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Abstract
Attempt was made in this work to develop a device for blood cell counting. The concept of
capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D) first presented as detector for
capillary electrophoresis was employed. It has been proved in this work that the concept of C4D can
really be used for counting particles in micron sizes. It was clearly observed that C4D signal varies
accordingly to the size of particle. However the developed sensor was not successful when tested
with blood cells. It may be explained that the conductivity of the liquid carrier and the liquid inside
blood cells are not significantly different unlike poloystyrene particles. A paired emitter-detector
diode sensor (PEDD) was also made and tested with particle and cell counting and was found not
suitable for this purposes.
Some microfluidic platforms including cross injection analysis (CIA) and a flow system
consisted of syring pumps (sequential injection analysis or SIA) have also been designed and made
for focusing and the transport of particles and cells one by one through the tubular C4D detector.
However since the developed C4D and PEDD sensors are not suitable for blood cell counting, we
therefore employed these microfluidic platforms and the sensors for development of flow analysis
systems for chemical analysis. All together there are four international publications produced from
the use of developed microfluidic platforms and the syringe-based flow system.

Keyword: contactless conductivity, paired emitter-detector diode sensor, microfluidics, cross
injection analysis, sequential injection analysis, particle, cell, counting
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บทคัดย่อ

งานนี้ได้พยายามพัฒนาอุปกรณ์สาหรับตรวจจับและนับเม็ดเลือด ซึ่งได้พฒั นาอุปกรณ์อาศัย
หลักการแคพพาซิ ทีฟเพื่อตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้าแบบขั้วไฟฟ้าไม่สัมผัสสารละลาย หรื อ‘ซี โฟร์ ดี
ซึ่งเดิม ซีโฟร์ดี ได้ถูกพัฒนาเป็ นครั้งแรกสาหรับใช้การงานทางอิเลกโตรโฟเรซิส ในงานนี้ได้พิสูจน์
ให้เห็นว่าหลักการซี โฟร์ ดี สามารถตรวจจับอนุ ภาคได้จริ งและให้ขนาดสัญญาณที่แปรตามขนาด
อนุภาคเมื่อทดสอบด้วยอนุภาคโพลีสไตรี นสังเคราะห์ระดับไมครอน อย่างไรก็ตามเมื่อนาอุปกรณ์
ซี โฟร์ ดีที่พฒ
ั นาขึ้นแล้วนี้ ไปทดสอบตรวจจับอนุ ภาคเซลล์เม็ดเลือดแดง ไม่พบสัญญาณใดๆ ซึ่ ง
อาจจะเป็ นเพราะค่าการนาไฟฟ้าของของเหลวที่ใช้เป็ นของเหลวตัวพาและของเหลวภายในเซลล์ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ต่อมาได้ทดลองสร้างเซนเซอร์ แบบไดโอดคู่ หรื อ เพดด แต่เมื่อนามา
ทดสอบกับเซลล์กไ็ ม่เหมาะสมในการใช้งานเช่นกัน
ในงานนี้ นอกจากได้พยายามออกแบบและสร้างตัวตรวจจับและนับอนุ ภาค ยังได้พฒั นา
อุปกรณ์ ไมโครฟลูอิดิกส์ ท้ งั แบบ ครอสอิ นเจกชัน และแบบ ซี เควนเชี ยลอิ นเจกชันด้วย เพื่อใช้
สาหรับบีบให้การนาส่ งอนุ ภาคไหลเป็ นลาเส้นตรงเรี ยงเดี่ยวเข้าตัวตรวจวัด อย่างไรก็ดีในเมื่อได้
พัฒนาขึ้นแล้ว แต่ตวั ตรวจวัดไม่เหมาะสมและไม่สามารถจับสัญญาณอนุ ภาคเซลล์ได้ จึงได้นาทั้ง
อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกส์และอุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมดมาพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์แบบใหม่ได้ผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจานวน 4 เรื่ อง

คาสาคัญ: วัดค่าการนาไฟฟ้าแบบขั้วไฟฟ้าไม่สัมผัส ไดโอดคู่ ไมโครฟลูอิดิกส์ ครอสอินเจกชันอะนาลิซิส ซี เควน
เชียลอินเจกชัน อนุภาค เซลล์ การนับ
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บทที่ 1 บทนาและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความสาคัญของการนับเซลล์สาหรับงานวิ จยั ทางชีววิ ทยาและการวิ นิจฉัยโรค
การนับจานวนและการจาแนกชนิดของเซลล์ เม็ดเลือดมีความสาคัญมากสาหรับ
งานวิจยั ทางชีววิทยาและการวินิจฉัยโรค จานวนและขนาดของเซลล์เม็ดเลือดเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น
ที่สาคัญ มากสาหรับการวินิจฉัยโรคต่างๆ ในผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น จานวนเซลล์เม็ดเลือดแดง
(erythrocytes) ที่น้อยสามารถใช้บ่งบอกถึงโรคโลหิตจาง (anemia) ได้ และจานวนเซลล์เม็ด
เลือดขาว (leucocytes) ที่เพิม่ สูงขึ้นมากกว่าปกติสามารถใช้บ่งชี้ถึงการติดเชื้อและมะเร็งเม็ด
เลือ ดขาว (leukemia) จ านวนเซลล์ เ ม็ด เลือ ดแดง, เม็ด เลือ ดขาวและเกร็ด เลือ ดและการ
วินิจฉัยโรคทีเ่ กีย่ วข้องสามารถสรุปได้ตงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างของโรคบางชนิดในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ริมาณเม็ดเลือดผิดปกติ

Type of cell

Normal
cell count
( µL-1)

4.5x106
(female)
5.6x106
(male)
2. White Blood 3,000Cell
10,000
(Leukocyte)
1. Red Blood
Cell
(Erythrocyte)

3. Platelet

150,000 –
400,000

Disease occurring from abnormal cell
count
Lower than
Higher than
normal
normal

Cell size
6-8 µm

1. Anemia
2. Acute leukemia
3. Hemorrhage
4. Hemolysis
12-15 µm Leukopenia
(decreased
leukocyte) found
in viral disorder,
HIV, some anemia

1. Polycythemia
2. Myeloproliferative
disorder
3. Dehydration
Leukocytosis
(increased
leukocyte) found in
infection,
inflammation,
leukemia
Thrombocytopenia Thrombocytosis
(decreased
(increased platelet)
platelet)

2-3 µm

วิธดี งั ้ เดิมทีใ่ ช้นบั จานวนเซลล์เม็ดเลือดในโรงพยาบาลทัวไปคื
่ อ วิธเี ฮโมไซโตมิเตอร์
วิธนี ้ีใช้การนับจานวนเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ซ่งึ เป็ นวิธที ่คี ่อนข้างยุ่งยากและต้องการคนที่มี
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ความเชี่ยวชาญในการใช้งาน สาหรับโรงพยาบาลใหญ่จะมีเครื่องมือที่สามารถดาเนินการได้
อย่างอัตโนมัติ อย่างไรก็ดเี ครื่องมือเหล่านี้มรี าคาแพง ดังนัน้ การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการนับ
เซลล์ทม่ี รี าคาถูกและพกพาได้จงึ มีความสาคัญมาก [1-3]
1.2 เครื่องมือสาหรับการนับเซลล์ที่มีขายในเชิ งพาณิ ชย์
1.2.1 Hemocytometer
เครื่ อ ง Hemocytometer เป็ นวิ ธี ด ั ้ง เดิ ม ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การนั บ จ านวนเซลล์
Hemocytometer มีล ัก ษณะเป็ นกระจกสไลด์ ท่ีอ อกแบบมาอย่ า งพิเ ศษใช้ ค วบคู่ ก ับ กล้ อ ง
จุลทรรศน์ รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของ Hemocytometer [4] จากรูป Hemocytometer เจ้าหน้าที่
จะนับจานวนเซลล์ท่บี รรจุอยู่ในช่องที่มเี ส้นตาราง วิธีน้ีอาศัยแรงงานและผู้ เชี่ยวชาญในการ
ดาเนินงาน

รูปที่ 1 (a) Hemocytometer และ (b) ช่องตารางสาหรับการนับจานวนเซลล์
1.2.2 Flow cytometry
เครื่อง Flow cytometer เป็ นเครื่องมือทีม่ ขี นาดใหญ่และมีความซับซ้อนทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั
เป็ นอย่างดีสาหรับการนับจานวนเซลล์โดยอาศัยหลักการทางแสง [5] สารแขวนลอยของเซลล์จะ
ถูกฉีดเข้าไปในเครื่อง เซลล์จะไหลไปตามส่วนต่างๆ ของเครื่องเพื่อนับจานวน เครื่อง Flow
cytometer อาศัยแสงเลเซอร์ทม่ี คี วามยาวคลื่นต่างๆ กัน แสงเลเซอร์เหล่านัน้ จะตกกระทบลงบน
เซลล์ ท่ีไ หลผ่ า นต าแหน่ ง ตรวจวัด ทีล ะเซลล์ จากนั น้ เครื่อ งจะวัด สัญ ญาณ fluorescence,
scattered light และ transmitted light ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวน, ขนาดและรูปร่าง
ของเซลล์ หลักการทางานของเครือ่ งแสดงดังรูปที่ 2 เครือ่ ง Flow cytometer สามารถนับจานวน
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และจาแนกชนิดของเซลล์ต่างๆ ได้ในคราวเดียวกัน เนื่องจากอาศั ยหลักการการจับกันอย่าง
จาเพาะเจาะจงระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีทม่ี สี ารเรืองแสง fluorescence ติดอยู่ ราคาและ
ค่าการบารุงรักษาเครื่อง Flow cytometer มีราคาทีส่ งู มากๆ และยังต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญในการใช้
เครื่อง ด้วยข้อจากัดดังกล่าว ในพืน้ ทีช่ นบทจึงไม่สามารถมีเครื่อง Flow cytometer ใช้ได้ การทา
ให้เครือ่ งมีขนาดเล็กเป็ นไปได้ยากเนื่องจากระบบแสงทีใ่ ช้มคี วามซับซ้อน

รูปที่ 2 หลักการทางานของเครือ่ ง Flow cytometer

1.2.3 Coulter counter
นอกจากเครือ่ ง Flow cytometer ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว เครือ่ ง Coulter
counter เป็ นเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมใช้สาหรับการนับเซลล์อกี วิธหี นึ่งทีแ่ พร่หลายในท้องตลาด
เครือ่ ง Coulter counter อาศัยหลักการการผ่านสนามไฟฟ้ าระหว่างอิเล็กโทรด 2 อัน ทีว่ าง
ตรงกันข้ามกัน ดังแสดงในรูปที่ 3 เซลล์แต่ละเซลล์จะไหลผ่านช่องว่างระหว่างอิเล็กโทรด 2 อัน
จากด้านหนึ่งของภาชนะไปสูอ่ กี ด้านหนึ่ง การไหลของเซลล์ผา่ นสนามไฟฟ้ าทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
อิเล็กโทรด 2 อันนี้ จะทาให้สญ
ั ญาณทางไฟฟ้ าระหว่างอิเล็กโทรดเปลีย่ นแปลงไป [6-7] จาก
หลักการดังกล่าวจึงสามารถใช้นบั จานวนเซลล์ได้ ถึงแม้วา่ เครือ่ ง Coulter counter นี้จะให้ขอ้ มูล
ทีน่ ้อยกว่าเครือ่ ง Flow cytometer แต่เครือ่ ง Coulter counter มีราคาทีถ่ ูกกว่าและยังมีความ
เป็ นไปได้ในการทาให้เครือ่ งมีขนาดเล็กลง
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รูปที่ 3 หลักการทางานของเครือ่ ง Coulter counter [7]

1.3 Capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D)
Capacitively coupled contactless conductivity detection หรือ C4D เป็ นทีร่ จู้ กั ใน
งานทางด้านเคมีวเิ คราะห์เป็ นระยะเวลาหนึ่งซึ่งถูกใช้เป็ นตัวตรวจวัดแบบ universal สาหรับ
เทคนิ ค Capillary electrophoresis (CE) C4D อาศัย หลัก การการเชื่อ มต่ อ กัน ระหว่ า งไฟฟ้ า
กระแสสลับและ detection cell [8] เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการนาไฟฟ้ า หลักการวัด
ดังกล่าวส่งผลให้การสร้าง C4D detection cell ง่ายและอิเล็กโทรดมีความเสถียรสูงเนื่องจาก
อิเ ล็ก โทรดจะติด ตัง้ อยู่ บ ริเ วณภายนอกแต่ ย ัง สามารถวัด ค่ า การน าไฟฟ้ า ที่เ ปลี่ย นไปของ
สารละลายภายในท่อได้ รูปแบบของอิเล็กโทรดทีน่ ิยมใช้คอื เป็ นแบบ axial arrangement ซึง่ ถูก
นาเสนอสาหรับเป็ นตัวตรวจวัดใน CE โดย 2 กลุ่มวิจยั คือ Zemann’s [9] และ de Silva’s [10]
การจัดเรียงอิเล็กโทรดแบบ axial arrangement นัน้ ท่ออิเล็กโทรดที่ทาจากโลหะ 2 ท่อ จะถูก
นามาใช้ ดังแสดงในรูปที่ 4 [8, 11] ท่ออิเล็กโทรดสามารถทาได้จากเข็มฉีดยาหรือสามารถแต้ม
silver ink ลงบนท่อ capillary ได้ตามความเหมาะสม ดังแสดงในรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่ามีระยะห่าง
ระหว่างอิเล็กโทรดทัง้ 2 อันอยู่ ซึ่งโดยทัวไป
่ ระยะห่างนี้มคี ่าประมาณ 1 มิลลิเมตร จากการ
ทดลองพบว่าเมื่อระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดเพิม่ ขึน้ ความไวในการวัดการเปลีย่ นแปลงค่าการ
นาไฟฟ้ าจะลดลง
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รูปที่ 4 ลักษณะของ C4D แบบ axial arrangement ซึง่ ใช้สาหรับเป็ นตัวตรวจวัดในเทคนิค CE [8]

จากรู ป ของ C4D ในรู ป ที่ 4 ศัก ย์ ไ ฟฟ้ ากระแสสลับ จะถู ก จ่ า ยให้ ก ับ actuator
electrode ซึ่ง actuator electrode นี้ จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวเก็บประจุส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้ าไหล
เข้าไปในสารละลายทีอ่ ยู่ภายในท่อด้านใน กระแสไฟฟ้ าจะไหลและถูกตรวจวัดทีอ่ เิ ล็กโทรดอีก
อันหนึ่ง คือ pick-up electrode ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวเก็บประจุเช่นเดียวกัน หลักการการวัดค่ าการ
นาไฟฟ้ าด้วย C4D และ การคัดว่าการนาไฟฟ้ าแบบปกติไม่ต่างกันมากนัก อย่างไรก็ดี C4D
ต้องการความถีท่ ส่ี งู สาหรับการวัด รูปที่ 5a แสดงวงจรเสมือนของ C4D แบบ axial arrangement
จากรูปจะเห็นได้วา่ ในวงจรเสมือนจะมีตวั เก็บประจุเพื่มขึน้ มาอีกหนึ่งตัวซึง่ เกิดขึน้ จากอิเล็กโทรด
ทัง้ สอง เราเรียกตัวเก็บประจุน้ีว่า stray capacitance stray capacitance ทีเ่ กิดขึน้ นี้สามารถทา
ให้ลดลงได้โดยการทา shielding ระหว่างอิเล็กโทรดทัง้ สอง ดังแสดงในรูปที่ 5c จากรูปที่ 5b ช่วง
ความถีท่ ด่ี ที ส่ี ดุ สาหรับการวัดความต้านทานของสารละลายคือ บริเวณ R
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รูปที่ 5 (a) แสดงวงจรเสมือนของ C4D แบบ axial arrangement (b) ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้ าและความถีแ่ บบคลื่นไซน์ทจ่ี ่ายให้กบั C4D และ (c) การลด stray capacitance ด้วย
การทา shielding [11]

1.2ระบบฉี ดสารระดับไมโครลิ ตรราคาประหยัด “ครอสอิ นเจคชันอะนาไลซิ ส” หรือ ซีไอ
เอ (Cross Injection Analysis หรื อ CIA) ส าหรับ การน าส่ ง อนุ ภ าคขนาดเล็ก เพื่ อ การ
ตรวจจับและสาหรับการผสมสารภายในท่อขนาดเล็กเพื่อการวิ เคราะห์
ในปี 1975 Ruzicka และ Hansen [12] ได้น าเสนอเทคนิ คการวิเ คราะห์ทางเคมี
Flow injection analysis (FIA หรื อ FI) เป็ นครัง้ แรก หลัง จากนั ้น เป็ นต้ น มา มี ก ารตี พิ ม พ์
ผลงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิค FIA และเทคนิคอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องออกมาเป็ นจานวนมาก
[13-15] ระบบ FIA สามารถทาเป็ นแบบระบบ reversed-FIA [16-17] ได้ โดยการฉีดรีเอเจนต์ลง
ในกระแสของสารตัวอย่าง การทาแบบนี้ส่งผลให้ความไวในการวิเคราะห์มากกว่าระบบ FIA
แบบปกติ [18] ในปี 1990 Ruzicka และ Marshell ได้นาเสนอเทคนิค FIA รุน่ ที่ 2 คือ Sequential
injection analysis หรือ SIA [19] ซึ่ง การด าเนิ น งานทัง้ หมดเป็ นแบบอัต โนมัติค วบคุ ม โดย
คอมพิวเตอร์ สาหรับเทคนิค SIA ท่อนของสารตัวอย่างและรีเอเจนต์จะถูกดูดด้วย syringe pump
เป็ นลาดับโดยการเลือกของ selection valve เข้าไปเก็บไว้ใน holding coil ลาดับถัดมาท่อนสาร
ทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าจะถูกผลักสู่ตวั ตรวจวัด Ruzicka ยังได้นาเสนอเทคนิค Lab-on-valve (LOV) อีก
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ด้วย เพือ่ ขยายขีดความสามารถของ เทคนิค SIA ทาให้สามารถควบคุมการไหลของสารในระดับ
ไมโครลิตรหรือน้อยกว่านัน้ ได้ โดยการสร้าง platform ทีท่ าจาก acrylic และถูกติดตัง้ ที่ selection
valve [20-22] Platform จะทาหน้าทีเ่ ชื่อมต่อกับช่องทางเดินของสารละลายต่างๆ และ flow cell
สาหรับการตรวจวัด เทคนิค LOV บางครัง้ เรียกว่า เทคนิค SI-LOV หรือ µSI-LOV [23] ในปี
2004 Grudpan ได้นาเสนอเทคนิคทางเลือกใหม่ คือ Lab-at-valve (LAV) [24] เทคนิค LAV มี
ลัก ษณะคล้า ยกับ เทคนิ ค LOV คือ ใช้ syringe pump ในการควบคุ ม การไหลของสารละลาย
ต่างกันที่ เทคนิค LOV ไม่ใด้ดดั แปลง selection valve ด้วย platform ซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่มี
ความแม่นยาสูงในการสร้าง แต่จะใช้ potentiometric flow cell ที่สร้างเอง [25] หรือ pipette tip
สาหรับการแยกของเหลวทีไ่ ม่ผสมกัน [26] ติดตัง้ โดยตรงทีช่ อ่ งของ selection valve แทน
นอกจากนี้ ยังมีเทคนิค FIA และเทคนิคอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องได้ถูกพัฒนาและนาเสนอ
อย่างต่ อเนื่ อง ในปี 1999 Cerda และ คณะได้เสนอเทคนิ ค multi-syringe flow analysis หรือ
MSFIA [27] Reis และคณะได้เสนอเทคนิคการไหลแบบ multicommutation flow analysis หรือ
MCFIA [28] ในปลายปี 2002 Santos และคณะ ได้เสนอเทคนิค multi-pumping flow analysis
(MPFIA) [29] เมื่อไม่นานมานี้ ในปี 2010 คณะวิจยั จากประเทศญี่ป่ ุน ได้นาเสนอระบบลูกผสม
ระหว่าง FIA, SIA และ multicommutation คือ simultaneous injection effective mixing analysis
หรือ SIEMA [30]
งานวิจยั ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาวิธวี เิ คราะห์อาศัยหลักการไหลแบบใหม่ คือ ครอส
อินเจคชันอะนาไลซิส หรือ ซีไอเอ (Cross injection analysis หรือ CIA) สาหรับการนาส่งอนุภาค
ขนาดเล็กเพื่อการตรวจจับและสาหรับการผสมสารภายในท่อขนาดเล็กเพื่อการวิเคราะห์ CIA
platform ทามาจาก ชิ้นงาน acrylic ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกเจาะให้เป็ นช่องให้สารละลายไหล
ผ่าน CIA platform ประกอบไปด้วยช่องจานวน 1 ช่อง ในแนวแกน x และช่องอีกจานวน 4 ช่อง
ตัง้ ฉากกับช่องแรกในแนวแกน y สารตัวอย่างและรีเอเจนต์จะถูกฉีดเข้าสู่ CIA platform พร้อม
กันทัง้ หมดผ่านทางช่องทัง้ 4 ในแนวแกน y ซึ่งต่างจากเทคนิค SIA และ multicommutation ที่
สารทัง้ หมดจะถูกฉีดเข้าสู่ระบบทีละชนิด สารทัง้ หมดจะมาผสมกันในช่องแนวแกน x อีกทัง้
คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้รปู แบบการไหลแบบ cross-flow เพือ่ เพิม่ ความไวในการวิเคราะห์อกี ด้วย
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1.3 ตัว ตรวจวัดแบบไดโอดคู่ (Paired emitter-detector diode หรือ PEDD) ในระบบท่ อ
ระบบซีเควนเชียลอิ นเจกชัน
โดยทัว่ ไป Light emitting diodes หรือ LEDs ได้ถู ก ใช้เ ป็ นแหล่ ง ก าเนิ ด แสงใน
เครื่องสเปคโตรมิเตอร์แบบพกพาเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อย อีกทัง้ หลอด LEDs ยังมีช่วง
สเปคตรัมการเปล่งแสงที่แคบ (ประมาณ ±40 nm) ส่งผลให้สามารถเลือกค่าความยาวคลื่นได้
อย่างจาเพาะเจาะจงโดยไม่จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ monochromator หรือ filter ซึง่ มีราคาแพง [31]
อย่างไรก็ดี หลอด LEDs ยังสามารถใช้เป็ นตัวตรวจวัดแสงได้อกี ด้วย [32-33] Paired emitterdetector diode หรือ PEDD คือ เซนเซอร์ทางแสงราคาถูกทีป่ ระกอบไปด้วยคู่หลอด LEDs โดย
หลอดหนึ่งถูกใช้เป็ นแหล่งกาเนิดแสง (LED emitter) และ อีกหลอดใช้เป็ นตัวตรวจวัดแสง (LED
detector) การใช้ PEDD เป็ นเซนเซอร์ทางแสงน่าสนใจมากเนื่องจากมีราคาถูก, มีขนาดเล็กและ
มีชว่ งความยาวคลื่นให้ใช้ในช่วงกว้างตัง้ แต่ชว่ ง UV ถึง near-infrared (380-900 nm)
การใช้ PEDD สาหรับการวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ได้ถูกนาเสนอเมื่อ
ต้ น ปี 2004 โดย Diamond และคณะได้ ใ ช้ PEDD เป็ นเซนเซอร์ ท างแสงส าหรับ การวัด สี
(Colorimetric analysis) ของสารทีม่ สี เี พื่อการวัดค่าพีเอช [34] ตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา PEDD ได้ถูก
นาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทัง้ งานทางด้านสิง่ แวดล้อม เช่น การวัดปริมาณโลหะหนัก [35]
และการวัดปริมาณฟอสเฟต [36] ในตัวอย่างน้ า และงานทางด้านการวิเคราะห์ทางชีวภาพ เช่น
การวัปริมาณฮีโมโกลบิน [37] และการวัด alkaline phosphatase activity [38-40] PEDD ยังถูก
น าไปประยุ ก ต์ใ ช้เ ป็ นตัว ตรวจวัด ใน post column HPLC [41] และ IC [42-43] ยิ่ง ไปกว่ า นัน้
PEDD ทีไ่ ด้ดดั แปลงรูปแบบทางเดินแสงยังสามารถใช้เป็ นตัวตรวจวัด fluorescence ได้อกี ด้วย
การใช้ PEDD สาหรับการวัด fluorescence ตีพมิ พ์ครัง้ แรกในปี 2010 สาหรับการวัดปริมาณ
ควินินในเครื่องดื่ม [44] ตัวอย่างอื่นๆ ในการใช้ PEDD สาหรับการวัด fluorescence คือ การวัด
ปริมาณแคลเซียมโดยอาศัยปฏิกริ ยิ าการเกิดสารเชิงซ้อนกับ calcein [45-46]
ปรากฏการณ์การหักเหแสงและการกระเจิงแสงเป็ นวิธที างเลือกทีม่ ปี ระโยชน์ในทาง
เคมีวเิ คราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวัดสารตัวอย่างที่มสี เี นื่องจากเราสามารถเลือกความยาว
คลื่นทีส่ ารมีสไี ม่ดูดกลืนได้ หลักการการวัดการหักเหของแสงบริเวณรอยต่อของของเหลว หรือ
เรีย กว่า ปรากฏการณ์ ช ลีเ รนท์ สามารถน ามาประยุก ต์ใ ช้เ ป็ น ตัว ตรวจวัด ในเทคนิ ค Liquid
chromatography [47] และ Capillary electrophoresis [48] ยิง่ ไปกว่านัน้ หลักการดังกล่าวยังถูก
นามาประยุกต์ใช้เป็ นตัวตรวจวัดในเทคนิค flow analysis อีกด้วย สาหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
น้ าตาลซูโครส [49-50], แอลกอฮอล์ [51] และไกลคอล [52] อีกวิธหี นึ่งสาหรับการวิเคราะห์สารที่
มีสคี อื การวัดการกระเจิงแสงของอนุ ภาคคอลลอยด์ หรือ วิธกี ารวัดความขุน่ (Turbidimetry) [53]
วิธนี ้ีได้ถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายโดยอาศัยหลักการการสังเคราะห์อนุ ภาคคอลลอยด์ทเ่ี กิดจาก
การท าปฏิกิริย ากับ รีเ อเจนต์ท่ีเ หมาะสม การประยุ ก ต์ใ ช้วิธีด ัง กล่ า วควบคู่ก ับ เทคนิ ค flow
15

analysis จะทาให้วธิ ีวเิ คราะห์เป็ นแบบอัตโนมัติ เทคนิคดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นและนาไปใช้
วิเคราะห์ในตัวอย่างทางด้านสิง่ แวดล้อม [54] ตัวอย่างทางชีวภาพ [55] และตัวอย่างอาหาร [56]
งานวิจยั ชิ้นนี้ได้นาเสนอการใช้ PEDD สาหรับตรวจวัดอนุ ภาคและได้ทดลองต่อ
เพิม่ เติมสาหรับใช้ในการวัดปรากฏการณ์ชลีเรนท์และการวัดความขุ่ นในระบบการไหลเป็ นครัง้
แรก คณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกตัวอย่างสาธิตศักยภาพการใช้ PEDD เพื่อการวัดปริมาณน้ าตาลซูโครส
ด้วยหลักการชลีเรนท์และฟอสเฟตด้วยหลักการวัดความขุน่ ด้วยการนาฟอสเฟตไปสร้างตะกอน
เพื่อแสดงความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวสาหรับการควบคุมคุณภาพเครื่องดื่ม
น้าอัดลม
หมายเหตุ ต่อไปนี้บรรยายถึงความสาคัญในการวัดระดับน้ าตาลซูโครสและระดับฟอสเฟตใน
เครือ่ งดื่ม
ราคาของอ้อยทีเ่ ก็บเกีย่ วได้นนั ้ จะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณน้ าตาลซูโครสทีพ่ บในน้ าอ้อยดิบ
อ้อยจะมีราคาสูงขึน้ เมื่อพบน้ าตาลซูโครสในปริมาณมาก โดยปกติแล้ว น้ าตาลซูโครสในน้ าอ้อย
ดิบจะพบในปริมาณ 8-16 Brix [57] ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลจะมีการวัดปริมาณน้ าตาล
ซู โ ครสก่ อ นที่จ ะส่ ง เข้า โรงงาน วิธีท ัว่ ไปที่ใ ช้ ว ัด ปริม าณน้ า ตาลซู โ ครสในน้ า อ้ อ ยคือ วิธี
Polarimetry [57] ในการวัด ขัน้ แรกน้ าอ้อยจะถูกเติม lead acetate เพื่อกาจัดเส้นใยและมลทิน
ด้วยวิธีการตกตะกอน จากกนัน้ จะนาไปกรองด้วย cellulose membrane ก่อนนาไปวิเคราะห์
ขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่างดังกล่าวใช้เวลาทัง้ หมดประมาณ 20 นาที
มีวธิ วี เิ คราะห์ปริมาณน้ าตาลซูโครสในน้ าอ้อยหลายวิธไี ด้ถูกพัฒนาขึน้ วิธี Liquid
chromatography ควบคู่กบั การตรวจวัดแบบ differential refractometry ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการ
วัดปริมาณน้ าตาลซูโครสโดยใช้คอลัมน์แบบ carbohydrate [58] และ ion-exchange [59] วิธกี าร
วัด แบบ attenuated total reflectance fourier-tranform infrared spectrometry ควบคู่ ก ับ การ
ประมวลผลแบบ multivariate analysis ได้ถูกใช้วดั ปริมาณน้ าตาลซูโครสที่ absorption band ที่
800-1250 cm-1 [60] การวัด น้ า ตาลซูโ ครสโดยวิธี Thermometry อาศัย หลัก การที่ว่า น้ า ตาล
ซู โ ครสจะเกิด ปฏิกิริย าไฮโดรลิซิส ด้ว ยเอนไซม์ท่ีตึง อยู่บ น sensing thermistor ความร้อ นที่
เกิดขึน้ จากปฏิกริ ยิ าดังกล่าวจะถูกวัดเปรียบเทียบกับ reference [61] มีรายงานวิจยั การพัฒนา
วิธีการวัดน้ าตาลซูโครสในน้ าอ้อยด้ว ยเทคนิ ค flow analysis (FI) ตีพิมพ์ออกมาจานวนหนึ่ง
Zagatto และคณะพัฒนาวิธี flow analysis โดยใช้ spectrophotometer เป็ นตัวตรวจวัด [62] วิธี
FI-gravimetry ได้ถูกพัฒนาขึน้ มา โดยอาศัยการชังน
่ ้ าหนักอย่างต่อเนื่องของตะกอน Cu2O ที่
สะสมอยู่บน filtration unit ทีว่ างอยู่บนเครื่องชัง่ ตะกอน Cu2O เกิดจากการทาปฏิกริ ยิ าระหว่าง
น้าตาลและ Fehling reagent [63] คณะวิจยั รายงานวิธี FI คูก่ บั piezoelectric transducer น้าตาล
ซูโครสจะเปลีย่ นความถีข่ อง piezoelectric quartz crystal ที่ 10 MHz เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงของ
ความหนืดและความหนาแน่นของตัวอย่าง [64]
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หลังจากการประเมินราคาอ้อยด้วยการวัดปริมาณน้ าตาลซูโครสในน้ าอ้อยดิบดังได้
กล่าวมาแล้วนัน้ อ้อยจะถูกส่งเข้าโรงงานเพื่อคัน้ น้ าอ้อยดิบ น้ า อ้อยดิบที่ได้จะมีสเี หลืองขุ่นซึ่ง
ต้องทาให้น้าอ้อยนัน้ ใสก่อนทีจ่ ะส่งไปผลิตเป็ นน้ าตาลต่อไป การทาให้น้ าอ้อยใสขึน้ ทาได้โดยการ
เติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์เพื่อตกตะกอนแคลเซียมฟอสเฟต [65] ตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตที่
เกิ ด ขึ้ น จะก าจัด อนุ ภ าคแขวนลอยและสารมี สี ฟอสเฟตในน้ า อ้ อ ยดิ บ จะ อยู่ ใ นรู ป ของ
orthophosphate PO43- การวัดปริมาณฟอสเฟตเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับกระบวนการทาให้น้ าอ้อย
ใส ในอุตสาหกรรมน้ าตาลจะรายงานปริมาณฟอสเฟตในรูปของปริมาณ P2O5 เนื่องจากในวิธี
มาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์ฟอสเฟตในน้ าอ้อยจะมีขนั ้ ตอนการเตรียมตัวอย่างด้วยการเผาซึง่
จะเปลีย่ น orthophosphate PO43- ให้กลายเป็ น P2O5
ปริมาณฟอสเฟตที่แนะนาในน้ าอ้อยคือ 300-400 mg P2O5 L-1 ปริมาณฟอสเฟตที่
ต่ าเกินไปจะทาให้น้ าอ้อยใสได้ยากซึ่งแก้ปัญหาโดยการเติมกรดฟอสฟอริกเพิม่ เติม ปริมาณ
ฟอสเฟตทีม่ ากเกินไปจะทาให้กาจัดออกยากและยังทาให้เกิดตะกรันในภาชนะด้วย [65] ดังนัน้
จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องวัดปริมาณฟอสเฟต วิธปี กติทใ่ี ช้วดั คือวิธกี ารวัดสี molybdenum blue
ในวิธีน้ีมกี ารใช้สารรีดวิ ซ์ ซึ่งมีด้วยกันหลายชนิด เช่น ascorbic acid [66], stannous chloride
[67], 1-amino-2-naphthol-4-sulfuric acid [68] แ ล ะ sodium sulphide [69] วิ ธี Ion
chromatography ได้ถูกใช้สาหรับการวิเคราะห์ฟอสเฟตเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของ silicate
และสารมีสใี นน้าอ้อย [70]
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น ปริมาณน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟตเป็ น 2 ตัวแปรทีส่ าคัญ
สาหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลทีจ่ าเป็ นต้องวิเคราะห์ปริมาณ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ายังไม่มวี ธิ วี ดั สองตัวแปรดังกล่าวในคราวเดียวกัน คณะผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาวิธี Sequential
injection analysis สาหรับการวัดปริมาณน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟตในน้ าอ้อยในคราวเดียวกัน
สาหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาล น้ าตาลซูโครสจะวัดด้วยวิธชี ลีเรนท์เอ็ฟเฟกท์
และฟอสเฟตจะวัดด้วยวิธี molybdenum blue ในงานนี้ได้ใช้โจทย์น้ีสาธิตการใช้ PEDD เป็ นตัว
ตรวจวัดแบบใหม่สาหรับวัดสารเหล่านี้ก่อนนาไปทดสอบการนับอนุภาค
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บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ของโครงการเป็ นดังต่อไปนี้
2.1 ออกแบบและสร้ า งอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด ค่ า การน าไฟฟ้ าชนิ ด ไม่ ส ั ม ผั ส สารละลาย
(Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detector) หรือ ซีโฟร์ดี (C4D) ควบคู่กบั
ระบบการไหลแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ซโี ฟร์ดที อ่ี อกแบบสามารถสร้างได้เองในห้องปฏิบตั กิ าร
ราคาถูก มีขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถนาไปใช้ได้ทงั ้ ในภาคสนามและในห้องปฏิบตั กิ าร ซึง่
สามารถแบ่งเป็ นวัตถุประสงค์ยอ่ ยได้ดงั นี้
2.1.1 ออกแบบและสร้างหัวตรวจวัดซีโฟร์ดี (C4D) อย่างง่าย เพื่อใช้ทดสอบ
ความเป็ นไปได้ของหลักการสาหรับการตรวจจับอนุ ภาคและนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการ
ตรวจจับอนุ ภาคขนาดมิลลิเมตร
2.1.2 ออกแบบและสร้างหัวตรวจวัดซีโฟร์ดี (C4D) ให้มลี กั ษณะพิเศษเพื่อให้
เหมาะสมสาหรับเป็ นเครือ่ งมือตรวจวัดอนุภาคขนาดไมครอนและนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการ
นับจานวนเม็ดเลือดเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการวินิจฉัยโรค
2.2 ออกแบบและสร้างระบบฉีดสารระดับไมโครลิตรราคาประหยัด ที่มชี ่อื ว่า ครอสอินเจค
ชันอะนาไลซิส หรือ ซีไอเอ (Cross Injection Analysis หรือ CIA) สาหรับการนาส่งอนุ ภาค
ขนาดเล็กเพือ่ การตรวจับและสาหรับการผสมสารภายในท่อขนาดเล็กเพือ่ การวิเคราะห์
2.3 ออกแบบและสร้างตัวตรวจวัดแบบไดโอดคู่ (Paired emitter-detector diode หรือ PEDD)
ควบคู่กบั ระบบซีเควนเชียลอินเจกชัน เพื่อทดสอบการตรวจจับอนุ ภาค และพัฒนาไปใช้
สาหรับการวัดปริมาณทางเคมีแบบอื่นๆ
2.4 ออกแบบระบบซีเควนเชียลอินเจกชัน เพื่อควบคุมระบบไหลของท่อและนาส่งอนุ ภาคเข้า
สูต่ วั ตรวจวัดแบบทีค่ วบคุมได้อตั โนมัตดิ ว้ ยคอมพิวเตอร์
2.5 เพื่อเป็ นการพัฒนาและเตรียมกาลังคนให้มคี วามรู้ ความชานาญในการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กบั ภาคอุตสาหกรรม โครงการนี้มกี ารเตรียมการเพื่อรองรับได้ทุกระดับ
คือ ระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงระดับนักวิจยั รุน่ ใหม่ทเ่ี ป็ นอาจารย์นกั วิชาการทางาน
ด้านการเรียนการสอนและการวิจยั ในมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3 วิธีการทดลอง
3.1 ออกแบบและสร้างหัวตรวจวัดซี โฟร์ดี (C4D) อย่างง่าย สาหรับการตรวจจับอนุภาค
ขนาดมิ ลลิ เมตร
หัวตรวจวัดซีโฟร์ดเี ป็ นตัวตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้ าของสารละลายชนิดอิเล็กโทรดไม่
สัมผัสกับสารละลาย เมื่อองค์ประกอบของสารละลายเปลีย่ นแปลงไปจะส่งผลโดยตรงกับค่าการ
น าไฟฟ้ า ของสารละลายนั น้ เมื่อ สารละลายในส่ ว นนั น้ ไหลผ่ า นซีโ ฟร์ดีก็จ ะมีส ัญ ญาณการ
เปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้ าเกิดขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาหลักการพื้นฐานนี้มาประยุกต์ใช้ในการตรวจจับ
อนุภาค งานวิจยั ในส่วนนี้ได้ทดสอบความเป็ นไปได้เบือ้ งต้นในการใช้หวั ตรวจวัดซีโฟร์ดตี รวจจับ
อนุ ภาค ซีโฟร์ดีท่ีใ ช้ใ นงานนี้ สร้างขึ้นมาจากท่อแก้ว รูปตัวยูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
(inner diameter, id) เท่ า กับ 5.5 มิล ลิเ มตร และขนาดเส้น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางภายนอก (outer
diameter, od) เท่า กับ 8.0 มิล ลิเ มตร อิเ ล็ก โทรดท ามาจากเทปกาวอะลู มิเ นี ย มขนาด 1 x 1
เซนติเมตร จานวน 2 ชิน้ แปะในทิศทางตรงกันข้ามซึง่ กันและกันรอบท่อแก้ว อิเล็กโทรดทัง้ สอง
จะถูกเชื่อมต่อด้วยสายไฟสาหรับส่งสัญญาณไฟฟ้ าเข้าและออก ท่อแก้วในส่วนทีม่ อี เิ ล็กโทรดนี้จะ
วางอยู่ในกล่องโลหะเพื่อป้ องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก รูปของหัวตรวจวัดซีโฟร์ดอี ย่าง
ง่ายสาหรับตรวจจับอนุภาคแผนภาพแสดงเครือ่ งมือแสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 แสดงหัวตรวจวัดซีโฟร์ดอี ย่างง่ายและแผนภาพเครื่องมือสาหรับการตรวจจับและจาแนก
ขนาดของอนุภาคระดับมิลลิเมตร
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จากรูป ที่ 6 จะเห็น ได้ว่า เครื่อ ง Function generator จะป้ อ นสัญ ญาณไฟฟ้ า
กระแสสลับความถี่ 100 kHz ความต่างศักย์ 60 Vpp ให้กบั input electrode สัญญาณทางไฟฟ้ าที่
ได้จาก output electrode จะส่งผ่านไปยังเครื่อง amplifier เพื่อขยายขนาดและแปลงสัญญาณ
จากนัน้ สัญญาณทางไฟฟ้ าทีไ่ ด้จะถูกบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์
ในการทดสอบความสามารถของหัว ตรวจวัดซีโฟร์ดีในการตรวจจับอนุ ภ าค
เริม่ ต้นจากการเติมน้ ามันซิลโิ คนลงในหลอดแก้วรูปตัวยูจนเต็ม จากนัน้ จึงค่อยๆ ปล่อยลูกเหล็ก
ขนาดต่างๆ ทีละลูกลงสู่ท่อแก้ว ลูกเหล็กจะค่อยๆ เคลื่อนทีผ่ ่านหัวตรวจวัดซีโฟร์ดตี ามแรงโน้ม
ถ่วงของโลกโดยมีน้ ามันซิลโิ คนเป็ นตัวพาและช่วยชะลอความเร็วของการเคลื่อนทีข่ องลูกเหล็ก
จากนัน้ บันทึกสัญญาณทีเ่ กิดขึน้
3.2 ออกแบบและสร้างหัวตรวจวัดซีโฟร์ดี (C4D) สาหรับตรวจวัดอนุภาคขนาดไมครอน
งานวิจ ัย ชิ้น นี้ มีจุ ด ประสงค์ท่ีต้อ งการจะวัด อนุ ภ าคขนาดไมครอนที่มีเ ส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางของอนุ ภาคอยูใ่ นช่วงตัง้ แต่ 3-20 ไมครอน โดยทัวไปหั
่ วตรวจวัดซีโฟร์ดจี ะมีระยะห่าง
ระหว่ า งอิเ ล็ก โทรดทัง้ สอง (Actuator และ Pick-up Electrode) อยู่ ใ นช่ ว งมิล ลิเ มตร ซึ่ง ไม่
เหมาะสมสาหรับการวัดอนุ ภาคขนาดไมครอนที่เปลี่ยนค่าการนาไฟฟ้ าของสารละลายไปเพียง
เล็กน้ อย เมื่ออนุ ภาคไหลผ่านหัว ตรวจวัด ซีโ ฟร์ดี ดังนัน้ ขัน้ ต้นได้ทาการออกแบบและสร้า ง
หัวตรวจวัดซีโฟร์ดใี ห้มลี กั ษณะที่เหมาะสมสาหรับการวัดอนุ ภาค ความพิเศษของหัวตรวจวัด
ซีโฟร์ดที อ่ี อกแบบและสร้างขึน้ นี้คอื ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดทัง้ สอง มีความกว้างเท่ากับ 16
ไมครอน ซึ่งคาดว่าจะมีค วามไวมากพอที่จะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงเมื่ออนุ ภาคไหลผ่าน
หัวตรวจวัดได้ หัวตรวจวัดซีโฟร์ดที ส่ี ร้างขึน้ แสดงดังรูปที่ 7
ขัน้ ต้น ได้ท าการออกแบบและสร้า งหัว ตรวจวัด ซีโ ฟร์ดีใ ห้มีล ัก ษณะที่เ หมาะสม
สาหรับการวัดอนุภาคขนาดไมครอน ดังแสดงในรูปที่ 7a จากรูป Ferrule 1 และ 2 ทาหน้าทีเ่ ป็ น
Actuator และ Pick-up Electrode ทามาจากท่อโลหะขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
360 ไมครอน ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดทัง้ สองมีค่าเท่ากับ 16 ไมครอน ซึ่งระยะห่างนี้ถูก
กาหนดโดยแผ่นฟิ ลม์ โพลิเอสเตอร์ทด่ี า้ นหนึ่งถูกเคลือบด้วยอลูมเิ นียมจานวน 2 แผ่น (ความหนา
แผ่นละ 8 ไมครอน) ที่หนั ด้านอลูมเิ นียมเข้าหากัน อุปกรณ์ทงั ้ หมดถูกยึดไว้ด้วยแผ่นวงจร 2
แผ่นประกบกัน จากนัน้ สอดท่อแคพิลลารีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 ไมครอนผ่าน
อิเล็กโทรดทัง้ สองเพื่อเป็ นทางเดินให้สารละลายอนุ ภาคไหลผ่านหัวตรวจวัดซีโฟร์ดี อุปกรณ์
ทัง้ หมดบรรจุอยูใ่ น Faraday case ดังแสดงในรูปที่ 7b
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รูปที่ 7 หัวตรวจวัดซีโฟร์ดที ่อี อกแบบขึน้ สาหรับการวัดอนุ ภาคขนาดไมครอน (a) ไดอะแกรม
แสดงส่วนต่างๆ ของหัวตรวจวัด และ (b) ภาพหัวตรวจวัดซีโฟร์ดี
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ทาการทดสอบเบือ้ งต้นถึงความสามารถของหัวตรวจวัดซีโฟร์ดที ส่ี ร้างขึน้ ในการวัด
อนุภาค โดยทดสอบกับอนุภาคขนาด 8, 10 และ 15 ไมครอนทีล่ ะลายอยูใ่ นสาระละลายฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ซาลีน (PBS) ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ pH เท่ากับ 7.4 สารละลายของอนุ ภาคขนาด
ต่างๆ จะถูกปั น่ เหวีย่ งให้เข้ากันเป็ นอย่างดีและบรรจุอยูใ่ นกระบอกฉีดยาพลาสติก ไซรินจ์ปัม้ จะ
ผลักสารละลายให้ไหลผ่านเข้าไปในท่อแคพิลลารีท่ ต่ี ่ออยู่กบั หัวตรวจวัดซีโฟร์ดี ดังแสดงในรูปที่
8

รูปที่ 8 แสดงชุดเครื่องมืออย่างง่ายสาหรับการตรวจวัดอนุ ภาคขนาดไมครอนด้วยหัวตรวจวัด
ซีโฟร์ดี
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3.3 ระบบฉี ดสารระดับไมโครลิ ตรราคาประหยัด “ครอสอิ นเจคชันอะนาไลซิ ส” หรือ
ซี ไ อเอ (Cross Injection Analysis หรื อ CIA) ส าหรับ การน าส่ ง อนุ ภ าคขนาดเล็ก เพื่ อ
การตรวจับและสาหรับการผสมสารภายในท่อขนาดเล็กเพื่อการวิ เคราะห์
อุปกรณ์ซไี อเอ หรือ ซีไอเอแพลตฟอร์ม สร้างขึน้ มาจากแท่งพลาสติกอะคริลกิ ทรง
สีเ่ หลีย่ มมุมฉาก ขนาด 1.5 x 5.0 x 3.0 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ดังแสดงในรูปที่ 9a จาก
รูปที่ 9b จะเห็นได้ว่า ซีไอเอแพลตฟอร์มจะถูกเจาะให้เป็ นท่อทรงกระบอก 2 ทิศทางตัง้ ฉากซึง่
กันและกัน คือ ทิศทางในแนวแกน x (แนวนอน) จานวน 1 ท่อ (ท่อที่ 5) ซึ่งถือว่าเป็ นท่อหลัก
สาหรับสารตัวพาเพื่อนาส่งสารทัง้ หมดเข้า สู่ตวั ตรวจวัด และทิศทางในแนวแกน y (แนวตัง้ )
สาหรับฉีดสารตัวอย่างและรีเอเจนต์ ท่อในแนวแกน y จะถูกเจาะทะลุผา่ นท่อในแนวแกน x ทาให้
เกิด จุ ด ตัด ของท่อ ทัง้ สองแนวซึ่ง บริเ วณรอยต่ อ นี้ จ ะเป็ น ตัว ควบคุ ม ปริม าตรของการฉี ด สาร
ตัวอย่างและรีเอเจนต์ ซีไอเอแพลตฟอร์มสามารเปลีย่ นแปลงปริมาตรของการฉีดสารตัวอย่างให้
เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้โดยการเพิม่ หรือลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านทีใ่ ช้เจาะซีไอเอ
แพลตฟอร์ม ท่อในแนวแกน x สามารถเพิม่ หรือลดจานวนได้ขน้ึ อยู่กบั วัตถุประสงค์ของการใช้
งาน เช่น เจาะท่อในแนวแกน x จานวน 1 ท่อ เพื่อใช้สาหรับการฉีดตัวอย่างเลือดหรือสารละลาย
ของอนุ ภาคขนาดเล็กเพียงอย่างเดียวเพื่อการตรวจนับ อย่างไรก็ดี ในงานนี้ได้ทดสอบสมรรถนะ
ของเทคนิคซีไอเอ โดยใช้ท่อแนวแกน x จานวน 4 ท่อ (ท่อที่ 1-4) สาหรับการวิเคราะห์ปริมาณ
Fe(II), Fe(III) และเหล็กทัง้ หมด ซึ่งท่อทัง้ 4 ท่อใช้สาหรับฉีดสารมาตรฐานเหล็กความเข้มข้น
ต่ า ง ๆ ห รื อ ส า ร ตั ว อ ย่ า ง , ส า ร ล ะ ล า ย บั ฟ เ ฟ อ ร์ (Acetate buffer pH 5.3), ส า ร รี ดิ ว ซ์
(Hydroxylamine) และ สารรีเ อเจนต์ (1,10-phenanthroline) รูป จริง ของซีไ อเอแพลตฟอร์มที่
นาเสนอในงานนี้แสดงดังรูป 9c
ซีไอเอแพลตฟอร์มทีส่ ร้างขึน้ ดังรูป 9c ได้นาไปใช้ควบคู่กบั เทคนิคโฟลอินเจค
ชันอะนาไลซิส หรือ เอฟไอเอ (Flow Injection Analysis หรือ FIA) ซึ่งเป็ นระบบการไหลของ
ของเหลวอย่างต่อเนื่องภายในท่อ ระบบการไหลที่ใช้ซไี อเอแพลตฟอร์มเป็ นอุปกรณ์นาส่งสาร
สาหรับการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กดังได้กล่าวมาแล้วนัน้ แสดงดังรูปที่ 10
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b)

c)

รูปที่ 9 (a) แสดงขนาดของซีไอเอแพลตฟอร์ม (b) แสดงทิศทางการไหลของสารภายในซีไอเอ
แพลตฟอร์ม (c) ภาพจริงของซีไอเอ
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รูปที่ 10 แสดงระบบการไหลควบคูก่ บั ระบบการฉีดสารด้วยซีไอเอแพลตฟอร์ม
ระบบการไหลดังกล่าวประกอบด้วย เพอริสทอลทิกปั ม๊ (P) โดยปั ม๊ P1 ใช้สาหรับ
ดูดและผลักสารละลายมาตรฐานเหล็กหรือสารตัวอย่าง (S) และสารรีเอเจนต์ทงั ้ 3 ชนิด (R1, R2
และ R3) ผ่านทางท่อ ที่ 1 – 4 ตามแนวแกน y ขณะทีป่ ั ม๊ P2 ใช้สาหรับผลักสารตัวพาผ่านทาง
ท่อที่ 5 ตามแนวแกน x ระบบการไหลดังกล่าวยังประกอบไปด้วยวาล์วเพื่อใช้สาหรับควบคุมทิศ
ทางการไหลของสาร โดยเมื่อวาล์วอยู่ในตาแหน่ ง “open” (เส้นทึบ) ท่อของระบบการไหลจะ
เชื่อมต่อกับตัวตรวจวัด สารตัวพาสามารถผลักสารผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากการทาปฏิกริ ยิ าไหลผ่านสู่
ตัวตรวจวัดและไหลทิง้ ออกทาง waste 2 และถ้าวาล์วอยู่ในตาแหน่ ง “close” (เส้นประ) สารตัว
พาจะไหลทิง้ ออกทาง waste 1 ตัวตรวจวัดทีใ่ ช้ในระบบการไหลนี้คอื เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์
ค่าสัญญาณการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลื่น 510 นาโนเมตรถูกบันทึกโดยโปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้
เองภายในห้องปฏิบตั กิ าร
ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการไหลของซีไอเอแพลตฟอร์ม 2 รูปแบบ
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ซีไอเอแพลตฟอร์มที่ออกแบบและสร้างขึน้ มานัน้ ประกอบไปด้วยท่อ 2 ทิศทางที่
วางตัวขวางและตัง้ ฉากซึง่ กันและกันตามแนวแกน x และแกน y ซึง่ ส่งผลให้ทศิ ทางการไหลของ
สารมี 2 ทิศทางตามแนวการวางตัวของท่อด้วย การฉีดสารตัวอย่างด้วยซีไอเอแพลตฟอร์มนัน้
สามารถทาได้ 2 รูปแบบ ดังตารางที่ 2 รูปแบบที่ 1 คือ การไหลของสารตามแนวแกน x และแกน
y แบบสลับกัน (Alternate flow) ในขัน้ แรกวาล์วจะวางตัวอยู่ในตาแหน่ ง ‘open’ ปั ม๊ P2 จะผลัก
สารตัวพาผ่านทางท่อในแนวแกน x (ท่อที่ 5) เพื่อไหลผ่านสูเ่ ครื่องตรวจวัดและไหลทิง้ ออกสูท่ าง
waste2 ในขณะทีป่ ั ม๊ P1 หยุดทางาน ในขัน้ ทีส่ อง วาล์วจะวางตัวอยู่ในตาแหน่ ง ‘close’ ปั ม๊ P1
จะผลักสารละลายมาตรฐานเหล็กและรีเอเจนต์ทงั ้ 3 ชนิด เข้าสูซ่ ไี อเอแพลตฟอร์มผ่านทางท่อใน
แนวแกน y (ท่อที่ 1 – 4) ในขณะที่ ปั ม๊ P2 หยุดทางาน ปริมาตรของสารส่วนเกินจะไหลออกจาก
ซีไอเอแพลตฟอร์มไปทาง waste1 ถ้าใช้อตั ราการไหลของสาร 1 mL/min และเวลาในการฉีดสาร
เข้าสู่ซไี อเอแพลตฟอร์มดังตารางที่ 2 ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานเหล็กและรีเอเจนต์ทไ่ี ด้
คือประมาณ 167 ไมโครลิตร จากนัน้ ในขัน้ ทีส่ าม วาล์วจะกลับมาอยู่ในตาแหน่ ง ‘open’ อีกครัง้
ปั ม๊ P1 ยังคงหยุดทางาน ขณะที่ ปั ม๊ P2 จะผลักท่อนของสารละลายมาตรฐานเหล็กและรีเอเจนต์
บริเวณรอยต่อของซีไอเอแพลตฟอร์มให้ผสมกัน และผลักเข้าสู่เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์เพื่อ
ตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงของผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากปฏิกริ ยิ าเคมีต่อไป
รู ป แบบที่ 2 คือ การไหลของสารตามแนวแกน x และแกน y แบบพร้อ มกัน
(Simultaneous flow) กล่ า วคื อ ในขัน้ ตอนที่ ส อง ทัง้ ปั ๊ม P1 และ P2 จะท างานพร้ อ มกัน
สารละลายมาตรฐานเหล็กและรีเอเจนต์จะไหลเข้าสูท่ อ่ ของซีไอเอแพลตฟอร์มตามแนวแกน y ใน
เวลาเดียวกันกับการไหลของสารตัวพาในแนวแกน x สารส่วนเกินจะไหลออกทาง waste1 การ
ควบคุมการทางานของปั ม๊ ทัง้ สองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาให้มนใจได้
ั่
วา่ การฉีดสารผ่านทาง
ซีไอเอแพลตฟอร์มด้วยรูปแบบการไหลทัง้ 2 แบบ จะได้ปริมาตรที่ถูกต้อง แม่นยาและได้ผล
เหมือนกันทุกครัง้ ของการทดลอง
การศึกษาวิธกี ารฉีดสารด้วยซีไอเอแพลตฟอร์มนี้ ประกอบไปด้วย ลักษณะการไหล
ของสารภายในซีไอเอแพลตฟอร์มด้วยรูปแบบการไหลทัง้ สองแบบพร้อมทัง้ ข้อดีและข้อเสีย,
ลาดับของสารตัวอย่างและรีเอเจนต์, ผลของขนาดส้นผ่านศูนย์กลางของซีไอเอแพลตฟอร์มและมิ
กซิง่ คอยล์ (Mixing coil), ผลของความเข้มข้นของรีเอเจนต์, คุณลักษณะทางด้านการวิเคราะห์
(Analytical performance) ของซีไอเอแพลตฟอร์มและการประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณเหล็กใน
เม็ดวิตามินรวม ผลการศึกษาทัง้ หมดจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป
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3.4 ตัวตรวจวัดแบบไดโอดคู่ (Paired emitter-detector diode หรือ PEDD) ควบคู่กบั ระบบ
ซี เควนเชี ยลอิ นเจกชัน และการทดสอบเบือ้ งต้น สาหรับตรวจจับการหักเหแสงชลีเรนท์
เอ็ฟเฟกท์ และตรวจจับความขุ่นของตะกอน
ในงานนี้ ได้พฒ
ั นาระบบซีเควนเชียลอินเจกชันร่วมกับตัวตรวจวัดแบบไดโอดคู่ (SIPEDD) เพื่อการวัดปริมาณน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟตได้ในคราวเดียวกันสาหรับงานควบคุม
คุ ณ ภาพเครื่ อ งดื่ ม โคล่ า รู ป ที่ 11 แสดงระบบ SI-PEDD ที่ พ ัฒ นาขึ้ น ระบบ SI-PEDD
ประกอบด้ ว ยไซริน จ์ ปั ม๊ (Syringe pump, SP) ที่มีซีเ ลกชัน วาล์ ว แบบ 8 ช่ อ ง (Eight-port
selection valve, SV) ประกอบอยู่ ด้ว ยกัน ใช้ง านคู่ ก ับ กระบอกฉี ด ยา (Syringe) ขนาด 10
มิลลิลติ ร มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ผา่ นโปรแกรมทีเ่ ขียนขึน้ เองด้วยโปรแกรม LabViewTM เพือ่
ควบคุมการทางานของไซรินจ์ ปั ม๊ และซีเลกชันวาล์ว ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์จะมีการดูดสาร
ตัวอย่างและรีเอเจนต์เข้ามาพักไว้ในท่อพักสาร (Holding coil, HC) ดังแสดงในรูปที่ 11a และเกิด
การผสมอีกครัง้ เมื่อท่อนสารเคลื่อนทีผ่ า่ นท่อผสมสาร (Mixing coil, MC) ซึง่ ท่อทัง้ สอง (HC และ
MC) สร้างขึน้ จากการนาท่อเทฟลอน (Teflon หรือ PTFE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร
มาขดพันให้มลี กั ษณะเป็ นเกลียว
รูป ที่ 11b แสดงตัว ตรวจวัด แบบไอโอดคู่ (Paired emitter-detector diode) หรือ
‘PEDD’ สร้างขึน้ จากหลอดไอโอดเปล่งแสงคลื่นแสงอินฟราเรด (NIR-LED) จานวน 2 ตัว โดย
หลอดไดโอดหนึ่งตัวทาหน้ าที่เป็ นตัวเปล่งแสง (LED emitter) ซึ่งต่ออยู่กบั ตัวต้านทานขนาด
100 โอห์ม ส่วนอีกตัวหนึ่งทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวรับแสง (LED detector) หลอด NIR-LED ทัง้ 2 ตัวนี้
จะวางประกบคนละด้ า นของเซลล์ ว ัด แบบไหล (Flow-through cell) ที่มีช่ อ งทางเดิน แสง
(Pathlength) ขนาด 1 เซนติเ มตร ตัว ตรวจวัด PEDD นี้ จ ะใช้ง านได้เ มื่อ มีก ารจ่ า ยไฟฟ้ า
กระแสตรงขนาด 5 โวลต์ แก่ LED emitter และวัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าด้วยดิจติ อล มัลติมเิ ตอร์
(Digital multimeter, ความต้านทานภายในขนาด 1012 โอห์ม) ที่ LED detector โดยทีค่ วามต่าง
ศักย์ไฟฟ้ าที่วดั ได้น้ีจะสัมพันธ์กบั ความเข้มแสงที่ตกกระทบที่ LED detector นัน่ เอง จากนัน้
สัญญาณความต่างศักย์ไฟฟ้ าทีว่ ดั ได้จะถูกบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ผา่ นช่อง RS-232

27

To PEDD

(a)
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S2
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H2O

3
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S

H2O
W1
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(b)

Flow in

Flow out

R
100 

5V
0V
LED emitter

0.80 V
Digital multimeter
LED detector

Computer

รูปที่ 11 แสดงระบบ SI-PEDD สาหรับการวัดปริมาณน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟตไปในคราว
เดียวกันในเครื่องดื่มโคล่า S1: ท่อนตัวอย่างที่ 1; R: 0.08 mol L-1 CaCl2 ผสมกับ 0.1%(w/v)
PVA ในสารละลายบัฟเฟอร์แอมโมเนียมเข้มข้น 0.3 mol L-1 ที่ pH 10; S2: ท่อนตัวอย่างที่ 2; W,
ของเสีย (Waste); SP: syringe pump; SV: selection valve; HC: 4.6-mL holding coil (i.d. 1
mm, 588 cm long); MC: mixing coil (i.d. 1 mm, 144 cm long); ภาพแทรก (a) ลาดับท่อนสาร
ภายในท่อพักสาร; ภาพแทรก (b) องค์ประกอบของตัวตรวจวัดแบบไอโอดคู่ (PEDD)
ตารางที่ 3 แสดงขัน้ ตอนการวิเคราะห์ดว้ ยระบบ SI-PEDD โดยเริม่ จากระบบจะดูด
น้าปริมาตร 4 มิลลิลติ ร จากนัน้ จะดูดท่อนสารตัวอย่าง (S) และรีเอเจนต์ (R) เข้ามาในท่อพักสาร
ท่อนสารทัง้ หมดจะถู กผลักไปยังตัว ตรวจวัด PEDD เพื่อวัดสัญญาณของน้ าตาลซูโครสและ
ฟอสเฟตตามลาดับ
สารละลายน้ าตาล 50 Brix (หน่ วยความเข้มข้นของน้ าตาล เทียบเท่ากับ % (w/w))
เตรียมจากการชังน
่ ้ าตาลทรายมิต รผล (Commercial grade) 50.00 กรัม ละลายในน้ า 50.00
กรัม คนให้เ ข้ากันโดยการใช้แท่งแม่เหล็ก และเครื่องกวนสาร (Magnetic stirrer) จนกระทัง่
ของแข็งละลายหมด สารละลายนี้เก็บไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 4 C และสามารถใช้ได้ประมาณ 1 สัปดาห์
สารละลายฟอสเฟต 5000 mg PO43- L-1 เตรียมจากการชัง่ KH2PO4 ทีผ่ า่ นการอบที่ 60C เป็ น
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ตารางที่ 3 แสดงขัน้ ตอนการวิเคราะห์ด้วยระบบ SI-PEDD เพื่อวัดปริมาณน้ าตาลซูโครสและ
ฟอสเฟตไปในคราวเดียวกันในเครือ่ งดื่มโคล่า
Step Mode of Volume Flow rate
syringe (mL) (mL min-1)
pump
1 Aspirate 4.00
4.0

Port
no.

Action

Duration
(s)

3

Aspiration of water carrier

60

2

Aspirate

0.50

4.0

7

Aspiration of 1st sample zone (S1)

7.5

3

Aspirate

0.10

4.0

4

1.5

4

Aspirate

1.75

4.0

7

Aspiration of precipitating reagent
(R)
Aspiration of 2nd sample zone (S2)

5.0

2

Dispense of all zones to detector
and waste (W2)

76

5

Dispens 6.35
e
Total analysis time is 171 s.
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เวลา 2 ชัวโมง
่
จานวน 0.7157 กรัม ละลายในน้ า และปรับปริมาตรในขวดวัดปริมาตรขนาด
1000 มิลลิลติ ร สารละลายใช้งาน (Working solution) เป็ นสารละลายผสมระหว่างน้าตาลซูโครส
และฟอสเฟต เตรียมได้จากการเจือจางในอัตราส่วนที่เหมาะสมจากสารละลายน้ าตาล 50 Brix
และ สารละลายฟอสเฟต 5000 mg PO43- L-1
รีเอเจนต์ท่ใี ช่ในการตกตะกอน (R) คือ สารละลาย CaCl2 เข้มข้น 0.08 mol L−1
ผสมกับ 0.1% (w/v) PVA ในสารละลายบัฟเฟอร์ของแอมโมเนียมเข้มข้น 0.3 mol L−1 pH 10
เตรี ย มจากการชั ง่ CaCl2 0.888 กรัม ผสมกั บ 0.10 กรัม PVA (Polyvinyl alcohol) ลงใน
สารละลายบัฟเฟอร์แอมโมเนียมเข้มข้น 0.3 mol L−1 pH 10 ปริมาตร 90 มิลลิลติ ร จากนัน้ อุ่นจน
ของแข็งละลายหมด ตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็นทีอ่ ุณหภูมหิ อ้ ง จากนัน้ ปรับปริมาตรด้วยสารละลายบัฟเฟอร์
ดังกล่าว จนได้ปริมาตร 100.0 มิลลิลติ ร สารละลายบัฟเฟอร์แอมโมเนียมเข้มข้น 0.3 mol L−1
pH 10 เตรียมจากผสมแอมโมเนียมคลอไรด์ 0.1338 กรัม และแอมโมเนียเข้มข้น 0.9 มิลลิลติ ร
ละลายในน้าจนได้ปริมาตร 100 มิลลิลติ ร
ตัวอย่างเครื่องดื่มทีใ่ ช้ในงานนี้มที งั ้ เครื่องดื่มโคล่าทัง้ แบบปกติ (Regular cola) และ
แบบปราศจากน้าตาล (Sugar-free cola) จานวน 8 ตัวอย่าง จากร้านค้าในประเทศไทยถูกนามา
วิเคราะห์ ก่อนการวิเคราะห์ นาตัวอย่างโคล่าผ่านการไล่แก๊ส (Degassing) ใน Ultrasonic bath
เป็ นเวลา 15 นาที หลังจากนัน้ ทาการเจือจางด้วยน้าในอัตราส่วน 1:1 ตัวอย่างสังเคราะห์ จานวน
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5 ตัว อย่ า ง เตรีย มจากการผสมระหว่ า งสารละลายน้ า ตาลซู โ ค รส (Analytical grade) กับ
สารละลาย KH2PO4
ส าหรับ ตั ว ตรวจวัด PEDD นั ้น ตั ว เปล่ ง แสง (LED detector) จะให้ ส ัญ ญาณ
ศักย์ไฟฟ้ า (Vdc) ซึง่ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับฟั งก์ชนั ลอการิทมึ (Logarithm function) ของ
ความเข้มแสงทีต่ กกระทบที่ LED detector สาหรับในงานนี้ เมื่อมีการรบกวนความเข้มแสงจาก
การหักเหของแสงทีบ่ ริเวณรอยต่อของสารละลาย (Schlieren effect) หรือ การกระเจิงแสง (light
scattering effect) จะส่งผลทาให้คา่ ความต่างศักย์ไฟฟ้ าทีว่ ดั ได้นนั ้ เปลีย่ นแปลงไปด้วย
เมื่อ ท่ อ นสารที่อ ยู่ ใ นท่ อ พัก สาร (รู ป ที่ 11a) ถู ก ผลัก ไปยัง ตัว ตรวจวัด PEDD
คอมพิวเตอร์จะบันทึกสัญญาณของความต่างศักย์ไฟฟ้ าจาก LED detector (แกน y) กับเวลา
(แกน x) ดัง แสดงในรูป ที่ 12 สัญ ญาณ baseline ที่บ ัน ทึก ได้ม าจากกระแสของน้ า ที่ไหลตัว
ตรวจวัด PEDD สัญญาณน้ าตาลซูโครส คือ ความแตกต่างของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่าง
สัญญาณ baseline และ จุดสูงสุดของสัญญาณแรก (‘A’ ในรูปที่ 11a) ส่วนสัญญาณฟอสเฟต คือ
ความแตกต่างของความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่างสัญญาณ baseline และ จุดต่ าสุดของสัญญาณที่
สอง (‘B’ ในรูปที่ 11b) เราสามารถสร้างกราฟมาตรฐานได้จากการพลอตค่าสัญญาณทัง้ สอง คือ
A และ B กับความเข้มข้นของน้าตาลซูโครส และ ฟอสเฟต ตามลาดับ

Signal (mVdc)

810
790

A
Baseline

770
750
0

B

200

Time (s)

400

รูปที่ 12 แสดงลักษณะสัญญาณของน้าตาลซูโครส (A) และ ฟอสเฟต (B) ทีไ่ ด้จากการวัดด้วยตัว
ตรวจวัด PEDD
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3.5 การทดสอบใช้ระบบซีเควนเชียลอิ นเจกชันเพื่อการพัฒนาวิ ธีตรวจวัดทางเคมีอื่นๆ
3.5 การใช้ ระบบซี เควนเชี ยลอิ นเจกชันเพื่อวัดน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟตในน้ าอ้อย
โดยอาศัยหลักการวัดทางกายภาพทัง้ แบบการหักเหแสงบริ เวณรอยต่อสารละลายที่ มีค่า
ดัชนี หกั เหแตกต่างกัน (ชลีเรนท์เอ็ฟเฟกท์) และการวัดความขุ่นของตะกอนโดยเทคนิ คส
เปกโตรโฟโตมิ เตอร์
ระบบ Sequential injection (SI) 2 แบบ ที่ใช้ในงานวิจยั นี้แสดงในรูปที่ 13a และ
13b ความแตกต่างของระบบทัง้ 2 แบบ คือ ตาแหน่ งการวางของ selection valve โดยทีร่ ะบบ
รูปแบบที่ 1 selection valve จะวางอยู่หน้ าเครื่องตรวจวัด (รูปที่ 13a) และระบบรูปแบบที่ 2
selection valve จะวางอยู่หลังเครื่องตรวจวัด (รูปที่ 13b) ระบบทัง้ 2 รูปแบบประกอบไปด้วย
syringe pump เชื่อมต่อกับ 8-port selection valve ท่อ PTFE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
1.0 mm แ ล ะ 1.59 mm ใ ช้ ส าหรั บ การสร้ า งระ บบ การไหลและ มิ ก ซิ่ ง ค อยล์ เ ค รื่ อ ง
spectrophotometer ถูกใช้เป็ นเครือ่ งตรวจวัดในระบบการไหลทีค่ วามยาวคลื่น 880 nm
ตัวอย่างน้ าอ้อยทีใ่ ช้ในการทดลองนี้ซอ้ื มาจากตลาด น้ าอ้อยจะถูกเจือจางด้วยน้ า 4
เท่า จากนัน้ จะเติมผง activated charcoal จานวน 0.2 กรัม ลงใน 20 mL ของน้ าอ้อยทีเ่ จือจาง
แล้วเพื่อกาจัดสารที่มสี ใี นตัวอย่าง จากนัน้ นาสารตัวอย่างไปปั น่ เหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 rpm
เป็ นเวลา 20 นาที นาสารละลายส่วนใสทีไ่ ด้มากรองผ่านตัวกรอง cellulose acetate membrane
ขนาด 0.45 ไมครอน
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W
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3

7
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a

C2

B

C1
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Air
8 1 2
3
7
6 5 4

H2O
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W

S
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H2O
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รูปที่ 13 แสดงระบบ SI จานวน 2 ระบบทีใ่ ช้สาหรับพัฒนาวิธกี ารวัดน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟต
ในน้ าอ้อยในคราวเดียวกัน (a) ต าแหน่ งของ selection valve วางอยู่หลังเครื่องตรวจวัด (b)
ตาแหน่งของ selection valve วางอยูห่ น้าเครือ่ งตรวจวัด
3.5.2 การใช้ระบบซีเควนเชียลอิ นเจกชันและ C4D เพื่อร่วมกับหลักการไอระเหย
แบบไม่ใช้เยื่อเลือกผ่านเพื่อวัดปริ มาณสารกันเชื้อราที่ควบคุมในไวน์
เมื่อมีการสร้างระบบซีเควนเชียลอิน เจกชันขึน้ มาแล้ว และนอกจากนาระบบอัตโนมัติ
ดังกล่าวทดสอบการขับเคลื่อนอนุ ภาค การทดสอบด้วยการพัฒนาระบบวัดน้ าตาลและฟอสเฟต
แล้ว ยังได้นาระบบฯ มาพัฒนาวิธกี ารวัดสารควบคุมต้านเชื้อราทีป่ นเปื้ อนในการผลิตไวน์ดว้ ย
คือ sulphite โดยนามาใช้ควบคู่กบั หลักการไอระเหยและใช้ตวั ตรวจวัด C4D ที่พฒ
ั นาขึน้ เพื่อ
เป็ นตัวตรวจวัดได้ดว้ ย โดยระบบซีเควนเชียลอินเจคชันดังกล่าวเป็ นดังรูปที่ 14
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รูปที่ 14 ระบบซีเควนเชียลอินเจกชันทีม่ ี C4D เป็ นตัวตรวจวัดใช้ควบคูก่ บั อุปกรณ์ไอ
ระเหย
3.6 แผ่นไมโครชิ ปเพื่อการควบคุมทิ ศทางการไหลของอนุภาค
ในงานนี้ได้ออกแบบการทดลองเพิม่ เติมเพือ่ พัฒนาแผ่น microchip สาหรับทาการไหล
สารของเหลวนาส่งอนุภาคในร่อง ด้วยดังรูปที่ 15 และได้ทาการทดลองใช้เพือ่ ควบคุมทิศ
ทางการไหลของอนุภาคและนอกจากนี้ยงั ได้นาแผ่น microchip ดังกล่าวมาใช้สาหรับการพัฒนา
เทคนิคการวัดระดับไอโอดีนด้วยวิธฟี ลูออเรสเซนต์ดว้ ย

รูปที่ 15 แผ่น microchip ทีท่ ดลองสร้างเพือ่ ควบคุมทิศทางการนาส่งอนุภาคเข้าตัว
ตรวจวัด
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บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
4.1 ออกแบบและสร้างหัวตรวจวัดซี โฟร์ดี (C4D) อย่างง่าย สาหรับการตรวจจับอนุภาค
ขนาดมิ ลลิ เมตร
4.1.1 การตรวจวัดอนุภาคขนาดมิ ลลิ เมตร
จากการทดสอบความเป็ น ไปได้เ บื้อ งต้น ในการใช้ห วั ตรวจวัด ซีโ ฟร์ดีต รวจจับ
อนุ ภาคโดยการปล่อยลูกเหล็กให้ไหลผ่านในท่อแก้วทีม่ ซี โี ฟร์ดตี ดิ ตัง้ อยูด่ งั รูปที่ 6 ผลการทดลอง
การปล่อยลูกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร ทีละลูก จานวน 15 ลูกแสดงดังรูปที่
16 เมื่อปล่ อยลูกเหล็กลงในท่อแก้ว ลูกเหล็กจะเคลื่อนที่ไปตามแรงโน้ มถ่วงของโลก น้ ามัน
ซิลโิ คนที่บรรจุอยู่ในท่อแก้วนัน้ จะช่วยชะลอความเร็วของลูกเหล็กทาให้ลูกเหล็กเคลื่อนทีอ่ ย่าง
ช้าๆ เมื่อลูกเหล็กเคลื่อนทีผ่ ่านหัวตรวจวัดซีโฟร์ดจี ะส่งผลให้ค่าการนาไฟฟ้ าของน้ ามันซิลโิ คน
เปลีย่ นแปลงไป ซีโฟร์ดจี งึ สามารถให้สญ
ั ญาณการเปลีย่ นแปลงทางไฟฟ้ าได้ จากผลการทดลอง
จะเห็นได้ว่า สัญญาณทีไ่ ด้มที งั ้ หมด 15 สัญญาณซึง่ สอดคล้องกับจานวนลูกเหล็กจานวน 15 ลูก
ทีปล่อยลงไป อีกทัง้ สัญญาณทัง้ หมดยังมีขนาดเท่ากันอีกด้วย แสดงถึงว่าลูกเหล็กทีเ่ คลื่อนทีผ่ า่ น
ซีโฟร์ดนี นั ้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน

รูปที่ 16 แสดงสัญญาณการเปลีย่ นแปลงทางไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากหัวตรวจวัดซีโฟร์ดเี มื่อลูกเหล็กขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร เคลื่อนทีผ่ า่ น
4.2 การจาแนกชนิ ดอนุภาคขนาดมิ ลลิ เมตร
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การทดลองลาดับถัดไปคือการทดสอบความสามารถของหัวตรวจวัดซีโฟร์ดใี นการ
จาแนกขนาดของอนุ ภาค ทาการทดลองโดยปล่อยลูกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 3
ขนาด คือ 1.4, 2.4 และ 4.0 มิลลิเมตร จานวนขนาดละ 3 ลูก ลงสู่ท่อแก้ว จากผลการทดลองที่
แสดงดังรูปที่ 17 แสดงให้เห็นว่าขนาดของสัญญาณการเปลีย่ นแปลงทางไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากซีโฟร์ดี
เมื่อลูกเหล็กเคลื่อนทีผ่ ่านมีความสัมพันธ์กบั ขนาดของลูกเหล็ก กล่าวคือ เมื่อลูกเหล็กขนาดเล็ก
เคลื่อนที่ผ่าน สัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้ าที่ได้จะมีค่าน้อย สัญญาณการเปลี่ยนแปลง
ทางไฟฟ้ าจะมีคา่ เพิม่ มากขึน้ เมือ่ ลูกเหล็กทีเ่ คลื่อนทีผ่ า่ นหัวตรวจวัดซีโฟร์ดมี ขี นาดใหญ่ขน้ึ
จากผลการทดลองเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าหัวตรวจวัดซีโฟร์ดีสามารถตรวจจับ
อนุ ภาคและยังสามารถจาแนกขนาดของอนุ ภาคได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีการทดสอบนี้เป็ นขัน้
เบือ้ งต้น อุปกรณ์ทใ่ี ช้อยูใ่ นระดับสเกลขนาดใหญ่ ดังนัน้ การประยุกต์ใช้หวั ตรวจวัดซีโฟร์ดใี นการ
นับและจาแนกขนาดของอนุ ภาคขนาดเล็กเช่น เซลล์เม็ดเลือด จาเป็ นต้องออกแบบคุณลักษณะ
ของซีโฟร์ดแี ละอุปกรณ์อ่นื ๆ ให้เหมาะสมกับขนาดอนุภาคต่อไป

รูปที่ 17 แสดงสัญญาณการเปลีย่ นแปลงทางไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากหัวตรวจวัดซีโฟร์ดเี มื่ออนุ ภาคขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4, 2.4 และ 4.0 มิลลิเมตร ขนาดละ 3 ลูก เคลื่อนทีผ่ า่ น
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4.3. ออกแบบและสร้างหัวตรวจวัดซี โฟร์ดี (C4D) สาหรับตรวจวัดอนุภาคขนาดไมครอน
และการทดสอบกับเลือด
4.3.1 การตรวจวัดอนุภาคขนาดไมครอน
ทาการทดสอบเบือ้ งต้นถึงความสามารถของหัวตรวจวัดซีโฟร์ดที ส่ี ร้างขึน้ ในการวัด
อนุ ภาคขนาดไมครอน โดยทดสอบกับสารละลายอนุ ภาคพอลิสไตรีนขนาด 15 ไมครอน ใน
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ใช้ปัม๊ ผลักสารละลายอนุ ภาคให้ไหลไปใน
ท่อแคพิลลารีข่ นาดเส้นผ่านศูนย์กลางภานใน 20 ไมครอน ทีส่ อดอยูใ่ นหัวตรวจวัดซีโฟร์ดี บันทึก
สัญญาณการเปลีย่ นแปลงทางไฟฟ้ าทีเ่ กิดขึน้ เมื่ออนุ ภาคไฟลผ่านหัวตรวจวัดซีโฟร์ดดี ว้ ยเครื่อง
บันทึกสัญญาณ สัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่วดั ได้ แสดงดังรูปที่ 18 จากสัญญาณที่ได้พบว่า
หัวตรวจวัดซีโฟร์ดจี ะวัดค่าการนาไฟฟ้ าของสารละลายตัวกลาง (สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซา
ลีน เข้มข้น 0.1 โมลาร์) เมือ่ อนุภาคไหลผ่านซีโฟร์ดี ปริมาตรของสารละลายตัวกลางจะถูกแทนที่
ด้วยอนุ ภาคส่งผลให้ความต้านทานของสารละลายเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากอนุ ภาคไม่นาไฟฟ้ า ดังนัน้
ค่าการนาไฟฟ้ าของสารละลายจะลดต่ าลง ดังเห็นได้จากสัญญาณหัวกลับที่บนั ทึกได้ จานวน
สัญญาณทีบ่ นั ทึกได้มจี านวนเท่ากับจานวนอนุ ภาคทีไ่ หลผ่านหัวตรวจวัด ดังนัน้ จากหลังการนี้
สามารถใช้หวั ตรวจวัดซีโฟร์ดนี ับจานวนอนุ ภาคขนาดเล็กได้ (ความถี่ของสัญญาณไฟฟ้ าที่ใช้
เท่ากับ 300 kHz และความต่างศักย์เท่ากับ 300 โวลต์)

รูป ที่ 18 แสดงสัญ ญาณการเปลี่ย นแปลงทางไฟฟ้ า ที่ไ ด้จ ากซีโ ฟร์ดีเ มื่อ อนุ ภ าคขนาด 15
ไมครอนเคลื่อนทีผ่ า่ นในสารละลายตัวกลางฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนเข้มข้น 0.1 โมลาร์
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4.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณซีโฟร์ดีและขนาดของอนุภาค
ตามที่ได้กล่าวข้างต้น หัวตรวจวัดซีโฟร์ดใี ห้สญ
ั ญาณการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้ า
เมื่อมีอนุ ภาคพอลิสไตรีนขนาดไมครอนเคลื่อนทีผ่ า่ นเนื่องจากอนุ ภาคพอลิสไตรีนซึง่ มีสมบัตเิ ป็ น
ฉนวนไฟฟ้ าได้ไปแทนทีส่ ารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นสารละลายตัวพาทีม่ ี
ค่าการนาไฟฟ้ าสูง สัญญาณการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ด้คอื สัญญาณการลดลงของค่าการนาไฟฟ้ าของ
สารละลายตัวพา ดังแสดงในรูปที่ 18 จากผลการทดลองนี้พอคาดเดาได้ว่าเมื่อขนาดของอนุ ภาค
พอลิสไตรีนเปลีย่ นไป ปริมาตรของสารละลายตัวพาทีถ่ ูกแทนทีก่ จ็ ะเปลีย่ นตามไปด้วยส่งผลให้
ขนาดของสัญญาณซีโฟร์ดที ว่ี ดั ได้เปลี่ยนแปลงตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานนี้ ได้ ทาการทดลอง
เพิม่ เติมเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุ ภาคและขนาดสัญญาณซีโฟร์ดที ว่ี ดั ได้ ทา
การทดลองโดยใช้สารละลายอนุ ภาคพอลิสไตรีนขนาด 8, 10 และ 15 ไมครอนไหลผ่านซีโฟร์ดี
ตัวอย่างสัญญาณซีโฟร์ดที ่วี ดั ได้ของอนุ ภาคที่ใช้ทดสอบดังกล่าวแสดงดังรูปที่ 19 จากผลการ
ทดลองจะเห็นได้ว่า ทุกสัญญาณเป็ นพีคหัวกลับ ที่เกิดจากการลดลงของค่าการนาไฟฟ้ า ของ
สารละลายตัวพา สัญญาณที่วดั ได้มขี นาดต่างๆ กัน ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสัญญาณและ
ขนาดของอนุ ภาคพอลิสไตรีนแสดงได้ดงั รูปที่ 20 จากผลการทดลองพบว่าขนาดสัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้ าของซีโฟร์ดมี คี วามสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดของอนุ ภาค ความสัมพันธ์
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดว้ ยสมการดังนี้
∆𝑅 =
โดยที่
A
∆R
ρ
Vp

𝜌
𝑉
𝐴2 𝑝

= พืน้ ทีห่ น้าตัดของช่อง
= ค่าการเปลีย่ นแปลงความต้านทานทางไฟฟ้ า
= ค่า specific resistance ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
= ปริมาตรของอนุภาคทีเ่ คลื่อนทีผ่ า่ น

จากสมการข้างต้นจะเห็นได้วา่ ปริมาตรของอนุภาคทีเ่ คลื่อนทีผ่ า่ น (Vp
) จะ
เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับค่าการเปลีย่ นแปลงความต้านทานทางไฟฟ้ าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
(∆R) ความต้านทานไฟฟ้ า (R) เป็ นส่วนกลับของค่าการนาไฟฟ้ า (G) แสดงดังสมการด้านล่าง

𝐺=
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1
𝑅

จากสมการทัง้ สองทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่ออนุ ภาคมีขนาดใหญ่ขน้ึ ค่า
ความต้านทานทางไฟฟ้ าจะเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ค่าการนาไฟฟ้ าของสารละลายอิล็กโทรไลต์
ลดลงเป็ นสัดส่วนกัน ตามลาดับ ซึ่งแสดงได้จากผลการทดลองในรูปที่ 16 จากความสัมพันธ์
ระหว่างขนาดสัญญาณการเปลีย่ นแปลงทางไฟฟ้ าของซีโฟร์ดแี ละขนาดของอนุ ภาคทีไ่ ด้กล่าวมา
นี้ พอจะสรุปได้ว่า หัวตรวจวัดซีโฟร์ดที พ่ี ฒ
ั นาขึน้ สามารถใช้นบั จานวนอนุ ภาคและจาแนกขนาด
ต่างๆ ของอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 19 ตัวอย่างสัญญาณทางไฟฟ้ าของซีโฟร์ดที ่วี ดั ได้เมื่ออนุ ภาคพอลิสไตรีนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (a) 8, (b) 10 และ (c) 15 µm เคลื่อนทีผ่ า่ น

รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของอนุ ภาคพอลิสไตรีนและสัญญาณการเปลีย่ นแปลงทาง
ไฟฟ้ าทีไ่ ด้จากซีโฟร์ดี
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4.3.3 การทดสอบกับเซลล์เม็ดเลือดแดง
ขัน้ ตอนถัดมา ผูว้ จิ ยั ได้นาหัวตรวจวัดซีโฟร์ดที พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปประยุกต์ใช้สาหรับ
การนับจานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงซึง่ จานวนของเซลล์เม็ดเลือดแดงนัน้ เป็ นข้อมูลขัน้ ต้นทีส่ าคัญที่
สามารถใช้วนิ ิจฉัยโรคได้ ก่อนการวิเคราะห์ สารละลายเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ถูกเจือจางด้วย
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน (PBS) เข้มข้น 0.1 M pH 7.4 ด้ว ยอัต ราส่ ว นที่เหมาะสม
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีน (PBS) เข้มข้น 0.1 M pH 7.4 ได้นามาใช้สาหรับการเจือจาง
เลือดและเป็ นสารละลายตัวพาในการวัดเนื่องจากสารละลายดังกล่าวเป็ นสารละลายไอโซโทนิก
กับสารละลายภายในเซลล์ ส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดแดงไม่แตก จากนัน้ สารละลายดังกล่าวจะไหล
ผ่านไปยังหัวตรวจวัดซีโฟร์ดเี พื่อการตรวจวัด จากการทดลองเบือ้ งต้นพบว่า หัวตรวจวัดซีโฟร์ดี
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ยังไม่สามารถตรวจวัดเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า สาเหตุอาจเป็ นเพราะค่า
การนาไฟฟ้ าของสารละลายภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงและสารละลายตัวพาไม่มคี วามแตกต่างกัน
หรือค่าการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้ าทีเ่ กิดจากเซลล์เม็ดเลือดแดงไหลผ่านซีโฟร์ดมี คี ่าน้อยมากๆ
จึงไม่สามารถตรวจวัดได้ดว้ ยหัวตรวจวัดซีโฟร์ดที พ่ี ฒ
ั นาขึน้
4.4 ระบบฉี ดสารระดับไมโครลิ ตรราคาประหยัด “ครอสอิ นเจคชันอะนาไลซิ ส” หรือ ซีไอ
เอ (Cross Injection Analysis หรือ CIA) และทดสอบการนาส่งอนุภาคขนาดเล็ก
4.4.1 การศึกษารูปแบบการไหลของสารภายในซีไอเอแพลตฟอร์ม
4.4.1.1 ความไวในการวิเคราะห์
รูปแบบการไหลของสารภายในซีไอเอแพลตฟอร์มทัง้ 2 แบบ ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 2 คือ การไหลของสารตามแนวแกน x และแกน y แบบสลับกัน หรือ Alternate flow
และการไหลของสารตามแนวแกน x และแกน y แบบพร้อมกัน หรือ Simultaneous flow ได้ถูก
นามาใช้ในระบบการไหลสาหรับติดตามปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสารละลาย Fe(II) และ 1,10phenanthroline สารละลายมาตรฐาน Fe(II) ความเข้มข้นในช่วง 5 ถึง 20 มิลลิกรัมของ Fe(II)/
ลิตร, สารละลายhydroxylamine เข้มข้น 1 โมล/ลิตร, สารละลาย acetate buffer pH 5.3 และ
สารละลาย 1,10-phenanthroline เข้มข้น 0.015 โมล/ลิตร ถูกฉีดเข้าสู่ซีไอเอแพลตฟอร์มเพื่อ
สร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Fe(II) ด้วยรูปแบบการไหลทัง้ 2 แบบ จากผลการ
ทดลองพบว่า รูปแบบการไหลทัง้ สองแบบให้กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Fe(II) ทีม่ ี
ความเป็ นเส้นตรงทีด่ ี มีคา่ r2 โดยประมาณเท่ากับ 0.99 อย่างไรก็ดพี บว่าการไหลรูปแบบที่ 2 ซึง่
ก็คอื simultaneous flow มีความไวของการวิเคราะห์ (sensitivity) มากกว่าการไหลรูปแบบที่ 1
ดังนัน้ การไหลรูปแบบที่ 2 จึงถูกเลือกเพือ่ ใช้สาหรับซีไอเอแพลตฟอร์มและการทดลองต่อๆ ไป
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4.4.1.2 ลักษณะการไหลของสารบริเวณรอยต่อของซีไอเอแพลตฟอร์มสาหรับการไหล
แบบ alternate และ simultaneous flow
ปฏิกริ ยิ าการเกิดสีระหว่าง 1,10-phenolphthalein และสารละลายเบส KOH ได้
ถูกนามาใช้เพื่อศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์การไหลบริเวณรอยต่อของซีไอเอแพลตฟอร์ม
ด้วยวิธกี ารไหลของทัง้ สองรูปแบบดังกล่าวข้างต้น ระบบการไหลในรูปที่ 10 และลาดับขัน้ ตอน
การไหลดังแสดงในตารางที่ 2 ได้ถูกนามาใช้ศกึ ษา สารละลายเบส KOH เข้มข้น 0.4 โมล/ลิตร
จะไหลผ่านทางท่อที่ 4 ตามแนวแกน y ในขณะที่ สารละลาย 1,10-phenolphthalein เข้มข้น
0.003 โมล/ลิต ร จะถู ก ใช้เ ป็ นสารตัว พาไหลเข้า สู่ซีไ อเอแพลตฟอร์ม ผ่ า นทางท่ อ ที่ 5 ตาม
แนวแกน x ส่วนท่อที่ 1 ถึง 3 ในแนวแกน y จะใช้น้าแทนรีเอเจนต์อ่นื ๆ
จากการศึกษาการไหลแบบ alternate flow ด้วยปฏิกิรยิ าดังกล่าว พบว่า จะพบสารสี
ชมพูซง่ึ เป็ นสารผลิตภัณฑ์จากปฏิกริ ยิ าระหว่าง 1,10-phenolphthalein และสารละลายเบส KOH
บริเวณรอยต่อของท่อหมายเลข 4 และ 5 เมื่อสารละลายเบส KOH เดินทางมาถึง (รูปที่ 19a) สี
ชมพูของสารผลิตภัณฑ์จะเข้มขึน้ เมือ่ เวลาผ่านไป (รูปที่ 19b)
จากการศึกษาการไหลแบบ simultaneous flow พบว่า ในช่ว งแรกในผลการทดลอง
คล้ า ยกับ การไหลแบบ alternate flow คือ พบสารผลิต ภัณ ฑ์สีช มพู บ ริเ วณรอยต่ อ ของท่ อ
หมายเลข 4 และ 5 เมื่อสารละลายเบส KOH ไหลมาถึง (รูปที่ 19c) เมื่อเวลาผ่านไป สีชมพูของ
สารผลิต ภัณ ฑ์จ ะเข้ม ขึ้น อีก ทัง้ ยัง พบว่ า ท่ อ นโซนของสารผลิต ภัณ ฑ์ด้ว ยวิธีก ารไหลแบบ
simultaneous flow นัน้ ยาวกว่า ท่อ นโซนของผลิต ภัณ ฑ์ด้ว ยวิธีก ารไหลแบบ alternate flow
มาก สังเกตได้จากท่อนสารสีชมพูในส่วนของท่อหมายเลข 5 ทีย่ าวมาถึงท่อหมายเลข 2 เมื่อใช้
การไหลแบบ simultaneous flow (รูปที่ 19d) ในขณะที่ท่อนสารสีชมพูจะอยู่ แค่บริเวณรอยต่อ
ของท่ อ หมายเลข 4 และ 5 เมื่อ ใช้ก ารไหลแบบ alternate flow ทัง้ นี้ เ ป็ นเพราะการไหลใน
แนวแกน x ของการไหลแบบ simultaneous flow ท่อนโซนของสารที่ถูกฉีดเข้าไปจะยืดยาว
ออกไปได้ม ากท าให้เ พิ่ม ประสิท ธิภ าพการผสมกัน ของสารตัว อย่า งและรีเ อเจนต์ไ ด้ดียิ่งขึ้น
ปรากฏการณ์ ก ารไหลนี้ ส อดคล้อ งกับ ผลการทดลองข้า งต้น ที่พ บว่ า รูป แบบการไหลแบบ
simultaneous flow ในค่าความไวในการวิเคราะห์มากกว่า รูปแบบการไหลแบบ alternate flow
ดังนัน้ การไหลแบบ simultaneous flow จึงถูกเลือกเพื่อใช้สาหรับฉีดสารตัวอย่างและรีเอเจนต์
ในซีไอเอแพลตฟอร์มสาหรับการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กต่อไป
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รูปที่ 21 แสดงรูปแบบการไหล 2 แบบ คือ alternate flow และ simultaneous flow โดยอาศัย
ปฏิกริ ยิ าการเกิดสีระหว่างสารละลายเบส KOH และ สารละลายอินดิเคเตอร์ phenolphthalein
4.4.2 การศึกษาลาดับการผสมของสารในซีไอเอแพลตฟอร์ม
โดยปกติแล้วลาดับการเข้าทาปฏิกริ ยิ าของรีเอเจนต์ในปฏิกริ ยิ าเคมีหนึ่งๆ จะมีผล
โดยตรงต่ อ ปริม าณสารผลิต ภัณ ฑ์ท่ีเ กิด ขึ้น ถ้า ล าดับ การผสมของรีเ อเจนต์เ หมาะสม สาร
ผลิตภัณฑ์จะเกิดมาก ส่งผลให้ความไวของการวิเคราะห์หรือ sensitivity มากตามไปด้วย ในทาง
ตรงข้าม ถ้าลาดับการผสมของรีเ อเจนต์ไม่เหมาะสม สารผลิตภัณฑ์จะเกิดน้อย ทาให้ความไว
ของการวิเ คราะห์ต่ า ในการทดลองนี้ ได้ศึกษาลาดับการผสมของรีเอเจนต์ในท่อของซีไ อเอ
แพลตฟอร์มจานวน 2 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 4 คือ รูปแบบ a ลาดับของสารเรียงจากซ้าย
ไปขวา (ท่ อ ที่ 1-4) คือ สารละลาย 1,10-phenanthroline, สารละลายบัฟ เฟอร์ , สารละลาย
hydroxylamine และสารละลายมาตรฐาน Fe(II) รูปแบบ b ลาดับของสารเรียงจากซ้ายไปขวา
(ท่ อ ที่ 1-4) เป็ นดัง นี้ สารละลายมาตรฐาน Fe(II), สารละลาย hydroxylamine, สารละลาย
บัฟเฟอร์ และสารละลาย 1,10-phenanthroline ลาดับของสารทัง้ 2 รูปแบบ ท่อนโซนของรีเอ
เจนต์แ ต่ ล ะชนิ ด จะคัน่ ด้ว ยสารละลายบัฟ เฟอร์ จากผลการทดลองพบว่า ความไวของการ
วิเคราะห์ซง่ึ พิจารณาจากค่าความชันของกราฟมาตรฐานของลาดับการผสมสารทัง้ 2 รูปแบบ ไม่
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ดใี นการทดลองนี้ได้เลือกใช้ลาดับการผสม
ของสารตามรูปแบบ a เนื่องจากเหมือนกับลาดับการผสมสารในวิธแี บบ Batch
ตารางที่ 4 แสดงลาดับการผสมของสารในซีไอเอ

4.4.3 การศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อในซีไอเอแพลตฟอร์มและมิ
กซิ่ งคอยล์
การทดลองในส่วนนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อในซีไอเอ
แพลตฟอร์มทีม่ ผี ลต่อความไวของการวิเคราะห์ โดยได้สร้างซีไอเอแพลตฟอร์มขึน้ มา 3 ชนิด คือ
ชนิ ด A, B และ C ที่มีข นาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อต่ างกัน ดังแสดงในตารางที่ 5 ซีไอเอ
แพลตฟอร์ม A และ C มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเท่ากันทุกท่อ (ท่อที่ 1-5) คือ ขนาด 2
และ 3 มิลลิเมตร ตามลาดับ ขณะที่ซีไอเอแพลตฟอร์ม B มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
เท่ากันกับซีไอเอแพลตฟอร์ม A ต่างกันที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ 4 ซึ่งใช้สาหรับฉีด
สารตัวอย่างมีคา่ เท่ากับ 3 มิลลิเมตร
จากผลการทดลองสร้า งกราฟมาตรฐานของสารละลาย Fe(II) โดยใช้ซี ไ อเอ
แพลตฟอร์มทัง้ 3 ชนิด พบว่า เมือ่ เพิม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ 4 (เปรียบเทียบระหว่าง
ซีไอเอแพลตฟอร์ม A และ B) ซึง่ ใช้สาหรับฉีดสารมาตรฐานและสารตัวอย่างค่าความไวของการ
วิเคราะห์จะเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากปริมาตรของสารตัวอย่างทีใ่ ช้เพิม่ ขึน้ นัน่ เอง แต่ถ้า เพิม่ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของทุกท่อ (เปรียบเทียบระหว่างซีไอเอแพลตฟอร์ม A และ C) ค่าความไวใน
การวิเคราะห์ทไ่ี ด้มคี ่าไม่แตกต่างกันทัง้ นี้เนื่องจากอัตราส่วนของปริมาตรของสารละลายทัง้ หมด
ทีใ่ ช้มคี า่ เท่าเดิม ดังนัน้ ผูท้ าการทดลองจึงเลือกซีไอเอแพลตฟอร์ม B สาหรับการทดลองต่อไป
ในระบบการไหลอย่างต่อเนื่อง เป็ นที่รู้กนั โดยทัวไปว่
่ ามิกซิ่งคอยล์ (mixing coil)
สามารถช่วยผสมสารทีไ่ หลอยู่ภายในท่อให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึ่งจะทาให้ค่าความไวในการวิเคราะห์ของ
ระบบนัน้ ดีขน้ึ ตามไปด้วย ในการทดลองนี้ได้ศกึ ษาถึงผลของความยาวของมิกซิง่ คอยล์ซง่ึ วางอยู่
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บริเวณด้านหน้าของเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ ความยาวของมิกซิง่ คอยล์ทใ่ี ช้ศกึ ษาคือ ไม่มมี กิ
ซิ่ง คอยล์ จนถึง มิก ซิ่ง คอยล์ย าว 90 เซนติเ มตร จากผลการทดลองพบว่า ความไวของการ
วิเคราะห์เพิม่ มากขึน้ เมื่อใช้มกิ ซิง่ คอยล์ยาวขึน้ จนถึง 45 เซนติเมตร ดังนัน้ ผูท้ าการทดลองจึง
เลือกความยาวของมิกซิง่ คอยล์ท่ี 45 เซนติเมตร ใช้ในการทดลองต่อไป
ตารางที่ 5 แสดงผลของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อในซีไอเอ

4.4.4 การศึกษาผลของความเข้มข้นของรีเอเจนต์
ในการทดลองนี้ได้ศกึ ษาผลของความเข้มข้นของรีเอเจนต์ทงั ้ 2 ชนิด คือ สารละลาย
1,10-phenanthroline (R3) และ สารละลาย hydroxylamine (R1) ต่อค่าสัญญาณการดูดกลืนแสง
ของสารผลิตภัณฑ์ โดยสารละลาย 1,10-phenanthroline ศึกษาในช่วงความเข้มข้นตัง้ แต่ 5 x
10-3 ถึง 1.5 x 10-2 โมล/ลิตร จากการทดลองฉีดสารละลายมาตรฐาน Fe(II) ทีค่ วามเข้มข้นสูงสุด
คือ 3.5 x 10-4 โมล/ลิตร พบว่า สัญญาณค่าการดูดกลืนแสงที่วดั ได้มคี ่าคงที่เท่ากันทุกความ
เข้ม ข้น ของสารละลาย 1,10-phenanthroline ที่ใ ช้ท ดลอง แสดงให้เ ห็น ว่า สารละลาย 1,10phenanthroline ที่ใช้เป็ นรีเอเจนต์นัน้ ในการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนทีม่ สี ชี มพูกบั Fe(II) นัน้ มี
ค่ามากเกินพอ ผูท้ าการทดลองได้เลือกใช้สารละลาย 1,10-phenanthroline เข้มข้นสูงสุดคือ 1.5
x 10-2 โมล/ลิตร เพื่อให้แน่ ใจได้ว่ารีเอเจนต์ทใ่ี ช้มปี ริมาณมากเกินพอสาหรับการทาปฏิกริ ยิ ากับ
Fe(II)
สารละลาย hydroxylamine ทีใ่ ช้ในปฏิกริ ยิ านี้มหี น้าทีเ่ ป็ นสารรีดวิ ซ์สาหรับ Fe(III)
การทดลองนี้ได้ศกึ ษาผลของความเข้มข้นของสารละลาย hydroxylamine ในช่วง 0.5 – 1.5 โมล/
ลิตร สาหรับการวัดสารละลายมาตรฐาน Fe(III) ทีม่ คี วามเข้มข้น 20 มิลลิกรัม/ลิตร จากผลการ
ทดลองพบว่ า ค่ า สัญ ญาณการดูด กลืน แสงที่ว ัด ได้มีค่ า คงที่แ ละไม่ข้ึน กับ ความเข้ม ข้น ของ
สารละลาย hydroxylamine ผูท้ าการทดลองได้เลือกสารละลาย hydroxylamine ที่ความเข้มข้น
1.1 โมล/ลิตร สาหรับการทดลองต่อไป
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4.4.5 คุณลักษณะของซีไอเอแพลตฟอร์มในการวิ เคราะห์ปริ มาณ Fe(II), Fe(III) และ
ปริ มาณเหล็กทัง้ หมด
การทดลองภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสมดังกล่าวข้างต้น พบว่า เมื่อใช้ซไี อเอควบคู่กบั
ระบบการไหลวิเคราะห์หารปริมาณ Fe(II) จะให้กราฟมาตรฐานทีม่ คี วามเป็ นเส้นตรงทีด่ ี(A510 =
(0.0705±0.002) mg L-1 Fe(II) + (0.031±0.011): r2 = 0.995) ความเข้มข้นของเหล็กตัง้ แต่ 5 ถึง
20 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าต่ าสุดของการตรวจวัด (limit of quantitation, 10σ blank/slope) ปริมาณ
เหล็กด้วยวิธซี ไี อเอคือ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร วิธซี ไี อเอที่พฒ
ั นาขึน้ นี้ใช้สารตัวอย่างและรีเอเจนต์
ปริมาณน้อย คือ 167 และ 501 ไมโครลิตร ตามลาดับ วิธนี ้ีสามารถวิเคราะห์ปริมาณตัวอย่าง
ได้มากถึง 60 ตัวอย่างต่อชัวโมง
่
มีความเที่ยง (%RSD) น้ อยกว่า 2.6% สาหรับการวิเคราะห์
Fe(II) เข้มข้น 15 มิลลิกรัม/ลิตร วิเคราะห์ซ้ากันจานวน 10 ครัง้
วิธซี ไี อเอควบคู่กบั ระบบการไหลทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ยังถูกนาไปใช้ในการจาแนกปริมาณ
Fe(II) และ Fe(III) ในสารตัวอย่าง ในกรณีการวิเคราะห์ปริมาณ Fe(II) เพียงอย่างเดียวจะใช้น้ า
แทนสารละลาย hydroxylamine (R1) ในขณะทีป่ ริมาณ Fe(III) สามารถหาได้จากผลต่างระหว่าง
ปริมาณเหล็กทัง้ หมดกับปริมาณเหล็ก Fe(II) เพียงอย่างเดียว ผลการทดลองในตารางที่ 6 แสดง
ถึงความสอดคล้องกันของปริมาณ Fe(II), Fe(III) และ เหล็กทัง้ หมดทีว่ เิ คราะห์ได้ดว้ ยวิธซี ไี อเอ
เปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นทีไ่ ด้เติมลงไป ค่าร้อยละการคืนกลับ (%Recovery) ของเหล็กทุก
ชนิดมีคา่ ทีด่ ี
เม็ดวิตามินรวมนอกจากจะมีธาตุเหล็ก (Fe) เป็ นองค์ประกอบแล้ว ยังประกอบไป
ด้วยธาตุอ่นื ๆ อีก เช่น ไอโอดีน (I), คลอรีน (Cl), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), แมงกานีส
(Mn), สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) ธาตุ เหล่านี้มคี วามเป็ นไปได้ท่จี ะรบกวนการวิเคราะห์
ปริมาณเหล็ก ในการทดลองนี้จงึ ทดสอบการรบกวนของธาตุดงั กล่าว โดยเติมธาตุเหล่านัน้ ในรูป
ของ KI, KCl, CaHPO4, MgSO4, MnSO4, ZnSO4 และ CuSO4 ลงในสารละลายมาตรฐาน Fe(II)
เข้มข้น 5 มิลลิกรัม/ลิตร การทดสอบทัง้ หมดทาแยกกัน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสัญญาณที่
ได้จากการวัดสารละลาย Fe(II) ทีม่ ธี าตุอ่นื ๆ แต่ละชนิดผสมอยูไ่ ม่มคี วามแตกต่างกับสัญญาณที่
ได้จากการวัดสารละลายมาตรฐาน Fe(II) ทีค่ วามเข้มข้นเท่ากัน ถึงแม้จะใช้ความเข้นข้นของธาตุ
อื่นๆ สูงถึง 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร ก็ตาม ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าธาตุ อ่นื ๆ ที่พบในเม็ด
วิตามินรวมไม่รบกวนการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กด้วยวิธซี ไี อเอ
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณ Fe(II), Fe(III) และเหล็กทัง้ หมด

4.4.6 การหาปริ มาณเหล็กในเม็ดวิ ตามิ นรวม
วิธีฉี ด สารด้ว ยซีไ อเอแพลตฟอร์ม ควบคู่ ก ับ ระบบการไหลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ไ ด้
พัฒนาขึน้ มานี้ ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้หาปริมาณเหล็กในเม็ดวิตามินรวมจานวน 4 ยีห่ อ้ แตกต่าง
กัน (A-D) แต่ละยีห่ อ้ จะวิเคราะห์ซ้าทัง้ หมด 3 ครัง้ ผลการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กในเม็ดวิตามิน
รวมทีไ่ ด้จากวิธที พ่ี ฒ
ั นาขึน้ เปรียบเทียบกับปริมาณทีร่ ะบุไว้ทฉ่ี ลากและปริมาณทีห่ าด้วยวิธเี ฟรม
อะตอมมิกแอบซอบชันสเปกโตมิทรี (Flame atomic absorption spectrometry, FAAS) แสดงดัง
รูปที่ 22 จากการเปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ ด้จากวิธซี ไี อเอและทีไ่ ด้จาก FAAS ด้วยวิธที างสถิติ คือ
paired t-test พบว่าข้อมูลทีไ่ ด้ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีค่ วามเชื่อมัน่ 95% (tstat =
0.16, tcrit = 2.20) ในขณะที่ขอ้ มูลการวิเคราะห์ท่ไี ด้จากวิธซี ไี อเอเปรียบเทียบกับค่าที่ระบุไว้ท่ี
ฉลาก พบว่า ค่าทีไ่ ด้ไม่มคี วามแตกต่างกันยกเว้นในตัวอย่าง D ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะคุณภาพของ
ตัวอย่างยีห่ อ้ นันเอง
่
ยิง่ ไปกว่านัน้ ในการทดลองนี้ยงั ได้ศกึ ษาร้อยละการคืนกลับ (%Recovery) ของการ
วิเคราะห์ปริมาณเหล็กในเม็ดวิตามินรวมอีกด้วย จากการศึกษาพบว่าค่าที่ได้มคี ่าอยู่ระหว่าง
90.1-107% แสดงให้เห็นว่าวิธซี ไี อเอทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความแม่นยาในการวิเคราะห์ทด่ี ี

รูปที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กของ 3 วิธี คือ วิธซี ไี อเอ, ปริมาณที่
ระบุขา้ งฉลากและวิธี Atomic absorption spectrometry
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4.5 ตัว ตรวจวัดแบบไดโอดคู่ (Paired emitter-detector diode หรือ PEDD) ใช้ ควบคู่กบั
ระบบซี เ ควนเชี ย ลอิ น เจกชัน ส าหรับ การวัด ปริ ม าณน้ า ตาลซุ โ ครสและฟอสเฟตใน
เครื่องดื่มโคล่าโดยอาศัยหลักการวัดทางกายภาพทัง้ แบบการหักเหแสงบริ เวณรอยต่ อ
สารละลายที่ มีค่าดัชนี หกั เหแตกต่ างกัน (ชลีเรนท์เอ็ฟเฟกท์) และการวัดความขุ่นของ
ตะกอน
ในงานนี้ได้ทดสอบเบือ้ งต้นว่า PEDD เหมาะสมแก่การวัดกลุ่มอนุภาคหรือไม่ ด้วยการวัดสาร
แบบขุ่น (สร้างตะกอนด้วยปฎิกริ ยิ าตกตะกอน) และเมื่อทดสอบเบื้องต้นพบว่าทาได้จ ริง แต่ยงั
หาความสัมพันธ์ไม่ได้ระหว่างสัญญาณกับจานวนอนุ ภาค แต่เหมาะสาหรับวัดความขุน่ งานนี้จงึ
ได้พฒ
ั นาต่ อยอด PEDD ใช้ร่ว มกับระบบไหลแบบซีเควนเชียลเพื่อพัฒนาวิธีใหม่ ในการวัด
น้าตาลซูโครสร่วมกับฟอสเฟต ดังนี้
4.5.1 การออกแบบระบบและลักษณะสัญญาณ
ระบบ SI-PEDD ในรูปที่ 11 ใช้เพื่อศึกษาการใช้งานของตัวตรวจวัด PEDD เพื่อวัด
ปรากฎการณ์ Schlieren effect และ ความขุน่ ไปในคราวเดียวกัน ระบบวิเคราะห์เริม่ ด้วยการดูด
ท่อนสารทีจ่ ะตรวจวัดเข้ามาพักในท่อพักสาร โดยมีทอ่ นรีเอเจนต์ (R) แทรกอยูต่ าแหน่งตรงกลาง
ระหว่างท่อนสารตัวอย่าง (S1 และ S2) ทีม่ อี งค์ประกอบของน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟต จากนัน้
ท่อนสารทัง้ หมดถูกผลักไปยังตัวตรวจวัด PEDD สัญญาณของท่อนสารทัง้ หมดเมื่อไหลผ่านตัว
ตรวจวัด PEDD แสดงในรูปที่ 12
การไหลแบบลามินาร์ (Laminar flow pattern) ทาให้เกิดรอยต่ อระหว่างท่อน
ตัว อย่ า ง S2 กับ น้ า ส่ ง ผลให้เ ห็น สัญ ญาณอัน เนื่ อ งมาจากปรากฎการณ์ Schlieren effect
(สัญญาณ ‘A’ ในรูปที่ 12) เมื่อท่อนตัวอย่าง S2 ไหลผ่านตัวตรวจวัด PEDD แล้ว บริเวณตรง
กลางของท่อนสารทัง้ หมดซึง่ มีตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟตอยู่นนั ้ จะไหลผ่านเข้ามา ตะกอน
แคลเซียมฟอสเฟตเหล่านี้จะกระเจิงแสงจาก LED emitter ส่งผลให้สญ
ั ญาณลดลง (สัญญาณ ‘B’
ในรูปที่ 12) และเมือ่ ท้ายท่อนโซนของรอยต่อระหว่างท่อนตัวอย่าง S1 และน้า ไหลผ่านเข้ามาใน
ตัว ตรวจวัด PEDD จะพบว่าสัญญาณลดลงที่มีขนาดเล็กน้ อย ซึ่งสัญญาณนี้ จะพบเมื่อความ
เข้มข้นของน้าตาลซูโครสสูงกว่า 5 Brix สัญญาณ
ปรากฎการณ์ Schlieren effect เป็ นปรากฎการณ์ท่เี กิดจากการหักเหของแสง
บริเวณผิวรอยต่อของสารละลาย ในที่น่ี คือ รอยต่อของสารละลายน้ าตาลกับน้ า (สารละลาย
น้ าตาลมีค่าดัชนีหกั เห (Refractive index, RI) ทีม่ ากกว่าน้ า) ดังนัน้ แสงทีม่ าจาก LED emitter
เมื่อเดินทางผ่านสารละลายน้ าตาลเข้าสู่น้ า จะหักเหเข้า LED detector มากขึ้น ส่งผลทาให้
สัญญาณความต่างศักย์ไฟฟ้ าทีว่ ดั สูงขึน้ (สัญญาณ ‘A’ ในรูปที่ 12) สาหรับการสัญญาณความ
ขุ่นนัน้ ตะกอนแขวนลอยของแคลเซียมฟอสเฟต จะกระเจิงแสงที่มาจาก LED emitter ทาให้มี
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แสงที่ต กกระทบที่ LED detector น้ อ ยลง สัญ ญาณความต่ า งศัก ย์ ไ ฟฟ้ าที่ว ัด ได้ จึง ลดลง
(สัญญาณ ‘B’ ในรูปที่ 12)
4.5.2 โอกาสของตัวรบกวนการวัด
ในการศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการรบกวนซึ่งกันและกันสาหรับการวัด
น้ าตาลและการวัดฟอสเฟต ในส่วนแรก ศึกษาผลการรบกวนของฟอสเฟตทีม่ ตี ่อการวัดน้ า ตาล
ซูโครส โดยผูว้ จิ ยั ได้เตรียมสารละลายฟอสเฟตความเข้มข้นตัง้ แต่ 50 – 200 mg PO43- L-1 ใน
สารละลายน้ าตาลซูโครส 7 Brix ผลการทดลองพบว่า สัญญาณน้ าตาลที่วดั ได้เมื่อมีฟอสเฟต
ความเข้มข้นต่างๆ กันนัน้ มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าฟอสเฟตไม่มผี ลรบกวนต่อการวัดน้ าตาล
ซูโครส มัง้ นี้เนื่องมาจากค่า RI ของสารละลายตัวอย่างขึน้ กับความเข้มข้นของสารละลายน้ าตาล
เพียงอย่างเดียว
ในส่ว นที่สอง ศึก ษาผลรบกวนของน้ า ตาลที่มีต่ อ การวัด ฟอสเฟต โดยผู้วิจยั ได้
เตรีย มสารละลายฟอสเฟต 200 mg PO43- L-1 ในน้ า และในสารละลายน้ า ตาลซูโ ครส 7 Brix
ปริมาตรท่อนตัวอย่างทีด่ ูดเข้ามา คือ 0.5:0.1:0.5 มิลลิลติ ร สาหรับท่อนสาร S1:R:S2 ตามลาดับ
(รู ป ที่ 23 ที่ S2 = 0.5 mL) ผู้วิจ ัย พบว่ า สัญ ญาณความขุ่ น (แกน y ในรู ป ที่ 21) ที่ไ ด้ จ าก
สารละลายฟอสเฟตที่เตรียมในตัวทาละลายต่างชนิดกัน มีค่าขนาดสัญญาณที่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี้ เนื่องมาจากความหนืดของสารละลายน้ าตาลซูโครสส่งผลต่อการผสมในการ
ตกตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟต โดยทัวไป
่ การเพิม่ ความยาวของท่อผสมสาร (MC) จะช่วยใน
เรื่องการผสมได้ดขี น้ึ แต่ในระบบนี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการเพิม่ ประสิทธิภาพการผสมเฉพาะบริเวณตรง
กลางของท่อนโซนเท่านัน้ และไม่ต้องการให้การผสมเกิดดีขน้ึ ที่บริเวณหัวท่อนโซน ซึ่งจะเป็ น
บริเวณทีใ่ ช้วดั น้ าตาลซูโครส ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ประสิทธิภาพการผสมด้วยการเพิม่ ความยาว
ของท่อนตัวอย่าง S2 ซึ่งจะเพิม่ การผสมระหว่างท่อนตัวอย่างและท่อนรีเอเจนต์ในแนวยาวตาม
ท่อ (Longitudinal dispersion) ผลการทดลองในรูปที่ 21 แสดงว่า ขนาดความสูงของสัญญาณ
ฟอสเฟตของสารละลายฟอสเฟตในน้าเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใช้ปริมาตรท่อนตัวอย่าง S2 ตัง้ แต่ 0.5 – 0.75
มิลลิลติ ร เนื่องจากมีตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตเกิดมากขึน้ อย่างไรก็ตาม พบว่า หากใช้ปริมาตร
ท่อนตัวอย่าง S2 มากกว่า 0.75 มิลลิลติ ร สัญญาณฟอสเฟตจะลดต่าลง เนื่องจากเกิดการเจือจาง
ของท่อนโซนภายในท่อ ในทานองเดียวกัน ผู้วิจยั พบว่าแนวโน้ มของสัญญาณฟอสเฟตใน
น้าตาล 7 Brix คล้ายกับสารละลายฟอสเฟตในน้า แต่ขนาดของสัญญาณมีคา่ น้อยกว่าสาหรับการ
ใช้ท่ อ นตัว อย่ า ง S2 ปริม าตร 0.5 -1.5 มิล ลิลิต ร อย่ า งไรก็ต าม พบว่ า ปริม าตร S2 ที่ 1.75
มิลลิลติ รเป็ นต้นไป ให้สญ
ั ญาณฟอสเฟตทีเ่ ท่ากันทัง้ ทีเ่ ตรียมจากในน้ าและในสารละลายน้ าตาล
7 Brix ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกปริมาตรท่อนตัวอย่าง S2 ที่ 1.75 มิลลิลติ ร เพื่อกาจัดผลรบกวนของ
น้าตาลทีม่ ตี ่อการวัดฟอสเฟต
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รูปที่ 23 แสดงอิทธิพลของปริมาตรท่อนตัวอย่าง S2 ที่มตี ่อขนาดสัญญาณฟอสเฟต 200 mg
PO43- L-1 ที่เ ตรียมในตัว ทาละลาย คือ น้ า () และ สารละลายน้ าตาลซูโครส 7 Brix ().
กาหนดปริมาตรท่อนสาร S1 และ R เท่ากับ 0.5 และ 0.1 มิลลิลติ ร คงทีต่ ลอดการทดลอง
4.5.3 ตัวตรวจวัด PEDD
ผูว้ จิ ยั จาเป็ นต้องเลือกความยาวคลื่นในการตรวจวัดให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลีย่ งการ
รบกวนจากการดูดกลืนแสงจากสีของตัวอย่าง (เครื่องดื่มโคล่ามีสนี ้ าตาลดา) สเปกตรัมการ
ดูดกลืนแสงของตัวอย่างโคล่าอยู่ท่ี 350 – 700 นาโนเมตร ดังนัน้ ในงานนี้จงึ เลือกใช้หลอดไอ
โอดเปล่ง คลื่นแสงอินฟราเรด มีความยาวคลื่นที่ 890 นาโนเมตร เป็ นทัง้ ตัวเปล่งแสงและตัวรับ
แสง
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือก เซลล์วดั แบบไหล ทีม่ ปี ริมาตรภายในขนาด 18 ไมโครลิตร
เพื่อให้ได้รอยต่อทีค่ มชัดระหว่างสารละลายน้ าตาลกับน้ า เซลล์วดั แบบไหลทีม่ ปี ริมาตรภายใน
ขนาด 80 ไมโครลิตร ไม่เหมาะสมกับการวัด Schlieren effect เนื่องจากขนาดของท่อภายใน
เซลล์มขี นาดใหญ่ ส่งผลทาให้เกิดการกระจายตัวของท่อนโซนที่มาก และ ทาให้รอยต่อของ
สารละลายน้าตาลกับน้าไม่ชดั เจน
4.5.4 การศึกษาอิ ทธิ พลของอัตราการไหล
อัต ราการไหลมีอิท ธิพ ลต่ อ ความไวในการวิเ คราะห์ (Sensitivity) และจ านวน
ตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์ (Sample throughput) อัตราการไหลทีศ่ กึ ษานี้ คือ อัตราการไหลในขัน้ ตอน
ที่ 5 (ตารางที่ 3) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ ลักท่อนสารทัง้ หมดไปยังตัวตรวจวัด PEDD ทาการศึกษาตัง้ แต่
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1 – 10 mL min-1 พบว่า อัตราการไหลต่ าให้ค่าความไวในการวิเคราะห์ท่ดี ี สาหรับทัง้ การวัด
น้ าตาลและฟอสเฟต ในการทดลองนี้ ผู้วจิ ยั เลือกอัตราการไหลที่ 5 mL min-1 เนื่องจากได้ค่า
ความไวในการวิเคราะห์และจานวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทเ่ี หมาะสม
4.5.5 ตัวแปรที่มีผลต่อการตกตะกอนของแคลเซียมฟอสเฟต
ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นของสารละลาย CaCl2 โดยศึกษา
ในช่วง 0.04 – 0.12 mol L-1 ผลการทดลองแสดงในรูปที่ 24a พบว่า ทีค่ วามเข้มข้นของ CaCl2
ตัง้ แต่ 0.06 mol L-1 เป็ นต้นไป สัญญาณเริม่ คงที่ ในงานนี้ ผูว้ จิ ยั เลือกความเข้มข้นของ CaCl2 ที่
0.08 mol L-1 ซึง่ เป็ นความเข้มข้นทีม่ ากเกินพอทีจ่ ะใช้ในการตะกอนแคลเซียมฟอสเฟต
รู ป ที่ 24b แสดงผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความเข้ม ข้ น สารละลายบัฟ เฟอร์
แอมโมเนียม ตัง้ แต่ 0.2 – 6.5 mol L-1 พบว่า ความเข้มข้นของสารละลายบัฟเฟอร์ท่ี 0.3 mol L-1
ให้ค่าความไวในการวิเคราะห์สูงสุด สาหรับความเข้มข้นที่ต่ ากว่า 0.3 mol L-1 นัน้ ค่าความจุ
บัฟเฟอร์ (Buffer capacity) ไม่เพียงพอต่อการทาให้ตวั อย่างเป็ นกลาง หากใช้ความเข้มข้นของ
บัฟเฟอร์ทส่ี งู เกินไป จะส่งผลต่อการตกตะกอนแคลเซียมฟอสเฟต เนื่องจากมีอทิ ธิพลจาก Ionic
strength ทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้เลือกความเข้มข้นของสารละลายบัฟเฟอร์ท่ี 0.3 mol L-1 รูป
ที่ 24c แสดงค่า pH ของสารละลายแอมโมเนียมบัฟเฟอร์ทเ่ี หมาะสมในการตกตะกอนแคลเซียม
ฟอสเฟต พบว่า ค่า pH ทีเ่ หมาะสม คือ 10 เนื่องจากให้คา่ ความไวในกรวิเคราะห์สงู สุด
สารละลาย PVA เป็ นสารลดแรงตึง ผิว ที่ช่ ว ยท าให้ต ะกอนแคลเซีย มฟอสเฟต
แขวนลอยในของเหลวได้รูปที่ 24d แสดงการศึกษาอิทธิพลของความเข้มข้นสารละลาย PVA
ตัง้ แต่ 0.02 – 0.30 % (w/v) ผลการทดลองแสดงความเข้มข้นที่ 0.1 % (w/v) ให้ค่าความไวใน
การวิเ คราะห์สูงสุด การใช้ความเข้มข้นของ PVA ที่มากเกินไป (ในที่น้ี คือ มากกว่า 0.1 %
(w/v)) จะส่งผลทาให้จานวนตะกอนทีเ่ กิดขึน้ ลดน้อยลงและส่งผลทาให้เกิดการกระเจิงแสงที่ลด
น้อยลงตามไปด้วย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกความเข้มข้นของสารละลาย PVA ที่ 0.1 % (w/v)

49

0.22

a

0.20

b

0.16

0.10
0

0.04 0.08 0.12
[CaCl2], mol L-1

c

0.25

0.20
0.15
0.10

Sensitivity (mVdc / mg PO43- L-1)

Sensitivity (mVdc / mg PO43- L-1)

0.15

0.10
0.04
0 1 2 3 4 5 6 7
[Buffer], mol L-1

d

0.21
0.16
0.11
0.06

7

8 9 10 11 12 13
pH of buffer solution

0

0.1
0.2
0.3
[PVA], %w/v

รูปที่ 24 อิทธิพลของรีเอเจนต์ในการตกตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตต่อค่าความไวในการวิเคราะห์
(Sensitivity)
นอกจากนี้ ผู้ วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาปริ ม าตรของสารละลาย CaCl2 ตั ง้ แต่ 50 – 200
ไมโครลิตร ผลการทดลอง แสดงว่า เมือ่ เพิม่ ปริมาตรสูงขึน้ ค่าสัญญาณฟอสเฟตก็สงู ขึน้ ด้วย และ
คงที่ท่ีป ริม าตร 100 ไมโครลิต ร ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย เลือ กปริม าตรของสารละลาย CaCl2 ที่ 100
ไมโครลิตร
4.6 คุณลักษณะของระบบ และการประยุกต์เพื่อวิ เคราะห์ตวั อย่างโคล่า
รูปที่ 25 แสดงตัวอย่างสัญญาณทีไ่ ด้จากสารละลายผสมมาตรฐานระหว่างน้ าตาล
ซูโครสและฟอสเฟต ภายใต้สภาวะทีเ่ หมาะสมของระบบ SI-PEDD ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กราฟมาตรฐาน
ของสารละลายน้ าตาลและฟอสเฟตครอบคลุมช่วงความเข้มข้นในตัวอย่าง ดังนี้ สารละลาย
น้ าตาลซูโครส ตัง้ แต่ 1-7 Brix ((signal height, mVdc) = (3.140.03)[Brix] + (0.140.13), r2
= 0.999) และสารละลายฟอสเฟต ตั ง้ แต่ 50 - 200 mg PO43- L-1 ((signal height, mVdc) =
((1.850.04) 10-1)[mg PO43- L-1] - (1.960.51), r2 = 0.999). ขีดจากัดการวัดได้ (Detection
limit, 3S/N) อยู่ท่ี 0.5 Brix และ 20 mg PO43- L-1 ค่า ความเที่ย ง (Precision) อยู่ท่ี 0.9% and
1.7% (RSD) เมื่อทาการฉีดสารละลายผสมมาตรฐานของน้ าตาล 5 Brix กับ ฟอสเฟต 150 mg
PO43- L-1 จานวนตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์ได้ต่อชัวโมง
่ คือ 21 ตัวอย่าง
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รูปที่ 25 แสดงตัวอย่างสัญญาณที่ได้จากสารละลายผสมมาตรฐานระหว่างน้ าตาลซูโครสและ
ฟอสเฟต ณ ความเข้ม ข้น (i) 1 Brix + 50 mg PO43- L-1 (ii) 3 Brix + 100 mg PO43- L-1 (iii) 5
Brix + 150 mg PO43- L-1 (iv) 7 Brix + 200 mg PO43- L-1 ภาพแทรกแสดงกราฟมารฐานของ
สารละลายน้าตาลซูโครส (บน) และสารละลายฟอสเฟต (ล่าง)
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟตใน
ตัว อย่า งสัง เคราะห์ จ านวน 5 ตัว อย่า ง ผลการวิเ คราะห์แ สดงให้เ ห็น ว่า ระบบ SI-PEDD ที่
พัฒนาขึน้ ให้ผลสอดคล้องกับวิธมี าตรฐาน จากนัน้ ได้ทาการวิเคราะห์ต ัวอย่างโคล่า (ตารางที่ 8)
พบว่า ให้ผลในทานองเดียวกับกับ ตัวอย่างทีเ่ ตรียมขึน้ เอง คือ สอดคล้องกับวิธมี าตรฐาน ทัง้ นี้
เมื่อ เปรีย บเทียบผลวิเ คราะห์ท างสถิติ โดยใช้ paired t-test ระดับ ความเชื่อ มัน่ 95% พบว่า
ผลเปรียบเทียบจากระบบ SI-PEDD กับวิธีมาตรฐานนัน้ ให้ผลที่ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ (น้ า ตาลซู โ ครส: tobserved = 1.285, tcritical = 2.306 ณ P = 0.05; ฟอสเฟต: tobserved =
0.005, tcritical = 2.178 ณ P = 0.05)
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าความแม่นยาทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ตวั อย่างสังเคราะห์ โดยใช้ระบบ
SI-PEDD ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เทียบกับวิธมี าตรฐาน

Nominal values of
synthetic sample

Sugar (Brix)
Our
Refractometric
method
methoda

5.16  0.05
(1.0)
7 Brix + 200 mg PO43- L6.47  0.07
6.42  0.12 (1.9)
1
(1.1)
10 Brix + 300 mg PO439.94  0.10
9.79

0.14
(1.4)
L-1
(1.0)
10 Brix + 300 mg PO4310.27  0.10
10.44  0.22 (2.1)
-1
L
(1.0)
12 Brix + 300 mg PO4312.31  0.14
11.95

0.24
(2.0)
L-1
(1.1)
aRefractometer 30PX/GS. Mettler Toledo, USA.
5 Brix+ 200 mg PO43- L-1 5.16  0.14 (2.7)

bE.W.

Phosphate (mg PO43- L-1)
Our
Spectrophotometric
method
methodb
197.7  3.0
(1.5)
200.0  2.5
(1.3)
300.7  2.5
(0.8)
299.9  3.9
(1.3)
300.7  3.3
(1.1)

202.7  2.1 (1.0)
199.0  2.1 (1.1)
296.3  2.6 (0.9)
303.9  3.0 (1.0)
306.4  4.3 (1.4)

Rice, R.B. Baird, A.D. Eaton, L. S. Clesceri, Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, twenty second ed., American Public Health
Association, Washington, USA, 2012, p. 4-155-156.
ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละเบีย่ งเบนมาตรฐาน (%RSD, n=6)
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ตารางที่ 8 แสดงผลวิเคราะห์ปริมาณในเครือ่ งดื่มโคล่า โดยใช้ระบบ SI-PEDD ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เทียบกับวิธมี าตรฐาน ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละเบีย่ งเบนมาตรฐาน (%RSD, n=6)

Sample

Sugar (Brix)
Our
Refractometric
method
methoda

9.55  0.11
9.75  0.05 (0.5)
(1.2)
9.09  0.09
Cola 2
9.14  0.06 (0.7)
(1.0)
9.96  0.13
Cola 3
9.82  0.10 (1.0)
(1.3)
9.73  0.14
Cola 4
9.84  0.10 (1.0)
(1.4)
nd
Sugar-free cola 1
nd
nd
Sugar-free cola 2
nd
nd
Sugar-free cola 3
nd
nd
Sugar-free cola 4
nd
aRefractometer 30PX/GS. Mettler Toledo, USA.
Cola 1

Phosphate (mg PO43- L-1)
Our
Spectrophotometric
method
methodb
341.5  6.1 (1.8)

342.4  3.6 (1.1)

338.2  1.7 (0.5)

347.6  5.6 (1.6)

340.5  7.0 (2.1)

330.0  3.1 (0.9)

377.7  1.8 (0.5)

375.8  4.4 (1.2)

348.0  5.3 (1.5)
343.3  9.3 (2.7)
356.0  6.1 (1.7)
342.5  7.3 (2.1)

351.7  1.4 (0.4)
332.7  5.3 (1.6)
347.4  6.0 (1.7)
351.3  3.6 (1.0)

bE.W.

Rice, R.B. Baird, A.D. Eaton, L. S. Clesceri, Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, twenty second ed., American Public Health
Association, Washington, USA, 2012, p. 4-155-156.
nd: not detected.
ตัวเลขในวงเล็บแสดงค่าร้อยละเบีย่ งเบนมาตรฐาน (%RSD, n=6)
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4.6 ระบบซี เควนเชี ยลอิ นเจกชัน สาหรับการวัดปริ มาณน้ าตาลซูโครสและฟอสเฟตใน
น้ า อ้ อ ยโดยอาศัย หลัก การวัด ทางกายภาพทัง้ แบบการหัก เหแสงบริ เ วณรอยต่ อ
สารละลายที่ มีค่าดัชนี หกั เหแตกต่ างกัน (ชลีเรนท์เอ็ฟเฟกท์) และการวัดความขุ่นของ
ตะกอนโดยเทคนิ คสเปกโตรโฟโตมิ เตอร์
4.6.1 การออกแบบระบบการไหลโดยประเมิ นจากรูปแบบลาดับของท่ อนโซนและ
สัญญาณที่วดั ได้
การทดลองนี้ได้ศกึ ษารูปแบบลาดับของท่อนโซนทัง้ 3 แบบ (ดังแสดงในรูปที่ 26)
เพื่อใช้วดั ปริมาณของฟอสเฟตและซูโครสโดยทีก่ ารตรวจวัดสารทัง้ สองชนิดนัน้ จะไม่รบกวนซึง่
กันและกัน การทดลองนี้ศกึ ษาระบบซีเควนเชียลอินเจคชัน 2 แบบ ดังแสดงในรูปที่ 13 ระบบ A
(ดังแสดงในรูปที่ 13A) ถูกใช้สาหรับการสร้างลาดับของท่อนโซนรูปแบบที่ 1 และ 2 (ดังแสดงใน
รูปที่ 26) โดยใช้ขนั ้ ตอนการสร้างลาดับท่อนโซนดังแสดงในตารางที่ 9 และ 10 ระบบ B (ดัง
แสดงในรูปที่ 13B) ถูกใช้สาหรับการสร้างลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 3 โดยใช้ขนั ้ ตอนการสร้าง
ลาดับท่อนโซนดังแสดงในตารางที่ 11 การทดลองนี้ได้เลือกการตรวจวัดด้วยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร์ท่คี วามยาวคลื่นที่มกี ารดูดกลืนแสงมากที่สุด คือ 880 นาโนเมตร สาหรับระบบซี
เควนเชียลทัง้ 2 ระบบ เพื่อติดตามการเกิดสารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลูทม่ี สี ฟี ้ า ความยาวคลื่นที่
เลือกนี้อยูใ่ นย่านสีแดงซึง่ เหมาะสมกับการวัดปริมาณน้ าตาลซูโครสโดยใช้ปรากฏการณ์ชลีเรนท์
เอ็ฟเฟกท์
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Sequence I / Manifold A

Sequence

Sequence II / Manifold A

H2O

R2

R1

S

H2O

Sequence III / Manifold B
To detector (syringe pulled down)

To detector

To detector

H2O

Air

R2

S

Air

R1

S

H2O

H2O

Slug S

S

Air

R2

Stack for
sucrose analysis

Stack for
sucrose analysis

Stack for phosphate analysis

H2O

S

S

Air

R1

H2O

To detector (syringe pushed up)

Air

R2

S

Air

R1

H2O

I

Air

E

Syringe pulled down

0

50

Air

A

Air

Stack for phosphate analysis
Syringe pushed up

50

0

75

B

25

50

75

100

F

J

100

150

Air

25

Air

0

Air

Blank
(Water)

Sucrose
0.7540.003

0

25

G

50

0

25

50

100

0

K

P2O5
0.4340.003

100-mg P2O5 L-1

75

50

100
Air

75

P2O5
0.7250.003

75

D

0

25

50

75

100

0

L

Air

H

150

P2O5
0.7140.001

50

100
Air

50

C

Air

25

Sucrose
0.1890.001

Air

0

Sugar
(2nd peak)
0.1330.002

Air

Sugar
(1st peak)
0.2100.001

4-Brix sucrose

150

Sucrose
0.7540.005

4-Brix sucrose
+
100-mg P2O5 L-1

Sugar
(1st peak)
0.2070.002

0

25

P2O5
(Co-incidence with sugar)
0.5560.003

50

75

Sucrose
0.1900.008

0

25

P2O5
0.7140.002

P2O5
0.6590.008

50

75

100

0

50

100

150

รูปที่ 26 แสดงตัวอย่างสัญญาณที่ได้จากระบบซีเควนเชียลแบบ A และ B (รูปที่ 13) เมื่อใช้
ลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 1 (A ถึง D), ลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 2 (E ถึง H) และ ลาดับท่อนโซน
รูปแบบที่ 3 (I ถึง L)
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ตารางที่ 9 ขัน้ ตอนการทางานของระบบซีเควนเชียลอินเจคชันแบบ A (รูปที่ 13A) สาหรับการ
สร้างลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 1 (รูปที่ 26)
Step

Action

SP

Position of SV

()a Flow rateb

Volume
(L)

1

Aspiration of water

 6.25

C-SV-P6

2,500

2

Aspiration of R2

 1.25

C-SV-P4

104

3

Aspiration of R1

 1.25

C-SV-P3

104

4

Aspiration of sample plug

 1.25

C-SV-P7

50

5

Dispense all liquid plugs to the

 5.00

C-SV-P2-D

2,758

detector and waste
Total analysis time is 70 s.
a

() forward flow direction; () reverse flow direction

b

Flow rate in mL min-1

C: 200-cm coil (1 mm i.d.). D: Detector. Pn: port position. SV: selection valve.

ตารางที่ 10 ขัน้ ตอนการทางานของระบบซีเควนเชียลอินเจคชันแบบ A (รูปที่ 13A) สาหรับการ
สร้างลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 2 (รูปที่ 26)
Step

Action

SP

Position of SV

()a Flow rateb

Volume
(L)

1

Aspiration of water

 6.25

C-SV-P6

2,500

2

Aspiration of air plug

 1.25

C-SV-P1

55

3

Aspiration of R2

 1.25

C-SV-P4

104

4

Aspiration of sample plug

 1.25

C-SV-P7

20

5

Aspiration of R1

 1.25

C-SV-P3

104

6

Aspiration of air plug

 1.25

C-SV-P1

55

7

Aspiration of sample plug

 1.25

C-SV-P7

50

8

Dispense all liquid zones to

 5.00

C-SV-P2-D

2,888

the detector and waste
Total analysis time is 100 s.
a

() forward flow direction; () reverse flow direction

b

Flow rate in mL min-1

C: 200-cm coil (1 mm i.d.). D: Detector. Pn: port position. SV: selection valve.
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ตารางที่ 11 ขัน้ ตอนการทางานของระบบซีเควนเชียลอินเจคชันแบบ B (รูปที่ 13B) สาหรับการ
สร้างลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 3 (รูปที่ 26)

Step

Action

SP

Position of SV

()a Flow rateb

Volume
(L)

1

Aspiration of water

 6.25

C1-SV-P6

2,080

2

Aspiration of sample plug

 1.25

C1-SV-P7

50

3

Aspiration of air plug

 1.25

C1-SV-P1

55

4

Aspiration of R2.

 1.25

C1-SV-P4

104

5

Aspiration of sample plug

 1.25

C1-SV-P7

20

6

Aspiration of R1

 1.25

C1-SV-P3

104

7

Aspiration of air plug

 1.25

C1-SV-P1

55

8

Aspiration of water

 3.00

C2-D-C1-SV-P6

1,700

9

Dispense all liquid plugs to the

 5.00

C2-D-C1-SV-P2

4,168

detector and waste
Total analysis time is 120 s.
a

() forward flow direction; () reverse flow direction

b

Flow rate in mL min-1

C1: 30-cm coil (1 mm i.d.). C2: 100-cm coil (1.59 mm i.d.). D: Detector. Pn: port position.
SV: selection valve.

57

4.6.1.1 ลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 1
ลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 1 ระบบซีเควนเชียลแบบ A จะดูดท่อนรีเอ
เจนต์ (R1 และ R2) สาหรับการวิเคราะห์ฟอสเฟตผ่านทางซีเล็กชันวาว์ลเข้าไปเก็บไว้ในคอยล์
เป็ นลาดับแรก ติดตามด้วยการดูดท่อน S ซึง่ อาจเป็ นน้ า, สารละลายซูโครสความเข้มข้น 4 Brix,
สารละลาย P2O5 เข้มข้น 100 mg L-1 หรือ สารละลายผสมระหว่างสารละลายซูโครสเข้มข้น 4
Brix และ สารละลาย P2O5 เข้มข้น 100 mg L-1 ลาดับของท่อนโซนรูปแบบที่ 1 เป็ นดังนี้ คือ
H2O/R2/R1/S/H2O ท่อนโซนทัง้ หมดนี้จะถูกผลักในทิศทางตรงข้ามเพื่อให้ออกจากคอยล์และ
ไหลเข้าสูเ่ ครือ่ งสเปคโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อตรวจวัด สัญญาณค่าการดูดกลืนแสงเมื่อใช้น้ าเป็ นท่อน
S แสดงดังรูปที่ 26A จากรูปจะเห็นได้ว่ามีสญ
ั ญาณการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
สัญญาณเบสไลน์ รูปที่ 26B แสดงสัญญาณชลีเรนท์จานวน 2 สัญญาณ เมื่อใช้สารละลายซูโครส
เข้มข้น 4 Brix เป็ นท่อน S สัญญาณชลีเรนท์ทงั ้ สองเกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านของหัวและท้าย
โซนของสารละลายซู โ ครสเมื่อ เคลื่อ นที่ผ่า นตัว ตรวจวัด รูป ภาพที่ 26C แสดงสัญ ญาณการ
ดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลูเมื่อสารละลาย P2O5 เข้มข้น 100 mg L-1 ถูกใช้เป็ น
ท่อน S รูปภาพที่ 2D แสดงสัญญาณทีว่ ดั ได้เมื่อสารละลายผสมระหว่างซูโครสและฟอสเฟตถูก
ใช้เป็ นท่อน S สัญญาณแรกในรูปที่ 2D คือสัญญาณชลีเรนท์ของซูโครส (0.207±0.002 abs unit)
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสัญญาณชลีเรนท์อนั แรกในรูปที่ 2B (0.210±0.001 abs unit) อย่างไรก็ดี
สัญญาณทีส่ องในรูปที่ 2D เกิดจากการรวมกันของสัญญาณชลีเรนท์จากซูโครสและสัญญาณค่า
การดูดกลืนแสงจากสารเชิงซ้อนโมลิบดินมั บลู ซึง่ แสดงได้จากความต่างของสัญญาณในรูปที่ 2D
และ 2C (∆h = 0.122 abs unit) มีค่าใกล้เคียงกับสัญญาณชลีเรนท์ทส่ี องในรูป 2B (0.133 abs
unit) ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว สัญญาณค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลูทว่ี ดั ได้ ได้
รวมสัญ ญาณที่ช ลีเ รนท์ท่ีเ กิด จากซู โ ครสไว้ด้ว ย ดัง นัน้ ล าดับ ท่อ นโซนรูป แบบที่ 1 นี้ จึง ไม่
เหมาะสมสาหรับ การวัดซูโ ครสและฟอสเฟตแบบพร้อ มกัน เนื่ อ งจากการวัด สารทัง้ 2 ชนิ ด
รบกวนซึง่ กันและกัน
4.6.1.2 ลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 2
ระบบซีเควนเชียล A ยังคงถูกใช้ในการทดลองลาดับถัด มาสาหรับการดูดสารเพื่อ
จัดลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 26 ลาดับท่อนโซนรูปแบบนี้ใช้ท่อน S จานวน 2
ท่อ น ท่อ นโซน S ท่อ นแรกถู ก จัด ให้อ ยู่ร ะหว่า งรีเ อเจนต์ R1 และ R2 ท่อ นอากาศถู ก ใช้คนั ่
ร ะ ห ว่ า ง รี เ อ เ จ น ต์ R1 แ ล ะ ท่ อ น S ท่ อ น ที่ ส อ ง ล า ดั บ ท่ อ น โ ซ น รู ป แ บ บ ที่ 2 คื อ
air/R2/S/R1/air/S/H2O รูปที่ 2E แสดงสัญญาณค่าการดูดกลืนแสงเมื่อใช้น้ าเป็ นท่อน S จากผล
การทดลองจะเห็นได้ว่า เกิดสัญญาณขนาดใหญ่ 2 สัญญาณทีเ่ กิดจากท่อนอากาศ นอกจากนัน้
ยัง มีค่ า สัญ ญาณการดู ด กลื น แสงเท่ า กับ 0.1 โดยประมาณ ส าหรับ ล าดับ ท่ อ นโซนของ
air/R2/S/R1/air ค่าการดูดกลืนแสงเกิดขึน้ ทัง้ ๆ ที่ใช้น้ าเป็ นท่อน S เนื่องจากความไม่เป็ นเนื้อ
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เดียวกันของท่อนโซนของสารละลายทาให้แสงจากเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์เกิดการหักเหและ
เกิดค่าการดูดกลืนแสงขึน้ เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้ เหมือนกันเมื่อใช้สารละลายซูโครสเข้มข้น 4 Brix
เป็ นท่อน S ดังแสดงในรูป 26F รูปที่ 26H แสดงสัญญาณค่าการดูดกลืนแสงเมื่อใช้สารละลาย
ผสมระหว่างระหว่างซูโครสเข้มข้น 4 Brix และฟอสเฟตเข้มข้นเข้มข้น 100 mg P2O5 L-1 เป็ น
ท่อน S จากผลการทดลองดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลู
ไม่รบกวนค่าการดูดกลืนแสงทีเ่ กิดจากปรากฏการณ์ชลีเ รนท์ทเ่ี กิดขึน้ บริเวณรอยต่อระหว่างน้ า
และสารละลายซูโครสของท่อน air/S/H2O ดังแสดงได้จากค่าสัญญาณชลีเรนท์ทว่ี ดั ได้ในรูป 26H
(0.190±0.008 abs unit) มีคา่ ใกล้เคียงกับในรูปที่ 26F (0.189±0.001 abs unit)
การจัด ล าดับ ท่ อ นโซนในรูป แบบที่ 2 นี้ คือ air/R2/S/R1/air/S/H2O จะท าให้ค่ า
สัญญาณการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลูทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างสัญญาณขนาดใหญ่สอง
ท่อนของท่อนโซนอากาศมีลกั ษณะแบน ดังแสดงด้วยลูกศรในรูปที่ 26G ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูท้ าการ
ทดลองได้พบว่าค่าการดูดกลืนแสงของสารเชิงซ้อนโมลิบดินมั บลูทเ่ี กิดจากสารละลายมาตรฐาน
ฟอสเฟตเพียงอย่างเดียว (รูปที่ 26G: 0.725±0.003 abs unit) มีคา่ สูงกว่าค่าการดูดกลืนแสงของ
สารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลูท่เี กิดจากสารละลายผสมระหว่างฟอสเฟตและซูโครส (รูปที่ 26H:
0.659±0.008 abs unit) สาเหตุเป็ นเพราะการผสมกัน อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพภายในท่อนโซน
ของ R2/S/R1 เนื่องจากความหนืดของสารละลายซูโครส อย่างไรก็ดปี ั ญหานี้ อาจแก้ไขได้โดย
การเพิ่ม ความยาวของมิก ซิ่ง คอยล์ เ พื่อ เพิ่ม การผสมกัน ภายในท่อ นโซนให้ดียิ่ง ขึ้น แต่ ก าร
แก้ปัญหาด้วยวิธนี ้ีอาจทาให้รอยต่อระหว่างสารละลายซูโครสและน้ าไม่ชดั เจนส่งผลต่ อการวัด
ปริมาณซูโรสด้วยวิธีชลีเรนท์ ดังนัน้ ลาดับโซนในรูปแบบที่ 2 จึงยังไม่เหมาะสมสาหรับการวัดซู
โรสและฟอสเฟตพร้อมกัน
4.6.1.3 ลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 3
สืบเนื่องจากข้อเสียของลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 2 ดังได้กล่าวข้างต้น ผู้ทาการ
ทดลองได้ปรับเปลี่ยนระบบซีเควนเชียลที่แสดงในรูป 13A ที่ใช้สาหรับการสร้างรูปแบบลาดับ
โซนที่ 1 และ 2 เป็ นระบบซีเควนเชียลทีแ่ สดงในรูป 13B สาหรับใช้สร้างลาดับท่อนโซนรูปแบบที่
3 ความแตกต่างของทัง้ สองระบบ คือ ตาแหน่ งของเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ โดยระบบใหม่
ตาแหน่ งของเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จะวางอยู่ระหว่างปั ้มและซีเล็กชันวาล์ว และมีมกิ ซิ่ง
คอยล์ C1 และ C2 ขนาบทัง้ ด้านหน้าและหลังเครื่อง ขัน้ ตอนการดาเนินงานในตารางที่ 11 ใช้
ส าหรับ ควบคุ ม ระบบซีเ ควนเชีย ลแบบใหม่เ พื่อ สร้า งล าดับ ของท่ อ นโซนในรูป แบบที่ 3 คือ
H2O/S/air/R2/S/R1air/H2O ดังแสดงในรูปที่ 26 ปั ม้ จะดูดท่อนโซนของสารทัง้ หมดผ่า นซีเล็กชัน
วาล์ว ผ่านมิกซิง่ คอยล์ C1 เข้าสู่ตวั ตรวจวัดและไหลผ่านสู่มกิ ซิง่ คอยล์ C2 การดูดสารผ่านตัว
ตรวจวัดในครัง้ ที่ 1 นี้สาหรับการวัดสัญญาณของซูโครสด้วยปรากฏการณ์ชลีเรนท์ สัญญาณค่า
การดูดกลืนแสงทีบ่ นั ทึกได้จากการไหลของท่อนโซนผ่านเครื่องตรวจวัดครัง้ ที่ 1 นี้ แสดงในรูป
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2I ถึง 2L ด้านซ้ายมือทีไ่ ม่แรเงา จากนัน้ ปั ม้ จะผลักท่อนโซนของสารทัง้ หมดจากมิกซิง่ คอยล์ C2
สู่ตวั ตรวจวัดอีกครัง้ ผ่านมิกซิง่ คอยล์ C1 ผ่านซีเล็กชันวาล์วและไหลทิง้ การผลักท่อนสารผ่าน
ตัวตรวจวัดในครัง้ ที่ 2 นี้สาหรับการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่เกิดจากสารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลู
สัญญาณค่าการดูดกลืนแสงทีบ่ นั ทึกได้จากการไหลของท่อนโซนผ่านเครื่องตรวจวัดครัง้ ที่ 2 นี้
แสดงในรูป 2I ถึง 2L ด้านขวามือทีแ่ รเงา การออกแบบระบบในลักษณะนี้ส่งผลให้การผสมกัน
ระหว่างรีเอเจนต์และฟอสเฟตในท่อนโซน air/R2/S/R1air เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ท่อนโซนของสารไหลผ่านมิกซิง่ คอยล์ถงึ 2 ครัง้ คือ C1 และ C2
รูปที่ 26I และ 26K แแสดงสัญญาณเมื่อใช้น้ าและสารละลายฟอสเฟต
เป็ นท่ อ น S จากผลการทดลองจะเห็น ได้ ว่ า ไม่ มีส ัญ ญาณค่ า การดู ด กลื น แสงที่เ กิ ด จาก
ปรากฏการณ์ชลีเรนท์จากซูโรส รูปที่ 26K มีสญ
ั ญาณค่าการดูดกลืนแสงทีเ่ กิดจากสารเชิงซ้อน
โมลิบดินัมบลูทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างสัญญาณขนาดใหญ่จานวน 2 สัญญาณทีเ่ กิดจากท่อนอากาศซึ่ง
เกิดขึน้ ทัง้ ขัน้ ตอนการดูดและผลัก ในรูปที่ 26I มีสญ
ั ญาณค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 0.1 abs
unit ที่เกิดขึน้ ระหว่าง สัญญาณ 2 สัญญาณจากท่อนอากาศเช่นกัน สัญญาณนี้เกิดขึน้ จากการ
ผสมทีไ่ ม่เป็ นเนื้อเดียวกันของท่อนโซนเช่นเดียวกับสัญญาณทีเ่ กิดขึน้ ในรูปที่ 26E สัญญาณค่า
การดูดกลืนแสงที่เกิดจากปรากฏการณ์ชลีเรนท์เมื่อ ใช้สารละลายซูโครสและสารละลายซูโครส
ผสมฟอสเฟตเป็ นท่อน S แสดงด้วยลูกศรในรูปที่ 26J และ 26L ตามลาดับ สัญญาณซูโครสทีไ่ ด้
จากทัง้ รูป 26J และ 26L ทีค่ ่าทีเ่ ท่ากัน แสดงให้เห็นว่าฟอสเฟตไม่รบกวนการวัดปริมาณซูโครส
ด้วยปรากฏการณ์ ชลีเรนท์ สัญญาณค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จากการดูดท่อนโซนสารผ่านตัว
ตรวจวัดในครัง้ ที่ 1 นี้ ใช้สาหรับวัดปริมาณซูโครส
รูปที่ 26K และ 26L ด้านขวามือทีแ่ รเงาแสดงสัญญาณค่าการดูดกลืน
แสงที่เกิดจากท่อนโซนของสารถูกผลักผ่านตัวตรวจวัดเป็ นครัง้ ที่ 2 จากรูปจะเห็นได้ว่าค่าการ
ดูดกลืนแสงทีเ่ กิดจากสารเชิงซ้อนโมลิบดินัมบลูมคี ่าเท่ากันทัง้ 2 รูป ซึง่ แตกต่างจากสัญญาณที่
ได้จากการดูดท่อนสารผ่านตรวจตัววัดในครัง้ แรก (รูปเดียวกันด้านซ้ายมือไม่แรเงา) แสดงให้
เห็นว่าการดูดผลักท่อนสารผ่านมิกซิง่ คอยล์ถงึ 2 ครัง้ ทาให้การผสมกันของสารมีประสิทธิภาพดี
ขึน้ การผลักท่อนสารผ่านตรวจวัดในครัง้ ที่ 2 นี้ จึงใช้สาหรับการวัดสัญญาณของการวิเคราะห์
ฟอสเฟต
จากข้อดีของลาดับท่อนโซนในรูปแบบที่ 3 ดังทีไ่ ด้กล่าวมา ผูท้ าการทดลองได้เลือก
ระบบซีเควนเชียลในรูปที่ 13B และลาดับท่อนโซนในรูปแบบที่ 3 สาหรับการทดลองอื่นๆ ต่อไป
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4.6.2 การหาสภาวะที่เหมาะสมของระบบ

4.6.2.1 ปริมาตรตัวอย่างและอากาศ
ผลของปริมาตรของท่อน S ในลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 3 ได้ถูกศึกษาเพื่อให้ได้ค่า
ความไว (sensitivity) และ ช่วงของความเป็ นเส้นตรง (linear range) ทีเ่ หมาะสม ผลการทดลอง
แสดงดังตารางที่ 12 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อเพิม่ ปริมาตรของสารตัวอย่างค่าความไว
ของการวิเคราะห์ (ความชันของสมการเส้นตรง) มีค่าเพิม่ มากขึน้ แต่ปริมาตรทีเ่ พิ่ มขึน้ นี้จะส่งผล
ให้ช่วงความเป็ นเส้นตรงลดลง ผลการทดลองนี้เป็ นเหมือนกันทัง้ การวัดซูโครสและฟอสเฟต
เพื่อให้ได้ความไวของการวิเคราะห์และช่วงความเป็ นเส้นตรงที่เหมาะสม ผู้ทาการทดลองได้
เลือกปริมาตรตัวอย่างที่ 50 µL และ 20 µL สาหรับการวัดซูโครสและฟอสเฟตตามลาดับ
ผลของปริมาตรของท่อนอากาศได้ถูกศึกษาในการทดลองนี้ดว้ ย ปริมาตรของท่อน
อากาศทีใ่ ช้ศกึ ษาคือ 8, 24, 40, 55 และ 104 µL เมื่อใช้ปริมาตรท่อนอากาศน้อย คือ 8 และ 24
µL พบว่า ท่อนอากาศจะแตกเป็ นท่อนเล็กๆ ส่งผลให้ค่า %RSD สูง คือ มีค่ามากกว่า 10 ค่า
%RSD จะลดลงเมื่อใช้ปริมาตรของท่อนอากาศมากขึน้ ในการทดลองนี้ ผูท้ าการทดลองเลือก
ปริมาตรของท่อนอากาศที่ 55 µL เป็ นค่าทีเ่ หมาะสมสาหรับระบบซีเควนเชียลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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ตารางที่ 12 ผลของปริมาตรตัวอย่างต่อความไวของการวิเคราะห์และช่วงความเป็ นเส้นตรง
สาหรับการวัดซูโครสและฟอสเฟต ขัน้ ตอนการทางานของระบบซีเควนเชียลอินเจคชันแบบ B
(รูปที่ 13B) สาหรับการสร้างลาดับท่อนโซนรูปแบบที่ 3 (รูปที่ 26)
Sample volume (µL)

Linear equation

Observed
linearity range

S for sucrose determinationa
25

y = (11.490.16)10-2 x – (5.10.5)10-2, r2 = 0.999

0.5 - 5.0

50

y = (19.340.18)10-2 x – (4.80.5)10-2, r2 = 0.999

0.5 - 5.0

75

y = (28.740.12)10-2 x – (6.13.0)10-2, r2 = 0.995

0.5 - 4.0

100

y = (28.460.14)10-2 x – (1.83.3)10-2, r2 = 0.993

0.5 - 4.0

S for phosphate determinationb
10

y = (3.040.06)10-3 x – (3.40.7)10-2, r2 = 0.999

20 - 200

20

y = (5.510.06)10-3 x – (2.10.6)10-2, r2 = 0.999

20 - 200

50

y = (12.30.2)10-3 x – (2.41.9)10-2, r2 = 0.999

20 - 200

100

y = (18.00.6)10-3 x – (4.15.7)10-2, r2 = 0.996

20 - 150

a

S: volume of plug S in stack H2O/S/Air of sequence III

b

S: volume of plug S in stack R2/S/R1/Air of sequence III

4.6.2.2 อัตราการไหล
ผู้ทาการทดลองได้ศกึ ษาผลของอัตราการไหลในขัน้ ตอนที่ 8 และ 9
(ตารางที่ 11) ในขณะทีก่ าหนดให้อตั ราการไหลในขัน้ ตอนที่ 1 และ 2-7 มีคา่ คงที่ คือ 6 และ 1.25
mL min-1 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่า %RSD (สารละลายซูโครสเข้มข้น 3 Brix, จานวน
ตัว อย่า ง = 10 ตัว อย่า ง) เพิ่ม ขึ้น เพีย งเล็ก น้ อ ย คือ จาก 2% เป็ น 3% เมื่อ อัต ราการไหลใน
ขัน้ ตอนที่ 8 เปลี่ยนจาก 1 เป็ น 3 mL min-1 เมื่ออัตราการไหลเพิม่ ขึน้ เป็ น 5 และ 10 mL min-1
พบว่ า ค่ า %RSD เพิ่ม ขึ้น โดยประมาณเป็ น 6% เนื่ อ งจากท่ อ นอากาศแตกเป็ น ท่ อ นเล็ก ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่ออัตราการไหลมากกว่า 5 mL min-1 จากผลการทดลองข้างต้น ผูท้ าการ
ทดลองเลือกอัตราการไหลที่ 3 mL min-1 สาหรับขัน้ ตอนที่ 8 และ 9
ลาดับถัดมา ผู้ทาการทดลองศึกษาอัตราการไหลของขัน้ ตอนที่ 9 ที่
2.5 และ 5 mL min-1 ผูท้ าการทดลองไม่พบการแตกของท่อนอากาศของทัง้ สองอัตราการไหลที่
ศึกษา ความไวของการวิเคราะห์เมื่อใช้อตั ราการไหลที่ 5 mL min-1 (Abs = (5.99±0.15) x 10-3
mg P2O5 L-1 – (4.0±1.7) x 10-2) มีค่าน้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อใช้อตั ราการไหลที่ 3 mL min-1 (Abs
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= (6.84±0.04) x 10-3 mg P2O5 L-1 – (2.6±5.0) x 10-3) อย่างไรก็ดี ผูท้ าการทดลองเลือกอัตรา
การไหลที่ 5 mL min-1 เนื่องจากเวลาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์เร็วกว่า
4.6.2.3 ความเข้มข้นรีเอเจนต์สาหรับการวัดฟอสเฟต
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า อัตราส่วนระหว่าง [H+] ต่อ [MoO42-]
ควรมีคา่ ตัง้ แต่ 45 ถึง 80 (pH 0.36 - 1.06) เพือ่ ให้สารเชิงซ้อนโมลิบดินมั บลูเกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์
และป้ องกันการเกิด self-reduction ของสารเชิงซ้อนเองด้วย ผูท้ าการทดลองได้ศกึ ษาผลของ
ความเข้มข้นของกรดซัลฟิ วริก (R1) โดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายโมลิบเดตคงที่ คือ 9.7
mmol L-1 ผลการทดลองในรูปที่ 3A พบว่า ความไวในการวิเคราะห์ลดลงเมื่อความเข้มข้นของ
กรดเพิม่ มากขึน้ ผูท้ าการทดลองเลือกความเข้มข้นของกรดที่ 0.6 mol L-1 โดยมีค่าอัตราส่วน
ดังกล่าวข้างต้น คือ 62
ผูท้ าการทดลองได้ศกึ ษาผลของความเข้มข้นของกรดแอสคอบิกทีใ่ ช้เป็ นสารรีดวิ ซ์
ใน R2 ตัง้ แต่ 0.02 ถึง 0.3 mol L-1 ผลการทดลองในรูปที่ 3B แสดงให้เห็นว่าความไวของการ
วิเคราะห์เพิม่ สูงขึน้ เมื่อความเข้มข้นของกรดแอสคอบิกเพิม่ สูงขึน้ ตัง้ แต่ 0.02 ถึง 0.1 mol L-1
อย่างไรก็ดเี มื่อความเข้มข้นของกรดสูงมากกว่า 0.1 mol L-1 ความไวของการวิเคราะห์ค่อนข้าง
คงที่ ผูท้ าการทดลองเลือกค่าทีเ่ หมาะสมของความเข้มข้นของกรดแอสคอบิกที่ 0.2 mol L-1
4.6.2.4 ผลการรบกวนของน้าตาลชนิดอื่นๆ และซิลเิ กต
นอกจากน้ าอ้อยมีองค์ประกอบหลักเป็ นน้ าตาลซูโครสแล้ว ยังมีน้ าตาลชนิดอื่นๆ
เป็ นองค์ ป ระกอบในปริม าณที่แ ตกต่ า งกัน อีก คือ น้ า ตาลกลู โ คส (ความเข้ม ข้น 0.28 –
0.98%(w/v)) และน้าตาลฟรุคโตส (ความเข้มข้น 0.31 – 0.70%(w/v)) ตัวอย่างน้าอ้อยทีใ่ ช้ในการ
ทดลองนี้ จ ะถู ก เจือ จาง 4 เท่า ด้ว ยน้ า ก่ อ นการวิเ คราะห์ ดัง นัน้ ปริม าณมอนอแซคคาไรด์ใ น
ตัวอย่างที่ถูกเจือจางแล้วมีค่าโดยประมาณ 0.25%(w/v) ผูท้ าการทดลองพบว่า วิธที ่พี ฒ
ั นาขึน้
ใหม่น้ีสามารถทนต่อการรบกวนของน้ าตาลกลูโสและฟรุคโตสได้ถงึ ความเข้มข้น 0.3%(w/v) ใน
ตัวอย่างทีเ่ จือจาง และสามารถทนต่อการรบกวนของน้ าตาลกลูโสและฟรุคโตสได้ถงึ ความเข้มข้น
1.2%(w/v) ในตัวอย่างก่อนเจือจาง ผูท้ าการทดลองสามารถสรุปได้ว่ามอนอแซคคาไรด์ในระดับ
ความเข้มข้นดังกล่าวไม่รบกวนการวิเคราะห์ปริมาณซูโครสในน้าอ้อยด้วยวิธชี ลีเรนท์
ซิลเิ กตเป็ นสารรบกวนทีส่ าคัญสาหรับการวัดฟอสเฟตด้วยวิธโี มลิบดินมั บลู ปริมาณ
ซิลเิ กตทีพ่ บในน้ าอ้อยโดยทัวไปมี
่ ค่าโดยประมาณคือ 600-800 mg SiO2 L-1 ผูท้ าการทดลองได้
ศึกษาความสามารถในการทนการรบกวนของซิลเิ กตต่อการวัดฟอสเฟตโดยเติมและไม่เติมกรด
ทาทาร์ริก ซึ่ง ใช้เ ป็ น สาร masking agent ที่ค วามเข้ม ข้น 0.016 mol L-1 ผลการทดลองพบว่า
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ความเข้มข้นซิลเิ กตสูงสุดที่ไม่รบกวนวิธีวเิ คราะห์ฟอสเฟตเมื่อไม่เติมกรดทาร์ทาริกคือ 2,000
mg SiO2 L-1 ขณะทีค่ วามเข้มข้นซิลเิ กตสูงสุดทีไ่ ม่รบกวนวิธวี เิ คราะห์ฟอสเฟตเมื่อเติมกรดทาร์
ทาริกคือ 4,000 mg SiO2 L-1 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธที ่พี ฒ
ั นาขึน้ สามารถทนการ
รบกวนจากซิลเิ กตได้ในความเข้มข้นของซิลิเกตทีพ่ บในน้ าอ้อยโดยทัวไปโดยไม่
่
จาเป็ นต้องเติม
สาร masking agent
4.6.2.5 คุณลักษณะของระบบและการประยุกต์ใช้
ระบบการไหลแบบซีเควนเชียลดังแสดงในรูปที่ 13B ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่น้ีสามารถวัด
ปริมาณซูโครสและฟอสเฟตได้ในคราวเดียวกัน ตัวอย่างสัญญาณซูโครสและฟอสเฟตที่วดั ได้
แสดงในรูปที่ 27A การดาเนินงานภายใต้สภาวะที่เหมาะสมของระบบการไหล สมการเส้นตรง
สาหรับการวิเคราะห์ปริมาณซูโครสและฟอสเฟตแสดงดังรูปที่ 27B และ 27C ตามลาดับ ช่วง
ความเป็ นเส้นตรงของสมการทัง้ 2 เส้น เหมาะสมกับความเข้มข้นของซูโครสและฟอสเฟตทีพ่ บ
ในน้ าอ้อย ค่าความเข้มข้นต่าสุดทีว่ ดั ได้ของซูโครสคือ 0.2 Brix (3S/N) และของฟอสเฟตคือ 5.4
mg P2O5 L-1 (3SD of blank/slope) ค่ า ความเที่ ย งของระบบ (%RSD) มี ค่ า 3.2% เมื่ อ ใช้
สารละลายซูโครสเข้มข้น 3 Brix และ มีค่า 2.7% เมื่อใช้สารละลายฟอสเฟตเข้มข้น 100 mg
P2O5 L-1
ผูท้ าการทดลองได้วดั ปริมาณซูโครสและฟอสเฟตในน้ าอ้อยจานวน 9 ตัวอย่าง ด้วย
วิธใี หม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เทียบกับวิธมี าตรฐาน ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 13 จากการเทียบข้อมูล
ของทัง้ วิธใี หม่และวิธมี าตรฐานด้วยวิธสี ถิติ paired t-test พบว่า ผลการวิเคราะห์ของทัง้ 2 วิธี
ให้ผลไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (ซูโครส tobserve = 0.38, tcritical = 2.31, P = 0.05; ฟอสเฟต
tobserve = 0.80, tcritical = 2.31, P = 0.05)
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รูปที่ 27 แสดงตัวอย่างสัญญาณที่วดั ได้และกราฟมาตรฐานทีไ่ ด้จากการวัดสารละลายมาตรฐาน
ซูโครสและฟอสเฟต
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ปริมาณน้าตาลซูโครสและฟอสเฟตในน้าอ้อยด้วยระบบซีเควนเชียล
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และวิธอี า้ งอิง
Sample

Phosphate (mg P2O5 L-1)

Sucrose (Brix)
Our method

Refractometrya

Our method

Spectrophotometryb

S1

14.4  0.8

14.0  0.3

311.7  14.3

308.5  11.4

S2

14.9  0.8

15.2  0.7

321.2  14.9

317.7  6.4

S3

14.0  0.6

13.8  0.3

309.3  14.9

308.2  10.3

S4

13.3  0.1

13.8  0.6

359.7  18.9

358.8  14.6

S5

13.7  0.2

14.6  0.7

366.9  12.4

362.1  11.9

S6

14.3  0.1

13.9  0.6

352.6  14.3

347.8  12.4

S7

14.3  0.1

14.0  0.3

357.3  18.0

356.6  18.3

S8

14.1  0.2

13.7  0.6

340.7  10.9

341.6  16.1

S9

15.4  0.2

14.8  0.1

359.7  14.3

368.1  8.4

a

Refractometer 30PX/GS, Mettler Toledo, USA.

b

Molybdenum-blue batchwise method [23]

65

4.7 ผลศึกษาการใช้ระบบซีเควนเชียลอิ นเจกชันและ C4D เพื่อร่วมกับหลักการไอระเหย
แบบไม่ใช้เยื่อเลือกผ่านเพื่อวัดปริ มาณสารกันเชื้อราที่ควบคุมในไวน์
เมื่อได้นาระบบซีเควนเชียลอินเจกชันซึง่ ติดตัง้ อุปกรณ์ไอระเหยร่วมกับ C4D เป็ นตัวตรวจวัด
เพื่อ มาพัฒ นาวิธีก ารวัด สารควบคุ ม ต้า นเชื้อ ราที่ป นเปื้ อ นในการผลิ ต ไวน์ ด้ว ย คือ sulphite
หลักการคือ นาซีเควนเชียลอินเจกชันมาขับเคลื่อนของเหลว ให้กรดเข้าทาปฎิกริ ยิ ากับ sulphite
ทีอ่ ยู่ในไวน์ เกิดเป็ น SO2 ซึง่ ระเหยได้จากภาชนะทรงกรวยอันหนึ่งและละลายลงในน้ าซึ่งบรรจุ
อยู่ในอีกภาชนะทรงกรวยอีกสองภาชนะ จากนัน้ ใช้ระบบซีเควนเชียลอิ นเจกชันเพื่อดึงน้ าตัวรับ
แก๊สนี้ออกไปตรวจวัดที่ C4D นับเป็ นวิธีการตรวจวัดแบบใหม่ท่แี ทบไม่ใช้สารเคมี ใช้ก็เพียง
กรดซัลฟูรกิ ในระดับไมโครลิตรเท่านัน้ แล้วการตรวจวัดไม่ตอ้ งใช้สารเคมีเป็ นตัวรับไอระเหยเลย
ใช้เพียงน้า ในงานได้ ได้นาเสนอหลักการใช้การเพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ น้ าตัวรับโดยเพิม่ หลุมทรงกรวยเพิม่
อีก 1 หลุม เมื่อตรวจวัดที่ C4D จะได้สญ
ั ญาณจานวน 2 ชุดด้วยกันจากตัวอย่างเดียว (รูปที่ 28)
คณะผูว้ จิ ยั เสนอการสร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้แกน y เป็ นผลรวมของสัญญาณทัง้ สองดังกล่าว
พบว่า ความไว (sensitivity) เพิม่ ขึน้ ถึงกว่า 3 เท่าและได้นาหลักการนี้ประยุกต์กบั ไวน์ขาวพบว่า
ได้ผลที่สอดคล้องวิธกี ารวัดอ้างอิงแบบที่ใช้เยื่อเมมเบรน (สามารถอ่านเพิม่ เติมได้ในบทความ
DOI: 10.1039/c7ay01879g)

รูปที่ 28 (a) ลาดับของท่อนของสารขณะพักในท่อขด holding coil ของซีเควนเชียลอิน
เจกชัน และ (b) ลักษณะของสัญญาณทีไ่ ด้จากการนาท่อนน้าตัวรับผ่านเข้า C4D
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4.8 ศึกษาการใช้แผ่นไมโครชิ ปเพื่อการควบคุมทิ ศทางการไหลของอนุภาค
ในงานนี้ได้ออกแบบการทดลองเพิม่ เติมเพื่อพัฒนาแผ่น microchip สาหรับทาการไหล
สารของเหลวนาส่งอนุภาคในร่อง ด้วยดังรูปที่ 15 และได้ทาการทดลองใช้เพือ่ ควบคุมทิศทางการ
ไหลของอนุ ภาคพบว่าการควบคุมด้วยการใช้กระแสของของเหลวบีบอัดมาสองทางแล้วไหลออก
เส้นทางเดียวนัน้ ยังมีประสิทธิภาพทาให้อนุ ภาคเคลื่อนตัวเรียงเดี่ยวได้ไม่ดีเท่าการเจือจาง
อนุ ภาคแขวนลอยในของเหลว จึงเลือกใช้วธิ ีการเจือจางอนุ ภาคเพื่อการนับจะเหมาะสมกว่า
อย่างไรก็ดแี ละนอกจากนี้ยงั ได้นาแผ่น microchip ดังกล่าวมาใช้สาหรับการพัฒนาเทคนิคการวัด
ระดับไอโอดีนด้วยวิธฟี ลูออเรสเซนต์ดว้ ย โดยได้ทาการติดตัง้ ตัวตรวจวัดไว้ดงั รูปที่ 29 ซึ่งเป็ น
การใช้หวั วัดใยแก้วนาแสง นาแสงกระตุน้ ส่องลองไปด้านหน้าบริเวณทีจ่ ะตรวจวัดบน microchip
แล้วใยแก้วนาแสงอีกเส้นหนึ่งจากหัววัดเดียวกัน ทาหน้าทีร่ บั แสงฟลูออกเรสเซนต์ทเ่ี ปล่งไปวัด
ซึ่งปฎิกริ ยิ านี้ใช้ปฎิกริ ยิ า Sandell and Kolthoff แล้ววัดฟลูออเรสเซนต์ของ Ce (III) ซึ่งจะแปร
ผันตามปริมาณของ iodide ในตัวอย่าง ซึง่ iodide ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวเร่งในปฎิกริ ยิ า Sandell and
Kolthoff การวัดระดับของสารทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นตัวเร่งจะทาให้ได้ความไว หรือ sensitivity ทีส่ งู และ
ในการวัดครัง้ นี้ได้เพิม่ sensitivity ด้วยการเลือกวัดแบบฟลูออกเรสเซนต์ซ่งึ จะมีความไวที่สูง
ยิ่ง ขึ้น ไปอีก และดีก ว่ า การวัด แบบที่ใ ช้ก ารดู ด กลืน แสงของสารตัง้ ต้น (อ่ า นเพิ่ม เติม ได้ใ น
https://doi.org/10.2116/analsci.34.161).

รูปที่ 29 (a) การติดตัง้ อุปกรณ์แผ่น microchip กับ syringe pump ทีจ่ ุสารเคมีและการ
ใช้หวั วัดฟลูออกเรสเซนต์แบบใยแก้วนาแสงทัวไปแต่
่
นามาใช้กบั microchip (b) การติดตัง้
อุปกรณ์ (c) แสดงแผ่น microchip ทีส่ ร้างขึน้ พร้อมระบุตาแหน่ง MC และ D คือ mixing coil
และ detection area
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บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดสภาพการนาไฟฟ้ า
แบบขัว้ ไฟฟ้ าไม่ ส ั ม ผั ส กั บ สารละลาย หรื อ ซี โ ฟร์ ดี (Capacitively coupled contactless
conductivity detector หรือ C4D) สาหรับการนับจานวนและจาแนกชนิดเซลล์เม็ดเลือดสาหรับ
เป็ นข้อมูลในการวินิจฉัยโรค ขัน้ แรกผูว้ จิ ยั ได้ทดลองความเป็ นไปได้ในการใช้ C4D สาหรับการ
วัดอนุ ภาคขนาดมิลลิเมตรด้วยเครื่อง C4D อย่างง่าย พบว่า C4D สามารถวัดการเคลื่อนผ่านของ
อนุ ภาคผ่านขัว้ ไฟฟ้ าได้และสัญญาณทางไฟฟ้ าของ C4D ทีว่ ดั ได้ยงั สัมพันธ์กบั ขนาดของอนุภาค
ด้วย ขัน้ ต่อมา ผูว้ จิ ยั ได้ทาการออกแบบ C4D แบบใหม่เพื่อให้เหมาะสมสาหรับการวัดอนุ ภาค
ขนาดไมครอน เช่น เซลล์เ ม็ดเลือด ความพิเศษของ C4D ที่ออกแบบใหม่น้ี คือ มีระยะห่าง
ระหว่างขัว้ ไฟฟ้ าเพียง 16 ไมครอน C4D ที่ออกแบบและสร้างขึน้ ใหม่น้ีสามารถวัดและจาแนก
ขนาดของเม็ด polystyrene ขนาดต่างๆ ที่แขวนลอยอยู่ในสารละลายบัฟเฟอร์ได้เป็ นอย่างดี
ถัดไป ผูว้ จิ ยั ได้นา C4D ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดสอบกับสารละลายของเซลล์เม็ดเลือดแดง
ในงานวิจยั นี้ได้พฒ
ั นาระบบไหลแบบ “ครอสอินเจคชันอะนาไลซิส ” หรือ ซีไอเอ
(Cross Injection Analysis หรือ CIA) ขึน้ เป็ นครัง้ แรก ซึ่งผลิตได้ง่ายกว่าการสร้างซีเควนเชียล
อินเจกชันมาก CIA สร้างขึน้ เพื่อหวังพัฒนาสาหรับการนาส่งอนุ ภาคขนาดเล็กเพื่อการตรวจจับ
และสาหรับการผสมสารภายในท่อขนาดเล็กเพื่อการวิเคราะห์ได้ถูกพัฒนาขึน้ โดยอาศัยหลักการ
พืน้ ฐานของเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาไลซิส หรือ เอฟไอเอ (Flow injection analysis หรือ FIA)
อย่างไรก็ดี ระบบ CIA ที่พฒ
ั นาขึน้ มีขอ้ แตกต่างจากและ ระบบ Sequential injection analysis
หรือ SIA ดังนี้ คือ ระบบ SIA จะดูดสารตัวอย่างและรีเอเจนต์ทลี ะตัวอย่างเป็ นลาดับให้เข้ามาอยู่
ในท่อโดยผ่าน selection valve และ syringe pump การผสมของสารภายในท่อสามารถทาได้
โดยการดูดผลักท่อนของสารทัง้ หมดกลับไปมาหลายๆ รอบ ก่อนที่จะผลักสารทัง้ หมดเข้าสู่
เครื่อ งตรวจวัด อย่า งไรก็ดี ระบบ CIA สารตัว อย่า งและรีเ อเจนต์จ ะถู ก ดูด เข้า สู่ท่อ ในคราว
เดีย วกัน โดยใช้ peristaltic pump แบบหลายช่ อ ง ยิ่ง ไปกว่ า นั น้ ความดัน ที่เ กิด จากการปิ ด
peristaltic pump ในวิธแี บบ stopped-flow mode จะช่วยให้สารตัวอย่างและรีเอเจนต์ไม่ไหลผสม
กันเองและกับสารตัวพา ระบบ CIA ต้องการใช้เพียงแค่ peristaltic pump สาหรับการดูดสาร
ดังนัน้ เครื่องมือที่ใช้ในระบบจึงน้อยกว่าในระบบ multicommutation วิธีการนาส่งของเหลวใน
CIA เข้าสูท่ ่อนัน้ แตกต่างจากวิธี SIA และ multicommutation ในระบบ CIA สารตัวอย่างและรีเอ
เจนต์จะถูกดูดเข้าไปทางท่อในแนวแกน y ในคราวเดียวกันซึง่ เป็ นเวลาเดียวกับการผลักสารตัว
พาในท่อแนวแกน x วิธกี ารนาส่งสารในลักษณะนี้ หรือทีเ่ รียกว่า cross-flow จะทาให้สารตัวอย่าง
และรีเ อเจนต์บ างส่ว นไหลมาที่ท่อ ในแนวแกน x และเกิด การผสมกัน ท าให้ค วามไวในการ
วิเคราะห์เพิม่ สูงขึ้น ซึ่งไม่จาเป็ นต้องดูดผลักท่อนสารหลายๆ รอบ เหมือนในระบบ SIA เมื่อ
เปรีย บเทีย บกับ ระบบ multicommutation และ multipumping technique ระบบ CIA ใช้ค าสัง่
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สาหรับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ท่สี นั ้ และง่ายกว่า ขนาดของท่อในระบบ CIA สามารถเปลี่ยนได้
ง่ายโดยการเปลี่ยนขนาดของท่อและขนาดของ CIA platform สาหรับการใช้งานในระยะยาว
ระบบ CIA จะเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงน้อยกว่าเทคนิคอื่นๆ เนื่องจากองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ในระบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์จาพวก ท่อและ acrylic platform สาหรับทาอุปกรณ์ CIA
ในงานวิจยั ทีน่ าเสนอนี้ ได้นา CIA แบบ 4 ท่อ ไปประยุกต์ใช้หาปริมาณ Fe(II) อุปกรณ์ CIA ที่
พัฒนาขึน้ นี้มศี กั ยภาพทีจ่ ะนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการวิเคราะห์ในลักษณะอื่นๆ ได้
นอกจาก CIA ยังได้พฒ
ั นาการใช้กระแสของเหลวเพื่อบีบอนุ ภาคให้เป็ นลาและวิง่ ที
ละอนุ ภาคเข้า C4D โดยพัฒนาใช้ microchip แบบ glass-PDMS อย่างไรก็ดพี บว่าประสิทธิภาพ
ยังไม่ดพี อ จึงได้นา microchip ทีไ่ ด้ไปใช้พฒ
ั นาเทคนิควิเคราะห์ไอโอดีนปริมาณน้อยในน้ าแทน
และได้มกี ารทดลองเพื่อนาระบบ sequential injection หรือ ซีเควนเชียลอินเจกชัน มาพัฒนา
และสร้างขึน้ สาหรับเพื่อนาส่งของเหลว หรืออนุ ภาคด้วย ซึง่ ระบบดังกล่าวนี้กไ็ ด้นามาใช้ในการ
นาส่งอนุ ภาคเข้า ตัวตรวจวัด C4D เพื่อการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในช่วงต้นๆ ของการ
ทดสอบ
สาหรับตัวตรวจติดตามค่าการนาไฟฟ้ าของของเหลว C4D ทีส่ ร้างขึน้ ยังไม่สามารถ
วัดสัญญาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ อาจเป็ นเพราะการนาไฟฟ้ าของสารละลายภายในเซลล์
เม็ด เลือ ดแดงไม่ แ ตกต่ า งกัน กับ สารละลายบัฟ เฟอร์ซ่ึง ใช้เ ป็ นสารตัว พา การศึก ษาระบบ
สารละลายตัวพาทีเ่ หมาะสม นอกจากการพัฒนา C4D ซึ่งพบว่าให้การตอบสนองสามารถ
นามาใช้ในการนับอนุภาคได้และตอบสนองให้ขนาดสัญญาณทีแ่ ปรผันตามขนาดอนุภาค อย่างไร
ก็ดี C4D ที่พฒ
ั นาขึน้ นี้ยงั ไม่เหมาะสมในการนามานับและตรวจวัดปริมาณของเซลส์เม็ดเลือด
แดงอย่างทีต่ งั ้ ใจเอาไว้ จึงได้ทาการทดลองเพิม่ เติมในการลองหาตัวตรวจวัดแบบไดโอดคู่ หรือ
PEDD มาใช้ในการวัดกลุ่มของอนุ ภาค อย่างไรก็ดผี ลทดสอบเบือ้ งต้นพบว่า การใช้ C4D ยังคง
ให้ประสิทธิภาพที่ตอบสนองได้ดีกว่า PEDD แต่โดยสรุปการใช้ C4D เหมาะสาหรับอนุ ภ าค
สังเคราะห์ทม่ี ขี นาดไมครอน แต่ไม่เหมาะสมกับเม็ดเลือดแดง
อย่างไรก็ดเี นื่องจาก C4D และ PEDD ได้ถูกพัฒนาขึน้ ใช้แล้ว ในเมื่อยังไม่สามารถ
นามาใช้ในการนับเซลส์สงิ่ มีชวี ติ ได้ แต่ยงั คงสามารถนาไปใช้เป็ นตัวตรวจวัดทางเคมีอ่นื ๆ ได้ จึง
ได้ทาการพัฒนาระบบวิเคราะห์เพิม่ ขึ้นเพื่อให้มี outputs เป็ น publications ให้กบั โครงการ จึง
เป็ นทีม่ าของการพัฒนาเทคนิคตรวจวัด เพิม่ ขึน้ 2 เทคนิค และในการนี้ได้พฒ
ั นาระบบไหลไว้ 2
แบบ คือ CIA และ microchip รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาสร้างระบบซีเควนเชียลอินเจกชัน SIA เอาไว้ดว้ ย
จึงได้ผลิตผลงานตีพมิ พ์ได้รบั การตอบรับให้ลงวารสารทีม่ ี impact factor จานวน 4 เรือ่ งด้วยกัน
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บทที่ 6 Output จากโครงการวิจยั ที่ได้รบั ทุนจาก สกว.
ต่อไปนี้เป็ น Output จากโครงการวิจยั
6,1 ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ จานวน 4 เรือ่ ง คือ
6.1.1 D. Nacapricha, P. Sastranurak, T. Mantim, N. Amornthammarong,
K. Uraisin, C. Boonpanaid, C. Chuyprasartwattana, P. Wilairat, Cross injection
analysis: concept and operation for simultaneous injection of sample and
reagents in flow analysis, Talanta, 110(2013)89-95.
6.1.2 P. Saetear, K. Khamtau, N. Ratanawimarnwong, K. Sereenonchai,
D. Nacapricha, Sequential injection system for simultaneous determination of
sucrose and phosphate in cola drinks using paired emitter-detector diode sensor,
Talanta, 115(2013)361-366.
6.1.3 N. Chantipmanee, W. Alahmad, T. Sonsa-ard, K. Uraisin, N.
Ratanawimarnwong, T. Mantim, D. Nacapricha, Green analytical flow method for
the determination of total sulphite in wine using membraneless gas-liquid
separation with contactless conductivity detection, Anal. Meth., 9(2017)61076116.
หมายเหตุ เรือ่ งนี้ได้รบั เลือกขึน้ หน้าปกวารสาร
6.1.4 P. Inpota, K. Strazelak, R. Koncki, W. Sripumkhai, W. Jeamsaksiri,
N. Ratanawimarnwong, P. Wilairat, N. Choengchan, R. Chantiwas, D.
Nacapricha, Microfluidic analysis with front-face fluorometric detection for the
determination of total inorganic iodine in drinking water, Anal. Sci., 34(2018)161166.
6.2 การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ต่อไปนี้เป็ นการนาผลงานวิจยั ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
6.2.1 มีการผลิตผลงานตีพมิ พ์สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ของ
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการจานวน 4 คน
6.2.2 การผลิตผลงานตีพมิ พ์สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก ของ Polan
จากโครงการจานวน 1 คน (Mr. Kamil Strazelak, Univesity of Warsaw, Poland
ซึง่ ได้มาขอฝึกวิจยั ระยะสัน้ )
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6.2.3 มีการผลิตผลงานตีพมิ พ์สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ของภาควิชา
เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล จากโครงการจานวน 3 คน
6.2.4 มีการผลิตบัณฑิตปริญญาตรี ของโครงการจานวน 1 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
6.2.5 มีการสร้างนักวิจยั ใหม่ ทัง้ ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา (ซึง่ ปั จจุบนั บรรจุ
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์หรือผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ หรือนักวิจยั ใน
ต่างประเทศ) จานวน 6 คน
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This work presents a new ﬂow injection strategy, called ‘cross injection analysis’ or CIA, an alternative
cost-effective approach in ﬂow analysis. The ﬂow platform is made from a rectangular acrylic block,
approximately 5  3  1.5 cm (x  y  z), with crossing cylindrical channels drilled out along the x- and
y-axis of the block. The outlet from the single x-axis channel is connected to a detector ﬂow cell. This
channel is ﬁlled with the carrier solution. The ﬂow in the x-axis channel is driven by a computer
controlled single-channel peristaltic pump. The multiple y-axis channels, running perpendicular to the
x-channel, are connected to a multi-channel peristaltic pump. These channels contain the sample and
reagent solutions that ﬂow across the intersection zones of the channels. To mix the sample and
reagent with subsequent detection of the reaction zone, ﬂow is applied along the x-axis channel, while
ﬂow in the y-axis channels is stopped. We successfully demonstrated the validity of the CIA technique
by the spectrometric determination of Fe(II) using 1,10-phenanthroline and the speciation of Fe(II) and
Fe(III). To place the CIA technique within the context of ﬂow analysis, a brief overview of the evolution
of ﬂow injection analysis and its later innovative development is included.
& 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction
Following the ﬁrst report of ﬂow injection analysis (FIA or FI)
in 1975 by Ruzicka and Hansen [1], there have been a tremendous
number of research papers published on new developments in
this area [2–4]. FI can also be operated using the so-called
‘reversed-FI’ (rFI) [5,6], in which the reagent is injected into a
ﬂowing stream of the sample to improve the sensitivity over
normal FI mode [7]. In 1990, Ruzicka and Marshall introduced
sequential injection analysis (SIA or SI), the second generation of
FI, that is fully controlled by the computer [8]. In SI technique,
metered amounts of sample and reagent(s) are sequentially
aspirated, through precise control of selection valve and the
syringe pump (plunger in ﬁlling mode), as stacked layers into a
holding coil. Finally, the reaction zone is propelled (plunger in
delivering mode) to the detector. Ruzicka also proposed the lab-
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on-valve (LOV) technique that extends the feature of sequential
injection to provide liquid handling in microliter and
sub-microliter levels of sample and reagent(s) with a microﬂuidic
platform made of acrylic or other polymeric material attached
atop the selection valve [9–11]. The microﬂuidic platform accommodates connecting ports, working channels and ﬂow through
detection cell. The LOV technique is often called SI–LOV or
mSI–LOV [12]. In 2004, Grudpan proposed an alternative costeffective approach to SI called lab-at-valve (LAV) [13]. Liquid
handling in LAV utilizes a syringe pump similar to the SI concept.
However in LAV, there is no replacement of the stator plate of
selection valve by the precisely machined microﬂuidic-platform.
Instead devices such as in-house potentiometric ﬂow cell [14] or
pipette tip, as SI liquid–liquid separator [15], are attached or
plugged directly onto the port(s) of the SI selection valve.
Cerda et al. proposed ‘multi-syringe’ (also written as ‘multisyringe’) ﬂow analysis or MSFIA in 1999 [16]. The basic system of
MSFIA comprises four syringes that are connected in a block to
the same stepping motor. A three-way solenoid valve is ﬁtted at
the head of each syringe for selecting the ﬂow path (reservoir or
analytical ﬂow path). These valves are commutation valves that
can be separately controlled without having to stop the
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movement of the syringe plungers. MSFIA is a versatile technique
and the basic system can be modiﬁed to add on other components, such as solenoid valve(s) for sample introduction to
eliminate carryover of sample in the syringe barrel [17].
Reis et al. introduced ‘multicommutation’ ﬂow analysis (MCFA)
[18]. MCFA is a continuous ﬂow strategy that utilizes computerized
control of three-way solenoid valves and a peristaltic pump to
insert sample and reagent plugs into the liquid ﬂow path. In the
arrangement of the MCFA system, the pump is placed at the end of
the ﬂow line after the detection cell and only a single pumping
channel is used. Later in 2002, Santos and others from the same
laboratory presented another strategy called ‘multi-pumping’ (also
written as multipumping) ﬂow system (MPFA) [19]. In MPFA, a set
of solenoid micropumps are individually controlled by a computer
to propel sample and reagent(s) by time-based or a pulse counting
approach. With suitable arrangement of micropumps, use of
solenoid valves and peristaltic pump is thereby eliminated.
Recently in 2010, a group in Japan [20] presented a hybrid system
of FI, SI and multicommutation called ‘simultaneous injectioneffective mixing analysis’ (SIEMA). A SIEMA system consists of a
syringe pump as the liquid delivery module. One part of the threeway solenoid valve ﬁtted to the syringe head is connected to the
analytical ﬂow path by a four-way cross-connector. The system also
has separately controlled three-way solenoid valves for introducing
sample and reagents into the central ﬂow line when the syringe
plunger is pulled down (reverse ﬂow). The reaction solution is later
pushed into and out of the mixing coil for detection (forward ﬂow).
In this work, we present a new ﬂow analysis technique called
‘cross injection analysis’ or CIA. The CIA platform has one channel
as the analytical ﬂow path (the x-axis channel) and four channels
(y-axis channels) perpendicular to this channel. These channels
are drilled out of an acrylic rectangular block. Both ends of the yaxis channels are connected with tubings to the same set of
rollers of a peristaltic pump to form four ﬂow lines. In CIA, the
sample and reagents are introduced into the analytical ﬂow path
of the platform (x-axis channel) via individual pump tube connected to the y-channels of the platform. Unlike the SI and the
multicommutation techniques, liquid introduction in CIA is
simultaneous. We employ the cross-ﬂow mode to improve the
mixing to achieve desired sensitivity. Although CIA may be
similar to the SI and the multicommutation in the way that liquid
zones are inserted into analytical ﬂow path of the system, the
pattern of liquid ﬂow in CIA is different to these previous
techniques due to the platform design and the employed
cross-ﬂow. We exploit the characteristic of the peristaltic pump
in which rollers are in ‘press’ mode when the pump is stopped.
Thus pressure is maintained during the stopped-ﬂow period
holding the liquid inside the tubing or connected channels without the need to use syringe pump or solenoid valve as in the SI or
the multicommutation techniques, respectively. In this design,
using a peristaltic pump, with eight pump tubes placed on the
rollers, is equivalent to operating a set of eight solenoid valves.

2. Experimental
2.1. Reagents and samples
All chemicals used in this work were AR grade. Deionizeddistilled water was used throughout all the experiments. Standard stock solution of Fe(II) (1,000 mg L  1) was prepared by
dissolving an accurate weight of 4.98 g iron (II) sulphate heptahydrate (Fluka, Switzerland) in 1.00 L of 0.05 mol L  1 sulfuric
acid. Standard stock solution of Fe(III) (1000 mg L  1) was prepared by dissolving an accurate weight of 4.71 g iron(III) sulfate
heptahydrate (Sigma-Aldrich, USA) in 1.00 L of 0.05 mol L  1

sulfuric acid. These stock solutions were calibrated against a
certiﬁed atomic absorption standard (100272 mg L  1 Fe) as
Fe(NO3)3 in 0.5 mol L  1 HNO3 (Merck, Germany) for accurate
concentrations of iron. Working standard solutions of Fe(II) and
Fe(III) were freshly prepared daily from the stock solutions by
serial dilutions with 0.05 mol L  1 sulfuric acid. Acetate buffer pH
5.3, used as the carrier in the CIA system, was prepared by mixing
81.50 mL of 2.00 mol L  1 aqueous sodium acetate solution with
18.5 mL of 2.00 mol L  1 acetic acid in a one liter volumetric ﬂask
and making up to mark with water. The hydroxylamine solution
was prepared by dissolving 19.8 g of hydroxylamine hydrochloride (Merck, Germany) in 250 mL of water. This solution was used
to reduce iron (III) to iron (II) in the determination of total iron in
the speciation analysis. The reagent for Fe(II) was 1,10-phenanthroline (Merck, Germany) in acetate buffer.
Five commercial products of multivitamin tablets were used in
the validation study. Finely ground sample was weighed accurately (0.1 to 0.5 g) and dissolved in 100.0 mL of 0.05 mol L  1
sulfuric acid. After constant stirring for 30 min, the solution was
centrifuged for 15 min at 3000 rpm. The supernatant was then
ﬁltered through a cellulose acetate membrane ﬁlter (0.45 mm).
The ﬁltrate was directly aspirated into the CIA system.
2.2. CIA platform
Fig. 1a is a photograph of a CIA platform, which is made from
TM
Perspex . Fig. 1b shows the dimensions of a regular platform
with cylindrical channels drilled out using computer controlled
drilling bit. The CIA platform has a main channel, designated as
the ‘x-channel’, for the carrier stream. The crossing channels
(labeled 1–4 in Fig. 1c) are drilled perpendicular to the x-channel.
These channels are designated as ‘y-channels’ and are used for the
sample and reagents solution. We can reduce or add y-channels
according to the number of reagents required. For determination
of iron, we used the CIA platform as shown in Fig. 1 with four
y-channels.
2.3. The manifold
Fig. 2 is a schematic diagram of the CIA ﬂow-manifold employed
for the determination of iron (II) and total iron. An Ismatec
peristaltic pump (model ISM843, Switzerland), designated as P1
with capacity for accommodating eight pump tubes, was used for
simultaneously ﬁlling or withdrawing the sample/standard (S) and
the three reagents (R1, R2 and R3), in the y-channels (channels 1 to
4) of the CIA platform. P2 is a peristaltic pump used for driving the
carrier solution (C) through the x-channel (designated as channel
5 in Fig. 1c and in Fig. 2). For this work, we employed an Ismatec
pump (model IS7610, Switzerland). The system was also equipped
with an Upchurch valve, V (model V-101L, USA). When the valve is
set at the ‘open’ position (solid line), the ﬂow line of the CIA
platform in the x-direction is connected to the detection cell of the
detector D, and then to waste (waste 2). When the valve V is set to
‘close’ position (dashed line), the carrier solution ﬂows out of the
platform via the y-channels to waste 1. A Jenway spectrophotometer
(model 6450, UK) with 1-cm path length ﬂow-through cell (Hellma,
USA) was employed for absorbance measurement at 510 nm.
TM
Labview program, version 8.0, was used for data acquisition of
the signal from the detector. An in-house CIA electronic board was
built to control the peristaltic pumps P1, P2 and the valve V using
software written in Visual Basic 6.0.
2.4. Investigated operating procedures
In this work, there are two operating procedures that were
investigated as shown in Table 1. In procedure 1, ﬂow in the
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3. Results and discussion
3.1. Selection of operating procedure
3.1.1. Sensitivity
We tested two procedures as given in Table 1 to operate the
CIA system (Fig. 2) for monitoring the reaction of iron(II) with
1,10-phenanthroline. In Fig. 2, solutions of 1 mol L  1 hydroxylamine hydrochloride, acetate buffer (pH 5.3) and 0.015 mol L  1
1,10-phenanthroline were employed as the reagents R1, R2 and
R3, respectively. Standard Fe(II) solution (5 to 20 mg L  1 Fe(II))
was placed in the S reservoir for construction of the calibration
curves for both procedures. The ﬂows of reagents and standards
were driven by the peristaltic pump P1. The ﬂow of acetate buffer,
carrier (C), was driven by peristaltic pump, P2.
The two procedures gave linear calibrations with comparable
correlation coefﬁcients (r2 0.99). However, repetitive operations
showed that the sensitivity of procedure 2 was greater than
procedure 1 (see Table 1). The simultaneous ﬂow in step 2 of
procedure 2 had ﬂow-characteristics that resulted in better
sensitivity. Therefore, experiment was carried out to investigate
this effect.

Fig. 1. (a) Photograph, (b) schematic diagrams of CIA platform with external
dimension and (c) ﬂow directions of liquids.

x- and y-channels was applied alternately. In step 1, pump P2
loaded the buffer carrier solution for 10 s into the x-channel of the
CIA platform, with pump P1 stopped and valve V in ‘open’
position. In step 2, standard iron solution and reagents were
simultaneously loaded into the CIA platform via channels 1 to
4 for 10 s, with switching valve, V, in ‘close’ position. Solutions in
the y-channels ﬂowed to waste 1 (Fig. 2). Using the ﬂow rate of
1 mL min  1, ca. 167 mL of liquid is dispensed in each channel
during the 10 s loading time. In step 3, the switching valve V was
set to ‘open’ position and ﬂow of the carrier solution restarted.
The plugs of sample and reagents at the four intersections of the
channels were driven along the x-channel. The zones were mixed
as they ﬂowed to the detector. The ﬂow was maintained for 50 s.
In procedure 2, we operated the system using simultaneous
ﬂow in step 2. That is, in step 2, both pumps P1 and P2 were
operated. As described above valve V was closed, the carrier
solution in the x-channel thus ﬂowed out along the y-channels to
waste 1. The sample and three reagents ﬂowed along the
y-channels in cross-ﬂow manner. Precise control of the pumps
ensured that this loading process was reproducible giving good
precision for analysis (see Section 3.5).

3.1.2. Flow characterization at the crossing-zones for the alternate
and simultaneous ﬂow mode
In order to investigate and compare the loading phenomena in
step 2 of the two operational procedures in Table 1, the rapid
formation of the pink color of 1,10-phenolphthalein with base
was employed. The CIA system with the conﬁguration shown in
Fig. 2 was employed. The ﬂow rate was set to 1.0 mL min  1. In
this particular experiment, pure water was loaded into all the
reservoirs, C, S, R1, R2 and R3 (Fig. 2), and then pumped to ﬁll all
the channels. Pumps P1 and P2 were then turned off. The carrier
reservoir (C) and sample reservoir (S) were then ﬁlled with
0.003 mol L  1 phenolphthalein and 0.4 mol L  1 potassium hydroxide, respectively.
When studying the alternate ﬂow mode, the CIA system in
Fig. 2 was operated using a different procedure to that given in
Table 1. First, valve V was switched to the ‘open’ position (solid
line), and pump P2 turned on for 20 s to ﬁll channel 5 (x-channel)
with the phenolphthalein solution. Valve V was then closed (dash
line). Flow to channels 1 to 4 was then applied using pump P1.
We began to see light pink color at the intersection of channel
4 and channel 5, indicating the arrival of the hydroxide solution
Fig. 3a. The color became more intense as the ﬂow continued.
Fig. 3b is the photograph taken after 38 s.
The experiment with simultaneous ﬂow was carried out by
again ﬁrst ﬁlling all the channels with water. The carrier (C) and
sample (S) reservoir were ﬁlled with the phenolphthalein and
potassium hydroxide solutions, respectively. Valve V was
switched to ‘open’ position. Pump P2 was turned on for 20 s to
ﬁll channel 5 (x-channel) with phenolphthalein. Valve V was then
set to ‘close’ position. Flows in the x- and y-channels were then
applied simultaneously by operating pumps P1 and P2. Similar to
the alternate ﬂow mode, light pink color began to develop at the
intersection of channel 4 and channel 5 (see Fig. 3c) and became
more intense (Fig. 3d after 38 s). When compared with alternate
ﬂow mode (Fig. 3b), the length of the colored zone resulting from
the simultaneous ﬂow was signiﬁcantly longer (Fig. 3d). Besides
ﬂowing directly across the intersection of channels 4 and 5, the
KOH solution in this channel was also pushed by laminar ﬂow
along the x-channel towards valve V.
Using this simultaneous ﬂow procedure, there is a larger
volume of the crossing solutions injected into the carrier stream
(x-channel). This was conﬁrmed by the greater sensitivity observed
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Fig. 2. Schematic diagram of the CIA ﬂow manifold. P1 is the peristaltic pump with four ﬂow lines for the sample S, and the reagents R1 to R3. P2 is the peristaltic pump
with single ﬂow line for the carrier solution C. V is the switching valve: solid line ‘open’; dash line ‘close’. MC is the mixing coil, 45 cm in length. D is the
spectrophotometric detector. Insert shows a CIA signal proﬁle for standard Fe(II) solutions, 0–20 mg L  1.

Table 1
Operation procedures investigated for the CIA system in Fig. 1 and the resulting calibrations.
Step

Process (ﬂow pattern in CIA platform)

Duration (s)

P1

P2

Procedure 1: Loading of sample and reagents using alternate ﬂow
1
Carrier loading (ﬂow: x-direction only)
10
Off
On
2
Sample þreagents loading (ﬂow: y-direction only)
10
On
Off
3
Zone ﬂushing to detector (ﬂow: x-direction only)
50
Off
On
Repeat step 2–3 for next sample
Calibration equation: A510 ¼(0.050 70.005) mg L  1 Fe(II) þ(0.090 7 0.074): r2 ¼0.991
Procedure 2: Loading of sample and reagent using simultaneous ﬂow
1
Carrier loading (ﬂow: x-direction only)
10
Off
On
2
Carrier þsample and reagents loading (ﬂow: x-direction and y10
On
On
direction)
3
Zone ﬂushing to detector (ﬂow: x-direction only)
50
Off
On
Repeat step 2–3 for next sample
Calibration equation: A510 ¼(0.073 70.003) mg L  1 Fe(II) þ(0.041 70.039) ): r2 ¼ 0.995

in the analysis of Fe(II) when using procedure 2 (simultaneousﬂow mode).
Furthermore it could be observed (Fig. 3a and b) that the
pink color for the alternate ﬂow in step 2, was less intense
than the color developed using the simultaneous-ﬂow for
loading (Fig. 3c and d). The laminar ﬂow in x-direction
dispersed and elongated the zones of liquid ﬂow at the intersections of channels 1 to 4, enhancing the pre-mixing between
iron(II) and reagents in x-channel. Thus, we selected procedure 2 in further experiments.

3.2. Zone sequence
In ﬂow-based technique, the sequence of the sample/reagent
zones may affect sensitivity. We examined two sequences
as given in Table 2. In sequence a, the leading zone is
1,10-phenanthroline, followed by buffer, hydroxylamine (the
reducing agent) and ﬁnally the Fe(II) standard solution. The zones
are separated with zones of buffer carrier. In sequence b, the
leading zone is Fe(II) standard solution, followed by hydroxylamine, buffer and ﬁnally the 1,10-phenanthroline. It was found
that the slopes of the calibration lines obtained from the two
sequences were not signiﬁcantly different. However, we decided

V

Open
Close
Open

Open
Close
Open

to use sequence ‘a’ since this sequence follows the sequence of
mixing in a batch procedure.
3.3. Effect of channel diameter and use of mixing coil
Platforms A, B and C were made with various sizes of the
channel, as shown in Table 3. The diameters of all channels for
platform A and platform C are equal; that is, 2 and 3 mm,
respectively. Platform B has the same size of the channels as
platform A but with channel 4, the sample line, being 3 mm.
A series of iron(II) standard solutions were injected into the
CIA system to compare the performance of the three platforms.
The results in Table 3 clearly show increased sensitivity with
increasing diameter of the sample channel (channel 4). Increasing
the diameter of the channel increases the volume of solution
introduced into the CIA platform. Thus by increasing the diameter
of channel 4 from 2 to 3 mm in platform B, we increased the
volume of iron(II). However increasing all the channels’ diameter
from 2 (platform A) to 3 mm (platform C) did not improve the
sensitivity because the volume ratio of the solutions remained the
same. In this work, we chose platform B in further experiments.
Using the CIA system in Fig. 2, the effect of employing a mixing
coil placed before the detector was studied. The length of mixing
coil was varied from 0 (no coil) to 90 cm. Injections of iron(II)
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Fig. 3. Characterization of ﬂow pattern of the crossing-zone using phenolphthalein (F) and KOH solutions. Fig. 3(a) and (b) employ alternate ﬂow mode with ﬂow only of
H2O and KOH for 22 and 38 s, respectively. Fig. 3(c) and (d) employ ﬂow of the phenolphthalein and the H2O/KOH channels (simultaneous ﬂow) for 22 and 38 s,
respectively.

Table 2
Zone sequence and linear calibration equations.
Zone sequence

Calibration; correlation coefﬁcient
A510 ¼(0.033 7 0.004) mg L  1 Fe(II)þ (0.0117 0.046); r2 ¼ 0.994

A510 ¼(0.034 7 0.001) mg L  1 Fe(II)þ (0.0477 0.017); r2 ¼ 0.994

C, buffer: acetate buffer pH 5.3; NH2OH: hydroxylamine hydrochloride; phen: 1,10-phenanthroline; D: Spectrophotometer (510 nm).
Note: Diameter of all CIA channels was 2 mm.

Table 3
Effect of channel diameter on the sensitivity of the CIA system in Fig. 2.
CIA platform

A
B
C

Channel diameter (mm)

Calibration; correlation coefﬁcient

CH 1 (R3)

CH2 (R2)

CH3 (R1)

CH4 (S)

CH5 (C)

2
2
3

2
2
3

2
2
3

2
3
3

2
2
3

CH: channel; C: carrier; S: iron standard/sample; R1, R2, R3: the reagents for iron(II).

A510 ¼(0.033 7 0.004) mg L  1 Fe(II)þ(0.011 7 0.046); r2 ¼ 0.994
A510 ¼(0.074 7 0.001) mg L  1 Fe(II)þ (0.040 7 0.002); r2 ¼0.999
A510 ¼(0.029 7 0.002) mg L  1 Fe(II)þ (0.0687 0.017); r2 ¼ 0.997
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solution (5, 10, 15 and 20 mg L  1 Fe(II)) were carried out in
triplicate (n¼ 3) for each coil length. It was found that sensitivity
was enhanced with use of a mixing coil. The sensitivity increased
with increasing coil length up to 45 cm. The highest sensitivity
was achieved for the 45-cm coil, and was employed in the ﬁnal
ﬂow manifold of the CIA system.
3.4. Concentrations of 1,10-phenanthroline and hydroxylamine
hydrochloride
The concentration of 1,10-phenanthroline (R3) was varied
from 5  10  3 to 1.5  10  2 mol L  1. Iron(II) solution, at the
maximum concentration (3.5  10  4 mol L  1), was injected into
the CIA system. The peak heights were constant for all concentration of the reagent, showing that 1,10-phenanthroline was in
excess. The 1.5  10  2 mol L  1 1,10-phenanthroline was selected
to ensure sufﬁcient excess of this reagent.
Hydroxylamine hydrochloride (R1) was used as the reducing
agent for Fe(III). A Fe(III) standard solution, 20 mg L  1 Fe(III),
was tested with various concentrations of the reducing agent
(0.5–1.5 mol L  1), and the peak height measured using the
manifold in Fig. 2. The signals were constant and independent
of the concentration of the reducing agent. The 1.1 mol L  1
solution was selected to ensure complete and rapid reaction.
3.5. Analytical performance in the determination of iron(II), iron(III)
and total iron
When the CIA system in Fig. 2 was operated under the optimal
condition discussed above for analysis of Fe(II), calibration was linear
in the range 5–20 mg L  1 Fe(II) [A510 ¼(0.070570.002) mg L  1
Fe(II)þ (0.03170.011): r2 ¼0.995]. The limit of quantitation of this
CIA technique for Fe(II) was 0.2 mg L  1 Fe(II) (10s blank/slope),
which is comparable to a multicommutation-based ﬂow system
[21] and a sequential injection method (SIA) using the same
1,10-phenanthroline reagent [22]. Since introduction of sample and
reagents into our system is discrete, the volume employed in our
method is therefore approximately three times less than in conventional FIA method for analysis of iron [23]. The consumptions of
sample and reagents of the CIA system are 167 and 501 mL,
respectively. This method provides throughput of up to 60 samples
h  1. With use of the electronic control, we could achieve precision
with %RSD less than 2.6 (for 15 mg L  1 Fe(II), n¼10).
The CIA system in Fig. 2 was also tested for its capability in
speciation of Fe(II) and Fe(III). In order to determine only the
Fe(II) species, the ﬂow line for the hydroxylamine hydrochloride
(R1) was replaced with water. The concentration of Fe(III) can be
found by subtracting the concentration of Fe(II) from the total
measured concentration of Fe. Table 4 shows that there is good
agreement with the spiked amount and the measured value of
Fe(II), Fe(III) and total Fe. The CIA system had good recoveries for
all the iron species, as shown in Table 4.
Multivitamins also contain essential elements including I, Cl,
Ca, Mg, Fe, Mn, Zn and Cu. Using the sample preparation

procedure, concentrations of salts of the elements in the ﬁnal
solution are approximately 0.225 (KI), 36 (KCl), 162 (CaHPO4), 100
(MgSO4), 2 (MnSO4), 20 (ZnSO4) and 1 (CuSO4) mg L  1, respectively. We therefore investigated whether these salts may interfere in the analysis of iron. These salts were separately added to a
standard solution of 5 mg L  1 Fe(II). There was no signiﬁcant
difference in the signal observed when compared to the pure
Fe(II) standard even up to 1500 mg L  1. Addition of mixture of
these compounds at the levels expected in the ﬁnal solution also
gave no change. Therefore the CIA method for Fe(II) is not affected
by common salts found in multivitamins.

3.6. Application to multivitamins
The developed method was applied to the determination of
total iron in multivitamins (Fig. 4). Four different brands of
vitamins (A–D) were analyzed in triplicate by CIA. The iron
content found by our method is close to the label values except
for brand D. However the results of the CIA method are comparable with those using ﬂame atomic absorption spectrometry
(FAAS). The paired t-test also conﬁrm that the results of the CIA
method are in signiﬁcant agreement with the results of FAAS at
95% conﬁdence level (tstat ¼ 0.16, tcrit ¼2.20 ). The disagreement
between the analytical results and the label content of iron for
brand D may be due to the product itself.
The recovery of iron measurement in multivitamin tablets was
investigated. We found that the recoveries of our method were in the
range of 90.1–107%, indicating good accuracy for the CIA method.

3.7. Utilization of peristaltic pump
From the aforementioned literature, there is wider application
of syringe pumps in FI-based/FI-related techniques due to its
robustness, with precise and accurate ﬂuid control even at
microliter levels. Operation of a syringe pump can be completely
automated with good reproducibility. Other types of pumps have
been used in ﬂow analysis to replace peristaltic pump: e.g.,
double plunger pump, employed in ‘stopped-in-loop ﬂow analysis’ (SIL–FA) [24] and in ‘all injection analysis’ (AIA) [25]; solenoid
pump [19]; piston pump [26]. In principle, these pumps provide
consistent ﬂow rates; they are suitable for heavy duty tasks, such
as continuous monitoring in environmental or industrial process
analysis. Although peristaltic pump has some drawbacks, it is still
effective in the implementation of many ﬂow-based techniques,
including sequential injection analysis [27–29], all injection
analysis [30], and stepwise injection analysis (SWIA) [31,32].
In this work, we employed the principle of peristaltic pump, by
which the ﬂow of liquid inside the ﬂexible pump tube results
from the alternate motion of ‘press’ and ‘release’ of rollers on the
pump tube. If this motion is stopped, the ﬂow ceases. We utilized
this nature of the peristaltic pump in CIA both to ﬂow and to
retain liquid instead of using syringe pump coupled with selection valve or solenoid valves.

Table 4
Results obtained from speciation studies of Fe(II) and Fe(III) in four spiked solutions.
Spiked solution

A
B
C
D

Added (mg L  1 Fe)

Determined value (mg L  1 Fe)

%Recovery

Fe(II)

Fe(III)

Total Fe

Fe(II)

Fe(III)

Total Fe

Fe(II)

Fe(III)

Total Fe

3.00
5.00
7.00
9.00

12.0
10.0
8.00
6.00

15.0
15.0
15.0
15.0

2.81 7 0.06
5.48 7 0.11
7.32 7 0.15
8.54 7 0.17

12.8 7 0.21
9.05 7 0.19
8.70 7 0.19
6.65 7 0.13

15.6 7 0.24
14.5 7 0.22
16.0 7 0.29
15.2 7 0.21

93.7
110
104
94.9

107
90.5
109
111

104
96.9
106
101
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of reagents. The CIA technique is a simple system that can be
employed by other researchers working in the ﬁeld of ﬂow
analysis.
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Fig. 4. Total iron content of four brands of multivitamin tablets (A–D) determined
in triplicate by using the CIA system and by FAAS.

4. Conclusions
Most of the later ﬂow analysis techniques, including CIA,
exploit some of the concepts of FIA. However there is a major
difference between CIA and SIA. In SIA, the sample and reagent
zones are aspirated sequentially into the analytical ﬂow path,
with the need for selection valve and high precision pump, such
as syringe pump. The mixing is usually enhanced by introducing
ﬂow reversal a few times in the holding coil before delivering the
zones to detector. However, in CIA, we aspirate sample and
reagent at the same time into the platform through the x- and
y-channels using multi-channel peristaltic pump. We utilize the
constant pressure maintained during the stopped-ﬂow mode of
peristaltic pump to retain the liquid inside the tubing, eliminating
interference into the carrier stream. CIA requires only a multichannel peristaltic pump for liquid delivery and for maintaining
the system pressure. Thus, the number of hardware components
in CIA is less than in the multicommutation technique.
The introduction of liquids into the analytical ﬂow path of CIA
is also different to that of the SIA and the multicommutation.
When we simultaneously aspirate the sample and reagents
through the y-channels (no. 1 to 4), we also aspirate at the same
time the carrier ﬂow through the x-channel (the analytical ﬂow
path). Some of the sample and reagents are partially dispensed at
the y-outlets of the platform. This cross-ﬂow results in prior
mixing inside the platform, leading to a signiﬁcant improvement
in the sensitivity. Therefore ﬂow-reversal as in SIA is not needed.
Moreover when comparing with the multicommutation and
multipumping techniques, we do not need to alternately aspirate
sample and reagent slugs to form a tandem zone. The software
command lines for CIA are therefore shorter and simpler. In CIA,
we can modify the ﬂow path simply by changing the tubing and
the cross platform. In long-term use, CIA requires less maintenance costs than SIA, multicommutation and multipumping since
the system consisted mainly of low-cost consumables such as
pump tubes, tubings and the acrylic platform. There is only one
switching valve that may needs the maintenance from time
to time.
The CIA platform, with the four crossing channels, employed
for determination of Fe(II), can also be applied to other analysis
employing spectrophotometric measurements. The number of
cross channels can be reduced or increased to suit the number
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This work presents the simultaneous determination of sucrose and phosphate by using sequential
injection (SI) system with a low cost paired emitter-detector diode (PEDD) light sensor. The PEDD uses
two 890 nm LEDs. Measurement of sucrose in Brix unit was carried out based on the detection of light
refraction occurring at the liquid interface (the schlieren effect) between the sucrose solution and water.
Phosphate was measured from the formation of calcium phosphate with turbidimetric detection. With
careful design of the loading sequence and volume (sample–precipitating reagent–sample), simultaneous detection of sucrose and phosphate was accomplished with the single PEDD detector. At the
optimized condition, linear calibrations from 1 to 7 Brix sucrose and from 50 to 200 mg PO43− L−1 were
obtained. Good precision at lower than 2% RSD (n ¼10) for both analytes with satisfactory throughput of
21 injections h−1 was achieved. The method was successfully applied for the determination of sucrose
and phosphate in cola drinks. The proposed method is readily applicable for automation and is found to
be an alternative method to conventional procedures for on-line quality control process in cola drink
industry.
Crown Copyright & 2013 Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords:
Paired emitter-detector diode (PEDD)
Schlieren effect
Turbidimetry
Cola drinks
Sucrose
Phosphate

1. Introduction
Light emitting diodes (LEDs) are commonly used as a light
source for portable spectrometers due to the low power consumption and brightness [1]. Their emission spectra are rather narrow
(about 740 nm), allowing speciﬁc selection of wavelengths without an expensive monochromator or ﬁlter. However, LEDs can also
be used as a light detector [2,3]. Paired emitter-detector diode
(PEDD) is an inexpensive optical sensor that consists of a pair of
LEDs where one LED is used as a light emitter (LED emitter) and
the other LED as a light detector (LED detector). Use of PEDD as
detector of light is attractive in terms of costs, size and broad range
of wavelengths from UV to near-infrared region (ca. 380–900 nm).
Unfortunately, LED as detector generates very small photocurrent.
Diamond's group [4–6] demonstrated the accurate and precise
measurement of the photocurrent using a threshold detector and
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timer circuit. The principle is based on measurement of the time
taken for the photon-induced current to discharge the reversebiased LED from an initial 5 V to 1.7 V. Later, another approach was
proposed by using direct measurement of the voltage generated at
the LED detector [7,8]. This method is very simple and convenient
employing a common pH-meter or a digital multimeter with high
input impedance.
The use of PEDD for absorbance measurement has been
reported as early as 2004 when Diamond et al. employed the
device as optical sensor for colorimetric analysis of dyes for pH
measurement [4]. Since then, application of PEDD detector has
been broaden to environmental ﬁeld such as detection of heavy
metals [9] and phosphate [10] in water samples as well as to
bioanalytical ﬁeld, such as detection of hemoglobin [11] and
alkaline phosphatase activity [12–14]. PEDD has also been adopted
as a detector in post column HPLC [15] and IC [16,17]. Recently,
PEDD compatible with optosensing ﬁlms has been developed for
sequential injection (SI) system [18,19]. Prussian Blue ﬁlm was
used as a model optical chemoreceptor to detect hydrogen
peroxide [18]. Determination of glucose in serum was demonstrated for this application [19]. With different conﬁgurations, the
PEDD can also be used for ﬂuorescence detection. The ﬁrst report

0039-9140/$ - see front matter Crown Copyright & 2013 Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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of LED as ﬂuorescence detector was in 2010 for the determination
of quinine in beverage drinks [20]. Another application of ﬂuorometric PEDD was the detection of calcium using complexation
reaction with calcein [21,22].
The phenomena of light refraction and light scattering are
alternative detection methods useful in analytical practice, especially
with colored sample. This is because they can employ wavelengths at
which that the colored solution does not absorb the light. Detection
of light refraction at the liquid interface (the schlieren effect) was
employed as detection in liquid chromatography using deﬂection of a
laser beam [23] and in capillary electrophoresis [24]. In addition, the
schlieren effect was also applied to ﬂow analysis for quantitation of
sucrose [25,26], alcohol [27] and glycol [28]. Another approach for
analysis of colored sample is detection based on light scattering of
colloidal particles (turbidimetry) [29] has been widely used through
the formation of solid particles using suitable precipitating reagents.
With coupling to ﬂow-based system, it provides automation for
several applications such as in environmental [30], biological [31]
and food [32] samples.
In this work, implementation of PEDD for detection of the
schlieren effect and the turbidity in liquid-ﬂow system is presented. We selected sucrose and phosphate as model analytes to
demonstrate this application for possible quality control in cola
drink industry. The work used a sequential injection (SI) system
[33]. With optimized selection of the loading sequence, simultaneous detection of the two analyte is carried out with one PEDD
detector. The system is thus simple and compact.

2. Experimental
2.1. Chemicals and reagents
All solutions were prepared in deionized water (Barnstead
EASYpure II, USA). The sucrose standard used in this work was

commercial grade sugar (Mitr Phol, Thailand). A 50 Brix (Bx) stock
sucrose solution was prepared by dissolving exactly 50.00 g of
solid sucrose in 50.00 g of deionized water with stirring on a
magnetic stirrer until the solid has completely dissolved. The stock
solution was stored at 4 1C and used within one week.
A 5000 mg PO43− L−1 stock phosphate solution was prepared by
dissolving 0.7157 g of potassium dihydrogenphosphate (Fluka,
Switzerland), previously dried at 60 1C for 2 h and kept in a
desiccator, in 100.00 mL with deionized water. Working standard
solutions used for calibration were mixed standards of sucrose and
phosphate, prepared in deionized water by appropriate dilution of
the stock solutions.
The precipitating reagent (R in Fig. 1) was a solution of
0.08 mol L−1 CaCl2 in 0.1% (w/v) polyvinyl alcohol (PVA). This
solution was prepared by weighing 0.888 g of calcium chloride
(Merck, USA) and 0.10 g of PVA (Merck, USA), dissolving in
approximately 90 mL of 0.3 mol L−1 ammonium buffer pH 10 and
heating on a hot plate with magnetic stirring until all solids
dissolved. After cooling to room temperature, ammonium buffer
was added to make 100.0 mL. The buffer was prepared by dissolving
0.1338 g of ammonium chloride (Ajax Finechem, New Zealand) and
0.9 mL of 30%(w/w) ammonia (density 0.892 g L−1, Panreac, Spain)
in deionized water to give 100 mL.

2.2. Sample preparation
Regular and sugar-free cola drink samples were purchased
from supermarkets in Bangkok, Thailand. All samples were
degassed in an ultrasonic bath for 15 min. Dilutions of samples
with water (1:1) were carried out prior to analysis. Five synthetic
samples were also analyzed. These samples were prepared by
dissolving analytical grade sucrose (UNIVAR, Australia) and potassium dihydrogenphosphate (Fluka, Switzerland) in deionized
water (Table 2).

Fig. 1. Schematic diagram of the SI-PEDD system for simultaneous determination of sucrose and phosphate in cola drinks: S1, 1st aspirated sample zone; R, precipitating
reagent 0.08 mol L−1 CaCl2 with 0.1%(w/v) PVA in ammonium buffer pH 10; S2, 2nd aspirated sample zone; W, waste; SP, syringe pump; SV, selection valve; HC, 4.6-mL
holding coil (i.d. 1 mm, 588 cm long); MC, mixing coil (i.d. 1 mm, 144 cm long); inset (a), sequence of the detection zone in HC; inset (b), signal proﬁle of a mixed standard of
sucrose and phosphate.
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Table 1
The steps in the SI-PEDD operation for simultaneous determination of sucrose and phosphate in cola drinks.
Step

Mode of syringe pump

Volume (mL)

Flow rate (mL min−1)

Port no.

Action

Duration (s)

1
2
3
4
5

Aspirate
Aspirate
Aspirate
Aspirate
Dispense

4.00
0.50
0.10
1.75
6.35

4.0
4.0
4.0
4.0
5.0

3
7
4
7
2

Aspiration of water carrier
Aspiration of 1st sample zone (S1)
Aspiration of precipitating reagent (R)
Aspiration of 2nd sample zone (S2)
Dispense of all zones to detector and waste (W2)

60
7.5
1.5
26
76

Total analysis time is 171 s.

Table 2
Comparison of accuracy obtained from analysis of synthetic samples by using the developed and conventional methods. The numbers in parenthesis are %RSD for six
replicate injections.
Nominal values of synthetic sample

5 Brix+200 mg PO43− L−1
7 Brix+200 mg PO43− L−1
10 Brix+300 mg PO43− L−1
10 Brix+300 mg PO43− L−1
12 Brix+300 mg PO43− L−1
a
b

Phosphate (mg PO43− L−1)

Sugar (Brix)
Our method

Refractometric methoda

Our method

Spectrophotometric methodb

5.167 0.14 (2.7)
6.42 70.12 (1.9)
9.79 70.14 (1.4)
10.447 0.22 (2.1)
11.95 7 0.24 (2.0)

5.167 0.05 (1.0)
6.477 0.07 (1.1)
9.94 7 0.10 (1.0)
10.277 0.10 (1.0)
12.317 0.14 (1.1)

197.7 7 3.0 (1.5)
200.0 7 2.5 (1.3)
300.7 7 2.5 (0.8)
299.9 73.9 (1.3)
300.7 7 3.3 (1.1)

202.7 7 2.1 (1.0)
199.0 7 2.1 (1.1)
296.3 7 2.6 (0.9)
303.9 7 3.0 (1.0)
306.47 4.3 (1.4)

Refractometer 30PX/GS. Mettler Toledo, USA.
See Ref. [35].

2.3. The SI-PEDD system and its operation
2.3.1. The SI-PEDD system
The SI system, shown in Fig. 1, consisted of a syringe pump (SP)
equipped with an eight-port selection valve (SV) (Kloehn Versa
Pump 6, USA). A 10-mL zero dead volume syringe (Kloehn, USA)
was ﬁtted to the pump. PTFE tubings with 1.0 mm i.d. (Cole
Parmer, USA) were used as holding coil (HC) and mixing coil
(MC). The syringe pump and selection valve were computer
controlled by means of an in-house software written using LabVIEW 8.0™. The simple paired emitter-detector diode (PEDD) was
made of two gallium–aluminium arsenide NIR-LEDs (890 nm,
Model OP291, OPTEK Technology Inc., USA). A dc power supply
(Model PS-1502DD, BEST, China) was used to supply the 5 V to the
LED emitter. A 100 Ω resistor was used as a current-limiting load
to the LED emitter. A 6-digit digital multimeter with 1012 Ω
impedance (Model 8845A, Fluke, USA) was used to measure
voltage signal from the LED detector. Data was recorded and
stored on a computer via RS-232 port with in-house software
written using LabVIEW 8.0™. A 10-mm path length, 18-μL volume,
quartz ﬂow-through cell (PerkinElmer, USA) was placed in a
cuvette holder between the two LEDs.
2.3.2. System operation
A water carrier plug (4.0 mL) was introduced into the holding
coil (HC in Fig. 1) followed by plugs of sample and reagent (1st
aspirated sample zone (S1), reagent (R) and 2nd aspirated sample
zone (S2)). These detection zones are ﬁnally driven forward to the
PEDD detector to give a sequence of signal peaks. Details of the
operation steps are given in Table 1.
2.4. Data analysis
For a PEDD, the LED detector generates a voltage, which is
linearly proportional to the logarithm of the intensity of light
illuminating on the LED. When there is alteration in light intensity
due to light refraction or light scattering, such as in this work, the
monitored voltage is changed accordingly. Thus a plot between the

voltage measured versus time is obtained, as the sample zone
passes through the ﬂow-through cell. Example of signal proﬁle is
shown in Fig. 1b.
The baseline signal is obtained when water carrier ﬂows
passing through the PEDD. The signal for sucrose is the difference
of the voltage between the apex of peak and baseline (‘A’ in
Fig. 1b). The signal for phosphate is the difference of the voltage
between the baseline and the minimum of the second peak (‘B’ in
Fig. 1b). Two calibration curves were constructed by plotting the
values of A and B against the analyte concentrations.
For validation of the method, the results were compared to
measurements obtained from refractometric method for sucrose
[34] and spectrophotometric method based on molybdenum blue
reaction [35] for phosphate, respectively.

3. Results and discussion
3.1. System design and its signal proﬁle
A simple SI system, shown in Fig. 1, was employed to study the
use of the PEDD detector for simultaneous detection of the schlieren
and turbid effect within one cycle of operation. The system starts
by aspirating the detection zone, with the precipitating reagent
(R in Fig. 1a) inserted in the middle of the mixed standard solution
containing sucrose and phosphate (S1 and S2 in Fig. 1a), into the
HC, followed by dispensing to the PEDD detector. As the laminar
ﬂow is driven towards the PEDD detector, this right hand end of S2
(Fig. 1a) becomes the leading parabolic interface between sample
and water, which is responsible for the schlieren signal. Positive
signal proﬁle in Fig. 1b demonstrates this phenomenon. After the
zone head has moved through the PEDD, the middle zone containing suspension of the calcium phosphate precipitate enters the
ﬂow cell. These calcium phosphate particles scatter light, giving
rise to a decrease in the signal. If there is appreciable inhomogeneity within the zone, small negative signal is observed when
the zone tail travels through the light path. Normally this negative
signal is only observed at sucrose concentration greater than
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5 Brix. The complete signal proﬁle obtained for one sample is
shown in Fig. 1b.
The observed schlieren effect has been explained in great
details [26]. To summarize, the interface of the carrier and sugar
solution forms a lens. In this case, where nsample 4ncarrier
(n ¼refractive index), we may expect a signiﬁcant population of
light rays to bend towards the LED light sensor. As a result,
the absorbance decreases. Thus, the signal voltage from the LED
light sensor increases with decreasing absorbance. So the signal
proﬁle increases with the passage of the sugar zone (the signal
change ‘A’ in Fig. 1b), which is the inverse of the regular signal
proﬁle using photodiode as light sensor with log ampliﬁer (see Ref.
[26] for example). For the turbidity proﬁle, suspending particle
causes light scattering away from the LED light sensor. Therefore
there is an increase in absorbance which for our LED light sensor
means a decrease in the signal proﬁle (the signal change ‘B’ in
Fig. 1b).

3.1.1. Interference between sucrose and phosphate measurements
In this study, the concentrations of phosphate were varied up
to 200 mg PO43− L−1 whereas the concentration of sucrose was
ﬁxed at 7 Brix. We found no effect of phosphate concentration on
the sucrose measurement. Thus the refractive index (RI) of
standard/sample depends mainly on the concentration of sucrose
with no contribution from the concentration of phosphate.
On the other hand, sucrose had a signiﬁcant negative effect on
the phosphate measurement at aspirated volumes of S1:R:S2 of
0.5:0.1:0.5 mL (see data in Fig. 2 for S2 ¼0.5 mL). This might be
from inhomogenity in the calcium phosphate zone due to the
viscosity of sucrose (7 Brix). Normally, increasing the mixing coil
length of the SI system improves mixing. But for our system which
requires efﬁcient mixing only in the mid-zone, but not at the
leading zone, this is not a suitable choice. Therefore, enhancement
of the mid-zone dispersion was investigated by increasing the
aspirated volume of the second sample segment, S2. In this way,
mixing of the reagent and sample zones is promoted by increasing
the longitudinal dispersion along the tube. The results are shown
in Fig. 2. The signal height for phosphate in pure water increased
with increasing volume of S2 from 0.5 to 0.75 mL indicating more
precipitation had occurred. With larger volume dilution effect
dominated and signal decreased drastically. For phosphate dissolved with sucrose, the same trend was found but with smaller
signals for segment volume of S2 between 0.5 and 1.5 mL.
However equal signals for solution using pure water and sucrose
solution were found for volume of 1.75 mL and larger. Therefore, in
order to eliminate the interference effect of sucrose, the volume of
segment S2 of 1.75 mL was selected.

Fig. 2. Effect of volume of S2 on signal height of 200 mg PO43− L−1 in water (♢) and
in 7 Brix sucrose (⃝). Each point is the result from triplicate injections for volumes
of S1:R ﬁxed at 0.5:0.1 mL.

3.1.2. Light source and sensor for PEDD detector
Cola drink has a dark brown color and the wavelength of the
detector must be carefully chosen to ensure that only the schlieren
and turbidity effects are observed. The visible absorption spectrum
of these drinks were measured and found to have absorbance only
in the wavelength range of 350–700 nm. Therefore, NIR LED
emitter with wavelength of 890 nm was selected as the light
source. The same LED was employed as detector for maximum
response. A stable output voltage at 0.8 V was found for water.
Signal changes in the range of 70.05 V were observed for samples
containing sucrose and phosphate.
Flow cell with small volume (18 μL) was used for our experiment since it provided sharper schlieren signal than the normal
80 mL-ﬂow cell. The larger i.d. of the 80 mL-ﬂow cell produces
greater dispersion of the sample zone, which is not suitable for
measurement based on the schlieren effect.

3.2. Optimization
3.2.1. Flow rate
Flow rate is an important parameter which affects the sensitivity and sample throughput. The ﬂow rate in the ﬁnal step for
driving all the liquid zones to the PEDD detector was varied from
1 to 10 mL min−1. It was observed that at lower ﬂow rate higher
sensitivity was achieved for both phosphate and sucrose measurements. A ﬂow rate at 5 ml min−1 was chosen as compromise
between sensitivity and throughput.

3.2.2. Parameters for calcium phosphate precipitation process
The effect of various concentrations of CaCl2 was studied using
concentration range from 0.04 to 0.12 mol L−1. Results are shown
in Fig. 3a. The signal B (Fig. 1b) increased with increasing
concentration of CaCl2, reaching a plateau value for concentrations
greater than 0.06 mol L−1. The concentration of 0.08 mol L−1 CaCl2
was chosen to ensure excess Ca2+ ion for production of the
Ca3(PO4)2 precipitate.
Buffer concentrations ranging from 0.2 to 6.5 mol L−1 were
investigated. The results in Fig. 3b showed that buffer concentration of 0.3 mol L−1 gave the highest sensitivity. At buffer concentration lower than 0.3 mol L−1, the buffer capacity was not
sufﬁcient to neutralize the acid in the sample. High concentration
of buffer has large ionic strength, resulting in less precipitation
[36]. In this work 0.3 mol L−1 buffer was chosen. The pH of buffer
solution was also investigated (Fig. 3c). The sensitivity signiﬁcantly
increased to pH 10 and then decreased. Therefore a pH 10 buffer
was selected for maximum sensitivity.
Generally, turbidity measurement requires addition of a stabilizer to control uniformity of the particle size for reproducibility.
In this work, PVA was used and the effect of PVA concentration in
the range of 0.02–0.30%(w/v) was studied. The results in Fig. 3d
showed that 0.10%(w/v) PVA provided the highest sensitivity
which decreased signiﬁcantly when concentration of PVA was
more than 0.1%(w/v) because increasing concentration of PVA can
cause decreased number of nucleation sites of Ca3(PO4)2, and
hence lower number of scattering particles [37]. Hence the
concentration of PVA of 0.1%(w/v) was selected as optimum
condition.
The volume of the calcium chloride solution (R) was also
investigated in the range of 50–200 μL. It was found that sensitivity increased, with increasing volume, to maximum value at
100 μL. Therefore, the volume of 100 μL was selected because it
offered highest sensitivity with least reagent.
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Fig. 3. Effect of the precipitating reagent on the sensitivity of phosphate analysis. Triplicate injections for each point in the graph.

conventional molybdenum blue method, respectively. The results
show that the precision of our methods are comparable with the
reference methods. The developed SI-PEDD system was subsequently applied to regular and sugar-free cola drinks (Table 3).
According to the paired t-test, the results in Table 3 show
signiﬁcant agreement between the proposed method and the
conventional methods for all the samples (sugar: tobserved ¼1.285,
tcritical ¼ 2.306 at P ¼0.05; phosphate: tobserved ¼ 0.005, tcritical ¼
2.178 at P ¼0.05) [38].

4. Conclusions

Fig. 4. Example of signal proﬁles obtained from mixed standards of sucrose and
phosphate at (i) 1 Brix+50 mg PO43− L−1 (ii) 3 Brix+100 mg PO43− L−1 (iii) 5 Brix
+150 mg PO43− L−1 (iv) 7 Brix+200 mg PO43− L−1, using the developed system, and
calibration plots for sucrose and phosphate. Each point in the calibrations was from
triplicate injections.

3.3. Analytical features and application to cola drink samples
Using the optimum condition, representative SI-signal proﬁles
and calibration plots are shown in Fig. 4. Calibration curve is linear
in the range of 1–7 Brix sucrose ((signal height, mVdc)¼
(3.147 0.03)[Brix]+(0.14 70.13), r2 ¼ 0.999) and of 50–200 mg
PO43− L−1 ((signal height, mVdc)¼((1.8570.04)  10−1)[mg PO43− L−1]−
(1.96 70.51), r2 ¼0.999). Detection limits (3S/N) at 0.5 Brix sucrose
and 20 mg PO43− L−1 were obtained. Ten replicate injections of the
mixed standard of 5 Brix sucrose and 150 mg PO43− L−1 were
carried out to provide system precision of 0.9% and 1.7% (RSD),
respectively. Reasonable throughput of 21 injections h−1 was
achieved.
Five synthetic samples were prepared and analyzed by our
method and reference methods (Table 2). Analysis of sucrose and
phosphate was compared with refractometric method and the

In this work, the PEDD sensor was employed as a single ﬂowbased detector for measuring the schlieren effect and turbidity of
sample in a SI system for automation of liquid handling. It was
shown that the SI-PEDD ﬂow system had sufﬁcient sensitivity to
detect light refraction at interface of sucrose and water or socalled the schlieren effect, as well as the light scattering of the
colloidal particles of calcium phosphate, when the output of the
LED detector was monitored by a high-impedance digital
multimeter.
Simultaneous analysis of sucrose and phosphate in cola drinks
was selected to demonstrate this application. With two fold
sample dilution, the measurements were carried out using NIRPEDD (890 nm) sensor without sample pretreatment to remove
the color. At the optimum condition, the observed signal comprised one positive peak for sucrose and a second negative peak
for phosphate. These two signals are well separated. Thus the
contents of sucrose and phosphate were successfully determined
with no interference. The developed SI-PEDD ﬂow system has
advantages in terms of simplicity, robustness and costs. Moreover,
the system is environmentally friendly since only small amounts
of non-toxic CaCl2 in ammonium buffer solution were used. The SIPEDD system was successfully applied to the measurement of
sucrose and phosphate in commercial cola drinks and is also
suitable for on-line quality control processing plants.
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Table 3
Analysis of cola drinks by SI-PEDD system as compared with conventional methods. The numbers in parenthesis are %RSD for six replicate injections.
Sample

Cola 1
Cola 2
Cola 3
Cola 4
Sugar-free
Sugar-free
Sugar-free
Sugar-free

Phosphate (mg PO43− L−1)

Sugar (Brix)

cola
cola
cola
cola

1
2
3
4

Our method

Refractometric methoda

Our method

Spectrophotometric methodb

9.55 7 0.11 (1.2)
9.09 7 0.09 (1.0)
9.96 7 0.13 (1.3)
9.73 70.14 (1.4)
nd
nd
nd
nd

9.75 7 0.05 (0.5)
9.147 0.06 (0.7)
9.82 7 0.10 (1.0)
9.84 7 0.10 (1.0)
nd
nd
nd
nd

341.5 7 6.1 (1.8)
338.2 71.7 (0.5)
340.5 7 7.0 (2.1)
377.7 7 1.8 (0.5)
348.07 5.3 (1.5)
343.3 7 9.3 (2.7)
356.0 76.1 (1.7)
342.5 7 7.3 (2.1)

342.4 7 3.6 (1.1)
347.6 75.6 (1.6)
330.07 3.1 (0.9)
375.8 74.4 (1.2)
351.7 7 1.4 (0.4)
332.77 5.3 (1.6)
347.4 76.0 (1.7)
351.3 7 3.6 (1.0)

nd: not detected.
a
b

Refractometer 30PX/GS. Mettler Toledo, USA.
See Ref. [35].
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Green analytical ﬂow method for the determination
of total sulﬁte in wine using membraneless gas–
liquid separation with contactless conductivity
detection†
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A green analytical ﬂow method was developed for the determination of total sulﬁte in white wine. The
method employs the membraneless vaporization (MBL-VP) technique for gas–sample separation
allowing direct analysis of wine. Sulﬁte in an aliquot of sample was converted to SO2 gas via acidiﬁcation.
Dissolution of the gas into the water acceptor led to a change in the conductivity of the acceptor which
was monitored using a ‘capacitively coupled contactless conductivity detector’ (C4D) ﬂow cell. Only
a minute amount of common acid (100 mL of 1.5 mol L1 H2SO4) is used. The MBL-VP unit was
incorporated into the ﬂow system to separate the SO2 gas from the wine sample using the headspace
above the donor and acceptor compartments as a virtual membrane. The method provides a linear
working range (10–200 mg L1 sulﬁte) which is suitable for most wines with calibration equation y ¼
(0.056  0.002)x + (1.10  0.22) and r2 ¼ 0.998. Sample throughput is 26 samples h1. The lower limit
of quantitation (LLOQ ¼ 3SD of blank per slope) is 0.3 mg L1 sulﬁte for 20 s diﬀusion time with good
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precision (%RSD ¼ 0.8 for 100 mg L1 sulﬁte, n ¼ 10). We also present a simple modiﬁcation of the MBLVP unit by the addition of a third cone-shaped reservoir to provide two acceptor zones leading to
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improvement in sensitivity of more than three-fold without use of heating to enhance the rate of
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diﬀusion of SO2.

1. Introduction
Sulte is a common preservative used in wine production to
stabilize the product by preventing oxidation and bacterial
growth.1,2 Apart from its use in wine production, sulte is also
used in other food industries to preserve food appearance, color
and aroma. Although sulte is considered not toxic to human
health when employed as recommended, it has been found that
there are some adverse eﬀects for some individuals ingesting
sulte at certain levels. These eﬀects include sudden allergic
reactions with symptoms such as dermatitis, urticaria, ushing,
hypotension, abdominal pain and diarrhea. Sulte consumption by asthmatic patients can trigger bronchoconstriction.3–5
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Thus, the level of sulte in food and beverages must be strictly
controlled to the levels determined by the legislation of each
country6 or as set by the World Health Organization (WHO).7
According to the WHO, the acceptable daily intake of sulte
(expressed as SO2 equivalent) is 0.7 mg kg1 body weight.
There have been various methods available for the determination of sulte in food and beverages. The most common is the
AOAC method which employs an optimized Monier-Williams
method.8 The method is laborious requiring an initial distillation process. Aer mixing the sample with hydrochloric acid,
the sample mixture is reuxed to convert sulte into SO2 gas.
Nitrogen gas is used to purge the generated SO2 into a hydrogen
peroxide solution for converting the SO2 gas to sulfuric acid
which is later titrated with a standardized sodium hydroxide
solution. Apart from the AOAC titrimetric method with the
distillation process, there are other methods that have been
developed based on diﬀerent principles including spectrometric methods,9,10 chemiluminescent methods11,12 and electrochemical methods.13,14
Automated methods for direct analysis of sulte based on
ow injection analysis (FIA) and FIA-related methods, with the
use of an on-line gas-diﬀusion (GD) unit to separate SO2 gas
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from the sample matrix, have been developed by several
groups.6,11,12,15–18 The SO2 gas generated from the sample
diﬀuses from the donor stream through the porous hydrophobic membrane of the GD unit to dissolve into an acceptor
stream owing on the other side of the membrane. Detection of
the dissolved SO2 can be carried out in various ways including
absorption spectrometry,6,15,16 chemiluminescent spectrometry,11,12 potentiometry,17 and amperometry.18 Although gas
diﬀusion through a porous membrane has made quantitative
analysis of sulte simpler and more friendly to operate than the
conventional AOAC method, it is known that use of the
membrane-based gas–liquid separation has drawbacks such as
contamination and clogging of the membrane surface, leading
to the limited lifespan and subsequent replacement of the
membrane. To overcome this problem we employed the socalled ‘membraneless vaporization’ (MBL-VP) technique to
provide a more eﬀective method for direct determination of
total sulte in wine.
The membraneless vaporization technique was rst presented in 2006 (ref. 19) as an on-line technique for gas–sample
separation in ow analysis. A MBL-VP unit comprises two
separate reservoirs for the donor and acceptor liquids. The two
regions are connected via an air headspace, which acts as
a pseudo-membrane, allowing only volatile analytes to diﬀuse
from the liquid donor phase to the acceptor phase. Donor and
acceptor reservoirs have been designed and constructed in
various congurations to t the types of samples, such as
liquid19–24 or solid samples.25,26 Most MBL-VP devices have been
employed in continuous ow methods, such as FIA19–21,25,26 or
multisyringe ow injection analysis (MS-FIA).24 For discontinuous ow or zone-uidics (ZF) mode of operation,27 Ratanawimarnwong et al.22 in 2013 presented a new design of a MBL-VP
unit for sequential injection analysis (SIA). The device consisted
of two cone-shape reservoirs for holding donor and acceptor
aliquots under a common headspace. Aeration at the donor
reservoir was employed to accelerate the gas diﬀusion process.22
Unlike the rst design in 2006 of the membraneless extraction
module,28 MBL-VP units were designed for complete automation and are therefore suitable as on-line gas-separation devices
for ow analysis systems. Donor and acceptor liquids are
transported to and out from MBL-VP units via ow control.
In this work, we utilized the MBL-VP technique using the
cone-shaped design for quantitative analysis of total sulte in
wine. The wine sample was acidied in-line. A 200 mL aliquot of
the acidied sample was delivered into a cone reservoir (donor
cone). Diﬀusion of SO2 gas from the donor cone into the MBLVP headspace and subsequent dissolution of the gas into the
pure water acceptor resting in two other reservoirs (acceptor
cones) led to a change in the pH of the water. This was monitored as a change in the conductivity of the acceptor liquids
using a ‘capacitively coupled contactless conductivity’ detector
(C4D detector).29–32 To the best of our knowledge, this is the rst
time that sulte has been determined using the concept of
online MBL-VP for gas–liquid separation. C4D is also new for
detection of sulte in wine. Our method is considered as ‘Green
Analytical Chemistry’ (GAC)33 since the liquid acceptor is
chemical reagent-free. Pure water was shown to be a suitable
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liquid acceptor. The only required chemical is for converting
sulte to SO2 gas. Dilute sulfuric acid is used in only a small
volume. This method generates no waste from employment of
membranes. We also investigated an added feature of the coneshaped reservoirs of the MBL-VP unit. A second cone-shaped
acceptor reservoir was added to the original two-cone device,22
thereby increasing the surface area of the acceptor zone with
subsequent improvement in sensitivity and precision.

2.

Experimental

2.1

Chemicals and reagents

All chemicals and reagents were analytical reagent grade and
solutions were prepared in deionized Milli-Q® water (resistivity
18.2 MU cm1). Stock standard sulte solution was prepared by
dissolving Na2SO3 (Merck Millipore, Germany) in 100.0 mL of
0.1% (w/v) Na2EDTA (Fisher Scientic, UK) to give ca.
10 000 mg L1 sulte stock solution. The accurate concentration of this stock solution was determined by titration with
standardized iodine solution.
The working sulte standards were freshly prepared from
the 10 000 mg L1 sulte stock solution by aliquoting appropriate volumes to give a series of sulte standards (10 to
200 mg L1). To each aliquot, 1.00 mL of 5% (w/v) Na2EDTA
(Fisher Scientic, UK), 5.00 mL of 4 mol L1 NaOH (Merck
Millipore, Germany), and 7.50 mL of 99.5% (v/v) ethanol (Merck
Millipore, Germany) were added. Deionized water was added to
each standard mixture to make a nal volume of 50.0 mL.
2.2

Preparation of wine samples

Six wine samples were purchased from local supermarkets in
Bangkok. A 100.0 mL sample of each wine sample was diluted
with 150.0 mL of water. An aliquot of 38.75 mL of the diluted
sample was accurately transferred into a glass bottle. To this
sample 1.00 mL of 5% (w/v) Na2EDTA (Fisher Scientic, UK),
5.00 mL of 4 mol L1 NaOH (Merck Millipore, Germany),
5.00 mL of 99.5% (v/v) ethanol (Merck Millipore, Germany) and
0.25 mL of water were added. The sample mixture was mixed
thoroughly before analysis for sulte content using the developed method and a comparison method employing
a membrane gas-diﬀusion system.16
For the recovery study, a sample was prepared according to
the above procedure with addition of 0.25 mL of 5000 mg L1
sulte standard instead of 0.25 mL of water.
2.3 Membraneless vaporization unit with 3 cone-shaped
reservoirs
The MBL-VP unit with the 3 cone-shaped reservoirs is shown in
Fig. 1a. The unit is made of transparent acrylic polymer
(Perspex®) and comprises a base section and an adjustable
screw-top upper section. The current unit has 3 reservoirs
instead of 2 reservoirs as in the original design (Fig. 1b).22
Reservoir D is used for holding a plug of the donor (standard or
sample). Reservoirs A1 and A2 are used for holding two separate
plugs of the acceptor (deionized water). The volume of each
cone reservoir is 260 mL. Therefore the maximum volume
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Fig. 1 Schematic diagrams (2-dimension and 3-dimension) of the new membraneless vaporization unit (a) with 3 cone-shaped reservoirs for
improving the sensitivity as compared with the original unit (b) with 2 cone-shaped reservoirs. D: donor reservoir. A1, A2: acceptor reservoirs.

delivered into the cone reservoir is 200 mL to avoid overow
and subsequent cross-contamination. The volume of the
headspace above the reservoirs can be varied from 2.82 to
10.60 mL by adjusting the number of turns of the screw-top
lid. Similar to the previous design, a vent tubing (0.25 mm
i.d., 30 cm long) was also tted to the new unit (Fig. 1a and b)
to prevent excessive build-up of pressure within the
headspace.
2.4

The ow system and its operation

The schematic diagram of the entire MBL-VP ow system is
shown in Fig. 2. The system is divided into two sections: the ‘FIA
section’ (le frame, Fig. 2) and the ‘SIA section’ (right frame,
Fig. 2). The MBL-VP unit connects the two sections. PTFE tubing
(1.0 mm i.d., VICI, Switzerland) is employed in all the ow lines.
The FIA section is used for the preparation of the donor solution
and its transportation into and out of reservoir D of the MBL-VP
unit. The SIA section is used to control the ow of the plugs of
the two acceptor zones into and out of the reservoirs A1 and A2.
In the FIA section, peristaltic pump PP1 (Ismatec/ISM827,
Switzerland) is used to acidify the standard/sample stream by
merging with a ow of sulfuric acid (1.5 mol L1) to convert
sulte ion into SO2 gas. In one analysis cycle, the system is
operated using the steps shown in Table 1S.† In step 8 (Table

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017

1S†), the acidied sample owing through the 200 mL sample
loop installed at the 6-port injection valve IV (Upchurch Scientic, USA) is delivered, via the selection valve SV (Upchurch
Scientic, USA), into the donor reservoir D by the air carrier line
of the peristaltic pump PP1.
In the SIA section, a commercial SIA system (FIAlab 3500,
USA) with one syringe pump SP and a selection valve SLV1 was
employed for the control of zone uidics. The SIA section is
used to meter and transport two water zones (100 mL each) into
the acceptor reservoirs A1 and A2 in step 4 and step 8 (Table 1S†)
for trapping the SO2 gas diﬀusing from the donor reservoir.
The detection system of the acceptor plugs is a C4D unit.29–31
The C4D ow cell is a PEEK tubing (1 mm i.d., 1.6 mm o.d.) with
a total length of about 15 cm. Silver conductive ink (SPI
Supplies, USA) was painted on the exterior of the tube to form
two separate conducting bands. The two cylindrical silver bands
(electrodes) are 0.2  0.05 mm apart.26 An AC potential (20 Vpp,
20 kHz) is fed into one electrode from a function generator (GW
Instek, SFG-2104, Taiwan). The AC current owing between the
two electrodes is monitored at the second electrode. The current
is amplied and rectied by a custom built electronics unit
(Bangkok High Lab Co., Ltd, Thailand). The nal output DC
voltage, proportional to the AC current, is recorded by a signal
recorder (e-corder 210, eDAQ, Australia).
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Fig. 2 The ﬂow system with the new MBL-VP unit (3 cone-shaped reservoirs) for determination of sulﬁte in wine. PP1, PP2: peristaltic pumps,
IV: injection valve, SV: switching valve, D: donor reservoir, A1, A2: acceptor reservoirs, SP: syringe pump, SLV1, SLV2: selection valves, W1, W2, W3:
wastes, HC: holding coil (200 cm, 1 mm i.d.), MC1, MC2: mixing coils (100 cm, 1 mm i.d., 50 cm 1 mm i.d.), C4D: capacitively coupled contactless
conductivity detector.

3.

Results and discussion

3.1 Design of liquid handling and zone stack, signal prole
and calibration
The design of the ow system is shown in Fig. 2. The ow
system consists of both FIA and SIA sections. The FIA section is
used for the handling of sample, generation of SO2 gas and the
delivery of the donor plug into the MBL-VP unit. The SIA section
is employed to control the ow of the acceptor plugs (Fig. 2) into
and out of the MBL-VP unit with liquid segments sequentially
moved via use of the selection valve SLV1 and syringe pump SP.
Aer holding the acceptor plug (water) in cone A1 for 10 s, this
acceptor zone is rst withdrawn from the MBL-VP unit to rest in
the holding coil HC (step 10 in Table 1S†), while the acceptor
plug (water) in cone A2 is still in the reservoir of the MBL-VP
unit for further trapping of the SO2 gas. The A2 aliquot is held
inside the MBL-VP unit for a total of 20 s before withdrawing to
rest inside the holding coil together with the zone from reservoir A1 (step 11 in Table 1S†). Fig. 3a shows the stack of zones of
acceptors A1 and A2 with the three air plugs as they reside in the
SIA holding coil HC. On pushing the zone stack from the
holding coil into the PEEK tubing of the C4D detector,
a sequence of two signals (with sulte as the donor solution)
from the acceptor plug A2 and the acceptor plug A1 is observed,
as seen in Fig. 3b. Similar proles for varying concentrations of
sulte standards are shown in Fig. 1S (in the ESI†). The sum of
the peak heights (HA1 + HA2 in Fig. 3b) was used for constructing
the calibration graph. It was found that the calibration was

6110 | Anal. Methods, 2017, 9, 6107–6116

Fig. 3 (a) Zone sequence in holding coil HC of the SIA section and (b)
example of a signal proﬁle obtained from one cycle corresponding to
the zone sequence, with signals of A1 and A2 and signal heights HA1 +
HA2, respectively.
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satisfactorily linear over the range 10 to 200 mg L1 of sulte
[e.g., y ¼ (0.056  0.002)x + (1.10  0.22): r2 ¼ 0.998].
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3.2 Eﬀect of the surface area and volume of the acceptor on
sensitivity
Increasing the surface area of the acceptor for the same volume
should enhance the sensitivity of analysis. In this work this is
accomplished by employing two acceptor cones as depicted in
Fig. 1a. The ow system in Fig. 2 was used to compare the
performance between the new unit (Fig. 1a) and the previous
design (Fig. 1b). The volume of the donor was 200 mL, the same
as for the single-acceptor cone of the previous design22
(Fig. 4(i)). The acceptor volume was 200 mL in the singleacceptor unit (Fig. 4(i)). However for the two-acceptor cones of
the current design, the acceptor volume was divided into two
100 mL portions (Fig. 4(ii)). The operation steps for analysis are
as shown in Table 1S,† but with modied operation of the SIA
section suitable for the single-acceptor cone (data not shown).
The total diﬀusion times employed for the units in Fig. 4(i) and
(ii) were the same at 20 s, respectively.
When using the acceptor volume of 200 mL, the available
surface area of this acceptor was 0.656 cm2 (Fig. 4(i)). As shown
in Fig. 4(ii), the surface area for the same volume of acceptor
was increased to 0.828 cm2, when this volume is divided into
two portions in cone A1 and A2 for the current MBL-VP unit
(Fig. 1a). By increasing this surface area, it was found that the
sensitivity (slope in Fig. 4a) was signicantly improved by

Analytical Methods

3.8 times when using the two-acceptor cone design (Fig. 4(ii)), as
compared to the single-acceptor cone design (Fig. 4(i)). With
this increase in the sensitivity, the precision was also improved.
For example, we observed that the precision (%RSD) for
50 mg L1 sulte was improved from 4.78% to 0.57%. We
therefore selected to use the modied unit with two-acceptor
cones (as shown in Fig. 1a) for further development. Even
though the single-acceptor cone design can be modied to have
a shallower reservoir with a larger surface area of acceptor, its
construction is not easy. Use of such a trough design will lead to
diﬃculties in loading and draining of the acceptor liquid at
microliter volumes.
Increasing the surface area of the acceptor liquid in the cone
by increasing the volume of the liquid may appear to increase
the sensitivity of analysis. However this enhancement can be
oﬀset by the dilution factor. As shown in Table 1, we observed
that when the surface area of the acceptor was increased from
0.828 cm2 to 1.312 cm2 (condition 1 vs. condition 3) by
increasing the volume of the acceptor liquid in each acceptor
cone from 100 mL to 200 mL (see Table 1), the sensitivity
decreased by a factor of 1.9. Thus, ‘condition 1’ in Table 1 (inset,
Fig. 4(ii)) giving the best sensitivity was therefore employed in
this work.

3.3

Eﬀect of the surface area of the donor on sensitivity

It is expected that the surface area of the donor will also have an
eﬀect on the sensitivity of the analysis. Two donor volumes, 100

Fig. 4 (a) Eﬀect of the surface area of the liquid acceptor on sensitivity and (b) eﬀect of the surface area and volume of the liquid donor on
sensitivity. SF: surface area. Note: the calibrations (ii) and (iv) were obtained using the same conditions but on two diﬀerent days.
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Table 1

Decrease of the sensitivity enhancement with increased surface area by dilution factor

Calibration equation

Coeﬃcient of
determination, r2

1

y ¼ (0.056  0.002)x + (1.10  0.22)

0.998

2

y ¼ (0.041  0.001)x + (0.89  0.14)

0.999

3

y ¼ (0.028  0.001)x + (0.57  0.13)

0.997

Condition
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Variation in the surface area and volume of the acceptor

mL and 200 mL, were selected with surface areas of 0.414 cm2
and 0.656 cm2, respectively (Fig. 4b). The volume of the acceptor
phase was xed at 100 mL for each acceptor cone (see Fig. 4(iii)
and (iv)). The data in Fig. 4b show that the larger the donor
surface area, together with the concomitant increase in volume,
the higher is the sensitivity. For all work, the volume of the
donor liquid in reservoir D (260 mL capacity) is set at 200 mL.
3.4

Optimization

3.4.1 Diﬀusion time and aeration. For our membraneless
systems, diﬀusion time is one of the parameters that aﬀect the

Table 2

sensitivity.19,22 The results in Table 2 show that as the total
diﬀusion time is increased from 20 to 80 s, sensitivity improved
from (0.056  0.001) to (0.078  0.002) V L mg1 respectively.
However, increase in the diﬀusion time would lead to decrease
in the sample throughput. As shown in Table 2, the sample
throughput was reduced from 26 to 18 samples h1. As
a compromise between sample throughput and sensitivity,
condition 1 with the shortest total diﬀusion time of 20 s was
selected.
In our previous work employing the MBL-VP unit, with 2
cone-shaped reservoirs (Fig. 1b) for the analysis of ethanol,

Eﬀect of diﬀusion time on the sensitivity and sample throughputa
Diﬀusion time (s)

Condition

A1

A2

Total

Linear equation

r2

LOD
(3SD of blank per slope)

Throughput
(h1)

1
2
3

10
30
70

20
40
80

20
40
80

y ¼ (0.056  0.001)x + (0.90  0.10)
y ¼ (0.064  0.002)x + (0.96  0.13)
y ¼ (0.078  0.002)x + (1.01  0.12)

0.998
0.999
0.999

0.30
0.28
0.24

26
22
18

a

The experiments were carried out using a series of sulte standards (10–100 mg L1) prepared in 10% (v/v) ethanol.
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aeration of the donor plug improved the sensitivity up to 13 
4%.22 In this study, experiments were carried out to determine
the eﬀect and necessity of aeration for the new unit with 3 cone
reservoirs. This MBL-VP unit has two acceptor reservoirs. When
the two acceptor reservoirs contain the same liquid volume,
there is twice the surface area to trap the gas. Thus it was
anticipated that aeration may not be necessary. This hypothesis
was tested for repetitive injections of a sulte standard at
100 mg L1 using the ow system in Fig. 2 equipped with either
the current MBL-VP design or the original design (Fig. 1). For
the aeration, a ow rate of 1 mL min1 air was used for 20 s.
The data in Fig. 5 show that aeration of the donor plug
improved the sensitivity for both designs of the MBL-VP unit.
The percentage improvement is almost the same: 35% increase
for the 2 cones unit and 37% increase for the modied 3 cones
unit. However it is observed that aeration leads to poorer
precision of measurements. For the 3-cones unit with aeration,
%RSD increased from 0.83% to 2.2%. Taking both factors into
consideration, it was decided not to employ aeration, since the
increase in eﬃciency of the new unit was already suﬃcient.
3.4.2 Acid concentration. Sulfur dioxide gas is produced
from sulte by acidifying the wine sample. This process is
carried out by the FIA section of the ow system (le frame of
Fig. 2). Sulfuric acid was selected as it has a lower vapor pressure than hydrochloric acid34 in order to reduce the baseline
signal due to diﬀusion of the acid from the donor cone to the
acceptor cones. Suﬃcient acid is required to convert all the
sulte to sulfur dioxide (maximum concentration of sulte in
this work is 200 mg L1) and also to neutralize the sodium
hydroxide added to the sample (0.4 mol L1). Fig. 6a shows the
plot of the C4D signal for a 200 mg L1 standard sulte sample
for various concentrations of sulfuric acid in the acid ow line
(Fig. 2). The presence of a suﬃcient amount of acid is indicated
by constant signal peak heights. This is observed for acid
concentration >0.10 mol L1. In order to ensure that there is
suﬃcient acid, sulfuric acid at 1.5 mol L1 was selected as the
suitable concentration for sulfur dioxide production.

Fig. 5

3.4.3 Eﬀect of ethanol content. Ethanol is the major volatile component in wine and can vary from 8 to 15% (v/v).
Ethanol can be taken up by the water acceptor phase, which
may aﬀect the sensitivity of the sulfur dioxide analysis. Calibration curves were constructed for standard sulte solutions
containing ethanol from 0 to 30% (v/v). The results are shown in
Fig. 6b. It is observed that the sensitivity of analysis increases
with ethanol concentration, but remains constant for ethanol
concentration >10% (v/v). It is also interesting to note that the
coeﬃcient of determination (r2) of the calibration is closer to 1
with increase in ethanol content. Without aeration the presence
of co-existing volatile compounds such as ethanol could help to
improve volatilization (via a non-ideal eﬀect) of the generated
SO2 from the donor to the acceptor. This leads to improvement
in terms of precision (data not shown) and sensitivity. With
improvement in the precision, the coeﬃcient of determination
r2 also improved as we increased the concentration of ethanol in
the donor. In this work the standard sulte solutions were
prepared with 15% (v/v) ethanol content.
3.4.4 Headspace volume. The volume of the headspace can
be adjusted by varying the height of the screw-top lid of the
MBL-VP unit (Fig. 1a). The volume of headspace will aﬀect the
concentration of SO2 gas during the diﬀusion process. To
determine the optimal volume of the headspace, analysis of
a standard solution of sulte (100 mg L1) was carried out for
headspace volumes of 2.82 to 10.60 mL, respectively. Diﬀusion
times for the acceptor plugs A1 and A2 were xed at 10 s and
20 s, respectively (see Table 1S†). The ow rate for venting of the
headspace was 20 mL min1 for 90 s. The results are shown in
Fig. 6c.
Fig. 6c shows that the C4D signal decreases with increasing
volume of the headspace due to the dilution eﬀect arising from
the increased volume. The imprecision of measurements (n ¼ 3)
also varied with the volume of the headspace. The buildup of
the pressure within the headspace due to the vaporization of
sulfur dioxide and ethanol is highest for 2.82 mL volume,
leading to possible venting uctuation through the vent line (%

Eﬀect of aeration on signal size and precision investigated using previous22 and current designs of the MBL-VP unit.
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Optimization using a sulﬁte standard at 200 mg L1 for (a) and at 100 mg L1 for (c) and (d). Note: (i) the sulﬁte standard employed in (a, c,
and d) was prepared in 10% (v/v) ethanol. (ii) Values under the data points in (b) are the coeﬃcients of determination (r2) of the calibration for
sulﬁte standards from 10 to 200 mg L1.
Fig. 6

RSD ¼ 2.10). The precision improved for headspace volumes of
4.24, 6.36 and 8.48 mL, respectively (%RSD 0.95, 0.85 and 1.5).
However when the headspace volume was set to the maximum
volume of 10.60 mL, %RSD increased to 4.7%. Although the
headspace was ushed with up to 30 mL of air (20 mL min1 for
1.5 min), it was found that there was still some SO2 residue. In
this work, a headspace volume of 6.36 mL was selected as
a compromise between signal size and precision.
3.4.5 Flow rate for venting of the headspace. In the ow
system shown in Fig. 2, peristaltic pump PP2 is used to remove
any residual volatile gas from the headspace. Air and residual
volatile gases are ushed out to wastes W1 and W2 (Fig. 2, FIA
section). The venting ow rate is the sum of the ow of the two
pumping tubes. In this work three venting ow rates, 15, 18 and
20 mL min1, were tested using the nal selected headspace
volume of 6.36 mL (see Section 3.4.4). The venting time was
xed at 1.5 min for all ow rates. The results in Fig. 6d for
analysis of a standard solution of sulte (100 mg L1) clearly
show that the C4D signals are not signicantly diﬀerent for the
three ow rates, indicating that there is no carryover of SO2 gas.
It may also be noticed in Fig. 6d that the precision improved
when increasing the venting ow rate to 20 mL min1. This ow
rate was therefore selected as the optimal condition.
3.5

Analytical features

Using the optimized parameters (Table 2S†), the MBL-VP ow
system in Fig. 2 provides a linear working range of 10–
200 mg L1 sulte. A typical calibration line is y ¼ (0.056 
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0.002)x + (1.10  0.22), with r2 ¼ 0.998, where y is the C4D signal
in volts. This working range is suitable for sulte analysis of
most wines and also for regulatory purposes (e.g. labeling is
required for sulte content >10 mg L1 (ref. 35)). Our working
range is comparable with another membrane-based GD-FIA
method16 and with a GD-SIA method,6 both employing formaldehyde and pararosaniline as reagents for spectrometric
detection. Our throughput is 26 samples h1 which is also
similar to the throughput of the GD-FIA method employed as
our comparison method.16 Our throughput is 1.6 times faster
than that of the GD-SIA method.6 The lower limit of quantitation (LLOQ ¼ (3SD of blank)/slope) is 0.3 mg L1 sulte. Our
method is very precise with %RSD as low as 0.8 (for 100 mg L1,
n ¼ 10). The C4D detection is reagent-free with use of only pure
water as the acceptor. Generation of sulfur dioxide gas in the
donor zone uses only 100 mL of 1.5 mol L1 sulfuric acid.
3.6

Application to wine samples

The MBL-VP ow system (Fig. 2) was applied to analyze six wine
samples and the results compared with a GD-FIA method (Table
3). Applying the statistical paired t-test for the white wine, the
calculated t-value (0.086) was lower than the critical t-value
(2.57) for P ¼ 0.05, indicating that there was absence of
systematic diﬀerences between the results of the two methods.
Measured recoveries for the white wines were between 84 and
97% (n ¼ 18). All 6 white wines did not contain sulte exceeding
the permitted levels of 300 mg L1 sulte as set by the Thai
Industrial Institute.36 However all samples were found to
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Table 3 Sulﬁte content in white wine and red wine determined by
MBL-VP and GD-FIA methods

There are no conicts to declare.
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Sulte content (mg L1)
Sample

MBL-VP (this work)

GD-FIA16

White wine #1
White wine #2
White wine #3
White wine #4
White wine #5
White wine #6
Red wine #1
Red wine #2
Red wine #3
Red wine #4

118.0 
110.0 
72.2 
69.6 
121.0 
85.5 
116.0 
116.0 
51.1 
34.8 

116.0  1.2
111.0  1.2
74.1  1.2
67.9  0.6
123.0  1.6
83.4  1.2
86.7  0.7
89.3  0.5
24.5  0.5
19.3  0.2

0.2
1.1
1.3
1.8
2.0
0.4
1.9
0.9
0.1
1.6

contain sulte higher than 10 mg L1, and were properly
labeled as containing sulte in accordance with the
regulation.36
We also analyzed the sulte content of four red wines.
However the results were statistically diﬀerent from the results
using the comparison method which employed a membrane. The
data from our membraneless vaporization method were always
signicantly higher than those using the membrane-based gas
diﬀusion method. Red color stains were observed on the
membrane surface which may have led to clogging of membrane
pores and hence underestimation of the sulte content.

4. Conclusion
We have successfully developed a new ow-based method for
determination of total sulte suitable for quality control of
white wine. Since its rst report in 2006, this is the rst application of the membraneless vaporization technique for the
determination of sulte. Dissolution of the evolved volatile SO2
gas into the water acceptor leads to change in the conductivity
of the acceptor which was measured using a C4D ow cell. Our
method oﬀers direct analysis of samples. This method fullls
all the four priorities of ‘Green Analytical Chemistry’. The
method signicantly reduces use of reagents. Only pure water is
used as the acceptor solvent. Only a small amount of common
acid is used for on-line acidication of the sample. Membrane is
no longer used and therefore there is no non-degradable waste.
Our method is automated, reducing labor consumption.
It has also been demonstrated that improvement of the
sensitivity of the MBL-VP ow system can be achieved by
increasing the surface area of the acceptor solution but without
increasing its volume. This was conveniently accomplished by
introducing a second acceptor cone in the vaporization unit. In
the new unit one reservoir is used for the donor plug and two
reservoirs for holding two separate plugs of acceptor solution.
The two acceptor plugs are measured sequentially and the sum
of the two signals employed for analysis. By doing so, we could
eﬀectively improve the sensitivity of the MBL-VP ow system 3.8
fold without heating or additional aeration. The precisions (%
RSD) were also signicantly improved.

This journal is © The Royal Society of Chemistry 2017
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30 P. Kubáň and P. C. Hauser, Electrophoresis, 2015, 36, 195.
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