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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่าจัดพาราเซตามอลด้วยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสที่สกัดจากก้านกะหล่่าดอก 

ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของเอนไซม์ ความเข้มข้นของพาราเซตามอล ความเข้ มข้นของไฮโดรเจน 
เปอร์ออกไซด์ ค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายและอุณหภูมิ ท่าการทดลองในชุดทดลองแบบกะ ความเร็วรอบในการ
กวนท่ี 200 รอบต่อนาที พบว่าประสิทธิภาพการก่าจัดพาราเซตามอลสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.47 ที่ความเข้มข้นของพารา 
เซตามอล 1 mg/l ความเข้มข้นเอนไซม์ 0.124 U/ml และความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 1 mM ค่าความเป็น
กรดด่างของสารละลายเท่ากับ 7 และอุณหภูมิที่ 25 0C ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้
เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสเพื่อก่าจัดพาราเซตามอลปนเปื้อนในน้่าและสามารถน่าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและ
โรงพยาบาลต่อไป 
ค าส าคัญ : พาราเซตามอล; เปอร์ออกซิเดส; ก้านกะหล่่าดอก; การก่าจัด 

 
Abstract  

 
This research aims to study the removal of paracetamol by peroxidase extracted from 

cauliflower stems. The concentration of enzyme, the concentration of paracetamol, the concentration 
of hydrogen peroxide, pH of the solution and temperature were tested. The experiments were carried 
out in batch system at stirrer speed 200 rpm. The results showed that the maximum removal efficiency 
of paracetamol was 66.47% at paracetamol concentration 1 mg/l, enzyme concentration 0.124 U/ml, 
hydrogen peroxide 1 mM, pH of the solution at 7 and 25 0C. The study indicated the feasibility of 
peroxidase for removal of paracetamol contaminated in water and can be applied in the industries and 
hospitals.  
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บทน า 
  

พาราเซตามอล (paracetamol) มีช่ือสามัญคือ 
อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) เป็นสารประกอบใน
กลุ่มฟีนอล จัดอยู่ ในกลุ่มของยาบรรเทาอาการปวด 
(analgesics) และช่วยลดไข้ หาซื้อได้ง่าย เป็นยาพื้นฐานที่
นิยมใช้มากในโรงพยาบาลจึงเป็นเหตุให้น้่ าทิ้ งจาก
โรงพยาบาลมียาพาราเซตามอลเจือปนอยู่ หากไม่มีการ
บ่าบัดก่อนทิ้งลงแหล่งน้่าสาธารณะก็จะเกิดการปนเปื้อน
เมื่อมีการปนเปื้อนในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด่ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้่า ยาพาราเซตามอลเป็น
สารประกอบอินทรีย์ที่สามารถละลายได้ การก่าจัดต้อง
อาศัยแบคทีเรียในน้่าที่ใช้ออกซิเจนซึ่งละลายในน้่า เมื่อ
ออกซิเจนในแหล่งน้่าหมดไปจะท่าให้แบคทีเรียที่ไม่ใช้
ออกซิเจนในการเจริญเติบโตและเพิ่มจ่านวนอย่างรวดเร็ว
จนท่าให้เกิดน้่าเน่าและมีกลิ่นเหม็น จุลินทรีย์ที่ก่าจัดยา
พาราเซตามอลก็จะเข้าห่วงโซ่อาหารต่อไปและไปสะสมใน
เนื้อปลาหรือสัตว์น้่า เมื่อมนุษย์บริโภคสัตว์น้่าเหล่านี้จะ 
ท่าให้มีโอกาสเกิดโรคหรืออาจเกิดการปนเปื้อนได้ และเมื่อ
น่าน้่าที่ปนเปื้อนไปใช้ในการเกษตรอาจท่าให้ผลผลิตเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแล้วน่ามาซึ่งโอกาสที่จะ
เกิดโรคภัยต่างๆ ได้เช่นกัน  

กระบวนการทางชีวภาพโดยการใช้เอนไซม์ 
เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นวิธีการที่มี
ค่าใช้จ่ายไม่สูง ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และจากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า
เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสเป็นเอนไซม์ที่น่าสนใจเนื่องจาก 
เปอร์ออกซิเดสสามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดช่ันโดยใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) เป็นตัวรับอิเล็กตรอน และ
ออกซิไดซ์สับสเตรทท่ีให้อิเล็กตรอน เช่น ฟีนอล (phenol) 
อะโรมาติกเอมีน (aromatic amine) กรดแอสคอร์บิก 
(ascorbic acid) และสารประกอบอนินทรีย์ [1] จึงมีการน่า
เปอร์ออกซิเดสไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งในทาง
การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรกรรม และการ
บ่าบัดน้่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม [2] ที่มีสารประกอบ 

ฟีนอลซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง จากกลไกการท่างานของ
เอนไซม์ชนิดนี้ที่สามารถออกซิไดซ์สับสเตรทในกลุ่มฟีนอล
และกลุ่มอะโรมาติกได้  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึ งมี
แนวคิดที่จะทดสอบความสามารถในการน่าเปอร์ออกซิเดส 
มาก่าจัดพาราเซตามอล 

เปอร์ออกซิเดสถูกพบได้ทั้งในสัตว์ พืช และ
จุลินทรีย์ [3] ในปัจจุบันเปอร์ออกซิเดสที่นิยมน่ามา
ประยุกต์ใช้ได้จากรากของฮอร์ทเรดชิ (horseradish root) 
ซึ่งต้องน่าเข้าจากต่างประเทศท่าให้เอนไซม์มีราคาสูง 
ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาหาแหล่งผลิตเปอร์ออกซิเดสจาก
แหล่งอื่นเพื่อน่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยทั่วไปคุณสมบัติ
เปอร์ออกซิเดสจะแตกต่างกันจากแหล่งผลิต ซึ่งในงาน 
วิจัยนี้เปอร์ออกซิเดสที่ได้สกัดจากก้านกะหล่่าดอกซึ่ง
จัดเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรถูกน่ามาใช้ในรูปของ 
เปอร์ออกซิเดสหยาบส่าหรับก่าจัดพาราเซตามอลโดย
ศึกษาในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ 
พาราเซตามอล ความเข้มข้นของเปอร์ออกซิเดส ความ
เข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของสารละลายและอุณหภูมิที่เหมาะสมส่าหรับการก่าจัด
ด้วย      
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 
สารเคมี  
 สารเคมีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์  จากบริษัท  Honeywell (Germany) 
โพแทสเซียมเฟอร์ริกไซยาไนด์  เฟอริกคลอไรด์ จาก 
บริษัท Ajax (Australia) ไฮโดรคลอริก จากบริษัท Merck 
(Germany) กัวไอเอคอล จากบริษัท Sinoway (China) 
 
การเตรียมเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส  
 น่าก้านกะหล่่าดอกในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณ 1000 กรัม มาล้างด้วยน้่าให้สะอาด จากนั้นตัด
เป็นช้ินเล็ก น่าไปผ่านเครื่องสกัดน้่าผลไม้แบบแยกกาก 
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และกรองด้วยผ้าขาวบาง น่าส่วนที่เป็นของเหลวไปปั่น
เหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 8000 รอบต่อนาที เป็นเวลา  
15 นาที ส่วนใสที่ได้คือเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสหยาบ มีค่า
กิจกรรมการท่างานเท่ากับ 0.124 U/ml น่าไปเก็บที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ส่าหรับใช้ในการทดลองต่อไป 
 
การก าจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสในชุดทดลอง
แบบกะ  

การศึกษาการก่ าจั ดพารา เซตามอลด้ วย 
เปอร์ออกซิเดสในชุดทดลองแบบกะ น้่าตัวอย่างที่ใช้เป็น
น้่าเสียสังเคราะห์เตรียมจากการน่าพาราเซตามอลบริสุทธิ์
ละลายในน้่ ากลั่ นให้ ได้ความเข้มข้น 1-10 mg/l และ
ท่าการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงเข้มข้นของเอนไซม์
เปอร์ออกซิ เดสที่  0.012-0.124 U/ml การเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.25-2.0 mM ค่า
ความเป็นกรดด่างของสารละลายที่  4-8 และอุณหภูมิ
ในช่วง 25-65 0C การทดลองท่าในขวดรูปชมพู่ขนาด  
500 ml โดยเติมสารละลายพาราเซตามอล 280 ml และ
เอนไซม์ 20 ml ความเร็วรอบในการกวนที่ 200 รอบต่อนาท ี
เก็บตัวอย่างสารละลายมาวิเคราะห์หาค่ากิจกรรมการท่างาน
ของเอนไซม์และความเข้มข้นของพาราเซตามอล ท่าการเก็บ
ตัวอย่างทุก 30 นาที เป็นเวลา 240 นาที โดยทุกชุดการ
ทดลองท่า 3 ซ้่า ผลการทดลองน่าเสนอในรูปค่าเฉลี่ย 

 
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณพาราเซตามอลและกิจกรรม
การท างานของเปอร์ออกซิเดส 
 การวิเคราะห์ปริมาณพาราเซตามอลด้วยเทคนิค
การเทียบสี (Colorimetric method) โดยน่าสารตัวอย่าง
มาเติม 0.002 M โปแตสเซียมเฟอริกไซยาไนด์ และ 0.1 M 
เฟอร์ริกคลอไรด์ เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้น
เติม 5 M ไฮโดรคลอริก เขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้อีก 20 นาที  

น่าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 715 nm 
เปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงกับกราฟมาตรฐานที่เตรียม
โดยใช้สารละลายพาราเซตามอลเป็นสารละลายมาตรฐาน
ตามวิธีของ Nagendra (2011) [4] 
 
 ส่าหรับการวิเคราะห์ค่ากิจกรรมการท่างานของ
เปอร์ออกซิเดสจะใช้กัวไอเอคอลเป็นสารตั้งต้น ร่วมกับ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) วัดค่าดูดกลืนแสงด้วย 
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 470 nm  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

ผลของความเข้มข้นของพาราเซตามอลที่มีต่อการก าจัด
พาราเซตามอล 

การศึกษาความเข้มข้นของพาราเซตามอลที่มีต่อ
การท่างานของเอนไซม์ โดยความเข้มข้นของพาราเซตามอล
ที่ใช้คือ 1, 3, 5, 7 และ 10 mg/l ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์พีเอช 
7 โดยสภาวะศึกษาควบคุม เอนไซม์ที่  0.124 U/ml 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  1 mM และอุณหภูมิในการ
ทดลองที ่25 0C   

การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นพาราเซตามอล 
ส่งผลต่อร้อยละการก่าจัดพาราเซตามอลในชุดทดลอง 
แบบกะ โดยการเพิ่มความเข้มข้นของพาราเซตามอลใน
ระบบท่าให้ค่าการก่าจัดมีแนวโน้มลดลง ดังแสดงในรูปที่ 1 
พบว่าพาราเซตามอล 1 mg/l ให้ค่าการก่าจัดดีที่สุด โดย
ในช่วง 90 นาทีแรก ค่าการก่าจัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้
ค่าร้อยละการก่าจัดสูงสุดที่ 66.47 ส่วนความเข้มข้นของ
พาราเซตามอลที่ 3 และ 5 mg/l มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ค่าการก่าจัดที่คล้ายกับการใช้พาราเซตามอลที่ 1 mg/l 



 
 

รูปที่ 1  ร้อยละการก่าจัดพาราเซตามอลเทียบกับเวลา เมื่อเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของพาราเซตามอล 
 

 
คือค่าการก่าจัดจะเพิ่มขึ้นสูงสุดที่นาทีที่ 90 ให้ร้อยละการ
ก่าจัดเท่ากับ 27.26 และ 12.59 ตามล่าดับ หลังจากนั้นค่า
การก่าจัดจะมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น และเมื่อใช้
พาราเซตามอลความเข้มข้นที่ 7 และ 10 mg/l พบว่า 
ร้อยละการก่าจัดสูงสุดเกิดขึ้นที่นาทีที่ 60 โดยให้ร้อยละ
การก่าจัดที่ 7.91 และ 3.21 ตามล่าดับ หลังจากที่เวลา
ดังกล่าวค่าการก่าจัดที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น  
ผลการศึกษาข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อใช้ความ
เข้มข้นของพาราเซตามอลสูงขึ้นที่ช่วงระยะเวลาการท่า
ปฏิกิริยาเดียวกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการก่าจัดลดลง 
เนื่องจากพาราเซตามอลซึ่งเป็นสารตั้งต้นมีปริมาณมากขึ้น 
การจับกันระหว่างสารตั้งต้นและเอนไซม์มีอยู่อย่างจ่ากัด
เนื่องจากปริมาณที่จ่ากัดของเอนไซม์ หรืออาจเกิดจากการ
เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นส่งผลให้สารผลิตภัณฑ์เพิ่ม 
มากขึ้น ซึ่งสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเข้าไปเกาะกับ
เอนไซม์และขัดขวางการจับกันระหว่างสารตั้งต้นกับ
เอนไซม์ จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการก่าจัดมีค่าลดลงตาม
ไปด้วย นอกจากน้ียังพบว่าหลังเวลาท่าปฏิกิริยาที่ 90 นาที 
ร้อยละการก่าจัดมีแนวโน้มลดลงทุกความเข้มข้นของพารา
เซตามอลซึ่งอาจเกิดจากผลของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การย่อยสลายไปรบกวนวิธีการวิเคราะห์ปริมาณพารา 
 

 
เซตามอล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Singh และ 
คณะ [5] ศึกษาเกี่ยวกับการก่าจัดฟีนอลด้วยการใช้รากขน
ของผักกาดปลี (Brassica juncea) โดยศึกษาความเข้มขน้
ขอ งฟีนอลที่  50, 100, 200, 500 และ  1,000 mg/l  
พบว่าใบรากขนผักกาดปลี สามารถก่าจัดฟีนอลที่ 50 และ 
100 mg/l ได้หมดที่ร้อยละ 100 ในระยะเวลา 3 วัน  
แต่ เมื่ อความเข้มข้นของฟีนอลเพิ่มขึ้นที่  200 และ  
500 mg/l ท่าให้การก่าจัดมีประสิทธิภาพลดลง คือก่าจัด
ได้ร้อยละ 97 และ 47 ตามล่าดับ และที่ความเข้มข้น  
1000 mg/l ก่าจัดได้เพียงร้อยละ 27 ดังนั้นผลการศึกษานี้
แสดงให้เห็นว่ารากขนของผักกาดปลีสามารถก่าจัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ที่มี ต่อการก าจัด 
พาราเซตามอล 
 การศึกษาความเข้มข้นของเอนไซม์ที่มีต่อการ
ก่าจัดพาราเซตามอล โดยใช้เอนไซม์ที่ 0.012, 0.025, 
0.062 และ 0.124 U/ml ในสภาวะศึกษาควบคุมความ
เข้มข้นพาราเซตามอลที่ 1 mg/l ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 
พีเอช 7 ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 mM 
และอุณหภูมิในการทดลองที่ 25 0C ผลการศึกษา (รูปที่ 2) 
อธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของเอนไซม์
ส่งผลต่อร้อยละการก่าจัดพาราเซตามอล โดยเจือจาง 
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ความเข้มข้นของเอนไซม์ในระบบท่าให้ค่าการก่าจัดมี
แนวโน้มลดลง จะเห็นได้ว่าการใช้เอนไซม์ที่ความเข้มข้น  
0.124 U/ml มีประสิทธิภาพการก่าจัดที่ดีที่สุดร้อยละ 
66.47 และที่ความเข้มข้นของเอนไซม์ที่ 0.062, 0.025 
และ 0.012 U/ml มีลักษณะการก่าจัดที่คล้ายกัน คือ

ในช่วง 90 นาทีแรก จะมีประสิทธิภาพการก่าจัดที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องโดยให้ค่าการก่าจัดร้อยละ 62.28, 45.80 
และ 35.94 ตามล่าดับ หลังจากนั้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นท่าให้
ค่าการก่าจัดลดลง 

  

 
 

รูปที่ 2  ร้อยละการก่าจัดพาราเซตามอลเทียบกับเวลา เมื่อเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเปอร์ออกซิเดส 
  

  
อาจกล่าวได้ว่า เกิดจากเอนไซม์เสื่อมสภาพหรือเอนไซม์มี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อความเข้มข้นของสารตั้งต้น(พาราเซ
ตามอล) หากมีการเพิ่มความเข้มข้นของเอนไซม์ให้มี
ปริมาณที่เหมาะสมต่อการก่าจัดประสิทธิภาพการก่าจัดจะ
เริ่มคงที่ เนื่องจากความเข้มข้นของเอนไซม์มีมากเกิน
พอที่จะท่าปฏิกิริยากับพาราเซตามอลที่ความเข้มข้น  
1 mg/l ยังสามารถศึกษาผลงานวิจัยของ Deva และ 
คณะ [6] ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ ศึกษาการใช้
เอนไซม์ เปอร์ออกซิ เดสจากกะหล่่ าดอก  (Brassica 
oleracea) ในการบ่าบัดฟีนอลในน้่าเสีย พบว่า ความ
เข้มข้นของเอนไซม์ที่ใช้ในการทดสอบคือ 0.6, 1.25, 3.75 
และ 5 U/ml และความเข้มข้นของฟีนอลที่ 1, 5 และ  
10 mM โดยผลของความเข้มข้นเอนไซม์ที่  5 U/ml 
มีประสิทธิภาพในการก่าจัดฟีนอลที่ความเข้มข้นเริ่มต้นคือ 
1 mM ได้ร้อยละ 93 และเมื่อความเข้มข้นของฟนีอล 
 

 
เพิ่มขึ้นที่ 5 และ 10 mM ท่าให้ประสิทธิภาพการก่าจัด
ลดลงสามารถก่าจัดได้ร้อยละ 81.1 และ 73.6 ตามล่าดับ 
 
ผลของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีต่อ
การก าจัดพาราเซตามอล 
 การศึกษาความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่เหมาะสมในการท่าปฏิกิริยากับเอนไซม์ ความเข้มข้นของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ คือ 0.25, 0.5, 1.0, 1.5 และ 
2 mM ในสภาวะศึกษาควบคุมความเข้มข้นพาราเซตามอล 
1 mg/l ละลายในฟอสเฟตบัฟเฟอร์พีเอช 7 ความเข้มข้น
ของเอนไซม์ 0.124 U/ml ที่อุณหภูมิ 25 0C    
 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไฮโดรเจน 
เปอร์ออกไซด์มีผลต่อการก่าจัดพาราเซตามอลในระบบ 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาที่ไม่มีการเติมไฮโดรเจน 
เปอร์ออกไซด์ (ไม่ได้แสดงผล) พบว่าไม่สามารถก่าจัด 
พาราเซตามอลได้ และจากผลการศึกษาในรูปที่ 3 แสดงให้



   

เห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 1 mM ให้ค่าการก่าจัด
พาราเซตามอลสูงสุดที่ร้อยละ 66.47 ที่เวลา 90 นาที
เนื่องจากความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีความ
เหมาะสมต่อการก่าจัดพาราเซตามอล แต่เมื่อความเข้มข้น
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่น้อยกว่าหรือสูงกว่า 1 mM  
จะมีแนวโน้มท่าให้การก่าจัดมีประสิทธิภาพที่ต่่ากว่า ซึ่ง
ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 0.25, 0.5 และ  
1.5 mM มีทิศทางการก่าจัดคล้าย 1 mM โดยมีค่าการ
ก่าจัดที่เวลา 90 นาที ที่ร้อยละ 8.41, 22.32 และ 56.63 
ตามล่าดับ และที่ความเข้มข้น 2 mM มีประสิทธิภาพการ
ก่าจัดได้ดีที่ร้อยละ 56.73 ที่เวลา 60 นาที อาจกล่าวได้ว่า 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่าให้เกิด OH• ขึ้น โดย OH• ที่
เกิดขึ้นจะไปท่าปฏิกิริยากับพาราเซตามอล โดยมีเอนไซม์
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท่าให้ความเข้มข้นของพาราเซตามอล 
ลดลง ซึ่ ง เอนไซม์นี้จะเร่ งปฏิกิริยาออกซิ เด ช่ันโดย 
ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวรับอิเล็คตรอนและ 
ออกซิไดส์สับสเตรทที่ให้อิเล็คตรอน แต่ถ้าความเข้มข้น
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากเกินไปจะท่าให้ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ท่าปฏิกิริยากับ OH• เกิดเป็นน้่าและสาร
ผลิตภัณฑ์อื่น (HO2

•) ซึ่ งท่าให้ความเข้มข้นของ OH•  
ลดลง แล้วไปท่าปฏิกิริยากับพาราเซตามอลได้น้อยลง  
จึงท่าให้ประสิทธิภาพในการก่าจัดพาราเซตามอลลดลง  
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานของ Bódalo และ 
คณะ [7] ซึ่งศึกษาการก่าจัด 4-คลอโรฟีนอลด้วยเปอร์ 
ออกซิเดสจากถั่วเหลืองและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใน 
ถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง พบว่ามีการศึกษาการใช้ความ
เข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 6 ค่า คือ 0.5 , 1.0, 
1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 mM ซึ่งความเข้มข้น 1 .0 mM  
มีร้อยละการก่าจัดที่ดีกว่า กล่าวว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ที่ต่่ากว่าหรือสูงว่า 1 mM จะไปยับยั้งการท่างานของ
เอนไซม์ 
 
 
 

ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด -ด่างของ
สารละลายท่ีมีต่อการก าจัดพาราเซตามอล 
 การศึกษาค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายที่  
4, 5, 6, 7 และ 8 ที่มีต่อการก่าจัดพาราเซตามอล ใน
สภาวะศึกษาควบคุมความเข้มข้นพาราเซตามอล 1 mg/l  
ความเข้มข้นเอนไซม์ 0.124 U/ml ความเข้มข้นไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 1 mM และอุณหภูมิในการทดลองที่ 25 0C  
 ผลการศึกษา (รูปที่  4) พบว่าค่าความเป็น 
กรด-ด่างที่ 7 มีประสิทธิภาพการก่าจัดที่ดีที่สุดร้อยละ 
66.47 ซึ่งจะก่าจัดได้ดีในช่วง 90 นาทีแรก หลังจากนั้น
ประสิทธิภาพการก่าจัดมีการลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ส่าหรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ 6 และ 4 มีแนวโน้มการก่าจัด
คล้ายกัน ซึ่งจะสามารถก่าจัดได้ดีที่สุดร้อยละ 61.06  
และ 21.32 ตามล่าดับ ที่เวลา 90 นาทีแรก หลังจากนั้นมี
แนวโน้มการก่าจัดลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเช่นกัน และที่ค่า
ความเป็นกรด-ด่างที่ 8 และ 5 มีทิศทางการก่าจัดที่ดีที่สุด
ที่เวลา 60 นาทีแรก ก่าจัดได้ร้อยละ 43.71 และ 44.32 
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รูปที่ 3  ร้อยละการก่าจัดพาราเซตามอลเทียบกับเวลา  
           เมื่อเปลี่ยนแปลงความเขม้ข้นไฮโดรเจน 
           เปอร์ออกไซด์ 

รูปที่ 4  ร้อยละการก่าจัดพาราเซตามอลเทียบกับเวลา  
           เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง 

   

 
รูปที่ 5  ร้อยละการก่าจัดพาราเซตามอลเทียบกับเวลา เมื่อเปลี่ยนแปลงอุณหภมูิ 

 
ตามล่าดับ หลังจากนั้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพการ
ก่าจัดจะลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง  
มีผลต่อประสิทธิภาพในการก่าจัดพาราเซตามอล เนื่องจาก
เอนไซม์เป็นโปรตีน เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ส่งผลต่อประจุในโมเลกุลของโปรตีน หรือท่าให้โครงสร้าง
โมเลกุลของโปรตีนถูกท่าลาย ส่งผลโดยตรงต่อบริเวณเร่ง 

(Active site) และอาจท่าให้การจับกันระหว่างเอนไซม์กับ
สารตั้งต้นที่บริเวณเร่ง ไม่สามารถจับกันได้หรือจับกันได้
ยาก เนื่องจากรูปร่างของเอนไซม์เปลี่ยนรูปหรือเอนไซม์
เกิดการเสียสภาพ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อประจุของสาร 
ตั้งต้นที่เข้าท่าปฏิกิริยาด้วย 
 



   

ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการก าจัดพาราเซตามอล 
 การก่าจัดพาราเซตามอลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิส่งผลต่อการท่างานของเอนไซม์ศึกษาที่อุณหภูมิ 
25, 35, 45, 55 และ 65 0C ในสภาวะศึกษาควบคุม 
พาราเซตามอลที่ความเข้มข้น 1 mg/l ละลายในฟอสเฟต
บัฟเฟอร์พีเอช 7 เปอร์ออกซิเดสที่ความเข้มข้น 0.124 
U/ml ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 mM 
 จากรูปที่ 5 อธิบายได้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิที่สูงขึ้น ท่าให้ประสิทธิภาพในการก่าจัดลดลง ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าที่อุณหภูมิ 25 0C มีประสิทธิภาพการก่าจัด 
ที่ดีที่สุดที่ร้อยละ 66.47 ในช่วง 90 นาทีแรก หลังจากนั้น
เมื่ อเพิ่มอุณหภูมิ ให้สู งขึ้นที่  35, 45, 55 และ 65 0C  
ท่าให้ประสิทธิภาพในการก่าจัดลดลงและมีลักษณะการ
ก่าจัดคล้ายกับที่อุณหภูมิ 25 0C เนื่องจากเอนไซม์ได้ถูก
ท่าลายจากความร้อนท่าให้โปรตีนเกิดการเสียสภาพไป 
เป็นเหตุให้โครงสร้างของเอนไซม์เปลี่ยนไปจนสารเริ่มต้น
เข้าไปรวมกับบริเวณเร่ง (Active site) ไม่ได้ ท่าให้การเร่ง
ปฏิกิริยาของเอนไซม์หมดไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bayramoglu และ Arıca [8] ศึกษาเอนไซม์ส่าหรับก่าจัด 
ฟีนอลและพี-คลอโรฟีนอลในถังปฏิกรณ์ ส่าหรับอุณหภูมิ
ระหว่าง 25-35 0C พบว่า มีการเกิดปฏิกิริยาได้ดีหรือมี
ประสิทธิภาพการก่าจัดที่ดี แต่ส่าหรับอุณหภูมิที่ 45-55 0C 
มีอัตราการก่าจัดฟีนอลได้ช้าหรือก่าจัดได้ไม่ดี เนื่องจาก
เอนไซม์สูญเสียสภาพการท่างานที่ความร้อนสูง 
 

สรุป 
 การศึกษาประสิทธิภาพการก่าจัดพาราเซตามอล
ด้วยเอนไซม์ เปอร์ออกซิ เดส พบว่า เปอร์ออกซิ เดส 
มีประสิทธิภาพในการก่าจัดพาราเซตามอล โดยสามารถ
ก่าจัดได้สูงสุดที่ความเข้มข้นฟีนอล 1 mg/l เมื่อใช้เอนไซม์ 
0.124 U/ml ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
1 mM ค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายเท่ากับ 7  
และอุณหภูมิที่ 25 0C โดยให้ค่าการก่าจัดสูงสุดที่ร้อยละ 
66.47 ที่เวลา 90 นาที และเมื่อเปรียบเทียบผลกับงานวิจัย

ของ Ba และคณะ [9] ซึ่ งใช้เอนไซม์ตรึงบริสุทธิ์ผสม
ระหว่างแลคเคส 12.3 U/g และไทโรซิเนส 167.4 U/g  
ในการก่าจัดพาราเซตามอลความเข้มข้นในช่วง 0.09-0.18 
mg/l อุณหภูมิที่  20 0C สามารถก่าจัดได้ร้อยละ 100  
ที่เวลา 8 ช่ัวโมง จะเห็นได้ว่าการใช้เปอร์ออกซิเดสเป็น 
อีกทางเลือกที่สามารถน่ามาใช้ในการก่าจัดพาราเซตามอล
ได้  
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ขอขอบคุณหลัก สู ตรบัณฑิตศึ กษา  ส าขา
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อุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์สารเคมี เครื่องมือ 
สถานท่ีวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการน่าเสนอผลงานวิจัยใน
ครั้งนี ้
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