลาร ปริมาตร 

ดังน้ี 0.00 10.0 25.0 50.0 100.0 และ 250.0 ไมโครลติร จากน้ันปเปตนํ้ากลัน่ปราศจากไอออน เติม

ลงไปปริมาตร 1,000 990 975 950 900 และ 750 ไมโครลติร ความเขมขนสุดทายคือ 0.0 0.2 0.5 

1.0 2.0 และ 5.0 ไมโครโมลาร ตามลําดับ 

  6.1.3 เตมิสารละลายกรดไทโอบารบิทูริกความเขมขน  25.0 มิลลิโมลาร ปริมาตร 1.0 

มิลลิลิตร จากน้ันผสมใหเขากันดวยเคร่ืองเขยาเปนเวลา 30 วนิาที 

  6.1.4 นําสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด ขางตน ไปบมใน เคร่ืองอังไอนํ้า ท่ีอุณหภูมิ 

80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที จากน้ันนําไปแชในนํ้าเย็นทันที เปนเวลานาน 10 นาที 

  6.1.5 กรองสารละลายดวยกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมครอน ดวยกระดาษกรอง 

PTFE นําไปฉีดเขาเคร่ือง โครมาโทกราฟ ของเหลว สมรรถนะสงู  ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ใชตัว

ตรวจวัดแบบไดโอดแอเรยและวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 531 นาโนเมตร 

 6.2 เตรียมกราฟมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮดดวยการทาํอนุพนัธ กับ2,4-ไดไนโทรฟ

นิลไฮดราซีน 

  ทําการทดลองโดยเตรียมสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด ท่ี 6 ความเขมขน คือ 0.0 

5.0 10.0 15.0 20.0 และ 25.0 ไมโครโมลาร โดยมีวธิกีารเตรียมตางๆ ดังน้ี 

  6.2.1 ปเปตสารละลายมาตรฐ านมาลอนไดอัลดีไฮด ท่ีความเขมขน  1,000 ไมโครโม

ลาร ปริมาตร 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 และ 1.25 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 

มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยกรดซัลฟุริกความเขมขนรอยละ  1.0 โดยปริมาตร ใหเปน 50 มิลลิลิตร 

จะไดสารมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮดความเขมขน 0.0 5.0 10 20 และ 25 ไมโครโมลาร 

  6.2.2 จากน้ันปเปตสารละลายมาตรฐาน แตละความเขมขน ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร  

ลงในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร แลวเติม  2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีนความเขมขน 5.0 มิลลิ

โมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน ทําปฏิกิ ริยาในท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 10 นาที ดวยเคร่ืองอังไอนํ้า 

  6.2.3 กรองสารละลายดวยกระดาษกรอง PTFE นําสารละลายใสไปฉดีเขาเคร่ือง 

HPLC ปริมาตร 25 ไมโครลติร บันทึกโครมาโทรแกรม โดยวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 307 นาโนเมตร  
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 ตอนที่ 7 วิเคราะหหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถ่ัวเหลือง  

 ตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองท่ีนํามาทดลอง ไดแก นํ้านมถั่วเหลืองชนิด home made จัดซ้ือ

จากตลาดสดในเขตกรุงเทพ นํ้านมถั่วเหลืองพรอมดื่มชนิดสูตรเจ สูตรผสมนํ้าตาล สูตรผสมนมผง  

และอื่นๆ จัดซ้ือจากซุบเปอรมารเก็ต 

 7.1 การเตรียมตัวอยางนํ้านมถ่ัวเหลืองตรวจวัดดวยวิธี MDA-TBA 

  7.1.1 ช่ังตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองปริมาณ 12.50 กรัม ลงในขวดวดัปริมาตรขนาด 25 

มิลลิลิตร จากน้ันเติมนํ้ากลั่นปราศจากไอออนเพื่อละลายนํ้านมถั่วเหลือง ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่น

ปราศจากไอออนใหเปน 25 มิลลิลิตร  

  7.1.2 นําตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองไปบมใน เคร่ืองอังไอนํ้า ท่ี 40 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 40 นาที จากน้ันตั้งท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง 

  7.1.3 ปเปตสารละลายไตรคลอโรอะซีตกิความเขมขนรอยละ 5.0 โดยนํ้าหนักตอ

ปริมาตร ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร เติมตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองปริมา ตร 1.0 มิลลิลิตร แลวเติมกรด   

ไทโอบารบิทูริกความเขมขน 25 มิลลโิมลาร ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ผสมตัวอยางใหเขากันดวย

เคร่ืองเขยาเปนเวลา 30 วินาที นําตัวอยางดังกลาวไปใสเคร่ืองหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 6,000 รอบตอ

นาที เปนเวลา 10 นาที  จากน้ันเทสวนใสของ ตัวอยางไปบมใน เคร่ืองอังไอนํ้า ท่ีอุณหภูมิ 80     

องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาที นําสารละลายไปแชในนํ้าเย็นทันที เปนเวลานาน 10 นาที เก็บ

ตัวอยางเพื่อไวทดลองตอไป 

 7.2 การเตรียมตัวอยางนํ้านมถ่ัวเหลืองตรวจวัดดวยวิธี MDA-DNPH 

  7.2.1 ช่ังตัวอยางนํ้านมถั่วเหลือ งปริมาณ 12.50 กรัม ลงในขวดวดัปริมาตรขนาด 25 

มิลลิลิตร จากน้ันเติมนํ้ากลั่นปราศจากไอออนเพื่อละลายนํ้านมถั่วเหลือง ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่น

ปราศจากไอออนใหเปน 25 มิลลิลิตร  

  7.2.2 นําตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองไปบมใน เคร่ืองอังไอนํ้า ท่ี 40 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 40 นาที จากน้ันตั้งท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง 

  7.2.3 ปเปตสารละลายไตรคลอโรอะซีตกิความเขมขนรอยละ 5.0 โดยนํ้าหนักตอ

ปริมาตร ปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร เติมตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร และนํ้าปราศจาก

ไอออนปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ผสมตัวอยางใหเขากันดวยเคร่ืองเขยาเปนเวลา 30 วนิาที นําตวัอยาง

ดังกลาวไปใสเคร่ืองหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที จากน้ันเทสวนใส

ของตัวอยางลงในหลอดทดลองอันใหม เติม  2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีนความเขมขน 5.0 มิลลิโม

ลาร ปริมาตร 100 ไมโครลติร ผสมใหเข ากนั นําไปบมใน เคร่ืองอังไอนํ้า ท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นําสารละลายไปแชในนํ้าเย็นทันที เปนเวลานาน 10 นาที เก็บตัวอยาง

เพื่อไวทดลองตอไป 
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 7.3 การทดลองวิเคราะหหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถ่ัวเหลือง 

  นําตัวอยางจากขอ 7.1.3 และ 7.2.3 กรองดวยกระดาษกรอง  PTFE ขนาด 0.45 

ไมครอน แลวนําไปฉีดเขาเคร่ือง โครมาโทกราฟ ของเหลว สมรรถนะสงู  ปริมาตร 25 ไมโครลติร 

ทดลองตามสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองตอนท่ี 3 บันทึกพื้นท่ีใตพีคของพีคสารอนุพันธมาลอน

ไดอัลดีไฮด เพื่อนําไปเทียบกราฟมาตรฐานท่ีเตรียมไว  คํานวณหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดใน

ตัวอยางนํ้านมถั่วเหลือง 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการทดลอง 

 
 สําหรับการศึกษาการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังน้ี  

 1. ผลการศึกษาเตรียมอนุพันธระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด กับกรดไทโอบารบิทูริก  และ

2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน 

 2. ผลการศกึษาปจจัยแปรผนัในข้ั นตอนการเตรียมอนุพนัธ MDA-TBA ดวยเทคนิค

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมทรี 

 3. ผลการศกึษาปจจัยแปรผนัในข้ันตอนการเตรียมอนุพนัธทีม่ผีลตอการแยกอนุพนัธ 

MDA-TBA และ MDA-DNPH ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู 

 4. ผลการศกึษาสารรบกวนในการเกดิอนุพนัธรวมท่ีอยูในระบบ 

 5. ผลการศกึษาการหาประสทิธภิาพของวิธีวิเคราะห 

 6. ผลการตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองพรอมดื่มจาก

ตลาดท่ีมีจําหนายท่ัวไป นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที แบบเจ และแบบผสมนมผง 

 

ตอนที่ 1 ผลการศกึษาการเตรียมอนุพนัธระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด กับกรดไทโอบารบิทูริก 

และ 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดอาศัยหลักการเตรียมอนุพันธ กับกรดไทโอบารบิทูริก  และ2,4-ไดไน

โทรฟนิลไฮดราซีน เม่ือ มาลอนไดอัลดีไฮดทําปฏิ กิริยากับกรดไทโอบารบิทูริก เกิด อนุพนัธ  MDA-

TBA adduct เปนสารสี แดง ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุด 532-535 นาโนเมตร (TBARS) 

(Grotto; et al. 2009: 169-174) และมาลอนไดอัลดีไฮดทําปฏิกิริยากับ 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

เกิดอนุพันธ MDA-DNPH มีสีเหลือง ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุด 310 นาโนเมตร (λmax=310 

nm) (Berdyshev. 2011: 680-693) โดยงานวิจัยน้ีจะทําการแยกส ารอนุพันธสองชนิดดวยเทคนิค

โครมาโทกราฟของเหลวสมถรรนะสงู ทําการตรวจวัดการดูดกลืนแสงดวยตัวตรวจวัดชนิดไดโอด

แอเรยท่ีความยาวคลื่น และระบบการแยกท่ีตางกัน 

 โดยมาลอนไดอัลดีไฮดจะเกดิปฏิกริยิาการควบแนน (condensation) กบักรดไทโอบารบทูิ

ริกสองโมเลกุลท่ีตําแหนงหมูคารบอกซิล เกิดเปนสารท่ีมีสีแดง เรียกวา  TBARS (thiobarbituric acid 

reactive substances) ในสภาวะท่ีเปนกรด ดงัภาพประกอบ  3 และมาลอนไดอัลดีไฮดเกิดปฏิกิริยา

กบั 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน เกดิเปนวงไพราโซล ในสภาวะท่ีเปนกรด ดงัภาพประกอบ  4 โดย

นําอนุพันธสองชนิด ไปบันทึกสเปกตรัมท่ี ดูดกลืนแสง พบวาอนุพันธของ MDA-TBA ดูดกลืนแสง

สูงสุดท่ี 531 นาโนเมตร และอนุพนัธของ MDA-DNPH จะดูดกลืนแสงสูงสุดท่ี 307 นาโนเมตร ดัง

ภาพประกอบ 8 
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ภาพประกอบ 8 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของอนุพันธ (ก) λmax=531 nm MDA-TBA และ (ข) 

         λmax=307 nm MDA-DNPH 

 

ตอนที่ 2 ผลการศกึษาปจจัยแปรผันในขัน้ตอนการเตรียมอนุพนัธ MDA-TBA ดวยเทคนิค

อัลตราไวโอเลต-วิสเิบิลสเปกโทรเมตรี 

 2.1 ศึกษาผลของความเขมขนของ กรดไทโอบารบิทูริกที่มีผลตอการ ทําอนุพันธกับ

มาลอนไดอัลดีไฮด 

  การศกึษา ความเขมขนของกรดไทโ อบารบทิรูกิท่ีเหมาะสมในการเตรียมอนุพนัธ  

MDA-TBA ซ่ึงทําการศึกษาท่ีระดับความเขมขนของกรดไทโอบารบิทูริกตั้งแต 10 ถึง 70 มิลลิโมลาร 

จากภาพประกอบ  9 จะพบวาเม่ือทําการเพิ่มระดับความเขมขนของกรดไทโอบารบิทูริกข้ึนเร่ือยๆ 

จะสงผลทําใหการดูดกลืนแสงลดลงตามลําดับ สาเหตุเน่ืองมาจากเม่ือความเขมขนของกรดไทโอบาร

บิทูริกเพิ่มข้ึน โมเลกุลดังกลาวจะไปรบกวน จากการศกึษาจะพบวาท่ีความเขมขนท่ีเหมาะสมในการ

ทําการศึกษาจะอยูท่ี 25 มิลลิโมลาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 กราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนกรดไทโอบารบิทูริก ท่ีใชในการเตรียม 

         อนุพนัธและคาการดูดกลืนแสงของอนุพันธ MDA-TBA 

ก ข 
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 2.2 ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลตอการทําอนุพันธระหวางกรดไทโอบารบิทูริกกับ

มาลอนไดอัลดีไฮด 

  การศกึษาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมการเตรียมอนุพันธ  MDA-TBA ซ่ึงทําการศึกษาโดยการ

ใหความรอนเพื่อเรงอัต ราการเกดิปฏิกิ ริยาทางเคมีท่ีอุณหภูมิตั้งแต 50 ถึง 95 องศาเซลเซียส จาก

ภาพประกอบ 10 จะพบวาเม่ือทําการเพิ่ม อุณหภูมิข้ึนเร่ือยๆ อตัราการเกดิปฏิกริิยาจะเพิ่มข้ึน และ

จะเกิดสมบูรณท่ีอุณหภูมิ 80 ถึง 90 องศาเซลเซียส โดยอตัราการเกดิปฏิกิริยาจะเร่ิมคงท่ี  และลดลง

เม่ือใหความรอนเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงจากการศกึษาจะพบวา อุณหภูมิท่ี เหมาะสมจะอยูท่ี 80 องศา

เซลเซียส   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 กราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและคาการดูดกลืนแสงอนุพันธ MDA-TBA 

 

 2.3 ศึกษาผลของเวลาที่มีผลตอการทําอนุพันธระหวางกรดไทโอบารบิทูริกกั บมา

ลอนไดอัลดีไฮด 

  การศกึษาเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมอนุพนัธ  MDA-TBA ทําการศกึษาโดยการให

ความรอนเพื่อเรงอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ท่ีเวลาตั้งแต 30 ถึง 

70 นาที จากภาพประกอบ 11 จะพบวาเม่ือทําการเพิม่เวลาข้ึนเร่ือยๆ อตัราการเกิ ดปฏิกิริยาจะ

เพิ่มข้ึน และปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณท่ีเวลา 60 นาที และเม่ือทําการศึกษาโดยการเพิ่มเวลาเปน  70 

นาที เพื่อใหปฏิกิริยาดําเนินตอไป จะพบวาปฏิกิริยาจะเร่ิมคงท่ี ซ่ึงจากการศึกษาจะพบวาเวลาท่ี

เหมาะสมจะอยูท่ี 60 นาที 
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ภาพประกอบ 11 กราฟความสัมพันธระหวางเวลาท่ีใชในการเตรียมอนุพนัธและคาการดูดกลืน 

         แสงของอนุพันธ MDA-TBA 

 

ตอนที่ 3 ศกึษาการแยกมาลอนไดอัลดีไฮดดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงู 

 3.1 ศกึษาการแยกดวยวิธ ีMDA-TBA 

  3.1.1 ศึกษาความเขมขนของบัฟเฟอร  และอัตราสวนขอ งวัฎภาคเคลื่อนที่ ที่มี

ผลตอการแยกอนุพันธ MDA-TBA  

  ในการศกึษา ทางโครมาโทกราฟ  องคประกอบท่ัวไปท่ีใชในการพจิารณาในการแยก

หรือรูปรางของพีคในระบบรีเวริสรเฟส ไดแก ตัวทําละลายอินทรีย pH และอตัราสวนวฎัภาค

เคลื่อนท่ี สิ่งเหลาน้ีลวนมีผลตอการแยก ดังน้ันการศึกษาจะเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของคอลัมนใน

เทอมของ H (Height equivalent to a theoretical plate) โดยทฤษฎีท่ีใชอธิบาย เรียกวา ทฤษฎี

เพลต (plate theory) ซ่ึงอธิบายไววาอตัราการไหลของวฎัภาคเคลือ่นท่ี มีความสัมพันธแบบผกผัน

กับความสูงของเพลต ถามีจํานวนเพลตท่ีบรร จุอยูในคอลัมนมากประสิทธิภาพการแยกก็จะดี  ซ่ึง

จํานวนเพลตจะแปรผนัตรง กบัความยาว ของคอลมันและแปรผกผันกับ H โดยทฤษฎีดังกลาวไม

สามารถอธิบายไดครอบคลุม ดังน้ันจึงตองอาศัยทฤษฎีอัตรา (rate theory) ท่ีสามารถอธบิาย

พฤติกรรมทางโครมาโทกราฟได ซ่ึงทําเกิดแบนดกวางในกระบวนการชะสาร โดยมีสาเหตุท่ีสําคัญ 3 

ประการ ท่ีเกดิข้ึนในกระบวนการ ชะสาร คือ กลไกของการเกิดการแพรกระจาย ซ่ึงมี 3 กลไก คือ 

การแพรกระจายแบบเอ็ดดี้ (eddy diffusion) การแพรกระจายแบบลองจิ ทูดินอล (longitudinal 

diffusion) และ การเคลือ่นมวลโดยการสงผาน (mass transfer effect) ซ่ึงกลไกดังกลาวจะอธิบาย

ผลของตัวแปรท้ัง 3 ออกเปนเทอมตางๆ ท้ังสิ้น 3 เทอม ท่ีมีความสัมพันธกับคา H ตามสมการ Van 

Deemter ในสมการท่ี 8 
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            .................. (8) 

 

 H = HETP 

 A = eddy diffusion 

 B = longitudinal diffusion 

 C = mass transfer effect 

 u = linear velocity 

 จากสมการจะเหน็ไดชดัเจนวา ถาอตัราการไหลของวฎัภาคเคลือ่นท่ี (u) มีคานอย จะทํา

ใหเทอม B มีคามาก คือ ตัวถูกละลายแพร กระจายอยูในคอลัมนไดนานข้ึน จะสงผลให H จะมาก

ตาม จะทําใหประสทิธภิาพการแยกต่าํ ดังน้ันควรเพิ่มอัตราการไหลของวัฎภาคเคลื่อนท่ีใหมากข้ึน 

เพื่อลดเทอม B ในทางกลบักนัถาอตัราการไหลของวฎัภาคเคลือ่นท่ี (u) มีคามากข้ึน จะทําใหเทอม 

C มากข้ึนดวย เน่ืองจากตัวถูกละลายมีการแพรยังไมถึ งสมดุลระหวางเฟสอยูกับท่ีและ วฎัภาค

เคลื่อนท่ี ทําให H มากตาม ประสทิธิ การแยกเลยต่ํา ดังน้ัน เม่ือหาความสมัพนัธระหวางอตัราการ

ไหลของวัฎภาคเคลื่อนท่ี (u) และประสิทธิภาพของคอลัมน (H) ในทางโครมาโทกราฟ โดยการลด

ขนาดอนุภาคลงไมทําใหประสิทธิภาพของคอลัมนลดลง จะทําใหการวิเคราะหดวยเทคนิคโครมาโท  

กราฟของเหลวสมรรถนะสงูมีประสทิธภิาพมากข้ึน 

 จากการศกึษาผลของ KH2PO4 ท่ีความเขมขนตางๆ  ท่ีมีผลตอการแยก ท่ีระดับความ

เขมขน 20 30 40 50 60 และ 70 มิลลิโมลาร โดย (Grotto; et al. 2009: 169-174) พบวาท่ีความ

เขมขน 50 มิลลิโมลาร จะใหสัญญาณของพีคท่ีสูงใกลเคียงกับ 60 และ 70 มิลลิโมลาร แตพีคท่ี ไดมี

ความสมมาตร และมีหางนอย กวา  เวลาท่ีใชในการแยก คอื 5.25 นาที และเม่ือเพิ่มความเขมขน

มากข้ึนท่ี 70 มิลลิโมลาร จะพบวาพีค MDA-TBA จะมีหางเพิ่มมากข้ึน ดงัภาพประกอบ  12 เม่ือเพิ่ม

ความเขมขนของบัฟเฟอรมากข้ึนจะทําใหสารถูกหนวงเห น่ียวอยูในคอลัมนไดนา นมากข้ึน  

แพรกระจายถึงจุดสมดุลระหวางเฟสท้ังสอง คือเฟสท่ีอยูกับท่ีและเฟสเคลื่อนท่ี ทําใหประสิทธิภาพ

การแยกด ีซ่ึ งเปนไปตามทฤษฎี  ดังน้ันสภาวะท่ีเหมาะสมในการเลือกใช คือ KH2PO4 ท่ีความ

เขมขน 50 มิลลิโมลาร  
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ภาพประกอบ 12 ผลของความเขมขน KH2PO4 ตอการแยกอนุพนัธ MDA-TBA 

 

 จากการศึกษาความเขมขนของบัฟเฟอร  KH2PO4 ท่ีความเขมขน  50 มิลลิโมลาร  และ

อตัราสวนของวัฎภาคเคลื่อนท่ี ท่ีมีผลตอการแยก สาร MDA-TBA โดยศึกษาท่ีอัตราสวนระหวาง 

KH2PO4 กบัเมธานอล ในอัตราสวนดังน้ี 50:50 55:45 60:40 65:35 และ 70:30 ผลจากการศกึษา

พบวาอตัราสวนวฎัภาคเคลือ่นท่ีระหวาง KH2PO4 กบัเมธานอล ท่ี 60:40 จะใหสัญญาณของพีคสูง  

เกิดการ แยกไดดี ซ่ึง MDA-TBA จะถูกหนวง ในคอลมันไมนาน และใชเวลา 5.24 นาที ดัง

ภาพประกอบ 13 เม่ือศึกษาโดยเพิ่มอัตราสวนของ KH2PO4 และลดเมธานอล พบวา MDA-TBA จะ

ถูกหนวงในคอลัมนไดนานมากข้ึน ทําใหสารใชเวลาอยูในคอลัมนไดนานมากข้ึน สงผลทําใหเกิดการ

แยกนาน พีคท่ีไดเกิดแถบกวาง และเม่ือเพิ่มอัตราสวนของเมธานอล และลด  KH2PO4 พบ MDA-

TBA จะทําใหถูกหนวงในคอลัมนไดนอยลง ทําใหการแยกไดไมดี ซ่ึงสอดคลองทฤษฎี  ดังน้ันสภาวะ

ท่ีเหมาะสมในการเลือกใช คือ KH2PO4 ท่ีความเขมขน  50 มิลลิโมลาร ตอเมธานอล อัตราสวนรอย

ละ 60:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 ผลการแยกสารที่แปรผันตามอตัราสวนระหวาง KH2PO4 กบัเมธานอล 
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  3.1.2 ศกึษาผลของ pH ทีม่ผีลตอการแยกอนุพันธ MDA-TBA  

  โดยท่ั วไปสารประกอบจะมีความไมเสถยี ร หรือสามารถเกดิการเปลีย่นแปลงทาง

โครงสราง เน่ืองจาก pH ในระบบเปลีย่นแปลงไป โดยจะสงผลตอการวิเคราะห ซ่ึงอาจจะทําใหการ

วิเคราะหผิดพลาดไดเน่ืองจากการดูดกลืนแสงเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ดวยสาเหตุดังกลาวในระบบ

การวเิคราะห MDA-TBA ท่ีใชฟอสเฟตบัฟเฟอรจึงมีการควบคุม pH ใหคงท่ีตลอดการวิเคราะห โดย

บัฟเฟอรท่ีเลือกใชเปน KH2PO4 ซ่ึงเปนบัฟเฟอรท่ีมีคา ความจุของสารละลายบัฟเฟอร (buffer 

capacity) ท่ีสูง pH ของสารละลายไมเปลี่ยนแปลงไดงาย โดย pH ท่ีใชในการศึกษาจะอยูในชวง  pH 

ท่ีเปนกลาง โดย (Fanille; et al. 2001: 237-245) ไดทําการศึกษาโดยใชโปแตสเซียม ฟอสเฟตท่ี pH 

เทากบั 6.0 ในการแยก MDA-TBA ในตัวอยางนมผง  

  โดยในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษาการแยก MDA-TBA ดวยบัฟเฟอร KH2PO4 ท่ี

ความเขมขน 50 มิลลิโมลาร โดยชวง pH ท่ีศึกษา คือ 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 และ 7.0 

จากการศึกษาพบวาเม่ือคอยๆ เพิ่ม pH ของสารละลาย บัฟเฟอร จะมีผลทําใหสารถูกหนวง ใน

คอลัมนลดลง พีคท่ีไดจะแคบลง และทําใหสัญญา ณสูงข้ึนตามลําดับ ดังภาพประกอบ  14 และเม่ือ

พจิารณาจะพบวาท่ี pH 6.8 เปนสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจวเิคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 ผลของ pH ท่ีมีผลตอการแยกอนุพันธ MDA-TBA 
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  3.1.3 ศกึษา ผลของอัตราการไหลของวัฎภาคเ คลื่อนที่ที่ มีผลตอการแยก

อนุพันธMDA-TBA 

  จากการศกึษาอตัราการไหลของวฎัภาคเ คลื่อนท่ีดังน้ี 0.6 0.7 0.8 0.9 และ 1.0 

มิลลิลิตรตอนาที พบท่ี  0.7 มิลลิลิตรตอนาที  ใหสัญญาณท่ีสูง แบนดพีคแคบ ใชเวลา 7.063 นาที

จากการศกึษาพบวาท่ี 0.7 มิลลิลิตรตอนาที คอืสภาวะเหมาะสมในการตรวจวเิคราะห  ภาพประกอบ 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 ผลของการแปรผันอตัราการไหลวฎัภาคเคลื่อนท่ี ท่ีมีผลตอการแยกอนุพันธ    

           MDA-TBA 

 

 3.2 ศกึษาการแยกดวยวิธ ีMDA-DNPH 

  3.2.1 ศกึษาการแยกดวยกรดอะซิตกิความเขมขนรอยละ 0.2 และ 0.5 (v/v) 

ตออะซิโตไนทริล โดยปริมาตร และอัตราสวนอะซิโตไนทริลตอนํ้า  

   การศกึษาการแยกอนุพนัธ MDA-DNPH โดยใช อตัราการไหลของ วฎัภาคการ

เคลื่อนท่ีกรดอะซิติกความเขมขนรอยละ 0.2 (v/v) ตออะซิโตไนทริล ในอัตราสวนตางๆ ไดแก 40:60 

50:50 60:40 62:38 65:35 70:30 75:25  และ 80:20  ดงัภาพประกอบ  16 พบวาเม่ือเพิ่มอะซิโต

ไนทริลมากข้ึน จะทําใหสารไมถูกหนวงอยูในคอลัมนไดนาน แบนดท่ีไดจะแคบ และการแยกสารจะ

ไมดี แตเม่ือคอยๆ ลดปริมาณอะซิโตไนทริล และเพิ่มปริมาณกรดจะพบวาจะทําใหสารแยกไดดีมาก

ข้ึน เน่ืองสารถูกหนวงในคอลัมนนานมากข้ึน แตจะทําใหพีคเกิดแบนดกวาง และสัญญาณลดลง

ตามลําดับ และพีคท่ีไดไมสมมาตร ดังภาพประกอบท่ี 16 จากการศกึษายังตองพจิารณาสภาวะอืน่

รวมดวย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสภาวะท่ีเหมาะสมกวา ดังน้ันจึงไดทําการศึกษาดวย

กรดอะซิติกความเขมขนรอยละ 0.5 (v/v) ตออะซิโตไนทริลตอไป 
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ภาพประกอบ 16 ผลการแปรผนัอตัราสวนระหวางกรดอะซิตกิ 0.2 เปอรเซ็นต (v/v) 

      ตออะซิโตไนทริลท่ีมีผลตอการแยกอนุพนัธ MDA-DNPH 

  

 เม่ือทําการศึกษาตอดวยการเพิ่มความเขมขนกรดอะซิติกเปน 0.5 เปอรเซ็นต (v/v) ตอ  

อะซิโตไนทริล ท่ีอัตราสวนของวัฎภาคการเคลื่อนท่ีตางๆ ดังน้ี 55:45 60:40 และ 62:38 จากผล

การศกึษาดงัภาพประกอบ 17 จะพบวาจะสอดคลองกับการศึกษาขางตน และเพิ่มความเขมขนกรด

จากเดมิ 0.2 เปน 0.5 เปอรเซ็นตก็ไมไดทําใหสารออกเร็วมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบท่ีอัตราสวน

เดียวกัน คือ 60:40 และ 62:38 พีคท่ีไดไมสมมาตร จากน้ันจึงไดศึกษาดูผลของอะซิโตไนทริลตอนํ้า 

เพือ่ประกอบพจิารณาในการเลอืกสภาวะท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพประกอบ 17 ผลการแปรผนัอตัราสวนระหวางกรดอะซิตกิ 0.5 เปอรเซ็นต (v/v) ตอ 

      อะซิโตไนทริลท่ีมีผลตอการแยกอนุพันธ MDA-DNPH  
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  จากน้ันจึงไดทาํการศกึษาตอดวยการเปลีย่นจากการใชกรดมาเปนนํ้าปราศจาก

ไอออนแทน โดยทําการศกึษาท่ีอตัราสวนวฎัภ าคการเคลื่อนท่ีระหวางอะซิโตไนทริลตอนํ้า ใน

อัตราสวนตางๆ ดังน้ี 45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 และ 70:30 จากการศกึษาพบวาอตัราสวนท่ี

ดีท่ีสุดในการศึกษาน้ี คือ 55:45 ซ่ึงพีคจะแยกไดดี พีคแคบ เน่ืองจากถูกหนวง ในคอลมันไมนาน ใช

เวลาในการแยก 4.936 นาที ดงัภาพประกอบ 18 ดงัน้ันสภาวะท่ีเหมาะสมในการวเิคราะห MDA-

DNPH จะใชอะซิโตไนทริลตอนํ้า ท่ีอัตราสวน 55:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 ผลการแปรผนัอตัราสวนระหวางอะซิโตไนทริลตอนํ้า ท่ีมีผลตอการแยกอนุพันธ 

        MDA-DNPH  

 

  3.2.2 ผลของความเขมขนของ  2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน ที่มีผลตอการทํา

ปฏิกิริยากับมาลอนไดอัลดีไฮด  

   จากการศกึษาผลของความเขมขน  2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน ในชวงความ

เขมขนตางๆ ไดแก 0.05 0.10 0.50 1.0 5.0 10.0 และ 20.0 มิลลิโมลาร  ดงัภาพประกอบ  19 ผล

การทดลองพบวา เม่ือความเขมขนของ  2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน เพิ่มข้ึนจะทําใหพื้นท่ีใตพีค

เพิ่มข้ึนในชวงความเขมขนในชวง 0.05 ถึง 5.0 มิลลิโมลาร และจะเห็นวาพื้นท่ีใตพีคเพิ่มข้ึนสูงสุดท่ี

ความเขมขน 5.0 มิลลิโมลาร เน่ืองจากวาความเขมขนน้ีเปนความเขมขนท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถ

เกิดปฏิกิริยา ไดดี หรือสามารถเกิดปฎิกิริยากับมาลอนไดอัลดีไฮดไดหมด ทําใหไดสารอนุพันธ 

MDA-DNPH ในปริมาณท่ีมากพอ  และพื้นท่ีพีคจะลดลงเม่ือ  ความเขมขนเปน 10.0 และ 20.0 มิลลิ

โมลาร  เน่ืองจากวาความเขมขนท่ีมากเกินไปอาจจะไปเกิดการบดบังการดูดกลืนแสงของ อนุพันธ 

MDA-DNPH ดังน้ันความเขมขนท่ีเหมาะสมของ 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน ในการทําปฏิกริยิากบั

มาลอนไดอัลดีไฮดไดดีท่ีความเขมขน 5.0 มิลลิโมลาร   
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ภาพประกอบ 19 ผลการศกึษาความเขมขนของ 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน ตอการทําปฏิกริิยา 

        กับมาลอนไดอัลดีไฮด  

   

  3.2.3 ผลของอุณหภูมิ และเวลาที่มีผลตอการทําปฏิกิริยาระหวางมาลอนไดอัล

ดีไฮดกับ2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน 

   จากการศกึษาผลของ อุณหภูมิ และเวลาท่ีมีผลตอการทําปฏิกิริยาระหวางมาลอน

ไดอัลดีไฮด ความเขมขน 100 ไมโครโมลาร กบั 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีนความเขมข น 5.0 มิลลิ

โมลาร ท่ีอุณหภูมิ 30 40 60 และ 80 องศาเซลเซียส ดงัภาพประกอบ 20 ในการทดลองแตละชวง

อุณหภูมิทดลองท่ีเวลา 10 และ 30 นาที พบวา ที่เวลา  10 นาที  2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีน

สามารถเกิดปฏิกิริยากับมาลอนไดอัลดีไฮด ไดดีท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  และ ที่ เวลา 30  

นาที 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีนสามารถเกิดปฏิกิริยากับมาลอนไดอัลดีไฮด ไดดีท่ีอุณหภูมิ  80 

องศาเซลเซียส จากการศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสม คอื 60 องศาเซลเซียส ที่เวลา 10  นาที 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 ผลการศึกษาผลของอุณหภูมิ และเวลาท่ีมีตอการทําปฏิกิริยาระหวางมาลอน 

          ไดอัลดีไฮด กับ 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน  
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  3.2.4 ผลของเวลาที่มีผลตอการทําปฏิกิริยาระหวางระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด

กับ2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีนที่อุณหภูมิหอง 

   จากการ ทําการศกึษา การทําปฏิกิริยาระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด ความเขมขน 

100 ไมโครโมลาร กบั 2,4-ไดไนโทรฟนิลไฮดราซีนความเขมขน  5.0 มิลลิโมลาร ท่ีอุณหภูมิหอง

(ประมาณ 30 องศาเซลเซียส ) และใช เวลาในการทดลอง 10 15 30 45 และ 60 นาที พบวา

ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด กับ 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีนจะ

คอยๆเพิ่มขึ้น ตามเวลา คอื 10 15 และ 30 นาที แตเม่ือเวลามากกวา 30 นาที ความสามารถในการ

เกิดปฏิกิริยาของสารท้ังสองจะคอยๆ  ลดลงเชนกัน  ดังน้ันเวลาท่ีอุณหภูมิหองท่ีเหมาะสมในการทํา

ปฏิกิริยา คือ 30  นาที ดงัภาพประกอบ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 21 ผลของเวลาในการทําปฏิกริยิาระหวางมาลอนไดอัลดีไฮด กับ 2,4-ไดไนโทรฟนิล 

       ไฮดราซีน  

 

ตอนที่ 4 ผลการศกึษาสารรบกวนในการเกิดอนุพนัธรวมทีพ่บไดในตัวอยาง 

 สาเหตุท่ีตองทําการศึกษาผลของสารรบกวน เน่ืองจากการเตรียมตัวอยางนํ้านมถั่วเหลือง

โดยการตกตะกอนโปรตีน และไขมัน ดวยกรดไตรคลอโรอะซิติกความเขมขน รอยละ 5 โดยนํ้าหนัก

ตอปริมาตร สามารถตกตะกอนโปรตนี และไขมัน ออกไปไดบางสวน และในสวนประกอบของ

ตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองยังประกอบไปดวยนํ้าตาลชนิดตางๆ ปนอยู โดยนํ้าตาลจะประกอบไปดวย

หมูไฮดรอกซิลท่ีอยูในโครงสราง ซ่ึงจะสามารถละลายในนํ้าไดเปนอยางดี  หลังจากตกต ะกอนแลว 

จากน้ันนําสารละลายไปทําการตรวจวเิคราะหดวยวธิ ี MDA-TBA และ MDA-DNPH โดยอาจมีผลทํา

ใหการวิเคราะหผิดพลาดได ผูวิจัยจึงทําการศึกษาผลของไขมัน และนํ้าตาล ไดแก กรดปาลมมิติก 

กรดลิโนเลอิก นํ้าตาลแลคโทส และนํ้าตาลซูโครส ซ่ึงเปนสารท่ีพบมากในตัวอยาง รวมถึงผ ลของ

ฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด และอะซีโตน ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถะสูง การ

ทดลองมีดังน้ี 
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 4.1 ศกึษาผลของไขมัน และนํ้าตาลทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-TBA 

  จากการศึกษาผลของไขมัน และนํ้าตาล ไดแก กรดปาลมมิติก กรดลิโนเลอิก นํ้าตาล

แลคโทส และนํ้าตาลซูโครส ผลการทดลองดงัภาพประกอบ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 ผลการศึกษาผลของกรดปาลมมิติก กรดลิโนเลอิก นํ้าตาลแลคโทส และน้ําตาล 

        ซูโครส 

 

               1. เม่ือสารผสมระหวางกรดปาลมมิตกิ นํ้าตาลแลคโทส และสารมาตรฐานมาลอนไดอลั

ดีไฮด พบวามีผลทําใหสัญญาณท่ีไดลดลง เน่ืองจากกรดไขมันปาลมมิติกเปนกรดไขมันชนิดท่ีอิ่มตัว

พบไดในพืช ไมเกิดปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชัน และการเติมลงไปทําใหคาการละลายลดลง จึงทํา

ใหเกิดการรบกวน สงผลทําใหสัญญาณท่ีไดลดลง สวนนํ้าตาลแลคโทส เปนนํ้าตาลไดแซ็คคาไรด 

ประกอบดวยน้ําตาลกลูโคส และกาแลค โทส เช่ือมกันดวยพันธะเบตา 1,4-glicosidic ซ่ึงนํ้าตาล

ดังกลาวจะสามารถแตกพันธะไดงายดวยการไฮโดรไลซดวยกรด ไดเปนกลูโคส และกาแลคโทส 

และจะทําการปดวงตรงตําแหนงหมูอัลดีไฮด ซ่ึงจะทําใหโมเลกุลดังกลาวเสถียร และถาจะตองการทํา

ใหโครงสรางดังกลาวเปดวง และเกิ ดปฏิกิริยาไดตองทําในสภาวะกรดท่ีรุนแรง ดวยสาเหตุดังกลาว

นํ้าตาลแลคโทสจึงไมมีผลตอการเกิดปฏิกิริยากับกรดไทโอบารบิทูริก 

  2. เม่ือสารผสมระหวางกรดลโินเลอกิ นํ้าตาลซูโครส และสารมาตรฐานมาลอนไดอลัดี

ไฮด พบวามีผลทําใหสัญญาณท่ีไดสูง (Okawa; Ohishi; & Yagi. 1978: 1053-1057) ไดรายงาน

ปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิก ซ่ึงเปนกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว สามารถ

เกิดปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชัน ไดผลิตภัณฑเปนกรดลิโนเลอิกไฮโดรเปอรออกไซด ซ่ึงสาร

ดังกลาวสามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดไทโอบารบิทูริกเกิดเปนสารละลาย สีแดง ดูดกลืนแสงท่ีความ
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ยาวคลืน่ 532 นาโนเมตร ซ่ึงเปนยานเดียวกับ MDA-TBA adduct ดงัภาพประกอบ  9 และ 

(Södergren. 2000: 1-78) ไดรายงานวาโมเลกุลไฮโดรเปอรออกไซดเปนโมเลกุลท่ีคอนขางเสถียร 

แตจะสลายตัวเปนโมเลกุลอื่นๆ เม่ือใหความรอนท่ีสูงในสภาวะท่ีเปนกร ดในชวงระยะเวลาหน่ึง ได

ผลิตภัณฑเปนอัลดีไฮดชนิดตางๆ และสามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดไทโอบารบิทูริก ดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคลื่นท่ีเดียวกัน ทําใหการวิเคราะหผิดพลาดได ซ่ึงสอดคลองจากการทดลองขางตน และ

นํ้าตาลซูโครสจัดเปนนํ้าตาล non-reducing ซ่ึงนํ้าตาลดังกลาว จะมีโครงสรางแบบปดวง ทําใหตรง

ตําแหนงหมูอัลดีไฮดหรือคีโตนของนํ้าตาลไมสามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดไทบารบิทูริกได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 ปฏิกิริยาลิปดเปอรออกซิเดชันของกรดไขมันลิโนเลอิค 

 

 ท่ีมา: R.Alan Wheatley (2000). Some recent trends in analytical chemistry of lipid 

peroxidation. p.617-627 

 

 3. เม่ือผสมระหวางกรดปาลมมิติก กรดลิโนเลอิก นํ้าตาลแลคโทส นํ้าตาลซูโครส และสาร

มาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด พบวามีผลทําใหสัญญาณท่ีไดลดลง เน่ืองจากกรดปาลมิติกท่ีเติมไปใน

ระบบทําใหการละลายลดลง ปฏิกิริยาเกิดไดไมสมบูรณ 
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 4. เม่ือทดลองฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด และอะซีโตน ทําปฏิกิริยากับกรดไทโอบารบิทู

ริก ผลพบวาสารดั งกลาวไมสามารถเกิดปฏิกิริยา และไมสงผลรบกวนการวิเคราะหได  ดัง

ภาพประกอบ 24  

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบ 24 ผลการศึกษาผลของฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด และอะซีโตน ความเขมขน 

         1,000 ไมโครโมลาร ท่ีมีผลตอ TBA 

 

 4.2 ศกึษาผลของไขมัน และนํ้าตาลที่มีผลตอการตรวจวัดดวยวิธี MDA-DNPH 

  จากการศึกษาผลของไขมัน และนํ้าตาล ไดแก กรดปาลมมิติก กรดลิโนเลอิก นํ้าตาล

แลคโทส และนํ้าตาลซูโครส ท่ีมีผลตอการเกิดอนุพันธ MDA-DNPH ผลการศึกษาดงัภาพประกอบ  

25 เม่ือสารผสมระหวางกรดปาลมมิติก กรดลิโนเลอิก นํ้าตาลแลคโทส นํ้าตาลซูโครส และสาร

มาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮด  จากการทดลองผลของไขมัน และนํ้าตาล พบวาไมมีผลตอสัญญาณท่ี

เพิ่มข้ึน (positive peaks)  
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ภาพประกอบ 25 ผลการศกึษาผลของกรดปาลมมิติก กรดลิโนเลอิก นํ้าตาลแลคโทส และนํ้าตาล 

        ซูโครส ท่ีมีผลตอการเกิดอนุพันธ MDA-DNPH  

 

 จากภาพประกอบ  26 พบวา ท้ังกรดไขมันและนํ้าตาลจะรบกวนการเกิดอนุพันธ MDA-

DNPH ไมมากนัก เพราะอนุพนัธ MDA-DNPH ยังสามารถตรวจวัดได เม่ือเทียบกับสารมาต รฐาน 

MDA และผลของฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด และอะซีโตน ความเขมขน1,000 ไมโครโมลาร  ซ่ึงจะ

ไมมีผลตอ DNPH ทําใหไมสามารถเกิดปฏิกิริยาเปนอนุพันธ MDA-DNPH ได ดังภาพประกอบ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 ผลการศึกษาผลของฟอรมาลดีไฮด อะเซทัลดีไฮด และอะซีโตน ความเขมขน 

         1,000 ไมโครโมลาร ท่ีมีผลตอ DNPH  
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ตอนที่ 5 ผลการศกึษาการหาประสทิธภิาพของระบบทีท่ดลอง 

 5.1 ศกึษาหา Limit of detection (LOD) และ Limit of quantitation (LOQ) 

 

ตาราง 6 ผลของ Limit of detection (LOD) และ Limit of quantitation (LOQ) 

 

ลาํดบั 
แบลงกของตัวอยาง 

ความเขมขนที่ Fortified 

ลงแบลงกตัวอยาง (µM) 

ความเขมขนที่คํานวณได 

(µM) 

MDA-TBA MDA-DNPH MDA-TBA MDA-DNPH MDA-TBA MDA-DNPH 

1 0 0 0.1 3.0 0.1185 3.1283 

2 0 0 0.1 3.0 0.1082 3.1125 

3 0 0 0.1 3.0 0.1086 3.1931 

4 0 0 0.1 3.0 0.1122 3.0727 

5 0 0 0.1 3.0 0.1127 3.1139 

6 0 0 0.1 3.0 0.1102 3.2274 

7 0 0 0.1 3.0 0.1095 3.1911 

8 0 0 0.1 3.0 0.1093 3.2347 

9 0 0 0.1 3.0 0.1147 3.1763 

10 0 0 0.1 3.0 0.1172 3.3147 

Mean     0.1121 3.1765 

SD     0.0036 0.0720 

%RSD     3.25 2.27 

LOD = 3SD    0.01 0.22 

LOQ = 10SD    0.04 0.72 

 

 จากการศกึษาการหาประสทิธภิาพของระบบท่ีทดลองโดยหาคา  LOD และ LOQ ตาม

ตาราง 6 พบวา ระบบ MDA-TBA ท่ีความเขมขน 0.1 µM จะใหคา %RSD, LOD และ LOQ เทากบั 

3.25 0.01 และ 0.04 ตามลําดับ และ MDA-DNPH ท่ีความเขมขน 3.0 µM จะใหคา %RSD, LOD 

และ LOQ เทากบั 2.27 0.22 และ 0.72 ตามลําดับ จากผลการทดลองท่ีไดน้ีจะเห็นวา ประสิทธิภาพ

ของระบบ MDA-TBA และ MDA-DNPH จะไมแตกตางกัน 
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 5.2 ศึกษาหาเปอรเซ็นตรอยละกลับคืน (%recovery) และความแมนยาํ (precision) 

 

ตาราง 7 เปอรเซ็นตรอยละกลับคืน (%recovery) และความแมนยําในวันเดียวกัน (precision) ของ   

     ระบบท่ีทดลอง 

 

ลําดับ 
ความเขมขนที่Spike (µM) ผลจากการคาํนวณ (µM) 

รอยละการกลบัคนื 

(%recovery) 

MDA-TBA MDA-DNPH MDA-TBA MDA-DNPH MDA-TBA MDA-DNPH 

1 1 15 1.0246 14.9254 102 100 

2 1 15 1.0314 15.0281 103 100 

3 1 15 1.0127 14.3732 101 96 

4 1 15 0.9966 14.7994 100 99 

5 1 15 1.0110 15.3429 101 102 

6 1 15 1.0063 14.4731 101 96 

7 1 15 1.0017 14.8112 100 99 

8 1 15 0.9956 14.6686 100 98 

9 1 15 1.0450 15.0065 105 100 

10 1 15 1.0108 15.1983 101 101 

Mean   1.0136 14.8627   

SD   0.0150 0.3038   

%RSD   1.48 2.04   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 27 กราฟมาตรฐาน (ก) MDA-TBA และ (ข) MDA-DNPH 
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 จากการศกึษาการหาเปอรเซ็นตรอยละกลบัคนืและความแมนยํา  ของระบบ  MDA-TBA 

และ MDA-DNPH พบวา เปอรเซ็นตรอยละก ลบัคนืของระบบ  MDA-TBA อยูในชวง 100-105 และ

ความแมนยําใหคา %RSD เทากบั 1.48 สาํหรับระบบ  MDA-DNPH ใหเปอรเซ็นตรอยละกลับคืน 

อยูในชวง 96-102 และความแมนยําใหคา %RSD เทากบั 2.04 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลจากการ

คาํนวณความเขมขนของ  MDA-TBA และ MDA- DNPH ท่ีเติมลงไปและสกัดได โดยเฉลี่ยแลวจะ

เห็นไดวาระบบ MDA-DNPH ใหความเขมขนท่ีสกัดไดใกลเคียงกับความเขมขนท่ีเติมลงไปมา กกวา 

ดังน้ันจึงมีความนาเช่ื อถือมากกวาดวย ถึงแมวาระบบ  MDA-TBA จะใหเปอรเซ็นตรอยละกลับคืนท่ี

สูงกวาก็ตาม แต MDA ท่ีตรวจวัดไดอาจจะมาจากสารอัลดีไฮดอื่นๆ ท่ีสามารถเกิดปฏิกิ ริยากบั TBA 

ได และคาสัมประสิทธสหสัมพันธ r
2
 ของ MDA-TBA เทากบั 0.9997 ซ่ึง y=261.5966x+3.7334  

และ MDA-DNPH เทากบั 0.9994 ซ่ึง y=7.6216x+2.4815 

 

ตอนที่ 6 ผลการตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถ่ัวเหลืองพรอมดื่ม 

จากตลาดที่มีจําหนายทั่วไป นํ้านมถ่ัวเหลืองยูเอชที แบบเจ และแบบผสมนมผง 

 

ตาราง 8 ปริมาณ MDA ท่ีไดจากการตรวจวัดตัวอยางนํ้านมพรอมดื่ม 

 

ลําดับ ตัวอยางนํ้านมพรอมดื่ม สตูรและรส 
ปริมาณ MDA (µM)±SD 

MDA-TBA MDA-DNPH 

1 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรหวานนอย 0.4941±0.03 nd 

2 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรหวานนอย 0.6482±0.04 nd 

3 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรหวานนอย 0.3331±0.01 nd 

4 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรหวาน รสช็อกโกมอลต 0.5991±0.03 nd 

5 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรหวาน ผสมงาดาํ 0.4145±0.02 nd 

6 
นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรหวาน ผสมขาวบารเลย

และมอลต 
05091±0.03 

nd 

7 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรเจ รสหวาน 0.5086±0.04 nd 

8 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรเจ รสหวาน 0.4057±0.01 nd 

9 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรเจ รสหวาน 0.4073±0.01 nd 

10 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรเจ รสหวาน 0.5307±0.03 nd 

11 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรผสมนมผง รสหวาน 0.6448±0.04 nd 

12 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรผสมนมผง รสหวาน 0.6754±0.03 nd 

13 นํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สตูรผสมนมผง รสหวาน 0.5583±0.03 nd 
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ตาราง 8 (ตอ) 

    

ลําดับ ตัวอยางนํ้านมพรอมดื่ม สตูรและรส 
ปริมาณ MDA (µM)±SD 

MDA-TBA MDA-DNPH 

14 นํ้าเตาหู รสหวาน 0.5761±0.02 nd 

 

หมายเหตุ nd คือ Not detected 

 

 ในตาราง 8 จะพบวาปริมาณ MDA ในนํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที โดยใชระบบ MDA-TBA จะ

พบไดมากในนํ้านมถั่วเหลืองยูเอชทีสตูรผสมนมผง รสหวาน รองลงมาเปนสตูรหวานนอย และ สูตร

หวาน รสช็อกโกมอลต โดยปริมาณ MDA ท่ีตรวจวัดไดมีคาเทากับ 0.6754±0.03  0.6482±0.04  

และ 0.5991±0.03 (µM) ตามลาํดบั สวนการ ศึกษาโดยใชระบบ MDA-DNPH พบวาไมสามารถ

ตรวจวดัปริมาณ MDA ในตัวอยางนํ้านมพรอมดื่มได 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการเกิดมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองแปรรูป  โดยจะศึกษาการหา

วิธีการท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดสารมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยาง ดวยการเปรียบเทียบวิธีการวเิคราะห

ดวยเทคนิค โครมาโทกราฟ ของเหลวสมรรถ นะสูง ตลอดจนศึกษาปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอก ารตรวจ

ปริมาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด  เพื่อใหได สภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจ ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด ใน

ตัวอยางนํ้านมถั่วเหลือง และไดศึกษาวิธีการเตรียมตัวอยางเพื่อการตรวจวิเคราะหท่ีเหมาะสมดวย 

 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศกึษาการวิจัย สรุปผลไดดังน้ี 

 1. การเตรียมอนุ พันธกับกรดไทโอบารบิทูริก  และ2,4-ไนโทรฟนลิไฮดราซีน โดยอาศัย

เกิดปฏิกิริยาการควบแนนของมาลอนไดอัลดีไฮด พบวามาลอนไดอัลดีไฮดทําปฏิกิริยากับกรดไทโอบาร

บิทูริกสองโมเลกุลท่ีตําแหนงหมูคารบอกซิล ในสภาวะท่ีเปนกรด เกิดอนุพันธ MDA-TBA adduct เปน

สารสีแดง ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 531 นาโนเมตร (TBARS) และมาลอนไดอัลดีไฮดทําปฏิกิริยากับ

2,4-ไนโทรฟนิลไฮดราซีนเกิดเปนวงไพราโซล ในสภาวะท่ีเปนกรดเชนกัน เกิดอนุพันธ MDA-DNPH มีสี

เหลือง ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุด 307 นาโนเมตร (λmax=307 nm)  

 2. ผลการศึกษาปจจัยแปรผันไดแก ความเขมขนของกรดไทโอบารบิทูริก  อุณหภูมิ และเวลาที่

มีผลตอการทําอนุพันธระหวางกรดไทโอบารบิทูริกกับมาลอนไดอัลดีไฮดพบวาการเกิด  MDA-TBA ท่ีดี

ใชสภาวะดังน้ีคือ ความเขมขนของกรดไทโอบารบิทูริกจะอยูท่ี  25 มิลลิโมลาร อุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียส และเวลา 60 นาที 

 3. การแยกมาลอนไดอัลดีไฮดดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสงูพบวา 

  3.1 การแยกดวยวิธี MDA-TBA ใชสภาวะ  KH2PO4 ท่ีความเขมขน  50 มิลลิโมลาร ตอ      

เมธานอล อตัราสวนรอยละ 60:40 และ pH เทากบั 6.8 

  3.2 การแยกดวยวิธี MDA-DNPH จะใชอะซิโตไนทริลตอนํ้า  อตัราสวน 55:45 และ   

ความเขมขนของ2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน คือ 5.0 มิลลิโมลาร อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเวลา  

10  นาที 

 4. การศกึษาสารรบกวนในการเกิดอนุพันธรวมท่ีพบไดในตัวอยางพบวา 

  4.1 ผลของไขมัน และนํ้าตาล ทําการตรวจวัดดวยวิธี MDA-TBA โดยใชกรดปาลมมิติก 

กรดลิโนเลอิก นํ้าตาลแลคโทส นํ้าตาลซูโครส พบวามีผลทําใหสัญญาณท่ีไดลดลง เน่ืองจากกรด       

ปาลมิติกท่ีเติมไปในระบบทําใหการละลายลดลง ปฏิกิริยาเกิดได ไมสมบูรณ แตนํ้าตาลแลคโทสไมมีผล

ตอการเกิดปฏิกิริยากับกรดไทโอบารบิทูริก 
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  4.2 ผลของไขมัน และนํ้าตาล ท่ีมีผลตอการตรวจวัดดวยวิธี MDA-DNPH โดยใชกรด   

ปาลมมิติก กรดลิโนเลอกิ นํ้าตาลแลคโทส นํ้าตาลซูโครส พบวาไมมีผลตอสัญญาณท่ีได 

 5. ผลการศกึษาการหาประสทิธภิาพของระบบท่ีทดลองพบวา 

  5.1 คา LOD และ LOQ ของระบบ MDA-TBA ท่ีความเขมขน 0.1 µM จะใหคา %RSD, 

LOD และ LOQ เทากบั 3.25 0.01 และ 0.04 ตามลําดับ และ MDA-DNPH ท่ีความเขมขน 3.0 µM ให

คา %RSD, LOD และ LOQ เทากับ 2.27 0.22 และ 0.72 ตามลําดับ  

  5.2 เปอรเซ็นตรอยละกลับคนืและความแมนยําของระบบ MDA-TBA และ MDA-DNPH 

พบวาเปอรเซ็นตรอยละกลับคืนของระบบ  MDA-TBA อยูในชวง 100-105 และความแมนยําใหคา 

%RSD เทากบั 1.48 สาํหรับระบบ  MDA-DNPH ใหเปอรเซ็นตรอยละกลับคืน อยูในชวง 96-102 และ

ความแมนยําใหคา %RSD เทากบั 2.04 

 6. ผลการตรวจวัดปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮดในตัวอยางนํ้านมถั่วเหลืองพรอมดื่ม นํ้านม      

ถั่วเหลืองยูเอชที แบบเจ และแบบผสมนมผง พบวาปริมาณ MDA ในนํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที โดยใช

ระบบ MDA-TBA จะพบไดมากในนํ้านมถั่วเหลืองยูเอชที สูตรผสมนมผง รสหวาน รองลงมาเป นสตูร

หวานนอย  และสูตรหวาน รสช็อกโกมอลต โดยปริมาณ MDA ท่ีตรวจวัดไดมีคาเทากับ 0.6754±0.03  

0.6482±0.04 และ 0.5991±0.03 (µM) ตามลําดับ สวนการทดลองโดยใชระบบ MDA-DNPH พบวาไม

สามารถตรวจวดัปริมาณ มาลอนไดอัลดีไฮด ในตัวอยางนํ้านมพรอมดื่มได  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก การ

ตรวจวัดดวยวิธี MDA-DNPH มีความไวนอยกวาวิธี MDA-TBA จึงทําใหไมสามารถตรวจวัดปริมาณ    

มาลอนไดอัลดีไฮดได 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. บัฟเฟอรท่ีเลือกใชเปน KH2PO4 ซ่ึงเปนบัฟเฟอรท่ีมีคาความจุของสารละลายบัฟเฟอร 

(buffer capacity) ท่ีสูง pH ของสารละลายไมเปลีย่นแปลงไดงาย โดย pH ท่ีใชในการศึกษาจะอยูในชวง  

pH ท่ีเปนกลาง  

 2. ไมควรเกบ็ตวัอยางนมท่ีใชในการวเิคราะหนานเพราะจะทําใหเกดิการตกตะกอนและกลิน่

เหม็นหนืของไขมันในนมได 

 3. การวิเคราะหปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด  โดยใชระบบ MDA-TBA สามารถนําไปประยุกตใช

กับตัวอยางอาหารชนิดอืน่ๆได  และควรมีการทดลองระบบ  MDA-DNPH กับตัวอยางอาหารชนิดอื่นๆ

ดวยเชนกัน 
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โครมาโทแกรมของสารมาตรฐานและสารตัวอยาง  
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ภาพประกอบ 28 โครมาโทแกรมสารมาตรฐาน MDA-TBA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 โครมาโทแกรม MDA-TBA ในตวัอยางนํ้านมถั่วเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 โครมาโทแกรมสารมาตรฐาน MDA-DNPH ความเขมขน 25 ไมโครโมลาร 
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ภาพประกอบ 31 โครมาโทแกรมอนุพนัธ MDA-DNPH โดย Spike สารมาตรฐาน MDA ท่ี 15      

          ไมโครโมลาร ลงในตัวอยางนํ้านมถั่วเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 32 โครมาโทแกรมอนุพนัธ MDA-DNPH ในตัวอยางนํ้านมถั่วเหลือง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

การเตรียมสารละลายมาตรฐาน และสารละลายตางๆ  
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 1. สารละลายมาตรฐานมาลอนไดอลัดไีฮดจากสารละลายมาตรฐานเตตระ- เอทธอกซีโพ

รเพน (1,1,3,3-Tetraethoxypropane หรือ TEP) (Fenaille; et al. 2001: 237–245)   

  1.1  ช่ังสารละลายมาตรฐานเตตระ-เอทธอกซีโพรเพนปริมาณ 0.0230 กรัม ใสในขวด

วัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร 

  1.2  จากน้ันปรับปริมาตรใหเปน 10 มิลลิลิตร ดวยกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 0.1 

นอรมอล 

  1.3  นําสารละลายมาตรฐานเตตระ-เอทธอกซีโพรเพนขางตนไปบมในเคร่ืองอังไอนํ้าท่ี

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 40 นาที จะไดสารมาตรฐาน มาลอนไดอัลดีไฮด ท่ีมีความ

เขมขนสุดทาย 10 มิลลิโมลาร ซ่ึงใชเปนสารละลายมาตรฐานตัง้ตน  และสามารถเก็บได 1 เดือน ท่ี

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 2. สารละลายกรดไทโอบารบิทูริก (2-thiobarbituric acid หรือ TBA) ความเขมขนรอยละ 

0.6 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

  2.1 ช่ังกรดไทโอบารบิทูริก ปริมาณ 0.6 กรัม ใสลงในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร 

และเติมนํ้ากลั่นปราศจากไอออนปริมาตร 80 มิลลิลิตร ลงไปในบีกเกอร 

  2.2 จากน้ันใหนาํบีกเกอรไปวางไวใน hot plate ท่ีอุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส

จนกระท่ังสารละลายหมด 

  2.3 วางท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง แลวเทสารละลายลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 

100 มิลลิลิตร ลางดวยสารละลายดังกลาว 2-3 คร้ัง ปรับปริมาตรดวยนํ้า กลัน่ปราศจากไอออน ให

เปน 100 มิลลิลิตร 

 3. สารละลาย  2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีน (2,4-Dinitrophenylhydrazine หรือ DNPH)

ความเขมขน 5.0 มิลลิโมลาร 

  ช่ัง 2,4-ไดไนโทรฟนลิไฮดราซีนปริมาณ 0.0990 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 100 

มิลลิลิตร ละลายดวยกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 2.0 นอรมอล จากน้ันเทลงในขวดวดัปริมาตร

ขนาด 100 มิลลิลิตร ลางดวยสารละลายดังกลาว 2-3 คร้ัง และปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 

ดวยกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 2.0 นอรมอล 

 4. สารละลายกรดไตรคลอโรอะซิตกิ (Trichloroacetic acid หรือ TCA) ความเขมขนรอยละ 

5.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

  4.1  ช่ังกรดไตรคลอโรอะซิตกิ ปริมาณ 5.0 กรัม ใสลงในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร 

เติมนํ้ากลั่นปราศจากไอออนปริมาตร 50 มิลลลิติร ใชแทงคนคนสารใหละลายจนหมด 

  4.2 เทสารละลายลงในขวดวดัปริมาตรขนาด  100 มิลลิลิตร ลางดวยสารละลาย

ดังกลาว 2-3 คร้ัง ปรับปริมาตรดวยนํ้ากลั่นปราศจากไอออนใหเปน 100 มิลลิลิตร 
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 5. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 0.1 นอรมอล 

  ปเปตกรดไฮโดรคลอริกเขมขนปริมาตร 0.83 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรท่ีมีนํ้า

ปราศจากไอออนขนาด 100 มิลลิลิตร จากน้ันตั้งท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิ ปรับปริมาตรใหเปน 100 

มิลลิลิตร 

 6. สารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 2.0 นอรมอล 

  ปเปตกรดไฮโดรคลอริ กเขมขนปริมาตร 1.66 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรท่ีมีนํ้า

ปราศจากไอออนขนาด 100 มิลลิลิตร จากน้ันตั้งท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิ ปรับปริมาตรใหเปน 100 

มิลลิลิตร 

 7. สารละลายกรดซัลฟรุกิความเขมขนรอยละ 1.0 โดยปริมาตร (v/v) 

  ปเปตกรดซัลฟรุกิปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร ลงในขวดวดัปริมาตรท่ีมนี้าํปราศจากไอออน

ขนาด 100 มิลลิลิตร จากน้ันตั้งท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิ ปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 

 8. สารละลายกรดอะซิตกิความเขมขนรอยละ 0.2 โดยปริมาตร (v/v) 

  ปเปตกรดอะซิตกิปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ลงในขวดวัดปริมาตรท่ีมีนํ้าป ราศจากไอออน

ขนาด 100 มิลลิลิตร จากน้ันตั้งท้ิงไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิ ปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 

 9. สารละลายกรดปาลมมิตกิความเขมขนรอยละ 5.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

  ช่ังกรดปาลมมิติกปริมาณ 5.0 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นละลาย

ดวยโพรพานอล ลางดวยสารละลายดังกลาว 2-3 คร้ัง และปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 

 10. สารละลายกรดลโินเลอกิความเขมขนรอยละ 5.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

  ช่ังกรดลิโนเลอิกปริมาณ 5.0 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นละลาย

ดวยโพรพานอล ลางดวยสารละลายดังกลาว 2-3 คร้ัง และปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 

 11 สารละลายแลคโทสความเขมขนรอยละ 50.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

  ช่ังแลคโทสปริมาณ 50.0 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นละลายดวย

นํ้าปราศจากไอออน ลางดวยสารละลายดงักลาว 2-3 คร้ัง ปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 

 12. สารละลายซูโครสความเขมขนรอยละ 50.0 โดยนํ้าหนักตอปริมาตร 

  ช่ังซูโครสปริมาณ 50.0 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 100 มิลลิลิตร จากน้ันละลายดวยนํ้า

ปราศจากไอออน ลางดวยสารละลายดงักลาว 2-3 คร้ัง ปรับปริมาตรใหเปน 100 มิลลิลิตร 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปสารละลายอนุพันธ เครื่องมือ และอุปกรณ 
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ภาพประกอบ 33 ลักษณะตวัอยางนมถั่วเหลืองที่ใชในการทดลอง  
 

 
 

ภาพประกอบ 34 สีของสารอนุพันธสารละลาย MDA-TBA 
 

1 แทน  สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 
2 แทน  สารผสมระหวางกรดปาลมมิติก น้ําตาลแลคโทส และสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 
3 แทน  สารผสมระหวางกรดลิโนเลอิก น้ําตาลซูโครส และสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 
4 แทน  สารผสมระหวางกรดปาลมมิติก  กรดลิโนเลอิก น้ําตาลแลคโทส  น้ําตาลซูโครส และสาร 
มาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 สีของสารอนุพันธสารละลาย MDA-DNPH 
1 แทน  สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 
2 แทน  สารผสมระหวางกรดปาลมมิติก น้ําตาลแลคโทส และสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 
3 แทน  สารผสมระหวางกรดลิโนเลอิก น้ําตาลซูโครส และสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 
4 แทน  สารผสมระหวางกรดปาลมมิติก  กรดลิโนเลอิก น้ําตาลแลคโทส  น้ําตาลซูโครส และสาร  
           มาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด 

2 3 41

2 3 41
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ภาพประกอบ 36 สีของสารละลายตวัอยาง 
 

1 แทน สารละลายสีเหลืองสมกอน spike อนุพันธ MDA-TBA 
2 แทน สารละลายสีสมอมชมพูเหลืองสมที่เกิดจากการ spike อนุพันธ MDA-TBA เขมขน 1  
          ไมโครโมลาร 

1 2



 

 

อภิธานศัพท 

 
MDA     = Malondialdehyde 

TBA     = 2-Thiobarbituric acid 

PUFA     = Polyunsaturated fatty acid 

MSNF     =  Milk-solid -non-fat 

LOD     = Limit of detection 

LOQ     = Limit of quantitation 

RSD     =  relative standard deviation 

SD      = standard deviation 

DNPH     = 2,4-dinitrophenyl hydrazine 

KH2PO4    = Potassium dihydrogen phosphate   

TCA     = Trichloroacetic acid 

TEP     = 1,1,3,3-Tetraethoxypropane 

HCl      = Hydrochloric acid 

CH3COOH    = Acetic acid 

H2SO4     = Sufuric acid 

 

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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