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บทคัดย่ อ

งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์ หาปริ มาณยากาบาเพนตินในวัตถุดิบและ
เภสัช ภัณฑ์ แ คปซูล ให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ทํ าได้ ง่ าย ใช้ เ ครื่ องมื อที่ ไ ม่ซับ ซ้ อน และคํ านึง ถึง ความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยนําสารเจนิพินจากผลพุดซึ่งมีความปลอดภัยมาทําปฏิกิริยากับหมู่
เอมีนปฐมภูมิของกาบาเพนตินได้ ผลิตภัณฑ์สีนํ ้าเงินซึง่ สามารถดูดกลืนแสงสูงสุดได้ ที่ความยาวคลื่น 590 นาโน
เมตร จากการศึกษาพบว่าขันตอนและสภาวะที
้
่เหมาะสมในการวิเคราะห์คือ นําสารละลายตัวอย่างกาบาเพนติน
และสารละลายเจนิพินซึ่งเตรี ยมโดยใช้ นํา้ เป็ นตัวทํ าละลายไปทําปฏิกิริยากันที่พีเอช 7 อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จากนันนํ
้ าสารละลายที่ได้ ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง แล้ วนําไปเปรี ยบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานเพื่อคํานวณหาปริ มาณของกาบาเพนตินในตัวอย่าง จากการตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีวิเคราะห์
พบว่าวิธีนี ้ให้ ค่าการดูดกลืนแสงที่มีความสัมพันธ์ เป็ นเส้ นตรงกับปริ มาณกาบาเพนตินในช่วง 0.15-0.50 มิลลิโม
ลาร์ มีความถูกต้ อง แม่นยํา และจําเพาะเจาะจงโดยไม่ถูกรบกวนจากสารเจือปนที่มีโครงสร้ างใกล้ เคียงกับตัวยา
รวมถึงสารปรุ งแต่งในตํารั บ สีที่เกิดขึ ้นมีความคงตัวดี และสามารถวิเคราะห์ ปริ มาณตัวยาในวัตถุดิบและเภสัช
ภัณฑ์แคปซูลได้ ไม่แตกต่างจากวิธีโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูงซึง่ เป็ นวิธีมาตรฐาน โดยทุกขัน้ ตอนของ
การวิเคราะห์ ปราศจากการใช้ ตวั ทําละลายอินทรี ย์ที่เป็ นอันตราย นอกจากนี ้ในงานวิจัยยังได้ ออกแบบกรรมวิธี
บําบัดของเสียที่เกิดขึน้ จากปฏิบัติการควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ โดยใช้ แร่ เกลือจืดมาดูดซับสีและสาร
ต่างๆ ในสารละลายของเสียเพื่อลดความเป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม ซึง่ พบว่าของเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ วนันมี
้ ความ
ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตที่นํามาใช้ ทดสอบ ได้ แก่ ไรกุ้งและปลาหางนกยูง สรุ ปได้ ว่างานวิจัยนีส้ ามารถนําสารเจ
นิพินที่ได้ จากธรรมชาติมาใช้ ในการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพยาได้ ประสบความสําเร็ จเป็ นครัง้ แรก และเป็ น
ตัว อย่ า งของกระบวนการวิ เ คราะห์ ส ารโดยยึ ด หลัก เคมี สี เ ขี ย วแบบครบวงจร ตัง้ แต่ ก ารเลื อ กใช้ ส ารและ
กระบวนการที่ปลอดภัย ไปจนถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ ้นในขันตอนสุ
้
ดท้ าย เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ ของเสียเหล่านัน้
จะส่งผลกระทบน้ อยที่สดุ เมื่อถูกปลดปล่อยไปสูส่ ิ่งแวดล้ อม
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ABSTRACT
The objective of this research was to develop a novel method which was efficient, facile, safefor-analyst, environmentally friendly and required unsophisticated instrumentation for the assay of
gabapentin in bulk drug and capsules. It was based on the reaction between a safe reagent namely
genipin derived from Gardenia fruits with primary amino group of gabapentin to form blue product
with the maximum absorption at 590 nm. The optimized procedures started with the reaction setup
between the solutions of gabapentin and genipin solution prepared in water at pH 7, followed by
heating at 80°C for 1 hour. After the color was completely formed, the absorbance values were
measured and the quantities of drug in the samples were calculated by the comparison with a
standard curve. From the validation studies, it was found that the proposed method showed an
excellent linearity in the gabapentin concentration range of 0.15-0.50 mM. It was accurate, precise
and insensitive to the interferences from structurally related impurities and commonly used excipients.
The method produced stable blue color and gave the assay results in agreement with the
pharmacopeial HPLC method. Furthermore, all procedures were performed in absence of the use of
toxic organic solvents. Owing to the environmental awareness and responsibility, the treatment of
waste generated from the assay was also designed based on the use of gypsum as an adsorbent.
After the treatment, the blue product was dramatically removed from the waste solution and the
treated waste was proven to be safe for aquatic test organisms i.e. brine shrimps and guppy fishes.
Hence, this work was not only the first success in applying naturally-derived genipin to drug analysis
and quality control but also a paradigm of fully green analytical process starting from the selection
and use of safe reagents and procedures and ending with the waste management to ensure the least
impact after release into the environment.
Keyword: Gabapentin, Genipin, Assay, Colorimetry, Environmentally friendly, Waste treatment
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คํานํา
ในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาหรื อสารมีเป้าหมายเพื่อให้ ได้ วิธีการซึง่ ให้ ผลการวิเคราะห์ ที่
ถูกต้ อง แม่นยํา มีความไว และจําเพาะเจาะจงต่อสารที่สนใจ แต่มกั ให้ ความสําคัญน้ อยในเรื่ องความปลอดภัย
ของผู้วิเคราะห์ ในขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้ อมเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ หรื อ
ของเสียที่เกิดขึ ้นจากปฏิบตั ิการ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้ นแบบของกระบวนการวิเคราะห์ยา
ที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม มีประสิทธิภาพ ทําได้ ง่าย มีขนั ้ ตอนไม่ซบั ซ้ อน และไม่ต้อง
อาศัยเครื่ องมือที่มีราคาแพง โดยเลือกการวิเคราะห์ หาปริ มาณยากาบาเพนตินมาเป็ นกรณีศึกษา เนื่องจากใน
ปั จจุบันวิธีวิเคราะห์ หาปริ มาณของตัวยาชนิ ดนีใ้ นวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ เช่น วิธีที่กําหนดไว้ ในตํารายาของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (USP 32 NF27) และตํารายาของสหราชอาณาจักร (BP 2012) ซึง่ ใช้ เทคนิคโครมาโท
กราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) ตลอดจนวิธีวิเคราะห์ อื่นๆ ที่มีรายงาน เช่น วิธี Gas chromatography536
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mass spectrometry (Lente and Gatautis, 1998; Kushnir et al., 1999) หรื อ UV-vis spectrophotometry
(Siddiqui et al., 2010) ยังมีข้อจํากัด เช่น บางวิธีต้องอาศัยเครื่ องมือที่ซับซ้ อนและมีราคาแพง บางวิธีมี
ความจํ าเพาะตํ่าทําให้ ไม่สามารถวิเคราะห์ ตวั ยาสําคัญแยกออกจากสารสลายตัวที่ ปนเปื ้อนอยู่ได้ ส่วนวิธีซึ่ง
อาศัยหลักการทําปฏิกิริยาให้ เกิดสีแล้ ววัดค่าการดูดกลืนแสง แม้ ว่าจะเป็ นวิธีการที่ทําได้ ง่าย ใช้ เครื่ องมือที่ไม่
ซับซ้ อนและมีราคาไม่แพง ก็ยังคงใช้ สารก่อสีและสารอื่นๆ ร่ วมในปฏิ กิริยาที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิ บัติงานและ
สิ่งแวดล้ อม เช่น มีรายงานการใช้ สารนินไฮดริ นที่มีฤทธิ์ส่งเสริ มการเกิดเนื ้องอกในผิวหนังของหนู (Shukla et al.,
1994) เป็ นสารก่อสีกบั หมูอ่ ะมิโนของกาบาเพนตินเพื่อวิเคราะห์ตวั ยาชนิดนี ้
จากการสืบค้ นข้ อมูลเพื่อหาสารก่อสีที่ได้ จากธรรมชาติพบว่า เจนิพิน (Genipin) ซึง่ เป็ นสารที่สกัดได้ จาก
ผลของพืชตระกูลพุด สามารถทําปฏิกิริยากับหมู่เอมีนปฐมภูมิแล้ วได้ สารสีนํ ้าเงินที่มีความคงตัวและปลอดภัย
(Sang et al., 2003) ดังนันในปั
้ จจุบนั จึงมีการนําสารชนิดนี ้มาใช้ เป็ นสารแต่งสีในอาหารหรื อเป็ นสีย้อมสําหรับสิ่ง
ทอ (Park et al., 2002) อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการนําสารดังกล่าวมาใช้ ในการวิเคราะห์หาปริ มาณ
ยา คณะผู้วิจยั จึงได้ ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนําเจนิพินมาใช้ ในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ร่วมกับเทคนิคการวัด
ค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ง่าย และใช้ เครื่ องมือพืน้ ฐานที่มกั มีในห้ องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทั่วไปและมี
ราคาไม่แ พง ได้ แ ก่ เครื่ องสเปกโตรโฟโตมิ เ ตอร์ เพื่ อใช้ ในการควบคุม คุณภาพวัต ถุดิ บและเภสัช ภัณฑ์ ใ น
อุตสาหกรรมยา นอกจากนี ้ด้ วยความตระหนักและรับผิดชอบถึงผลกระทบจากของเสียที่เกิดขึ ้นจากการวิเคราะห์
ที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อม ผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบกรรมวิธีบําบัดของเสียอย่างง่าย ใช้ ค่าใช้ จ่ายน้ อย ทําได้ รวดเร็ ว
และนําไปปฏิบตั ิได้ จริ ง โดยนําแร่ เกลือจืด (Gypsum) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดดู ซับสารและสีมาใช้ ในการบําบัดของเสีย
แล้ วตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยของของเสียหลังจากผ่านการบําบัดด้ วยวิธีการทางพิษวิทยา เพื่อให้ มนั่ ใจได้
ว่ากระบวนการวิเคราะห์ยาที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั ิงานและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในทุกขันตอน
้

อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

การเตรี ยมสารละลายมาตรฐานกาบาเพนติน

ชัง่ สารมาตรฐานกาบาเพนตินอย่างถูกต้ อง 0.085 กรัม ใส่ลงใน volumetric flask ขนาด 20 มิลลิลิตร
แล้ วปรับปริ มาตรด้ วยนํ ้ากลัน่ จะได้ สารละลายมาตรฐานกาบาเพนตินความเข้ มข้ น 25 มิลลิโมลาร์ จากนันปิ
้ เปต
สารละลายดังกล่าวปริ มาตร 0.4 มิลลิลิตร ใส่ลงใน volumetric flask ขนาด 20 มิลลิลิตร แล้ วปรับปริ มาตรด้ วย
นํ ้ากลัน่ จะได้ สารละลายมาตรฐานกาบาเพนตินความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิโมลาร์ ซึง่ ใช้ ในการเตรี ยมกราฟมาตรฐาน
การเตรี ยมสารตัวอย่ างกาบาเพนตินจากวัตถุดบิ กาบาเพนตินและกาบาเพนตินแคปซูล
การเตรี ยมสารละลายกาบาเพนตินจากวัตถุดิบซึง่ อยู่ในรู ปผงแห้ ง
ทําโดยใช้ วิธีการเดียวกันกับการ
เตรี ยมสารละลายมาตรฐานกาบาเพนตินให้ ได้ ความเข้ มข้ นสุดท้ ายของกาบาเพนติน 0.5 มิลลิโมลาร์ สําหรับการ
เตรี ยมสารละลายกาบาเพนตินจากเภสัชภัณฑ์แคปซูล ทําโดยชัง่ นํ ้าหนักผงยาที่นําออกมาจากแคปซูลจํานวน 20
เม็ด ให้ ได้ ปริ มาณของตัวยากาบาเพนติน 0.085 กรัม ใส่ลงใน volumetric flask ขนาด 20 มิลลิลิตร เติมนํ ้ากลัน่
ประมาณ 15 มิลลิลิตร เขย่า แล้ วนําไปสัน่ ด้ วยคลื่นเสียง (sonicate) เป็ นเวลา 5 นาที จนตัวยาแตกตัวและ
ละลายจนหมด จากนันจึ
้ งปรับปริ มาตรด้ วยนํ ้ากลัน่ แล้ วนําไปกรองผ่าน membrane filter ที่มีรูขนาด 0.45
ไมโครเมตร แล้ วนําไปเจือจางด้ วยนํ ้ากลัน่ จนได้ สารละลายกาบาเพนตินที่มีความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิโมลาร์
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การเตรี ยมสารละลายเจนิพนิ
ชัง่ เจนิพิน 10 กรัม ใส่ลงใน volumetric flask ขนาด 20 มิลลิลิตร จากนันเติ
้ มสารละลายบัฟเฟอร์
โพแทสเซียมฟอสเฟตเข้ มข้ น 100 มิลลิโมลาร์ พีเอช 7 ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร แล้ วปรับปริ มาตรด้ วยนํ ้ากลัน่ จะได้
สารละลายสําหรับใช้ ก่อสีที่ประกอบไปด้ วยเจนิพินเข้ มข้ น 2 มิลลิโมลาร์ ในบัฟเฟอร์ เข้ มข้ น 50 มิลลิโมลาร์
การวิเคราะห์ หาปริมาณกาบาเพนตินโดยปฏิกริ ิยาการเกิดสีกับเจนิพนิ
ปิ เปตสารละลายมาตรฐานกาบาเพนตินปริ มาตรต่างๆ (180, 240, 360, 480 และ 600 ไมโครลิตร) หรื อ
สารละลายตัวอย่าง (420 ไมโครลิตร) ด้ วยไมโครปิ เปต ใส่ลงใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร
จากนันเติ
้ มนํ ้ากลัน่ ลงในแต่ละหลอดเพื่อปรับปริ มาตรจนให้ 600 ไมโครลิตร และสารละลายก่อสีเจนิพิน 600
ไมโครลิตร จะได้ ชดุ สารละลายมาตรฐานกาบาเพนตินที่ความเข้ มข้ น 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50 มิลลิโมลาร์
และสารละลายตัวอย่างที่มีกาบาเพนตินเข้ มข้ นประมาณ 0.35 มิลลิโมลาร์ ซึง่ อยู่ในช่วงของกราฟมาตรฐาน
จากนันนํ
้ าสารละลายไปให้ ความร้ อนที่ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง แล้ วแช่ในนํ ้าแข็งเพื่อหยุดปฏิกิริยา
เป็ นเวลา 5 นาที นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร โดยใช้ สารละลายที่ประกอบด้ วยนํ ้า
กลัน่ 600 ไมโครลิตรและสารละลายก่อสีเจนิพิน 600 ไมโครลิตร ซึง่ ผ่านขันตอนการให้
้
ความร้ อนมาในลักษณะ
เดียวกันเป็ น blank จากนันนํ
้ าค่าการดูดกลืนที่วดั ได้ ไปสร้ างกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้ มข้ นของกาบาเพน
ตินกับค่าการดูดกลืนแสงที่หกั ลบ blank แล้ ว การคํานวณหาปริ มาณกาบาเพนตินในตัวอย่างทําได้ โดยใช้ สมการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ มข้ นของกาบาเพนตินกับค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ จากกราฟมาตรฐาน
การบําบัดของเสียที่เกิดขึน้ จากการวิเคราะห์
ทําโดยเติมผงแร่ เกลือจืด 0.5 กรัมลงในสารละลายของเสีย 25 มิลลิลิตรในหลอดทดลองขนาด 50
มิลลิลิตร นําไปเขย่าด้ วยวิธีวอร์ เท็กซ์เป็ นเวลา 2 นาที แล้ วนําไปกรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 สารละลายที่ได้
จะมีคา่ พีเอชลดลง จึงนําไปสะเทินด้ วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อปรับค่าพีเอชให้ เป็ นกลาง แล้ วจึงนํา
สารละลายที่ได้ ไปกรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 อีกหนึง่ รอบ จะได้ ของเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ ว
การทดสอบความเป็ นพิษของของเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ ว
ศึกษาความเป็ นพิษของของเสียก่อนและหลังการบําบัด โดยใช้ สิ่งมีชีวิต 2 สปี ชีส์เป็ นตัวทดสอบ ได้ แก่
ไรกุ้ง (Artemia salina) และปลาหางนกยูง (Poecilia reticulate) เพศผู้ โดยการทดสอบในไรกุ้งได้ ปรับความ
เข้ มข้ นของเกลือในสารละลายที่นํามาทดสอบให้ มีความเข้ มข้ น 35 ppt เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาวะในการ
ดํารงชีวิตของไรกุ้ง ในการทดสอบความเป็ นพิษกับทังสองสปี
้
ชีส์ใช้ สิ่งมีชีวิตจํานวน 10 ตัว (n=2) ทดสอบกับ
สารละลายของเสียที่ถกู เจือจางให้ มีความเข้ มข้ นในระดับต่างๆ ได้ แก่ 100, 50, 25,12.5, 6.25, 0 %v/v โดยงด
ให้ อาหารแก่สิ่งมีชีวิต เมื่อครบ 24 ชัว่ โมงสังเกตและบันทึกจํานวนสิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิต แล้ วนําไปคํานวณหาค่า
LC50 และ Acute toxicity unit (TUa) จาก 100/LC50 เพื่อประเมินระดับความเป็ นพิษของของเสียโดยใช้ เกณฑ์
Tua <3 (non-toxic), 3–10 (slightly toxic), 10–50 (toxic), 50–100 (very toxic) และ >100 (extremely toxic)
(Robert and Kathleen, 2011)
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีการวิเคราะห์
จากการทดลองพบว่า สารละลายสีนํ ้าเงินซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นจากปฏิกิริยาระหว่างกาบาเพนติน
และเจนิพินสามารถดูดกลืนแสงได้ สงู สุดที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร (Figure 1) และได้ ศกึ ษาผลของปั จจัย
หรื อสภาวะต่างๆ ในการเกิดปฏิกิริยาเพื่อปรับปรุ งวิธีวิเคราะห์ให้ เหมาะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

Figure 1 Proposed scheme for the formation of blue colored adduct from the reaction of gabapentin
with genipin and its absorption spectrum
1. ผลของระดับความเป็ นกรดด่ าง
เมื่อทดลองทําปฏิกิริยาระหว่างกาบาเพนตินและเจนิพินในสารละลายบัฟเฟอร์ ที่มคี วามเป็ นกรดด่างใน
ช่วงพีเอช 4-9 พบว่าที่พีเอช 7 เกิดสารละลายผลิตภัณฑ์สนี ํ ้าเงินมากที่สดุ เมื่อประเมินจากการวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 590 นาโนเมตร (Figure 2) ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ พีเอช 7 ในการวิเคราะห์
Figure 2
Figure 3

Figure 2 Effect of pH on the reaction of genipin with gabapentin (●) and without gabapentin (○).
Figure 3 Effect of concentration of genipin solution: 1 mM (●), 2 mM (○), 4 mM (▾) and 6 mM (△)
2. ผลของความเข้ มข้ นของสารก่ อสีเจนิพนิ
เมื่อใช้ สารละลายเจนิพินที่มีความเข้ มข้ นต่างๆ ในการสร้ างกราฟมาตรฐาน พบว่าการใช้ เจนิพินที่
ความเข้ มข้ น 1 มิลลิโมลาร์ ให้ กราฟเส้ นตรงที่มีความชันน้ อยที่สดุ เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของเจนิพินเป็ น 2 มิลลิ
โมลาร์ พบว่าความชันของกราฟเส้ นตรงมีคา่ เพิ่มขึ ้นและมีคา่ การดูดกลืนแสงมากที่สดุ
อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่ม
ความเข้ มข้ นของเจนิพินต่อไปเป็ น 4, 6 และ 8 มิลลิโมลาร์ แม้ วา่ ยังคงได้ เส้ นกราฟที่มคี วามชันดี แต่คา่ การ
ดูดกลืนแสงกลับลดลง ตามลําดับ (Figure 3) จึงเลือกใช้ สารละลายเจนิพินเข้ มข้ น 2 มิลลิโมลาร์ ในการวิเคราะห์
3. ผลของอุณหภูมิ
เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส) ในการให้ ความร้ อนกับปฏิกิริยา
ในระยะเวลาคงที่ 1 ชัว่ โมง พบว่าเส้ นกราฟมาตรฐานที่เกิดจากอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสมีความชันน้ อยที่สดุ
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เมื่อเพิ่มอุณหภูมใิ ห้ สงู ขึ ้นทําให้ ความชันของเส้ นกราฟเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย (Figure 4) และตังแต่
้ ที่อณ
ุ หภูมิ 80
องศาเซลเซียส ให้ เส้ นกราฟไม่แตกต่างจากอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ดังนันจึ
้ งเลือกให้ ความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 80
องศาเซลเซียสในการวิเคราะห์เนื่องจากให้ ทําให้ เกิดปฏิกิริยาได้ อย่างสมบูรณ์ควบคูไ่ ปกับการประหยัดพลังงาน

Figure 4 Effect of heating temperature: 60 °C (●), 70 °C (○), 80 °C (▾) and 90 °C (△).
4. ผลของระยะเวลาในการให้ ความร้ อน
เมื่อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการให้ ความร้ อน (30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที) พบว่าความเข้ ม
ของสีนํ ้าเงินที่เกิดขึ ้นจากการทําปฏิกิริยาเริ่ มคงที่เมื่อให้ ความร้ อนนานเป็ นเวลา 60 นาที ซึง่ บ่งบอกว่าปฏิกิริยา
ดําเนินไปจนถึงจุดสมบูรณ์แล้ ว ดังนันจึ
้ งเลือกใช้ ระยะเวลาในการให้ ความร้ อน 60 นาที เนื่องจากประหยัดเวลา
และพลังงาน
5. ความคงตัวของสีท่ เี กิดขึน้
ศึกษาความคงตัวของสีนํ ้าเงินที่เกิดขึ ้นพบว่า หากตังสารละลายทิ
้
้งไว้ ในสภาวะปกติที่มีแสง ค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารละลายจะลดลงประมาณร้ อยละ 1 เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัว่ โมง ดังนัน้ จึงแนะนําให้ วดั ค่าการ
ดูดกลืนแสงทันทีภายในเวลา 1 ชัว่ โมงหลังจากที่ได้ สารละลายสีนํ ้าเงิน อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถทําการวัดได้
ในทันที ควรเก็บสารละลายไว้ ในที่ที่มีการป้องกันแสง เนื่องจากจะช่วยรักษาค่าความเข้ มสีของสารละลายได้ โดย
ทําให้ คา่ การดูดกลืนแสงลดลงน้ อยกว่าร้ อยละ 1 ในระยะเวลา 6 ชัว่ โมง
ผลการตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีวิเคราะห์
1. ความเที่ยงของการวิเคราะห์ (Accuracy)
ทดสอบความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์ โดยเติมสารมาตรฐานกาบาเพนติน 3 ระดับความเข้ มข้ นที่ทราบ
แน่นอน ได้ แก่ 0.15, 0.20 และ 0.25 มิลลิโมลาร์ ลงไปในตัวอย่าง แล้ วนําไปวิเคราะห์ด้วยวิธีที่พฒ
ั นาขึ ้น พบว่า
ได้ คา่ % Recovery ของกาบาเพนตินส่วนที่เติมลงไปเป็ น 100.37, 100.59 และ 100.49% ตามลําดับ ซึง่ อยู่
ในช่วง 98 - 102% และเป็ นไปตามเกณฑ์การยอมรับที่กําหนดไว้ (ICH Guideline) จึงสรุ ปได้ วา่ วิธีวิเคราะห์มี
ความเที่ยง
2. ความแม่ นของการวิเคราะห์ (Presicion)
จากการทดสอบความแม่นของวิธีวิเคราะห์ โดยให้ ผ้ วู ิเคราะห์คนเดียวกันทําการวิเคราะห์ซํ ้าจํานวน 6
ครัง้ ภายในวันเดียวกัน (Repeatability) และทําการวิเคราะห์ซํ ้าในแต่ละวันภายในเวลา 3 วัน (Intermediate
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precision) พบว่าผลการวิเคราะห์ปริ มาณยาในวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์แคปซูลมีคา่ % Relative standard
deviation อยู่ในช่วง 0.04 – 0.63% ซึง่ น้ อยกว่า 2% (ICH Guideline) จึงสรุ ปได้ วา่ วิธีวิเคราะห์มีความแม่นยํา
3. ความจําเพาะเจาะจงของการวิเคราะห์ (Specificity)
ศึกษาผลรบกวนจากสารปรุ งแต่งในตํารับ เช่น แลกโตส เซลลูโลส ฯลฯ ตลอดจนสารปนเปื อ้ นตาม
ข้ อกําหนดในตํารายา พบว่าสารเหล่านี ้ไม่ทําปฏิกิริยาเกิดสีนํ ้าเงินกับเจนิพินเนื่องจากไม่มีหมูเ่ อมีนปฐมภูมิในสาร
ดังกล่าว นอกจากนี ้เมื่อมีสารเหล่านี ้เจือปนอยู่กบั ตัวยาที่ต้องการวิเคราะห์ พบว่าวิธีวิเคราะห์ยงั คงให้ ผลการ
วิเคราะห์ปริ มาณตัวยาได้ อย่างถูกต้ องด้ วยค่า % Recovery ในช่วง 98-102% (ICH Guideline) จึงสรุ ปได้ วา่ วิธีที่
พัฒนาขึ ้นมีความจําเพาะต่อตัวยากาบาเพนติน และไม่ถกู รบกวนจากสารเจือปนอื่นๆ ที่มกั อยู่ในตัวอย่างที่นํามา
วิเคราะห์
ผลการศึกษาวิธีการบําบัดของเสียที่เกิดขึน้ ด้ วยการดูดซับ
เมื่อใช้ แร่ เกลือจืดเขย่ากับสารละลายของเสียจากการวิเคราะห์ในอัตราส่วน 1:50 พบว่าสามารถดูดซับสี
ของสารละลายได้ มากกว่าร้ อยละ 95 ในระยะเวลาเพียง 2 นาที ดังนันแร่
้ เกลือจืดจึงเป็ นวัสดุซงึ่ หาได้ ง่าย ราคา
ถูกที่สามารถนํามาใช้ บําบัดของเสียได้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ง่าย และรวดเร็ ว ก่อนที่จะทิ ้งสูส่ ิ่งแวดล้ อม
ผลการทดสอบความเป็ นพิษของของเสียที่เกิดขึน้
จากการทดลองพบว่าของเสียที่ความเข้ มข้ นต่างๆ (0, 6.25, 12.5, 25, 50 และ 100 %v/v) ทังก่
้ อนและ
หลังการบําบัด ไม่ทําให้ เกิดการตายของไรกุ้ง แต่ทําให้ ปลาหางนกยูงบางส่วน โดยของเสียก่อนการบําบัดมีคา่
LC50 เท่ากับ 17% v/v ซึง่ จัดเป็ น “Slightly toxic waste” แต่เมื่อทําการบําบัดของเสียโดยกรรมวิธีการดูดซับแล้ ว
นําไปทดสอบความเป็ นพิษพบว่าค่า LC50 เพิ่มขึ ้นเป็ น 41% v/v และทําให้ ของเสียดังกล่าวจัดเป็ น “Non-toxic
waste” (Figure 5) จึงสรุปได้ วา่ ของเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ วมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในนํ ้า

Figure 5 The percentage mortality of guppy fishes at different concentrations of waste solutions
before (●) and after (○) the gypsum adsorption treatment.

สรุ ป

งานวิจยั นี ้สามารถพัฒนาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์หาปริ มาณกาบาเพนติน เพื่อใช้ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และเภสัชภัณฑ์ในอุตสาหรรมการผลิตยา
โดยอาศัยการเกิดสีกบั เจนิพินซึง่ เป็ นสารจากธรรมชาติและมีความ
ปลอดภัยได้ ประสบความสําเร็ จเป็ นครัง้ แรก และได้ ศกึ ษาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ปรับปรุ งขันตอนการ
้
วิเคราะห์ให้ มีประสิทธิภาพ ประหยัดสารและพลังงาน ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบตั ิงาน และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
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รวมทังยั
้ งได้ ออกแบบและพัฒนาวิธีการบําบัดของเสียที่เกิดขึ ้นจากปฏิบตั ิการ
พร้ อมตรวจสอบยืนยันความ
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ควบคูไ่ ปกับวิธีวิเคราะห์ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
จึงเป็ นต้ นแบบและมิติใหม่ของกระบวนการ
วิเคราะห์ยาหรื อสารแบบครบวงจรที่มิได้ เสร็จสิ ้นหรื อยุติลงเมือ่ ได้ วิธีการวิเคราะห์แล้ วเท่านัน้
แต่ยงั ใส่ใจและ
รับผิดชอบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นตามมาจากการปฏิบตั ิงานอีกด้ วย
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณโครงการปริ ญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และ
กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้ อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สนับสนุนทุนในการวิจยั
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