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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็ว สําหรับตรวจหาสารไธโอไซยาเนตใน
น้ํานมดิบ โดยตกตะกอนโปรตีนในน้ํานมดิบดวยสารละลาย 20% trichloroacetic acid แลวแยกเอาสวน
ใส ที่มีสารไธโอไซยาเนต มาทําปฏิกิริยาออกซิไดซในระบบปด ดวยสารละลายโปตัสเซียมเปอรมังกาเนต
และกรดซัลฟูริก ไดกาซไฮโดรไซยาไนดไปทําปฏิกิริยาเปลี่ยนสีเหลืองของ picric acid ที่ชุบติดกับกระดาษ
กรองกลายเปนสารประกอบสีน้ําตาล isopurpuric acid ซึ่งสีจะเขมขึน้ เมื่อปริมาณของสารไธโอไซยาเนต
เพิ่มขึ้น ผลการศึกษานี้สามารถพบสีนา้ํ ตาลของสาร isopurpuric acid เกิดขึ้นบนกระดาษ picrate ใน
หลอดทดสอบ ทีม่ ีสารไธโอไซยาเนต ปริมาณต่ําสุดเพียง 1 ppm ที่อุณหภูมิ 750C ภายในเวลา 5 นาที
เทานั้น หลังจากปฏิกิริยาดําเนินตอไปจนครบหนึง่ ชัว่ โมง นํากระดาษทดสอบมาแชน้ํา เพือ่ ละลาย
isopurpuric acid แลวนําสารละลายที่ไดไปวัดความเขมของสี ดวยวิธีวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
510 นาโนเมตร คาที่วัดไดใชคํานวณหาปริมาณของสารไธโอไซยาเนตในตัวอยางได ซึ่งชุดทดสอบแบบ
รวดเร็วที่ไดพฒ
ั นาขึน้ นี้ มีความไวและความแมนยํา ที่สามารถตรวจหาสารไธโอไซยาเนตในน้ํานมดิบได
ตั้งแต 1 – 10 ppm

คําสําคัญ : ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ไธโอไซยาเนต ไซยาไนด น้าํ นมดิบ กระดาษ picrate picric acid
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บทนํา
ไฮโดรไซยาไนด (hydrocyanide; HCN) หรือ prussic acid เปนสารพิษรายแรงตอคนและ
สัตว ในธรรมชาติจะพบอนุมูลไซยาไนด (CN-) อยูสองชนิด ชนิดที่หนึ่ง รวมตัวกับสารอนินทรีย เชน KCN
NaCN AgCN เปนตน และชนิดที่สอง พบรวมกับสารอินทรียเปนสารพิษประเภทไซยาโนจีนกิ กลูโคไซดที่
พืชบางชนิดสามารถสรางขึน้ ได เชน มันสําปะหลัง (Manihot esculenta) เผือก (Alocasia macrorrhizos)
หญาซอรกัม (Sorghum vulgare) ไผ (Bambusa arundinacea Wild) แอปเปล (Malus spp.)
เปนตน (Francisco and Pinotti, 2000; Haque and Bradbury, 2002; Okafor, 2004)พืชเหลานี้เมื่อถูก
ทําลายจากการตัด ปอก เคี้ยว ยอย สารไซยาโนจีนกิ กลูโคไซดที่อยูภายในเซล จะถูกทําลายและปลอยสาร
ไฮโดรไซยาไนดออกมา เมือ่ สัตวกินพืชหรืออาหารที่มีสารเหลานี้ ปนเปอนอยูเขาไปประมาณ 80% ของ
อนุมูลไซยาไนดทั้งหมด
จะถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต
แลวกระจายไปยังอวัยวะตางๆทั่วรางกาย
(Semionova and Fishbien, 2004) หลังจากนัน้ พิษของสารดังกลาวจะลดลง เพราะตับจะหลัง่ เอนไซม
โรดาเนส (rhodanese) ไปเรงปฏิกิรยิ าการรวมตัวของอนุมูลไซยาไนดกับหมูไธโอซัลเฟต (thiosulfate;
S2O3-) กลายเปนสารไธโอไซยาเนต (thiocyanate; SCN-) (Bradbury et al.,1988; Montgomery,1980)
ดังสมการ
Rhodanese
SCN- +SO3CN- + S2O3ซึ่งสารไธโอไซยาเนตนี้สามารถตรวจพบไดในซีรัม พลาสมา และสารคัดหลั่งตางๆ เชน น้าํ นม น้ําตา น้าํ ลาย
และปสสาวะ (Blanco and Gorniak, 2003; Boxer and Rickards, 1952; Lundquist et al., 1979;
Haque and Bradbury, 1999; Vesey et al., 1999)
Blanco และ Gorniak (2003) ไดศึกษาผลกระทบของสารไธโอไซยาเนตในน้ํานม โดย
เปรียบเทียบลูกแกะทีก่ ินน้ํานมจากกลุมแมแกะที่ไดรับอาหารปนเปอนไซยาไนด กับลูกแกะทีเ่ กิดจากกลุม
แมแกะที่ไดรับอาหารปกติ เปนเวลา 90 วันตั้งแตหลังคลอด
พบวาไมมีความแตกตางดานอัตราการ
เจริญเติบโต แตพบรอยโรคที่สมอง ไธรอยด ตับ และไต ซึ่งสรุปไดวา สารไธโอไซยาเนตที่อยูในรางกายแม
สามารถผานทางน้าํ นม และเปนพิษตอลูกหากไดรับปริมาณมากๆ ติดตอกันเปนเวลานาน นอกจากนี้ยงั มี
รายงานวาผูบริโภคที่ดื่มน้ํานมทีม่ ีปริมาณสารไธโอไซยาเนตเทากับ 60 – 80 ppm จะปวยเปนโรคคอพอก
ไดดวย (Banerjee et al., 1997) ดังนัน้ การตรวจพบสารไธโอไซยาเนตในน้ํานมนั้น นอกจากสามารถบงชี้
วาสัตวไดรับสารไซยาไนดแลว ยังชวยปองกันผูบ ริโภคอีกทางหนึง่ ดวย ซึ่งวิธีการตรวจหาสารไธโอไซยาเนต
นั้นมีหลายวิธไี ดแก การใช gas chromatography mass spectrometry technique (GC-MS)
(Tsuge and Seto, 2002) การใช high performance liquid chromatography (HPLC)
(Chen et al., 1996) และการใชเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ตรวจวัดความเขมของสีที่เกิดจากปฏิกิริยา
ระหวางสารไธโอไซยาเนตกับธาตุตางๆ หลายชนิด เชน ไอออนของเหล็ก (Butts et al., 1974) โบรไมด
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สารหนู และเบนซิดีน (Aldridge, 1944; 1945; Bark and Higson, 1964; Pettigrew and Fell, 1973)
แตวิธีดังกลาวขางตนมีขอจํากัดที่ตองใชเครื่องมือที่มีราคาแพง มีวิธีใชที่ยุงยากซับซอน ไมสามารถนําออก
ไปใชตรวจนอกสถานที่ได
และมีการใชสารพิษทีจ่ ําเปนตองทําการวิเคราะหในหองปฏิบัติการเทานั้น
นอกจากนี้ผทู าํ การวิเคราะหจะตองมีความรูและความชํานาญดวย
Hlasiwetz (1859) (อางถึงโดย Williams and Edwards, 1980) คนพบการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
ระหวาง cyanide และ picric acid (2, 4, 6-trinitrophenol) ไดสารประกอบสีน้ําตาล 2, 6-dinitro-5hydroxy-4-hydroxylamino-1, 3-dicyanobenzene หรือ Isopurpuric acid (C8H3O6N5) และไดมีการใช
ปฏิกิริยาเคมีดงั กลาว ไปตรวจหาสารไธโอไซยาเนตในซีรมั หรือปสสาวะ ของผูท ี่สบู บุหรี่ หรือบริโภค
มันสําปะหลัง โดยทําการออกซิไดซสารไธโอไซยาเนตในตัวอยางดวยสารละลายโปตัสเซียมเปอรมังกาเนต
และกรดซัลฟูริกในระบบปด ซึ่งจะไดกาซไฮโดรไซยาไนด (Haque and Bradbury, 1999) ดังสมการ
6MnO4- + 5SCN- +13H+ = 6Mn2+ + 5HCN + 5SO42- + 4H2O
หลังจากนั้นกาซไฮโดรไซยาไนด (HCN) จะทําปฏิกิริยากับสารละลาย Picric acid ที่ชุบติดกับกระดาษ
กรอง (Haque and Bradbury, 1999; Lundquist et al., 1979; Okafor, 2004; Pettigrew et al., 1972;
Vesey et al., 1999) ซึ่งความเร็วของการเกิดสีน้ําตาลของ isopurpuric acid นั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับ
ปริมาณของ picric acid แลว ยังขึน้ อยูกับอุณหภูมิขณะเกิดปฏิกิริยาดวย เชน ที่อุณหภูมิ 30oC และ 20oC
จะใชเวลานาน 5 และ 22 ชั่วโมง ตามลําดับ (Williams and Edwards, 1980)
ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค
เพื่อพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็ว
สําหรับตรวจหาสาร
ไธโอไซยาเนต ในน้ํานมดิบโค ผลจากการศึกษานี้จะทราบวิธีสกัดสารไธโอไซยาเนต จากตัวอยางน้ํานมดิบ
และการใชชุดทดสอบที่ใหผลรวดเร็ว มีวธิ ีใชที่งา ย สะดวก ไมจําเปนตองใชเครื่องมือทีย่ ุงยากซับซอน และ
สามารถปรับใชไดทั้งในและนอกหองปฏิบตั ิการ ซึ่งประโยชนที่ไดสามารถนําไปตรวจหาสารไธโอไซยาเนต
ในน้าํ นมสัตวปวย ที่สงสัยวาไดรับสารพิษไซยาไนดเขาไป และเปนการปองกันผูบริโภคอีกทางหนึง่ ดวย

อุปกรณและวิธีการทดลอง
สารละลาย
1. สารละลายมาตรฐานที่ใช
1.1 KMnO4 0.1 M
1.2 H2SO4 1 M
1.3 20% Trichloroacetic acid (TCA)
1.4 Fe(NO3)3 ใน 2 M HNO3

Thai-NIAH eJournal : http://www.dld.go.th/niah, V1 N1 (May-August 2006)

4

2. สารละลายที่เตรียม
2.1 สารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนต (NaSCN)
เตรียมสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตในน้าํ กลัน่ ใหมคี วามเขมขนของไธโอไซยาเนตเทากับ
100 ppm จากนัน้ เจือจางสารละลายดังกลาวเปน 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 20, 30, 50 และ 100 ppm
2.2 สารละลาย picric acid และกระดาษ picrate
เตรียม 0.5% picric acid ใน 2.5% (w/v) สารละลายโซเดียมคารบอเนต 100 มล. จะไดสารละลาย
สีเหลือง จากนั้นนํากระดาษกรอง Whatman® เบอร 1 ขนาด 3 × 1 ซม. ชุบสารละลายดังกลาวให
ชุมแลวตากใหแหง หอใหพน แสงแลวนําไปเก็บไวในตูเย็น (Bradbury et al.,1999)

วิธีการตรวจวิเคราะห
1. การหาปริมาณสารไธโอไซยาเนตในสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนต
1.1 การวิเคราะหดว ยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรตามวิธีของ Cosby และ Sumner (1945)
ดูดสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตที่เตรียมไวทกุ ความเขมขน และน้ํากลัน่ ซึง่ ใชเปนตัวควบคุมผล
ลบอยางละ 1.5 มล. ลงในหลอดทดลอง แลวเติมสารละลาย Fe(NO3)3 ปริมาตรเทากันลงไปผสมใหเขากัน
จากนั้นนําไปวัดการดูดกลืนแสงทันทีที่ความยาวคลื่น 460 nm ดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร DU-64
ยี่หอ Beckman
1.2 การวิเคราะหดว ยกระดาษ picrate
ดูดสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนต ทุกความเขมขนปริมาณ 1 มล. ใสหลอดทดลองขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 1 ซม. ยาว 7 ซม. จํานวน 5 ชุดทดลอง ซึง่ แตละชุดมีหลอดที่เติมน้าํ กลั่นเปนหลอดควบคุม
ผลลบ จากนัน้ เติม 0.1 M KMnO4 และ 1 M H2SO4 อยางละ 0.1 มล. ลงไปในทุกหลอดผสมใหเขากัน แลว
รีบนําจุกยางทีม่ ีกระดาษ picrate 1 แผนติดอยู ปดหลอดทันที (Haque and Bradbury, 1999) โดยนําชุด
ที่หนึ่งวางในตูอ บที่มีอุณหภูมิ 37oC สังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกชัว่ โมงนาน 16 ชั่วโมง และทีเ่ หลืออีกสี่ชุด
นําไปแชในอางน้าํ รอนที่อุณหภูมิ 75oC สังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดาษ picrate ทุกๆ 5 นาที ในชั่วโมง
แรกของการทดลองและบันทึกเวลาที่กระดาษ picrate เริ่มเปลี่ยนสี แลวปลอยใหปฏิกิริยาดําเนินตอไปจน
ครบ 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง โดยทําการทดลอง 5 ซ้ํา ในแตละชุดการทดลอง จากนัน้ นํากระดาษ picrate
ไปแชในน้ํากลัน่ 5 มล. นาน 30 นาที แลววัดการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ความยาวคลื่น 510
นาโนเมตร
2. การหาปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ํานมดิบ
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2.1 การวิเคราะหดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร
เติมสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตลงในน้าํ นมดิบ ใหมีความเขมขนของไธโอไซยาเนตเพิ่มขึน้
1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 20, 30, 50 และ 100 ppm แลวทําการตกตะกอนโปรตีนดวยการเติมสารละลาย
20% trichloroacetic acid 2 มล. ลงในน้าํ นมดังกลาว 4 มล. ผสมใหเขากันและตัง้ ทิ้งไว 30 นาที จึงกรอง
ผานกระดาษกรอง Whatman® เบอร 40 จากนัน้ ดูดสวนใสทีก่ รองไดไปตรวจหาปริมาณไธโอไซยาเนต
ตามวิธกี ารในขอ 1.1 โดยมีสวนใสจากน้ํานมดิบที่ไมไดเติมสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตเปนตัวควบคุม
เพื่อตรวจหาความเขมขนเริม่ ตนของไธโอไซยาเนตในน้าํ นมดังกลาว
2.2 การวิเคราะหดวยกระดาษ picrate
ดูดสวนใสทีก่ รองไดจากตัวอยางน้ํานมในขอ 2.1 มาทําการทดลองตามวิธีในขอ 1.2 ที่มีผลการ
ทดลองที่ดีที่สดุ เพียงหนึ่งการทดลอง

ผลการทดลอง
1. การหาปริมาณสารไธโอไซยาเนตในสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตดวยวิธีวัดการดูดกลืนแสง
เมื่อเติมสารละลาย Fe(NO3)3 ลงไปในตัวอยางสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนต สีของสารละลายที่
ไดจะเปลี่ยนจากใสไมมีสีกลายเปนสีนา้ํ ตาลออน ซึ่งสีสารละลายและคาการดูดกลืนแสงที่วัดไดจะเพิ่มขึน้
เมื่อความเขมขนของโซเดียมไธโอไซยาเนตเพิ่มขึ้น กลาวคือมีความสัมพันธโดยตรงกับความเขมขนของ
โซเดียมไธโอไซยาเนต ดังรูปที่ 1 โดยมีคา ความสัมพันธ (R2) = 0.9979 และสมการสําหรับหาปริมาณของ
สารไธโอไซยาเนตในสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตคือ
ปริมาณของสารไธโอไซยาเนต = คาการดูดกลืนแสงทีว่ ัดได x 27
2. การใชกระดาษ picrate ตรวจวัดปริมาณสารไธโอไซยาเนต
2.1 ผลของอุณหภูมิ
เมื่อทําการทดลองที่อุณหภูมิ 37oC ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ไมพบการเปลี่ยนสีของกระดาษ picrate
เนื่องจากปฏิกริ ิยาเกิดขึ้นอยางชาๆ หลังจากนัน้ จะเริ่มพบสีน้ําตาลจากหลอดทีม่ ีปริมาณสารไธโอไซยาเนต
มากกอน และพบไดในทุกตัวอยางเมื่อครบ 16 ชั่วโมง เมื่อเรงปฏิกริ ิยาดวยการนําหลอดตัวอยางทั้งสอง
ชนิดไปแชในอางน้ํารอน พบวาที่อุณหภูมิ 75oC สีเหลืองของ picric acid เปลี่ยนเปนสีนา้ํ ตาลไดในทุก
ตัวอยางสารละลาย ที่มีปริมาณสารไธโอไซยาเนตต่ําสุดตั้งแต 1 ppm ขึ้นไปภายในเวลาเพียง 5 นาที
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เทานั้น จากการสังเกตพบวาหลังจากปฏิกิริยาผานไป 1 ชั่วโมง ความเขมของสีนา้ํ ตาลบนกระดาษ
picrate ไมมีการเปลี่ยนแปลง
2.2 ผลของเวลา
เมื่อนํากระดาษสีน้ําตาลจากทุกการทดลองที่อุณหภูมิ 37oC และ 75oC ไปแชในน้าํ กลัน่ เพื่อวัด
ความเขมสีของสารละลาย และนําคาที่ไดมาหาความสัมพันธระหวางคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขน
ของโซเดียมไธโอไซยาเนต พบวาเวลาไมมีผลตอการทําปฏิกิริยา เมื่อตัวอยางมีปริมาณสารโซเดียม
ไธโอไซยาเนตตั้งแต 1 - 10 ppm แตที่ 10 ppm ขึ้นไป คาที่ไดมีแนวโนมเขาใกลคา คงที่ (รูปที่ 2) ดังนัน้ จึง
ใชวิธีทดลองทีอ่ ุณหภูมิ 75oC ในเวลา 1 ชั่วโมง สําหรับการตรวจหาปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ํานมดิบ
ในการทดลองตอไป
3. การหาปริมาณสารไธโอไซยาเนตในน้ํานมดิบ
3.1 การวิเคราะหดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร
เมื่อใชตัวอยางสารละลายทีก่ รองไดจากน้าํ นมดิบมาทําการทดลอง จะไดผลเชนเดียวกับสารละลาย
โซเดียมไธโอไซยาเนต โดยมีความสัมพันธของคาการดูดกลืนแสงกับความเขมขนของสารไธโอไซยาเนต
ในน้าํ นม (R2) = 0.9887 (ดังรูปที่ 1) และปริมาณของสารไธโอไซยาเนตในน้ํานมดิบจะมีความสัมพันธ
ดังสมการ
ปริมาณของสารไธโอไซยาเนต = คาการดูดกลืนแสงทีว่ ัดได x 36.4
3.2 การใชกระดาษ picrate ตรวจวัดปริมาณสารไธโอไซยาเนต
เมื่อเติมสารละลายโปตัสเซียมเปอรมังกาเนตในสภาวะที่เปนกรดลงไป
พบวาสีมวงทีเ่ กิดขึ้นจะ
เปลี่ยนเปนใสไมมีสีอยางรวดเร็ว และที่อุณหภูมิ 75oC เวลา 1 ชั่วโมง สีเหลืองของกระดาษ picrate
เปลี่ยนเปนสีนา้ํ ตาลภายในเวลา 5 นาทีเชนกัน ความสัมพันธของสารละลายสีน้ําตาลแดงกับสารสกัด
น้ํานมดิบทีม่ ีปริมาณสารไธโอไซยาเนต 1 – 10 ppm (R2) = 0.9233 (ดังรูปที่ 4) ดังสมการ
ปริมาณของสารไธโอไซยาเนต = คาการดูดกลืนแสงทีว่ ัดได x 18.8

วิจารณผลการทดลอง
การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการตรวจหาสารไธโอไซยาเนตในตัวอยางสองชนิด ดวยวิธกี ารวัดปริมาณ
ไธโอไซยาเนตโดยตรงจากความเขมของสีที่เกิดจากปฏิกิริยากับไอออนเหล็ก
เปรียบเทียบกับการใช
กระดาษ picrate ซึ่งเปนวิธีออม จากการทดลองในสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตและสารสกัดจาก

Thai-NIAH eJournal : http://www.dld.go.th/niah, V1 N1 (May-August 2006)

7

น้ํานมพบวา เมื่อเติมสารละลายโปตัสเซียมเปอรมังกาเนตลงไปในสารสกัดจากน้าํ นมแลว สีมว งจะจาง
หายไปอยางรวดเร็ว แตไมพบการเปลีย่ นแปลงในสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนต ซึง่ Haque และ
Bradbury (1999) รายงานวาพบผลการทดลองเชนนีไ้ ดในตัวอยางปสสาวะ และสรุปวาเกิดจากสารยับยัง้
ปฏิกิริยาบางชนิด ซึ่งมีผลทําใหคาการดูดกลืนแสงที่วัดไดจากสารสกัดจากน้ํานมมีคา นอยกวาสารละลาย
โซเดียมไธโอไซยาเนต ดังแสดงในรูปที่ 1 อยางไรก็ตาม คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดจากทั้งสองตัวอยางจะ
แปรผันโดยตรงกับความเขมขนของไธโอไซยาเนต
เมื่อใชกระดาษ picrate ในการตรวจหาสารไธโอซายาเนต พบวาทีอ่ ุณหภูมิ 75oC สีเหลืองของ
picric acid เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลของ isopurporic acid เร็วขึ้น เพราะกาซไฮโดรไซยาไนดไดรับพลังงาน
เพิ่มขึ้น จึงทําใหเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น อยางไรก็ตาม ระดับความเขมของสีนา้ํ ตาลที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากขึ้นอยู
กับปริมาณของกาซไฮโดรไซยาไนด ทีเ่ กิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันสารไธโอไซยาเนต ดวยสารละลาย
โปตัสเซียมเปอรมังกาเนต และกรดซัลฟูริกแลว ปริมาณของ picric acid ที่ติดอยูบ นกระดาษกรองก็เปน
ปจจัยสําคัญ จากการทดลองพบวา ปริมาณ picric acid บนกระดาษกรอง Whatman® เบอร 1 ขนาด
3 × 1 ซม. ที่เตรียมขึ้นมีปริมาณพอดีสําหรับตรวจหาสารไธโอไซยาเนตในตัวอยาง ที่มีปริมาณ 1 – 10 ppm

สรุป
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดพัฒนาชุดทดสอบสําหรับตรวจหาสารไธโอไซยาเนตในน้ํานมดิบที่ใหผลรวดเร็ว
ภายหลังจากเตรียมตัวอยางสําหรับทดสอบแลวในเวลา 5 นาที มีวธิ ใี ชที่งา ย สะดวก ประหยัด ไมตองใช
สารเคมีที่มพี ษิ และสามารถนําไปใชไดทกุ แหง อยางไรก็ตามขอจํากัดของชุดทดสอบดังกลาวคือไมสามารถ
ยืนยันผลเชิงปริมาณในการตรวจสอบตัวอยาง ที่มีความเขมขนของสารไธโอไซยาเนตมากกวา10 ppm ได
ซึ่งปญหาดังกลาวเปนเรื่องทีจ่ ะตองพัฒนาในการศึกษาตอไป อนึ่ง สาร picric acid ยังเปนสารอันตราย
ที่ระเบิดได ดังนัน้ ผูทดลองตองมีความรู และระมัดระวังการใชสารดังกลาวดวย
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การหาปริมาณไธโอไซยาเนตในน้ําและน้ํานมดิบดวยวิธีวัดการดูดกลืนแสง

4

ค าการดู ด กลื น แสงที่ 460 nm
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รูปที่ 1. การตรวจหาสารไธโอไซยาเนตในสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตและน้ํานมดิบ
โดยการวัดความเขมของสีดว ยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร
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รูปที่ 2. การเปรียบเทียบเวลาและอุณหภูมิ ที่ใชในการตรวจหาไธโอไซยาเนต
ในสารละลายโซเดียมไธโอไซยาเนตดวยกระดาษ picrate ที่อุณหภูมิ 75oC
นาน 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมงและ ที่ 37oC นาน 16 ชั่วโมง
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ค าการดู ด กลื น แสงที่ 510 nm
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รูปที่ 3. การตรวจหาปริมาณไธโอไซยาเนตในตัวอยางน้ํานมดิบดวยกระดาษ picrate
ที่อุณหภูมิ 75oC นาน 1 ชั่วโมง
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รูปที่ 4. การเปรียบเทียบปริมาณไธโอไซยาเนตในน้าํ นมดิบที่ตรวจโดยการใช
กระดาษ picrate กับคาการดูดกลืนแสงทีอ่ ุณหภูมิ 75oC เปนเวลา 1 ชั่วโมง
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Abstract
A rapid test kit was developed for detection of thiocyanate in raw milk. Thiocyanate was
prior released from milk protein by 20% trichloroacetic acid, and precipitate was removed by
filtration. The thiocyanate in protein-free extraction was oxidized to be gas hydrocyanide by
potassium permanganate and sulfuric acid in closed vial with a sheet of picrate paper attached
inside the stopper. Then hydrocyanide was reacted with yellow picric acid to be isopurpuric
acid in red-brown color. The color intensity is depend on the amount of thiocyanate. In this
study the detection limit of developed test kit can detect thiocyanate at least 1 ppm at 750C in
5 minutes. After incubation for 1 hour, the tested paper was dipped in water to elute isopurpuric
acid, and the absorbance of the solution was determined at 510 nm. Then absorbance value
was calculated for concentration of thiocyanate. The developed rapid test kit for detection of
thiocyanate , with picrate paper and a color chart with some shades of red brown color to allow
visual comparison of colors, is able to detect thiocyanate in raw milk between 1 – 10 ppm.
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