
รายงานจากหองปฏิบัติการ ว กรมวิทย พ 2564; 63 (3) : 704-720

704 วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปที่ 63 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

1

การทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหสีอีริโทรซิน
ในอาหารโดยเทคนิค HPLC 

จันทรเพ็ญ โตวิยานนท และสุธาทิพย วิทยชัยวุฒิวงศ
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บทคดัยอ  สอีริีโทรซนิอยูในกลุมสอีนิทรยีสงัเคราะหชนิดหนึง่ เปนสทีีม่คีวามไวตอแสงและความรอน จัดเปนวตัถเุจือปนอาหาร 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 418 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องกําหนด

หลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการใช และอัตราสวนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) การศึกษานี้ไดพัฒนาและปรับปรุงวิธีวิเคราะห

ปริมาณสีอีริโทรซินในอาหารซ่ึงเดิมใชการสกัดดวย 1-butanol แลววัดปริมาณดวยเคร่ือง spectrophotometer ซึ่ง

เหมาะสําหรับตัวอยางอาหารท่ีละลายน้ําเทาน้ัน โดยเปล่ียนมาเปนการสกัดตัวอยางแตละกลุมอาหาร (อาหารท่ีละลายน้ํา, อาหาร

ไมละลายน้ํา และอาหารประเภทท่ีมีไขมัน) แลวใชเทคนิค HPLC ในการตรวจวัดปริมาณ จากการทดสอบพบวาวิธี

มีความจําเพาะเจาะจง ถูกตอง แมนยํา และความเปนเสนตรงอยูในชวง 0.10 ถึง 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

การตัดสินใจ (R2) มากกวา 0.9995 แตละกลุมอาหารมีพารามิเตอรตางๆ ดังนี้  ขีดจํากัดการตรวจมีคา 0.06, 0.10 และ 0.10 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ  ขีดจํากัดการวิเคราะหปริมาณมีคา 0.20, 0.20 และ 0.25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ  

ความเทีย่งตรงแสดงดวยคาเบีย่งเบนมาตรฐานสมัพัทธ (%RSD
r
) มคีาไมเกนิ 1.5%, 4.5% และ 2.9% ตามลาํดบั ความแมนยาํ

แสดงดวยคาเฉลี่ยของ %recovery อยูในชวงรอยละ 96.1 - 99.4, 92.1 - 95.1 และ 83.3 - 96.0 ตามลําดับ วิธีวิเคราะหนี้

สามารถใชวิเคราะหปริมาณสีอีริโทรซิน ครอบคลุมในทุกกลุมอาหารโดยมีความจําเพาะเจาะจง ถูกตอง และแมนยํา

คําสําคัญ: สีอีริโทรซิน, อาหาร, เทคนิค HPLC
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บทนํา

HPLC หรอื High Performance Liquid Chromatography เปนเครือ่งมอืทีใ่ชวิเคราะหกลุมของสารประกอบ

อินทรียที่ไมระเหย หรือกลุมสารประกอบอินทรียที่สามารถระเหยไดปานกลาง โดยตัวอยางที่จะนํามาวิเคราะหจะตอง

พิจารณาถึงความสามารถในการละลายของสารที่ตองการวิเคราะหกับตัวทําละลายอินทรียผสมที่ใชกอน เพื่อปองกัน

การไมละลายเขาดวยกัน หรือการตกตะกอนของตัวทําละลายผสม และไมใหเกิดการอุดตันในระบบ รวมทั้งพิจารณา

คาการดูดกลืนคลื่นแสงของตัวทําละลายอินทรียดวย (UV cut-off)(1)

เทคนคิการแยกองคประกอบของสารผสมของเครือ่ง HPLC อาศยัความแตกตางของอตัราการเคลือ่นท่ีของ

แตละองคประกอบของสารผสมบนเฟสคงที่ (Stationary phase) ซึ่งอยูในคอลัมน ภายใตการพาของเฟสเคลื่อนที่ 

(Mobile phase) คือตัวทําละลายอินทรียผสม เมื่อสารที่ตองการวิเคราะหผานเขาสูเครื่อง HPLC สารดังกลาวจะถูก

พาเขาสูคอลมันโดยตวัทําละลายอนิทรยีผสม เพือ่ใหเกดิการแยกสาร (Separation) โดยอาศยัการทาํปฏกิริยิาระหวาง

สารที่อยูภายในคอลัมน และความสามารถในการละลายของสารผสม

สีอีริโทรซิน (C
20
H

6
I

4
Na

2
O

5
) ดังแสดงในภาพท่ี 1 หรือ Food Red No.3 ตามการจัดกลุมสีของ US. FDA 

หรือ E 127 ตามการจัดกลุมสีของ European Food Safety Authority (EFSA) จัดอยูในกลุมของสีอินทรียสังเคราะห 

สามารถละลายไดในน้ําและเอทานอล ไวตอแสงและความรอน มีเชดสีชมพูเชอรร่ีถึงแดง (2)  ในป ค.ศ. 1989 the EU 

Scientific Committee for Food (SCF) และ ป ค.ศ. 1990 the Joint FAO/WHO Expert Committee on 

Food Additives (JECFA) ไดมีการประเมินและกําหนดคา Acceptable Daily Intake (ADI) ของสีอีริโทรซิน

เทากับ 0-0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนํ้าหนักตัวตอวัน  ตอมาป ค.ศ. 2011 SCF และป ค.ศ. 2018 JECFA มีการ

ทบทวนคา ADI โดยยังคงคาเดิม(3)

ภาพที่ 1 โครงสรางทางเคมีของสีอีริโทรซิน

สีอีริโทรซินมีคา ADI ต่ํา แมไดรับปริมาณนอยอาจสงผลตอสุขภาพได มีรายงานถึงพิษภัยของสีชนิดนี้

เนื่องจากโครงสรางโมเลกุลของสีอีริโทรซินมีไอโอดีนเปนสวนประกอบอยูรอยละ 57.6 โดยอาจมีผลกระตุนการทํางาน

ของตอมไทรอยด ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดเน้ืองอกที่ตอมไทรอยดได หรือทําใหมีอาการไวตอแสง (phototoxicity)

อยางไรก็ตามจากรายงานความคิดเห็นทางวิทยาศาสตรของ EFSA ซึ่งเปนหนวยงานของประเทศในกลุมสหภาพ

ยุโรป ไดสรุปวา สีอีริโทรซินถูกดูดซึมเขารางกายไดเล็กนอย ไมมีการสะสม และไอโอดีนในสีอีริโทรซินไมไดถูกสลาย

ออกมา ซึ่งสีชนิดนี้นิยมใชในอาหารประเภทเชอรรี่เช่ือม ลูกอม หมากฝรั่ง เปนตน สําหรับประเทศไทยอนุญาต

ใหใชในอาหารไมกี่ประเภท โดยชนิดอาหารและปริมาณที่ใชตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่องกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข

วิธีการใช และอัตราสวนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)(3) ซึ่งอนุญาตใหใชในหมวดอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 1 

โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
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ตารางที่ 1  หลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการใช และอัตราสวนของวัตถุเจือปนอาหารซึ่งอนุญาตใหใชในหมวดอาหาร

หมวดอาหาร
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

เงื่อนไข*

แยม เยลลี่ และมารมาเลด 200 TH61

ผลไมแชอิ่ม เชื่อม หรือเคลือบดวยนํ้าตาล 200 54

ผัก สาหรายทะเล ดอง 30

หมากฝรั่ง 50

ผลิตภัณฑใชเคลือบหรือแตงหนาขนมและซอสหวาน 100

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวทั้งชิ้นหรือตัดแตง และผานกรรมวิธี 30 4, 16, XS96, XS97

ผลิตภัณฑเนื้อสัตวบดและผานกรรมวิธี 30 4, 290, XS88

เงื่อนไข*

4 = ใชเฉพาะประทับตรา หรือทําเครื่องหมายบนผลิตภัณฑเทานั้น

16 =  ใชสําหรับเคลือบหรือตกแตงผิวในผักและผลไม เนื้อสัตวหรือปลา

54 =  ใชสําหรับเชอรี่ค็อกเทลและเชอรี่ตกแตงขนมเทานั้น

TH61 =  สําหรับผลิตภัณฑตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ 

        และมารมาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เทานั้น

XS88 =  ยกเวนผลิตภัณฑตาม Standard for Corned Beef (CODEX STAN 88-1981)

XS96  =  ยกเวนผลิตภัณฑตาม Standard for Cooked Cured Ham (CODEX STAN 96-1981)

XS97  =  ยกเว นผลิตภัณฑตาม Standard for Cooked Cured Pork Shoulder (CODEX STAN 

  97-1981)

ในอดีตสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วิเคราะหหาปริมาณสีอีริโทรซินในอาหารโดยใชการสกัด

ตัวอยางดวย 1-butanol แลวนําไปตรวจวัดปริมาณโดยเครื่อง spectrophotometer(4, 5) ซึ่งวิธีดังกลาวเหมาะกับ

ตัวอยางอาหารในกลุมที่ละลายนํ้า โดยอาหารกลุมอ่ืนๆ จะไมสามารถตรวจวิเคราะหหาปริมาณได และแมวาเทคนิค

spectrophotometer จะสามารถหาสีอรีโิทรซินในตวัอยางทีล่ะลายนํา้ แตถาในตวัอยางอาหารชนดินัน้มกีารใชสอีรีโิทรซิน

รวมกับสีอินทรียสังเคราะหอื่น จะตองทําการแยกแตละสีที่ผสมอยูในตัวอยางใหเปนสีเดี่ยวดวยเทคนิค paper 

chromatography กอน แลวจึงนําแถบสีที่แยกไดมาตรวจวัดปริมาณซํ้าดวยเครื่อง spectrophotometer ทําใหเพิ่ม

ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห และใชทรัพยากรของหองปฏิบัติการมากข้ึนไปอีก ดังนั้นทางหองปฏิบัติการวัตถุเจือปน

อาหารจึงพัฒนาและปรับปรุงวิธีการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสีอีริโทรซิน ดวยเครื่อง HPLC(6) ทําใหลดระยะเวลา

วิเคราะห ลดความยุงยากและซับซอนในกรณีที่ตัวอยางมีสีอีริโทรซินรวมกับสีอินทรียสังเคราะหอื่น จากนั้นจึงทําการ

ทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห ไดวิธีที่ถูกตอง แมนยํา สามารถวิเคราะหปริมาณสีอีริโทรซินในหลายกลุมอาหาร

ที่เปนตัวแทนครอบคลุมอาหารทุกประเภทไดอยางถูกตอง แมนยํา 

วัสดุและวิธีการ

สารมาตรฐานและสารเคมี

สารมาตรฐาน : สีอีริโทรซิน (Sigma, USA) ความบริสุทธ์ิ 92.4% 

สารเคมี HPLC grade ไดแก acetonitrile (RCI-Labscan, Thailand), methanol (RCI-Labscan, 

Thailand) และ iso-propanol (RCI-Labscan, Thailand)
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สารเคม ีAR grade ไดแก ethanol 95% (RCI-Labscan, Thailand), petroleum ether (RCI-Labscan,

Thailand), ammonia solution ≥ 25% (Merck, Germany), diethyl ether (Merck, Germany),               

glacial acetic acid (GAA) ≥ 96% (Merck, Germany),  acetone (RCI-Labscan, Thailand), polyamide

(Fluka, USA),  sand (acid wash) (Sigma-Aldrich, USA), methanol (RCI-Labscan, Thailand), tetrabutyl

ammonium hydroxide 30 hydrate (TBAH) purity ≥ 98.0% (Sigma-aldrich, USA), buffer solution 

pH 5.0 เตรียมโดยเติม TBAH 8.00 กรัม ละลายและปรับปริมาตรดวย iso-propanol 100 มิลลิลิตร และเติมน้ํา

จนครบ 1,000 มิลลิลิตร ปรับ pH เปน 5.0 ดวย GAA, eluting solution (methanol : น้ํา : ammonia solution 

อัตราสวน 90 : 5 : 5), ethanolic solution (ethanol 95% : ammonia solution อัตราสวน 95 : 5) 

การเตรียมสารละลายมาตรฐานสีอีริโทรซิน

ชั่งสารมาตรฐานสีอีริโทรซิน 0.1000 กรัม ละลายดวย 50% ethanol เล็กนอย ปรับปริมาตรดวยนํ้าในขวด

วัดปริมาตรสีชา ขนาด 100 มิลลิลิตร ไดสารละลายมาตรฐาน 1,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร

เครื่องมือและอุปกรณ

เครื่องระเหยสุญญากาศ, เครื่องชั่งละเอียด 3 ตําแหนง และ 4 ตําแหนง, pH meter, ultrasonic bath, 

คอลัมนแกว ขนาด ø 1.0 x 25 cm, กระดาษกรองชนิด cellulose acetate ที่มีรูพรุนขนาด 0.45 ไมโครเมตร ขนาด 47 

มลิลเิมตร, syringe filter (Cellulose acetate,  0.45 µm, dia. 13 mm), ชดุกรองสารละลาย และ ชดุกรองตัวอยาง 

เคร่ือง HPLC (WATERS®), Column : Hypersil BDS C
18 

(5µm, 250 × 4.6 mm), Detector : UV/

VIS       

การเตรียมตัวอยาง 

แบงตัวอยางออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมตัวอยางท่ีละลายน้ําได : ใชน้ําอัดกาซ (sparkling water) ท่ีผาน

การทดสอบแลวไมพบสีอินทรียสังเคราะห เปนตัวแทน sample blank, กลุมตัวอยางท่ีไมละลายน้ํา : ใชหนอไมดอง 

โดยปนใหละเอียดดวยเคร่ืองบดปนท่ีผานการทดสอบแลวไมพบสีอินทรียสังเคราะห เปนตัวแทน sample blank,

กลุมตัวอยางท่ีมีไขมันสูง : ใชลูกช้ินหมู โดยปนใหละเอียดดวยเคร่ืองปน ท่ีผานการทดสอบแลวไมพบสีอินทรียสังเคราะห 

เปนตัวแทน sample blank

วิธีวิเคราะห(7, 8)

ตัวอยางท่ีละลายน้ําได : น้ําอัดกาซ ช่ังตัวอยางปริมาณ 10 กรัม ในบีกเกอร เติมน้ํา 50 มิลลิลิตร ปรับใหเปน

กรดดวย gracial acetic acid นาํไปผานคอลมันทีบ่รรจุ polyamide ลางคอลมันดวย นํา้ และ acetone จากนัน้ elute 

สอีรีโิทรซนิออกดวย eluting solution นาํไประเหยดวยเครือ่งระเหยสญุญากาศใหเหลอืปรมิาตรประมาณ 2 มลิลลิติร 

ถายสารละลายลงในขวดวัดปรมิาตรขนาด 10 มลิลิลติร แลวปรบัปรมิาตรใหครบดวยนํา้กลัน่ กรองดวย syringe filter 

ชนิด Cellulose Acetate ขนาด 0.45 ไมโครเมตร กอนนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC

ตัวอยางท่ีไมละลายน้ํา : หนอไมดอง ช่ังตัวอยางปริมาณ 10 กรัม ในบีกเกอรเติม ethanol-ammonia solution

(95 : 5) และน้ํา 150 มิลลิลิตร ท้ิงไว 1 คืน กรองตัวอยางผานสําลีและทําการสกัดตัวอยางซ้ําจนกวาสีจากตัวอยาง

จะออกหมดดวยสารผสมเดมิ นาํตัวอยางมาระเหยดวยเครือ่งระเหยสญุญากาศ เพือ่ไล ammonia ปรบัใหเปนกรดดวย 

gracial acetic acid นําไปผานคอลัมนท่ีบรรจุ polyamide ลางคอลมันดวยนํา้ และ acetone จากนัน้ elute สอีรีโิทรซิน

ออกดวย eluting solution นําไประเหยดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ ใหเหลือปริมาตรประมาณ 2 มิลลิลิตร
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ถายสารละลายลงในขวดวัดปรมิาตรขนาด 10 มลิลิลติร แลวปรบัปรมิาตรใหครบดวยนํา้กลัน่ กรองดวย syringe filter 

ชนิด Cellulose Acetate ขนาด 0.45 ไมโครเมตร กอนนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC

ตัวอยางท่ีมีไขมันสูง : ลูกช้ินหมู ช่ังตัวอยางปริมาณ 10 กรัม ในบีกเกอร สกัดไขมันออกดวย petroleum 

ether : diethyl ether (อัตราสวน 1:1) 2-3 คร้ัง แลวเทท้ิง นําสวนของตัวอยางมาเติม ethanol-ammonia

solution (95 : 5) 150 มิลลิลิตร ท้ิงไว 1 คืน กรองตัวอยางผานสําลีและทําการสกัดตัวอยางซ้ําจนกวาสีจากตัวอยาง

จะออกหมดดวยสารผสมเดิม นําตัวอยางมาระเหยดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ เพื่อไล ammonia ปรับใหเปนกรด

ดวย gracial acetic acid นําไปผานคอลัมนที่บรรจุ polyamide ลางคอลัมนดวยนํ้า และ acetone จากนั้น elute

สอีรีโิทรซนิออกดวย eluting solution นาํไประเหยดวยเครือ่งระเหยสญุญากาศ ใหเหลอืปรมิาตรประมาณ 2 มลิลลิติร 

ถายสารละลายลงในขวดวัดปรมิาตรขนาด 10 มลิลิลติร แลวปรบัปรมิาตรใหครบดวยนํา้กลัน่ กรองดวย syringe filter 

ชนิด Cellulose Acetate ขนาด 0.45 ไมโครเมตร กอนนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC

สภาวะของระบบโครมาโทกราฟ (HPLC) 

Mobile phase : 0.01 M TBAH (pH 5.0) : acetonitrile = 45 : 55, Flow rate : 1 ml/min, Detector:

UV/VIS (λ = 537 nm, Temperature 30°C), Injection volume : 20 µl

การตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ (System suitability)

ฉีดสารมาตรฐานที่ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร จํานวน 5 ซํ้า คํานวณ %RSD ของ peak area 

และ retention time (RT) โดยเกณฑการยอมรับคือ %RSD (peak area) ≤ 2.5 และ %RSD (RT) ≤ 1

การคํานวณ : ปริมาณสีอีริโทรซิน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ) =  C × V × D        

                                                                                W

  โดย C =  ความเขมขนของสีอีริโทรซิน (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) จากกราฟมาตรฐาน

   V  =  ปริมาตรที่ปรับ (มิลลิลิตร)

   W  =  นํ้าหนักตัวอยาง (กรัม)

   D  =  dilution factor

การทดสอบความถูกตองของวิธี

การทดสอบความจําเพาะเจาะจงของวิธี (Selectivity/Specificity)

เตรียมสารละลาย mixed standard solution โดยใชสีอินทรียสังเคราะหในกลุมสีแดง-ชมพู ไดแก

สแีอลลูรา เรด เอซ,ี สปีองโซ 4 อาร รวมกบัสอีรีโิทรซนิ ทีค่วามเขมขน 10 ไมโครกรมัตอมลิลลิติร วเิคราะหดวย HPLC 

ตรวจสอบการแยกของสอีริโิทรซนิออกจากสอีืน่ โดยสทีัง้หมดตองมคีา retentiontime แยกจากกนัชดัเจน ซึง่สดีงักลาว

เปนสีประเภทสีแดง-ชมพูที่อนุญาตและมักจะถูกใชทดแทนสีอีริโทรซินในตัวอยางอาหาร

การทดสอบความเปนเสนตรงและชวงของการวิเคราะห (Linearity and working range) 

เตรียมสารมาตรฐานสีอีริโทรซินที่ความเขมขน 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 20 และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

ความเขมขนละ 3 ซํ้า กรองผาน syringe filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร นําไปวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC

สรางกราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนกับพื้นที่ใตพีค ทดสอบความเปนเสนตรงโดยสราง regression line คํานวณ

คาสมัประสิทธิก์ารตดัสนิใจ (R2) ซึง่ตองมคีาไมนอยกวา 0.9995 และทาํ residual plots เพือ่ยนืยนัความเปนเสนตรง
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การทดสอบ matrix effect

เตรียม spiked matrix blank (ท้ัง 3 กลุมตัวอยาง) ใหมีความเขมขนท่ีระดับตางๆ เหมือนกับสารละลาย

มาตรฐานท่ีทํากราฟมาตรฐาน ความเขมขนละ 3 ซ้ํา วิเคราะหดวย HPLC และคํานวณคาความเขมขนจากกราฟมาตรฐาน 

ประเมิน matrix effect โดยการ plot ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานท่ีเติมลงไปใน matrix 

blank (แกน x) กับความเขมขนของ spiked matrix blank ท่ีอานไดจากกราฟ (แกน y) ทดสอบความเปนเสน

ตรงและทดสอบวาชวงของความเช่ือม่ัน (confidential interval : CI) ของ slope คลุม 1 หรือไม ท่ีระดับความเช่ือ

ม่ัน 95% ถาคลุม แสดงวาไมมี matrix effect ซ่ึง CI ของ slope (b) คํานวณไดจากสมการท่ี 1

   CI
slope

     =    b ± t(n-2)S
b
                                ……………… สมการที่ 1

b =  slope

S
b
  =  standard deviation ของ slope คํานวณไดจากสมการที่ 2

t   =  คาที่ไดจากตาราง t (two-tailed ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ (n-2) degree of freedom)

   S
b
 =        S

y/x
                                         ……………….สมการที่ 2

                                        ∑ (x
i
 - x)2

S
y/x

 = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ y-intercept คํานวณไดจากสมการที่ 3

x
i 
   = คาความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน

x   = คาความเขมขนของสารละลายมาตรฐานเฉลี่ย

   S
y/z 

= ∑ (yi - )2                                      ……………….สมการที่ 3

                                            (n-2)

y
i
  = คาสัญญาณที่อานไดจากเครื่องมือวัด

  = คาสัญญาณที่ควรเปน คํานวณโดยใช method of least square 
         (ไดจากสมการเสนตรงของกราฟมาตรฐาน)

การหาขีดจํากัดของการตรวจพบ (Limit of Detection, LOD) และขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณ
(Limit of Quantitative , LOQ)                            

วิเคราะห sample blank (ทั้ง 3 กลุม) โดยเติมสารมาตรฐานสีอีริโทรซินที่ระดับความเขมขน 0.5 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม จํานวน 10 ซํ้า คํานวณคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) แลวนํามาประมาณคา LOD และ LOQ จากสมการ 
LOD = 3SD และ LOQ = 10SD

การยืนยันคาขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ)
เติมสารมาตรฐานสีอีริโทรซินท่ีระดับความเขมขน 0.20, 0.20 และ 0.25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในตัวอยาง 

sample blank กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 ตามลําดับ จํานวน 10 ซ้ํา คํานวณคารอยละของการกลับคืน

(%recovery) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) เกณฑการยอมรับความแมนยํา : recovery 80-110% 

และความเท่ียงตรง : Horwitz’s equation

การทดสอบความแมนยํา (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision)

ทดสอบความแมนยาํและความเท่ียงตรงของวธิโีดยการวเิคราะหตัวอยาง sample blank ทีเ่ตมิสารมาตรฐาน

สอีริีโทรซนิ ที ่3 ระดบัความเขมขน ซ่ึงเปนจุดตํา่สดุ จดุก่ึงกลาง และจดุสงูสดุของชวงใชงาน วเิคราะหระดบัละไมนอยกวา

ŷ
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7 ซ้ํา คํานวณหาคารอยละการกลับคืน (%recovery) และ คารอยละของการเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%relative 

standard deviation, %RSD
r
) ท่ีแตละระดับความเขมขน โดยเกณฑยอมรับความเมนยํา : recovery 80-110% และ

เกณฑยอมรับความเท่ียงตรง : Horwitz’s equation 

กลุมท่ี 1: ตัวอยางท่ีละลายน้ําได และ กลุมท่ี 2 : ตัวอยางท่ีไมละลายน้ํา วิเคราะหท่ีระดับความเขมขน 0.20 

(LOQ), 25 และ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

กลุมที่ 3: ตัวอยางท่ีมีไขมันสูง วิเคราะหที่ระดับความเขมขน 0.25 (LOQ), 25 และ 50 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม

การทดสอบความเท่ียงตรง Intermediate precision (%RSD
i
) โดยวิเคราะห control sample ตางวัน

วันละ 2 ซ้ํา จํานวน 14 วัน ในตัวอยางกลุมท่ี 2 : หนอไมดอง และกลุมท่ี 3 : ลูกช้ินหมู ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมอาหาร

ที่อนุญาตใหใชสีอีริโทรซินได

การประเมินคาความไมแนนอนของการวิเคราะห (Measurement of uncertainty)

เพ่ือใหผลการวิเคราะหที่ไดถูกนําไปใชมีความนาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น และเปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025: 2017 ประเมินคาความไมแนนอนของการตรวจวิเคราะห โดยคํานึงถึงแหลงความไมแนนอนทุกแหลง และ

เมื่อรวมคาความไมแนนอนทั้งหมดแลว คํานวณคาความไมแนนอนขยายที่ระดับความเชื่อมั่น 95%(8)

ผล

การทดสอบความจําเพาะเจาะจงของวิธี

จากการฉีด mixed standard solution พบวาสามารถแยกสีอีริโทรซินออกจากสีแอลลูรา เรด เอซี และ

สีปองโซ 4 อาร ไดโดยไมมีการรบกวน และมีคา retention time ของสีแอลลูรา เรด เอซี, สีปองโซ 4 อาร และ

สีอีริโทรซิน เทากับ 3.666, 4.133 และ 5.114 นาที ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2  โครมาโทรแกรมของสารละลายมาตรฐาน mix standard solution

การทดสอบความเปนเสนตรงและชวงของการวิเคราะห (Linearity and working range)

ผลการฉีดสารละลายมาตรฐานสอีรีโิทรซนิทีร่ะดบัความเขมขนตางๆ ตัง้แต 0.1 ถึง 50 ไมโครกรมัตอมลิลลิติร 

ระดบัความเขมขนละ 3 ซํา้ พบความสมัพนัธระหวางความเขมขนกับพืน้ทีใ่ตพคี ซ่ึงคาํนวณความเขมขน และพืน้ทีใ่ตพคี

ไดลกัษณะของกราฟเปนเสนตรงตลอดชวงท่ีทดสอบ และมคีาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เทากบั 0.999995 และยนืยนั

ความเปนเสนตรงดวย Residual plot ดังแสดงในภาพที่ 3
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การทดสอบชวงของความเช่ือม่ัน (confidential interval : CI) ของ slope พบวา slope มีชวงของ

ความเชื่อมั่นตั้งแต 0.9980 ถึง 1.0018 สรุปไดวา ไมมี matrix effect

การทดสอบ Matrix effect

พบความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานที่เติมลงไปใน matrix blank (แกน x) 

กับความเขมขนของ spiked matrix blank ที่อานไดจากกราฟ (แกน y) เปนเสนตรงตลอดชวงที่ทดสอบ โดยมีคา

สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.999999, 1.00000 และ 0.999999 ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4- 6

ภาพที่ 3   ความเปนเสนตรงของกราฟมาตรฐานสีอีริโทรซิน

ภาพที่ 4 ความสมัพนัธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานสอีรีโิทรซนิกบัความเขมขนของ spiked matrix

 blank ของตัวอยางที่ละลายนํ้าได: นํ้าอัดกาช

Matrix effect สี Erythrosine กลุมที่ 1
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ภาพที่ 5  ความสมัพนัธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานสอีรีโิทรซนิกบัความเขมขนของ spiked matrix 

 blank ของตัวอยางที่ไมละลายนํ้า: หนอไมดอง

ภาพที่ 6  ความสมัพนัธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานสีอรีโิทรซนิกบัความเขมขนของ spiked matrix 

 blank ของตัวอยางที่มีไขมันสูง: ลูกชิ้นหมู

การทดสอบชวงของความเช่ือม่ัน (confidential interval : CI) ของ slope พบวา slope มีชวงของความ

เช่ือม่ันต้ังแต 0.9980 ถึง 1.0018 สรุปไดวา ไมมี matrix effect 

การหาขีดจํากัดของการตรวจพบ และขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณ                            

ผลวิเคราะห spiked sample blank ที่ระดับความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จํานวน 10 ซํ้า คํานวณ

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ในตัวอยางกลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ไดเทากับ 0.016, 0.018 และ 0.024

ตามลําดับ คํานวณคา LOD ไดเทากับ 0.049, 0.055 และ 0.071 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ และคา LOQ

ไดเทากับ 0.164, 0.183 และ 0.237 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ

การทดสอบชวงของความเชื่อมั่น (confidential interval: CI) ของ slope พบวา slope มีชวงของความ

เชื่อมั่นตั้งแต 0.9710 ถึง 1.0166 สรุปไดวา ไมมี matrix effect 

Matrix effect สี Erythrosine กลุมที่ 2

Matrix effect สี Erythrosine กลุมที่ 3
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การยืนยันคาขีดจํากัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ)

ผลการวิเคราะห sample blank ที่มีการเติมสารมาตรฐานสีอีริโทรซินในตัวอยาง กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 และ

กลุมที่ 3 ที่ระดับความเขมขน 0.20, 0.20 และ 0.25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ จํานวน 10 ซํ้า คํานวณคารอยละ

ของการกลับคืน (%recovery) อยูในชวง 94.50–97.50%, 88.00-101.00% และ 81.60-84.40% และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) เทากับ 0.991, 4.325 และ 1.078 ตามลําดับ 

การทดสอบความแมนยํา และความเที่ยงตรง 

ผลการวิเคราะห sample blank ท่ีมีการเติมสารมาตรฐานสีอีริโทรซินในตัวอยาง กลุมท่ี 1 คือ 0.2, 25 

และ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม กลุมท่ี 2 คือ 0.2, 25 และ 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกลุมท่ี 3 คือ 0.25, 25 และ 50 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ระดับละ 7 ซ้ํา โดยวิเคราะหในสภาวะ repeatability condition พบความแมนยําท่ีประเมิน

จาก %recovery ท้ัง 3 ระดับ กลุมท่ี 1 คือ 94.50-97.50%, 94.77-99.46% และ 98.78-99.71% ตามลําดับ,

กลุมที่ 2 คือ 88.00-101.50%, 93.04-96.33% และ 92.61-96.10% ตามลําดับ กลุมที่ 3 คือ 82.00-84.40%, 

93.32-97.12% และ 90.07-98.16% ตามลาํดบั ซึง่ผานเกณฑ  %recovery 80-110 และความเทีย่งตรง (%RSD
r
) กลุมท่ี 1

คือ 0.890, 1.457 และ 0.276 ตามลําดับ กลุมที่ 2 คือ 4.473, 1.012 และ 1.125 ตามลําดับ กลุมที่ 3 คือ 0.984, 

1.223 และ 2.881 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2- 4

ตารางท่ี 2 คา %recovery และ %RSD
r 
(คา LOQ) วิธีวิเคราะหปริมาณสีอีริโทรซินในกลุมอาหาร

กลุมท่ี 1 :  ตัวอยางท่ีละลายน้ําได

ครั้งที่

กลุม 1: นํ้าอัดกาช

ระดับความเขมขน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

0.2 25 50

1 94.50 94.77 99.24

2 96.00 99.01 98.78

3 97.00 98.92 99.17

4 96.00 98.95 99.55

5 97.50 98.88 99.42

6 96.50 99.42 99.71

7 95.50 99.46 99.60

%recovery เฉล่ีย 96.143 98.490 99.354

SD 0.856 1.435 0.274

%RSDr 0.890 1.457 0.276

Predicted Horwitz 13.451 6.504 5.860

HORRAT 0.044 0.148 0.031
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ตารางท่ี 3  คา %recovery และ %RSD
r 
(คา LOQ) วิธีวิเคราะหปริมาณสีอีริโทรซินในกลุมอาหาร

กลุมท่ี 2 : ตัวอยางท่ีไมละลายน้ํา

ครั้งที่

กลุม 2: หนอไมดอง

ระดับความเขมขน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

0.2 25 50

1 91.50 93.04 92.61

2 88.00 94.54 94.36

3 101.50 95.70 95.60

4 90.00 96.33 96.10

5 95.00 95.30 95.96

6 90.00 95.98 94.64

7 88.50 94.71 95.60

%recovery เฉล่ีย 92.071 95.083 94.982

SD 4.119 0.962 1.068

%RSDr 4.473 1.012 1.125

Predicted Horwitz 13.451 6.504 5.860

HORRAT 0.333 0.156 0.192

ครั้งที่

กลุม 3: ลูกชิ้นหมู

ระดับความเขมขน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

0.25 25 50

1 84.00 96.66 97.99

2 82.00 96.34 97.05

3 83.20 93.32 98.16

4 82.40 95.50 97.80

5 83.20 97.12 93.79

6 84.40 96.63 90.07

7 84.00 96.11 96.72

%recovery เฉล่ีย 83.314 95.956 95.940

SD 0.820 1.174 2.764

%RSDr 0.984 1.223 2.881

Predicted Horwitz 13.007 6.504 5.860

HORRAT 0.076 0.188 0.492

ตารางท่ี 4  คา %recovery และ %RSD
r
 (คา LOQ) วิธีวิเคราะหปริมาณสีอีริโทรซินในกลุมอาหาร

กลุมท่ี 3 : ตัวอยางท่ีมีไขมันสูง
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ผลการทดสอบ Intermediate precision (%RSD
i
) โดยทําการวิเคราะห control sample (ในตัวอยาง

หนอไมดองและลกูชิน้หมู ซึง่เปนกลุมตวัอยางทีอ่นญุาตใหใชสอีรีโิทรซนิ) ทีร่ะดบัความเขมขน 30 มลิลกิรมัตอกโิลกรัม 

วันละ 2 ซํ้า จํานวน 14 วัน นํามาวิเคราะหดวยสถิติ one way anova(9) พบมีคาเทากับ 1.32 และ 1.16 ตามลําดับ และ

คา HORRAT เทากับ 0.195 และ 0.171 ตามลําดับ ซึ่งผานเกณฑ HORRAT ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบ Intermediate precision (%RSD
i
) : ทําการวิเคราะหตางวัน วันละ 2 ซ้ํา

วันที่

ปริมาณสีอีริโทรซิน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)

กลุม 2: หนอไมดอง กลุม 3: ลูกชิ้นหมู

1 2 1 2

1 28.219 28.330 28.938 28.794

2 28.502 28.479 28.780 28.994

5 28.848 29.030 29.323 28.560

6 28.460 29.096 29.035 29.189

7 29.067 28.943 28.940 29.139

8 29.070 29.129 28.826 29.121

9 29.161 29.141 28.614 29.037

12 28.724 28.027 28.614 28.198

13 28.309 29.298 29.259 29.574

14 28.938 28.451 28.514 29.358

 N = 20 20

%RSD
i

1.32 1.16

Expected %RSD 6.779 6.779

HORRAT 0.195 0.171

เกณฑยอมรับ HORRAT ≤ 2 Pass Pass

การประเมินคาความไมแนนอนของการวิเคราะห

ประเมินคาความไมแนนอนของวิธีวิเคราะหจากคารวมของผลกระทบทั้งหมดที่มีตอผลทดสอบที่เปน

เชิงปริมาณ ไดแก ความไมแนนอนจากความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐาน การสอบเทียบเครื่องชั่ง เครื่องแกวที่ใชเตรียม

สารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอยาง ความเขมขนของสารที่อานไดจากเคร่ือง HPLC การวิเคราะหซํ้าจาก

คารอยละของการคืนกลับ (%recovery) การทดสอบความถูกตองของวิธี นํามาคํานวณคาความไมแนนอนรวม

(combined uncertainty, uc) ซึ่งผลการคํานวณคาความไมแนนอนขยาย (expanded uncertainty, U) ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% โดยใชคา coverage factor (k) เทากับ 2 คือ 0.684 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 6 

และแสดงแหลงของความไมแนนอนในสัดสวนที่ตางกัน  ดังแสดงในภาพที่ 7
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ตารางที่ 6  การประมาณคาความไมแนนอนของการวิเคราะหสีอีริโทรซินในอาหาร(10, 11)

Value, x
i

Unit uxi ux
i
/x

i

สัดสวนแหลง
ความไมแนนอน

(%)

1. Standard

Pu
std

0.00067312722 0.04

  -V
Pu

50 ml 0.0190000000 0.00038000000

  -P
Pu

0.25 ml 0.0001389020 0.00055560800 0.01

  -V
std1

50 ml 0.0190000000 0.00038000000 0.63

  -M
std

0.0739 g 0.0001909190 0.00258347767 0.14

  -V
curve

0.00121730728

  -V
std2

50 ml 0.0190000000 0.00038000000
  -V

std3-6
10 ml 0.0079881162 0.00079881162

  -P
std1,4-5

5 ml 0.0032198098 0.00064396196
  -P

std2
0.1 ml 0.0000375932 0.00037593220

  -P
std3

1 ml 0.0003785829 0.00037858288

2. Sample

  -M
s

10 g 0.0021213200 0.00021213200 0.01

  -V
s

10 ml 0.0041036569 0.00041036569 0.02

3. C
o
 read from curve 10.480 ug/ml 0.0676416310 0.00645435410 3.91

4. Precision (%RSD) 1 - 0.0288100000 0.02881000000 77.94

5. Recovery 100 % 1.3574898520 0.01357489852 17.30

relative combined standard uncertainty (uc/c) 
Stamdard uncertainty (uc) 
Expanded uncertainty (U),
k = 2  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
Reported value: 10.47 ± 0.68  mg/kg

=  0.03263310820           (c = 10.474 mg/kg)   
=  0.03263310820 × 10.474 mg/kg   =   0.34 mg/kg
=  0.34 × 2  =  0.68  mg/kg

ภาพที่ 7  คาความไมแนนอนจากแหลงตางๆ ในความไมแนนอนรวม

ux
i
/x

i



การทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหสีอีริโทรซินโดยเทคนิค HPLC จันทรเพ็ญ โตวิยานนท และสุธาทิพย วิทยชัยวุฒิวงศ

717วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปที่ 63 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

วิจารณ

การวิเคราะหปรมิาณสอีรีโิทรซนิในอาหาร แตเดมิมกีารวเิคราะหปรมิาณโดยใชเครือ่ง spectrophotometer

และสกดัสใีนตวัอยางโดยใช 1-Butanol ซึง่ในการวิเคราะหดวยวิธดีงักลาวมขีอจาํกัดหลายประการ เชน การใช 1-butanol

ในการสกัดสีออกจากตัวอยาง วิธีน้ีตัวอยางจะตองอยูในสภาวะที่ละลายนํ้าจึงจะสามารถสกัดสีอีริโทรซินออกจาก

ตัวอยางไดหมด แตตัวอยางบางประเภท เชน ผลไมเชื่อมแหง หรือเนื้อสัตวแปรรูป การจะละลายสีอีริโทรซินออกมา

จําเปนตองมีสารละลายแอลกอฮอลลผสมกับสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงสี

ดังกลาวออกจากผลิตภัณฑ ซ่ึงถาสารสกัดมีแอลกอฮอลลผสมอยู เม่ือเติม 1-butanol เพ่ือแยกสวนของสี สารละลาย

จะรวมเปนเน้ือเดียวกันไมสามารถแยกกันได ประกอบกับ 1-butanol เปนสารละลายท่ีมีกล่ินฉุนและมีราคา

คอนขางสูง และจุดออนอีกประการหน่ึงของการวัดโดยเคร่ือง spectrophotometer คือเหมาะกับการหาปริมาณสีท่ีเปนสี

เด่ียวๆ เทาน้ัน ในกรณีท่ีตัวอยางมีสีผสมมากกวา 1 สี การตรวจวิเคราะหสีอีริโทรซินจะมีความซับซอนและยุงยากมากข้ึน

โดยจะตองนําตัวอยางดังกลาวไปทําการแยกผาน paper chromatography จากน้ันทําการตัดเฉพาะสวนท่ีเปนสีอีริโทรซิน

มาละลายและระเหยแหงในถวยระเหยจากน้ันจึงนํามาปรับปริมาตรในปริมาณท่ีแนนอน ดังน้ันเพ่ือลดปญหา

ดังกลาวไมวาจะเปนดานการสกัดตัวอยางสีอีริโทรซินออกจากตัวอยาง ปญหาดานกล่ินของสารละลาย ปญหาเร่ืองราคา 

หรือการสกัดสีออกจากตัวอยางในกรณีท่ีตัวอยางน้ันมีสีสังเคราะหผสมอยูมากกวา 1 ตัว และมีสีอีริโทรซินรวมดวย 

สามารถทําการสกัดดวยวิธีขางตนเพียงคร้ังเดียวและนํามาฉีดกับเคร่ือง HPLC ในอัตราสวนของสีผสมท่ีอยูในตัวอยาง

ชนิดน้ัน ไดมีการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของ HPLC โดยปรับอัตราสวนของ mobile phase เพ่ือไมใหพีคของสีอีริโทร

ซินถูกรบกวนโดยสีอ่ืน จนไดอัตราสวนท่ีเหมาะสม เน่ืองจากสีอีริโทรซินมีความไวตอแสงและความรอน จึงปรับเปล่ียน

วิธีการโดยใชวิธีการระเหยโดยใชเคร่ืองระเหยสุญญากาศแทนการระเหยบนอางน้ํารอน และใชเคร่ืองแกวสีชาหรือ

ทําการปองกันแสงโดยวิธีอ่ืนๆ เชน การหอหุมภาชนะในการวิเคราะหดวยอลูมิเนียมฟอยลระหวางข้ันตอนการวิเคราะห

เพ่ือปองกันการสลายตัวของสีดังกลาว

สีอีริโทรซินนิยมใชในอาหารประเภทเชอรรี่เชื่อม ลูกอม หมากฝรั่ง เปนตน สําหรับประเทศไทยอนุญาต

ใหใชในอาหารไมกีป่ระเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่418) พ.ศ. 2563 ประกอบกบัทางสาํนกัคณุภาพ

และความปลอดภยัอาหารรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดทาํการเฝาระวงัอาหารในกลุมทีย่งัไมอนญุาต

ใหใชสีอีริโทรซินโดยเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะหอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตัวอยางในสวนอายัดกักกันจากการตรวจ

พบการใชสีอรีโิทรซนิท่ีผานมา และเม่ือไดวิธท่ีีเหมาะสมแลวจงึดาํเนนิการทดสอบความถกูตองของวธิวีเิคราะหทางเคมี

โดยหองปฏิบัติการเดียว(12) ซึ่งไดทําการทดสอบในตัวอยางทั้ง 3 กลุมตัวอยาง คือ ตัวอยางที่ละลายนํ้าได ตัวอยางที่

ไมละลายนํา้ และตัวอยางท่ีมีไขมันสงู เพือ่ใหเปนตวัแทนครอบคลมุอาหารทกุชนดิ และทดสอบพบวาวธิมีคีวามจาํเพาะ

เจาะจง ถูกตอง แมนยํา และความเปนเสนตรงอยูในชวง 0.10-50.00 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์

การตัดสนิใจ (R2) มากกวา 0.9995 วิธน้ีีไมมีผลกระทบจาก matrix effect และแตละกลุมอาหารมคีาพารามเิตอรตางๆ 

ดังนี้ คา LOD เทากับ 0.06, 0.10 และ 0.10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ คา LOQ เทากับ 0.20, 0.20 และ 0.25 

มลิลิกรัมตอกโิลกรมั ตามลาํดบั ความแมนยาํและความเทีย่งตรงอยูในเกณฑ โดย %recovery อยูในชวง 80-110% และ

คา HORRAT นอยกวา 2 การประมาณคาความไมแนนอนของการวัดเปนเครื่องวัดระดับคุณภาพของผลการทดสอบ 

การแสดงคาความไมแนนอนทําใหคาท่ีรายงานนัน้มคีวามครบถวนสมบรูณและนาเชือ่ถอื จากการประเมนิความไมแนนอน

ของผลการทดสอบสีอรีโิทรซินพบคาความไมแนนอนขยายเทากับ 0.68 มลิลกิรมัตอกิโลกรมั ทีร่ะดบัความเขมขน 10.47 

มลิลกิรมัตอกโิลกรัม ท่ีระดบัความเชือ่ม่ันรอยละ 95 คดิเปน relative uncertainty = 6.5% ดงันัน้วธิวีเิคราะหดงักลาวนี้

สามารถใชวิเคราะหปริมาณสีอีริโทรซิน ครอบคลุมในทุกกลุมอาหารโดยมีความจําเพาะเจาะจง ถูกตอง และแมนยํา

สอีรีโิทรซินจัดอยูในกลุมสีอนิทรียสังเคราะห ซึง่ทางสาํนกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหารไดทาํการทดสอบ

ความชํานาญกับ FAPAS อยางตอเนื่อง แตในระยะเวลาหลายปที่เขารวมทําการทดสอบความชํานาญยังไมพบวามี
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การเติมสีอีริโทรซินลงในตัวอยางที่ทําการทดสอบความชํานาญ ดังนั้นทางผูวิเคราะหจึงทําการทดสอบ blind sample

รวมกับผูวิเคราะหอื่นอีก 2 คน รวมเปน 3 คน และนํามาวิเคราะหดวยสถิติ one way anova พบวาคาที่ไดไมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และมีความถูกตองมากกวา 95% 

อยางไรก็ตามการวิเคราะหดวยเครื่อง HPLC ควรใชความระมัดระวัง เนื่องจากคอลัมนมีขนาดอนุภาคเล็ก 

ประมาณ 5-10 ไมโครเมตร ดังนั้นเพื่อปองกันการอุดตันในระบบ การเตรียม mobile phase หรือ สารละลายตัวอยาง

ที่จะฉีดเขาเครื่อง HPLC จึงจําเปนตองกรองดวย filter ที่มีขนาด 0.45 ไมโครเมตร นอกจากนี้ควรเลือกใชสารเคมี

ที่เปนเกรด HPLC เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกรณีที่ใช degasser ดวยกาซฮีเลียม กาชที่ใชตองมีความบริสุทธิ์

ไมนอยกวา 99.999%

สรุป

การศึกษานี้ไดพัฒนาวิธีวิเคราะหสีอีริโทรซินในอาหารโดยใชเทคนิคการวิเคราะหดวย HPLC แลวนําไป

ทดสอบความถูกตองของวิธีใหคลอบคลุมท้ังการทดสอบความจําเพาะเจาะจงของวิธี การทดสอบความเปนเสนตรง

รวมถึงการทดสอบความแมนยําและความเที่ยงตรง โดยผลการทดสอบที่ไดผานเกณฑยอมรับทั้งหมด สรุปไดวาวิธีนี้

มีความถูกตอง แมนยํา เฉพาะเจาะจง เหมาะสมที่จะใชในการตรวจหาปริมาณสีอีริโทรซินในทุกกลุมอาหาร และ

การวิเคราะหสีอีริโทรซินโดยวิธี HPLC ยังมีความสะดวก ชวยลดขั้นตอนในการทํางาน ทําใหลดระยะเวลาในการตรวจ

วิเคราะห จึงมีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชในหองปฏิบัติการไดจริง 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณนางสาวสุธาทิพย วิทยชัยวุฒิวงศ หัวหนาฝายวัตถุเจือปนอาหาร สํานักคุณภาพและ
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Method Validation for Determination of 
Erythrosine in Food by HPLC Technique

Janpen Towiyanon and Suthatip Vitchaivutivong
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Tiwanon Road, Nonthaburi 11000, 

Thailand

ABSTRACT  Erythrosine is one of organic synthetic color, sensitive to light and heat. It is food additive 

according to the Notification of Ministry of Public Health (No.418) B.E. 2563 issued by virtue of the Food 

Act B.E.2522 Re: prescribing the principle, conditions, methods and proportion of food additives (No.2). 

This study developed and improved erythrosine determination in food from 1-butanol extraction and 

quantified by spectrophotometer which only suitable for water soluble food. We changed the extraction 

process for 3 groups of food (water soluble food, non-water soluble food and fatty food) then quantified 

by HPLC. The method proved to be specific, accurate, precise and linearity and range was 0.10 - 50 mg/kg

with coefficient of determination (R2) greater than 0.9995. Validated parameters of each food groups were 

shown as following: limit of detection (LOD) were 0.06, 0.10 and 0.10 mg/kg respectively, while limit of 

quantification (LOQ) were 0.20, 0.20 and 0.25 mg/kg respectively. Precision expressed as relative

standard deviation (%RSD
r
) were within 1.5%, 4.5% and 2.9% respectively. Accuracy expressed as 

%recovery ranged from 96.1-99.4, 92.1-95.1 and 83.3-96.0 respectively. The method suitable for

erythrosine analysis in all food groups which proved to be specific, accurate and precise. 

Keywords: Erythrosine, Food, HPLC Technique


