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บทคัดย่อ
เกลือเป็ นเครื่องปรุงที่มบี ทบาทสาคัญมากของอาหารไทย การหลีกเลีย่ งการใช้เกลือจึงแทบเป็ นไปไม่ได้เลย
สาหรับคนไทย วิธที ด่ี ที ส่ี ุดทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเป็ นโรคที่เกิดจากการบริโภคเค็มมากเกินไปคือการตรวจวัดความเค็มใน
อาหารก่อนการบริโภค หรือการตรวจวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในปสั สาวะเพื่อตรวจสอบระดับความเค็มทีบ่ ริโภคเข้า
ไป ดังนัน้ โครงการวิจยั นี้ จงึ มุ่งเน้นไปที่การผลิตอุปกรณ์ ท่สี ามารถวัดความเค็มในอาหารและปสั สาวะทีต่ อบสนองต่อ
โซเดียมคลอไรด์อย่างรวดเร็ว ทีม่ รี าคาประหยัด เพื่อสามารถใช้ได้กบั บุคคลทัวไป
่ เหมาะกับการนาไปใช้ในการรณรงค์
ของ สสส และสาหรับบุคคลากรทางการแพทย์ท่ตี ้อ งวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในห้องปฏิบตั ิการ และจุดบริการทาง
การแพทย์ นอกจากนี้ยงั สามารถลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์จากการใช้เครื่องมือราคาสูง และจากการใช้บุคลากรที่มี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางได้อกี ด้วย สาหรับอุปกรณ์ทใ่ี ช้วดั ความเค็มในอาหารผลิตโดยใช้หลักการนาไฟฟ้าของวัดการ
นาไฟฟ้าของโซเดียมคลอไรด์ ในน้าซึง่ มีโซเดียมคลอไรด์ 0-10% (g/100ml) จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ เพียง ± 0.5%
และในน้ าซึง่ มีโซเดียมคลอไรด์ 10.1-20% จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ เพียง ± 1% สาหรับแผ่นตรวจวัดโซเดียมคลอ
ไรด์ ใ นป ัส สาวะนั ้น นั ก วิ จ ั ย ใช้ ใ ช้ ส ารเคมี ซิ ล เวอร์ ไ นเตรท (silver nitrate) ร่ ว มกั บ ไดคลอโรฟ ลู อ อเรสซี น
(dichlorofluorescein) จากการทดสอบพบว่ากระดาษทดสอบดังกล่าวตอบสนองต่อสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในช่วง
ความเข้มข้น 0.05% - 1%

Abstract
Salt is one of the important ingredients in Thai food for a long period of time. Avoiding the use of
salt is almost impossible for Thai people. The best way to avoid the disease because of consuming too much
salt is to measure the salt level in food before eating or to measure the sodium chloride level in urine to
quantify the level of consuming salt. Therefore, this research aims to produce two low cost salt meters, one
will be used in food and another one will be used in urine. The device will be designed for normal people and
will be suitable for the low salt campaign of the Thai Health Promotion. For the salt meter in food, the
conductivity method is employed. By measuring 0-10 gram of salt in 100 ml water (0-10%), the average error
of the proposed device is only ±0.5%. In addition, for the measuring of 10.1-20% salt, the average error of
the proposed device is slightly increased to ±1% which is still acceptable for the use in the campaign. For the
proposed sodium chloride measurement strip, silver nitrate and dichlorofluorescein are both employed. The
result reveals that the proposed strip can response efficiently with sodium chloride of 0.05%-1%.

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั การผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหารและปสั สาวะ เพื่อลดปจั จัยเสีย่ งทางสุขภาพของ
ประชาชนทัวไป
่ เกิดขึน้ และดาเนินการจนสาเร็จลงได้ดว้ ยวิสยั ทัศน์ ความเพียร และความร่วมมือรวมพลังของบุคลากร
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รับผิดชอบให้ทุนสนับสนุนในงานวิจยั นี้ และได้ให้ความไว้วางใจห้องปฏิบตั กิ ารเชื่อมต่อสัญญาณสมองด้วยคอมพิวเตอร์
และห้องปฏิบตั ิการไบโอเซนเซอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมเรียนรู้ในการดาเนินโครงการวิจยั และพัฒนาในครัง้ นี้
ขอขอบคุณ น.ต.หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี ทีจ่ ุดประกายความคิดในการผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่าง
อาหารและปสั สาวะ
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สาหรับการส่งเสริมลดการบริโภคเค็มเพื่อการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องคนไทย

ด้วยความขอบคุณและศรัทธา
คณะผูว้ จิ ยั

คานา
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่ โดยรายงานฉบับนี้ได้เขียนสรุปกรอบ
แนวคิด แผนการดาเนินงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและพืน้ ทีด่ าเนินการ สถานทีใ่ นการดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินงาน ผลการดาเนินการ ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงรายชื่อผูท้ ร่ี ่วมทาโครงการทัง้ หมด
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึน้ เพื่ออธิบายให้ผอู้ ่านเข้าใจถึงภาพรวมโครงการ เข้าใจความเป็ นมาและความสาคัญ
ของโครงการ รวมถึงเข้าใจการทางานของผูร้ ่วมทาโครงการวิจยั ในครัง้ นี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ทางคณะผูว้ จิ ยั
ขออภัยมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย

คณะผูว้ จิ ยั

สารบัญ
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................... 1
ความเป็ นมา หลักการ และเหตุผล ..................................................................................................... 1
กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์ หลัก .................................................................................................... 1
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย .............................................................................................................. 2
กลุ่มเป้าหมาย และพืน้ ที่ดาเนินการ ................................................................................................... 2
สถานที่ในการดาเนินการ ................................................................................................................. 2
ระยะเวลาดาเนินงาน ....................................................................................................................... 2
ผลการดาเนินงาน ........................................................................................................................... 2
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ............................................................................................................. 3
รายละเอียดเครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ด้วยหลักการวัดแบบ Conductivity ..................................... 4
1. หลักการของเครื่ องวัดปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ด้วยหลักการวัดแบบ Conductivity .......................................... 4
2. การพัฒนาเครื่ องต้ นแบบเครื่ องวัดความเค็ม CHEM METER ...................................................................... 4
2.1 Prototype 1................................................................................................................................ 4
2.2 Prototype 2................................................................................................................................ 5
2.3 Prototype 3................................................................................................................................ 5
2.4 Prototype 4................................................................................................................................ 5
3. การทดลองวัดค่าความนาไฟฟ้าในตัวอย่างอาหารเทียบกับผลการทดสอบเชิงเคมี ............................................ 9
3.1 การเตรียมตัวอย่างอาหาร ................................................................................................................. 9
3.2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง .............................................................................................................. 11

6.3 ผลการทดลอง ............................................................................................................................. 11
4. Prototype 5 ................................................................................................................................... 15
5. วิธีใช้ งาน เครื่ องวัดความเค็ม CHEM METER ......................................................................................... 17
6. คาแนะนาสาหรับการบริ โภค ................................................................................................................ 18
7. การเปลีย่ นแบตเตอรี่ ........................................................................................................................... 19
8. การสอบเทียบเครื่ อง CHEM METER .................................................................................................... 19

7. ข้ อควรระวัง....................................................................................................................................... 20

รายละเอียดการพัฒนาแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ ................................................... 15
1. บทนำ ............................................................................................................................................... 15
2. วิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ ............................................................................................................... 17

2.1 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของ silver nitrate/dichlorofluoroscein/sodium chloride ..................... 17
2.2 สำรเคมีและวิธีเตรียมสำรเคมี ........................................................................................................... 18
2.3 ผลกำรศึกษำ ................................................................................................................................ 18
3.กำรผลิตแผ่นตรวจวัดควำมเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ ....................................................................................... 18
3.1 สรุปผลกำรศึกษำ .......................................................................................................................... 19
4. ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1 .......................................................................................................................... 19
4.1. วิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ ......................................................................................................... 20

4.2 สำรเคมีและวิธีเตรียมสำรเคมี ........................................................................................................... 20
4.3 ขั้นตอนกำรทดลอง ........................................................................................................................ 21
4.4 ผลกำรศึกษำ ................................................................................................................................ 21
4.5 สรุปผลกำรศึกษำ .......................................................................................................................... 22
5.ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 ........................................................................................................................... 23
5.1 สำรเคมีและวิธีเตรียมสำรเคมี ............................................................................................................ 23

5.2 ขั้นตอนกำรทดลอง ........................................................................................................................ 24
5.3 ผลกำรศึกษำ ................................................................................................................................ 24
5.4 สรุปผลกำรศึกษำ............................................................................................................................ 25

รายละเอียดการผลิตแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ...................................................... 25
1. วัสดุและสำรเคมีที่ใช้ ............................................................................................................................ 25
2. วิธีกำรผลิตแถบตรวจวัด ....................................................................................................................... 25
3. กำรประกอบแผ่นทดสอบและกำรบรรจุภณ
ั ฑ์............................................................................................. 26

ต้นทุนการผลิตการผลิตแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ .................................................. 27
ต้นทุนผันแปร ........................................................................................................................................ 27
ต้นทุนคงที่ ............................................................................................................................................ 27
ค่ำแรง .................................................................................................................................................. 28

เอกสารอ้างอิง ................................................................................................................................ 15
ภาคผนวก..................................................................................................................................... 15
1. ชื่อ และ รำยละเอียดของ ผู้รบ
ั ผิดชอบโครงกำร และคณะ............................................................................. 15
2.โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร .................................................................................................................... 16
3.

กำรกำกับติดตำม และประเมินผลภำยใน ................................................................................................. 16

1

ชื่อโครงการ
การผลิตเครื่องตรวจความเค็มในตัวอย่างอาหารและปสั สาวะ เพื่อลดปจั จัยเสีย่ งทางสุขภาพของประชาชนทัวไป
่

ความเป็ นมา หลักการ และเหตุผล
ในอาหารเกือบทุกชนิดจะใช้โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงเป็ นองค์ประกอบ การบริโภคเกลือในปริมาณสูงจะเกิดการ
รบกวนการดูดซึมและการใช้อาหาร และทาให้ไตต้องทางานหนักเพื่อรักษาระดับโซเดียมในร่างกาย ในระยะยาวอาจ
ส่งผลให้การทางานลดลงและเสือ่ มสภาพ การวิเคราะห์ปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในปสั สาวะบ่งบอกความผิดปกติใน
การทางานของไตได้ นอกจากนี้การควบคุมปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในอาหารไม่ให้สงู เกินกว่าค่ามาตรฐานก็เป็ นกลไก
หนึ่งทีจ่ ะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสุขภาพถดถอยจากการเสือ่ มของไต
การวิจยั และพัฒนาทีด่ าเนินการเพื่อวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ เป็ นการใช้เทคนิคคัลเลอริเมทริกทีท่ าให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของสีทม่ี คี วามแตกต่างทัง้ เฉดสีและความเข้มของสีเมื่อมีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในตัวอย่างปสั สาวะที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ ชุดตรวจทีพ่ ฒ
ั นาอยูใ่ นรูปแบบกระดาษทดสอบ โดยการตรึงสารทีม่ คี วามจาเพาะต่อโซเดียม
คลอไรด์บนกระดาษ กระดาษทดสอบดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ในปสั สาวะในช่วง
0.1-1.0% ใช้งานสะดวก เพียงหยดตัวอย่างปสั สาวะ 1 หยดบนกระดาษก็สามารถบ่งบอกปริมาณเกลือในตัวอย่าง
นอกจากนี้ยงั ช่วยลดขัน้ ตอนการเตรียมตัวอย่าง และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์
นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในอาหาร ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาอุปกรณ์ตรวจวัดความเค็ม
แบบอิเล็คทรอนิกส์ในอาหารซึง่ สามารถพกพาได้สะดวก โดยอุปกรณ์น้ีจะใช้หลักการนาไฟฟ้าในสารละลาย อุปกรณ์ท่ี
พัฒนาขึน้ นี้ใช้หลักการของไฟฟ้ากระแสสลับทีส่ ร้างขึน้ มาจากไซน์เวฟซึง่ มีความถีส่ งู เพื่อให้สามารถวัดปริมาณโซเดียม
คลอไรด์ได้ถูกต้อง (ซึง่ เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าโดยทัวไปไม่
่
สามารถนามาใช้ได้เนื่องจาก กระแสตรงทีผ่ ่านเครื่องจะแยก
โมเลกุลของโซเดียมและคลอไรด์ออกจากกัน ทาให้ไม่สามารถวัดค่าความเค็มได้) จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์น้คี อื
สามารถวัดความเค็มได้ในปริมาณทีส่ งู กว่าอุปกรณ์จากต่างประเทศ จึงเหมาะกับการตรวจสอบอาหารไทยซึง่ มีรสจัด

กรอบแนวคิ ด และยุทธศาสตร์หลัก
โครงการนี้มีกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก เป็ นไปตามโครงการใหญ่ ของแผนการรณรงค์ของเครื่องข่ายลดการ
บริโภคเค็ม
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วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหารและปสั สาวะ โดยแบ่งเป็ น
1) เครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยหลักการวัดแบบ Conductivity
2) แผ่นตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ในปสั สาวะ

กลุ่มเป้ าหมาย และพื้นที่ดาเนิ นการ
กลุ่ ม เป้ าหมายของอุ ป กรณ์ ท่ีพ ัฒ นาขึ้น คือ ประชาชนทัว่ ไป ผู้ป ระกอบการร้า นอาหาร ทัง้ ในกรุง เทพฯ
ปริมณฑล และต่างจังหวัด

สถานที่ในการดาเนิ นการ
อุปกรณ์ในโครงการวิจยั ได้ทาการพัฒนาขึน้ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2557

ผลการดาเนิ นงาน
ก. ผลที่ได้ตาม ตัวชี้วดั / เป้ าหมายของโครงการ
ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ในการประเมินงาน
1) เครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยหลักการวัดแบบ Conductivity

1 ระบบ

2) แผ่นตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ในปสั สาวะ

1 ชุดต้นแบบ

ผลทีไ่ ด้ตามตัวชีว้ ดั
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหารและปสั สาวะ โดยแบ่งเป็ น
1) เครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยหลักการวัดแบบ Conductivity

1 ระบบ

2) แผ่นตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ในปสั สาวะ

1 ชุดต้นแบบ

ข. ผลอื่นๆที่ได้ นอกเหนื อจากเป้ าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้
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1. เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสสส. ซึ่งต่อยอดงานวิจยั โดยนาอุปกรณ์ต้นแบบไปใช้ในโครงการวิจยั
ของแต่ละภาคีฯ
2. เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนต่อยอดการนาผลผลิตทีไ่ ด้จากโครงการไปใช้และเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ และเกิดการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศไทย
3. เกิดความร่วมมือระหว่างผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการแพทย์ โภชนาการ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ใน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การประเมินผลสัมฤทธิของการรณรงค์
เรื่องลดการบริโภคเค็มของคนไทย
์
4. ทาให้ประเทศไทยตระหนักถึงถึงความสามารถของนักวิจยั ไทยในการพัฒนานวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การให้การสนับสนุ นในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายได้
ทราบถึงการดาเนินงานอย่างทัวถึ
่ ง
2.การให้คาปรึกษาในเรื่องการพัฒนางานวิจยั ให้มศี กั ยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ในภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการต่อยอดให้เกิดการผลิตขึน้ จริง
3.การพัฒ นาฐานข้อ มู ลของนั ก วิจ ัย ในเครือ ข่ า ยของสสส. รวมถึ งข้อ มู ล งานวิจ ัย ของภาคีเครือ ข่ า ยให้ มี
เสถียรภาพ เพื่อการสืบค้นข้อมูลและการสร้างความร่วมมือของนักวิจยั ในเครือฯทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
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รายละเอียดเครื่องวัดปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ด้วยหลักการวัดแบบ Conductivity
1. หลักการของเครื่องวัดปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ด้วยหลักการวัดแบบ Conductivity
เครื่อ งวัด ปริม าณโซเดีย มคลอไรด์ด้วยหลักการวัด แบบ Conductivity ใช้ห ลัก การน าไฟฟ้ าในสารละลาย
สามารถวัดค่าได้ในระดับ Parts Per Million (ppm) สามารถตัง้ ค่าให้วดั ปริมาณเกลือชนิดต่ างๆได้ โดยเฉพาะเกลือ
NaCl เป็ นต้น โดยการแปลงหน่วยการนาไฟฟ้าในสารละลาย (EC, Electrical Conductivity) เป็ นหน่ วย ppm โดยปกติ
1 EC x Conversion factor = ppm (สาหรับ NaCl มี Conversion factor = 500)
เครื่องวัดความเค็ม CHEM METER พัฒนาขึน้ เพื่อวัดปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในอาหารด้วยหลักการวัด
แบบ การนาไฟฟ้าในสารละลาย (Electrical Conductivity) ซึง่ ปริมาณกระแสไฟฟ้าทีว่ ดั ได้จากการไหลผ่านอาหารเหลว
ตัวอย่างสามารถคานวณย้อนกลับเพื่อหาค่าความเค็มหรือปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารนัน้ ๆได้

2. การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องวัดความเค็ม CHEM METER
2.1 Prototype 1

เป็ นต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาชิน้ แรก มุ่งเน้นให้มรี าคาถูกโดยใช้หลักการนาไฟฟ้าด้วยวงจรอบบกระแสตรง โพ
รบนาไฟฟ้าเป็ นโพรบทีใ่ ช้ทวไปกั
ั ่ บหูฟงั (รูปที่ 1)
ข้อดี: วงจรมีราคาถูกมาก
ข้อเสี ย: หลักการนาไฟฟ้าด้วยวงจรอบบกระแสตรงทาให้ไม่สามารถวัดโซเดียมคลอไรด์ได้แม่นยาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้โพรบจะเกิดการขึน้ สนิมหากใช้ไปสักระยะ นอกจากนี้ยงั ไม่แยกความแตกต่างของความเค็มใน
อาหารทีม่ อี ุหภูมติ ่างกันได้

รูปที่ 1 Prototype 1 ของเครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยหลักการวัดแบบ Conductivity
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2.2 Prototype 2

เป็ นการปรับปรุงข้อเสียของ Prototype 1 โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับวิธกี ารวัดความนาไฟฟ้าของโซเดียมคลอ
ไรด์โดยออกแบบวงจรให้สามารถสร้างสัญญาณเสมือนกระแสสลับจากไฟกระแสตรง (รูปที่ 2)
ข้อดี: ต้นแบบและวงจรที่ได้มคี วามแม่นยาสูงขึน้ และมีการออกแบบโพรบวัดอุณหภูมิ เพื่อที่จะสามารถวัด
ความนาไฟฟ้าได้แม่นยาในทุกอุณกภูมิ
ข้อเสีย: ต้นแบบและวงจรทีไ่ ด้มคี วามแม่นยาสูงขึน้ แต่กย็ งั มีขนาดใหญ่ทาให้ไม่สะดวกในการนาไปใช้งานจริง

รูปที่ 2 Prototype 2 ของเครื่องวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยหลักการวัดแบบ Conductivity
2.3 Prototype 3

เป็ น Prototype ที่ออกแบบขึ้น เพื่อเป็ นการปรับ ปรุงข้อเสียของ Prototype 2 โดยมุ่ งเน้ น ไปที่การปรับ ลด
ขนาดของอุปกรณ์และวงจร ระบบจ่ายไฟทาโดยกระแสตรง (รูปที่ 3) แต่สามารถสร้างกระแสเสมือนกระแสสลับเพื่อการ
วัดปริมาณการนาไฟฟ้าจากโซเดียมคลอไรด์ได้ดขี น้ึ โดยหลักการวงจรใช้ วงจรรวมเบอร์ AD5934 รวมถึงการประกอบ
วงจรเข้ากับลายวงจรที่พฒ
ั นาขึน้ ให้มขี นาดเล็กลง และเพื่อให้ Package มีความสวยงามและมีขนาดเล็ก ทางผูว้ จิ ยั จึง
ได้ออกแบบ Package ต้นแบบด้วยเครื่อง CNC
จากการทดสอบความวัดปริมาณโซเดียมคลอไรด์ 0-10 g ต่อน้ า 100 ml (0-10%) จะมีความคลาดเคลื่อน
เฉลีย่ เพียง ± 0.5% และในน้าซึง่ มีโซเดียมคลอไรด์ 10.1-20% จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ เพียง ± 1%
2.4 Prototype 4

เครื่ องวัดความเค็ม Prototype 4 ได้มีการพัฒนาในส่วนของหน้าจอแสดงผลให้มีลกั ษณะสวยงามและบุคคลทัว่ ไป
สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น หน้าจอแสดงผลของเครื่ องวัดความเค็ม Prototype 3 ที่มีเฉพาะตัวเลขที่บ่งบอกถึงเปอร์เซ็นเกลือใน
ของเหลว ซึ่งในบางครั้งบุคคลทัว่ ไปไม่สามารถเข้าใจถึงค่าเปอร์เซ็นดังกล่าว ดังนั้นหน้าจอแสดงผลของเครื่ องวัดความเค็ม
Prototype 4 (รู ปที่ 4) ได้พฒั นาให้บุคคลทัว่ ไปเข้าใจโดยง่ายด้วยการแสดงหน้าจอกราฟฟิ ครู ปหน้าคนในสามระดับดังแสดง
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ในรู ปที่ 6 เมื่อเปอร์เซ็นเกลือมีค่าอยูใ่ นช่วง 0 - 2.5 เปอร์เซ็น จะปรากฎหน้ายิม้ ดังแสดงในรู ปที่ 6 แถวที่หนึ่ง ซึ่งแสดงถึง
ตัวอย่างอาหารมีความปลอดภัยสามารถรับประทานได้ ในกรณี ที่เปอร์เซ็นเกลือมีค่าอยูใ่ นช่วง 2.5 - 5 เปอร์เซ็น จะปรากฎ
หน้าบึ้งปานกลางดังแสดงในรู ปที่ 6 แถวที่สอง ซึ่งบ่งบอกถึงควรหลีกเลี่ยงอาหารตัวอย่าง และหากเปอร์เซ็นเกลือมีค่า
มากกว่า 5 เปอร์เซ็น จะปรากฎหน้าบึ้งมากดังแสดงในรู ปที่ 6 แถวที่สามซึ่งบ่งบอกถึงอันตรายในการรับประทานอาหาร
ตัวอย่าง

รูปที่ 3 Prototype 3 เครื่องวัดความเค็ม CHEM METER
ลักษณะของหัวโพรบวัดความนาไฟฟ้ าได้ถูกพัฒนาให้สามารถทาความสะอาดได้ง่าย รู ปที่ 5 (ซ้าย) แสดงหัวโพ
รบวัดความนาไฟฟ้ าของเครื่ องวัดความเค็ม Prototype 3 ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแท่งลวดนาไฟฟ้ าที่ยนื่ ออกมาโดยมีขอบพลาสติ
ดคอยป้ องกันการกระแทก ข้อเสี ยของโพรบลักษณะนี้คือไม่ทาความสะอาดขั้วไฟฟ้ าได้ทวั่ ถึงส่งผลให้การวัดค่าความเค็ม
ครั้งต่อๆไปมีค่าความผิดพลาด รู ปที่ 5 (ขวา) แสดงหัวโพรบวัดความนาไฟฟ้ าของเครื่ องวัดความเค็ม Prototype 4 ที่ได้
ออกแบบให้สามารถทาความสะอาดง่ายยิง่ ขึ้น โดยจะมีข้ วั โลหะสองขั้วติดตั้งอยูห่ ่างกันในระยะ 1 เซนติเมตร

รู ปที่ 4 ลักษณะหน้าจอแสดงผลค่าความเค็มของ เครื่ องวัดความเค็ม Prototype 3 (บน) และ Prototype 4 (ล่าง)
นอกจากนี้เครื่ องวัดความเค็ม Prototype 4 ได้มีการพัฒนาให้สามารถตรวจวัดและแจ้งเตือนระดับพลังงานของแบตเตอรี่ ได้
อีกด้วย หากแบตเตอรี่ มีค่าต่ากว่ากาหนด หน่าจะแสดงผลจะปรากฎคาว่า “batt!!” ที่หน้าจอแสดงผลดังแสดงในรู ปที่ 7 หาก
ระดับพลังงานลดต่าลงมากๆ จะส่งผลให้ค่าความแม่นยาในการวัดค่าความเค็มมีค่าต่าลง ดังนั้นควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อ
ระบบมีการแจ้งเตือนเกิดขึ้น
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รู ปที่ 6 ลักษณะหน้าจอของเครื่ องวัดความเค็มในแต่ละค่าความเค็ม

รู ปที่ 7 ลักษณะหน้าจอของเครื่ องวัดความเค็มที่แจ้งเตือนระดับพลังงานของแบตเตอรี่
นอกจากนี ้เครื่ องวัดความเค็ม Prototype 4 ได้ ถกู พัฒนอย่างต่อเนื่องในด้ านของรูปปลักษณ์และความประหยัด
พลังงาน เนื่องจากแหล่งพลังงานที่มีอยูจ่ ากัดจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่สามารถทาให้ เครื่ องวัดความเค็มใช้ งานยาวนานขึ ้น ซึ่ง
ผู้พฒ
ั นาได้ เพิ่มเติมในส่วนของวงจรที่สามารถเปิ ดหรื อปิ ดไฟให้ กับวงจรในส่วนการตรวจจับความนาไฟฟ้ าในตัวอย่าง
ของเหลว เมื่อถึงเวลาวัดค่าความเค็มในอาหาร ตัวประมวลผลจะส่งพัลส์สญ
ั ญาณไปควบคุมแรงดันไฟฟ้ าให้ เปิ ดเพื่อสร้ าง
แรงดันและวัดสัญญาณในอาหารตัวอย่าง และส่งพัลส์สญ
ั ญาณไปปิ ดแรงดันเมื่อกระบวนการวัดสัญญาณเสร็ จสิ ้น
ในสภาวะเริ่ มตัน้ เครื่ องวัดความเค็มไม่สามารถบอกค่าความเค็มของสารละลายตัวอย่างขณะวัดได้ เนื่องจาก
ระบบยังขาดสมการทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับการแปลงค่าความนาไฟฟ้ าที่อ่านได้ ให้ เป็ นค่า %เกลือ โซเดียม ดังนันการ
้
ทดลองเก็บค่าความนาไฟฟ้ าในตัวอย่างสารละลายที่ร้ ู ค่าแน่นอนเช่น สารละลายเกลือโซเดียม 10%, 7.5%, 5%, 2.5%,
1%,, 0.5% และ 0% สามารถนามาใช้ สร้ างสมการสาหรับคานวณค่า%เกลือโซเดียมย้ อนกลับได้ ตารางที่ 1 แสดงค่าความ
นาไฟฟ้ าเฉลีย่ จากการทดลองวัดจานวน 4 ครัง้ ในแต่ละตัวอย่างสารละลาย โดยค่าความนาไฟฟ้ าจะมีคา่ มากขึ ้นเมื่อค่า %
เกลือโซเดียมสูงขึ ้นซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีที่ระบุวา่ ไอออนของเกลือโซเดียมส่งผลให้ ของเหลวนาไฟฟ้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
ค่าความนาไฟฟ้ าเฉลี่ยที่วดั ได้ดว้ ยเครี่ องต้นแบบและ ค่า%เกลือโซเดียมในสารละลายที่รู้ค่าในตารางที่ 1 สามารถ
นามาพร๊ อตแสดงความสัมพันดังแสดงในรู ปที่ 8 จากกราฟแสดงให้เห็นว่าค่าความนาไฟฟ้ าและค่า%เกลือโซเดียมไม่มีความ
สัมพันในเชิงเส้นตรง (เส้นสี ฟ้า) ฉนั้นการสร้างสมการทางคณิ ตศาสตร์ในการคานวณจึงต้องใช้สมการแบบไม่เป็ นเชิงเส้น
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ตัวอย่างเช่นสมการแบบพหุนาม (Polynomial equation) ฉนั้นสมการที่ใช้คานวณค่า %เกลือโซเดียมย้อนกลับจากค่าความ
นาไฟฟ้ าดังแสดงในสมการที่ 1
(1)
y  (1 10 9 x 4 )  (7  10 7 x 3 )  (0.0002 x 2 )  0.0122 x  0.2093
เมื่อ y คือค่า %เกลือโซเดียมและ x คือค่าความนาไฟฟ้ าที่วดั ได้จากตัวเครื่ อง เส้นประสี แดงในรู ปที่ 12 แสดงกราฟ
ที่ได้จากสมการที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวัดค่าความนาไฟฟ้ าเฉลีย่ จากเครื่ องต้ นแบบเทียบกับค่า % เกลือโซเดียมในสารละลายเกลือ
ประเภทอาหาร

สารละลายเกลือ

% เกลือโซเดียมจากการ
ทดสอบเชิงเคมี
0.00
0.50
1.00
2.50
5.00
7.50
10.00

ค่าความนาไฟฟ้ าเฉลี่ยจาก
เครื่ องตั้นแบบ
30.00
115.00
165.00
275.00
380.00
420.00
455.00

12.00
y = 1E-09x4 - 7E-07x3 + 0.0002x2 - 0.0122x + 0.2093

10.00

% เกลือโซเดียม

8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0.00

100.00

200.00

300.00

ค่าความนาไฟฟ้ าจากเครื่ องตั้นแบบ

400.00

500.00

รู ปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ค่าความนาไฟฟ้ าเทียบกับค่า%เกลือโซเดียม
จากการทดสอบความวัดปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยเครื่ องวัดความเค็ม Prototype 4 ผลปรากฎว่าปริ มาณโซเดียม
คลอไรด์ 0-5 g ต่อน้ า 100 ml (0-5%) จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเพียง ± 0.2% ในโซเดี ยมคลอไรด์ 5.1-10% จะมีความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ ± 1% และในโซเดียมคลอไรด์ 10.1-20% จะมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ ± 3%
รู ปที่ 9 แสดงตัวอย่างการวัดค่าความเค็มในตัวอย่างสารละลายที่มีปริ มาณในโซเดียมคลอไรด์ 5% ค่าที่วดั ได้มีค่าค่ากับ 4.8%
พร้อมกับแสดงหน้าจอกราฟฟิ ครู ปหน้าบึ้งปานกลาง
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รู ปที่ 9 แสดงการวัดค่าความเค็มในตัวอย่างสารละลายเกลือ 5%

3. การทดลองวัดค่าความนาไฟฟ้าในตัวอย่างอาหารเทียบกับผลการทดสอบเชิงเคมี
เนื่องจำกอำหำรไทยมีควำมหลำกหลำยของกำรใช้วัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบต่ำงๆเหล่ำนี้อำจส่งผลกระทบค่ำ
กำรตรวจวัดควำมเค็มด้วยหลังกำรตรวจวัดควำมนำไฟฟ้ำ ตัวอย่ำงเช่นอำหำรที่มีรสเปรี้ยวส่งผลให้มีควำมนำ
ไฟฟ้ำที่ดีขึ้นกว่ำปกติ หรือ อำหำรที่มีควำมมันส่งผลให้ควำมนำไฟฟ้ำลดต่ำลงกว่ำปกติ ดังนั้นเครื่องวัดควำม
เค็มอำจเกิดควำมคำดเคลื่อนในกำรอ่ำนค่ำได้ เพื่อให้เครื่องวัดควำมเค็มมีควำมแม่นยำในกำรอ่ำนค่ำ ผู้จัดทำ
จริงได้ออกแบบกำรทดลองเพื่อออกแบบสมกำรทำงคณิตศำสตร์ในกำรคำนวณหำค่ำควำมเค็มให้เหมำะกับ
อำหำรแต่ละประเภท
3.1 การเตรียมตัวอย่างอาหาร
ตัวอย่ำงอำหำร 4 ชนิดได้แก่ ซุปหมู ต้มยำไก่ แกงเทโพ และแกงเขียวหวำนไก่ ได้ถูกปรุงขึ้นโดยฝ่ำย
โภชนำกำร โรงพยำบำลรำมำธิบดี รูปที่ 10 แสดงภำพตัวอย่ำงอำหำรที่ใช้ในกำรทดลอง
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รูปที่ 10 กำรทดลองวัดค่ำควำมนำไฟฟ้ำในตัวอย่ำงอำหำรในแต่ละประเภทที่มีค่ำควำมเค็มแตกต่ำงกัน
ในแต่ละตัวอย่ำงอำหำรจะถูกแบ่งปริมำตร 100 มิลลิลิตร และถูกทำให้มีค่ำควำมเค็มที่ที่แตกต่ำงด้วย
วิธีกำร Self-Dilution ตำมขั้นตอนดังนี้
1. น้ำซุปค่ำเริ่มต้นปริมำตร 200 มิลลิลิตรจะถูกผสมด้วยเกลือจำนนวน 10 กรัม (5% เกลือ)
2. น้ำซุปมีค่ำเกลือ 5% ปริมำตร 100 ใน 200 มิลลิลิตร จะถูกเก็บสำหรับกำรวัดค่ำซึ่งจะถูกเรียกว่ำ
S1
3. นำน้ำซุปมีค่ำเกลือ 5% ปริมำตร 100 มิลลิลิตร มำเจือจำงโดยกำรนำน้ำซุปค่ำเริ่มต้นปริมำตร
100 มิลลิลิตรมำผสม
4. จะได้น้ำซุปที่มีค่ำควำมเค็ม 2.5% ปริมำตร 200 มิลลิลิตร
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5. เจือจำงค่ำควำมเค็มซ้ำด้วยขั้นตอนที่ 2-4 จนได้น้ำซุปที่มีค่ำควำมเค็ม 5% (S1), 2.5% (S2),
1.25% (S3), 0.625% (S4), 0.3125% (S5)
6. น้ำซุปค่ำเริ่มต้นจะถูกเรียกว่ำ S6
7. นำน้ำซุ่มค่ำเริ่มต้น 100 มิลลิลิตร เจือจำงด้วยน้ำเปล่ำ 100 มิลลิลิตร จะได้น้ำซุปเจือจำงลำดับที่
S7
8. นำน้ำซุ่มค่ำเริ่มต้น 100 มิลลิลิตร เจือจำงด้วยน้ำเปล่ำ 300 มิลลิลิตร จะได้น้ำซุปเจือจำงลำดับที่
S8
3.2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
กำรทดลองจะมีตัวอย่ำงสำหรับวัดผลทั้งหมด 32 ตัวอย่ำง (S1-S8 ใน 4 ตัวอย่ำงอำหำร) โดย 32
ตัวอย่ำงนี้จะถูกวัดและบันทึกค่ำควำมนำไฟฟ้ำด้วยเครื่องต้นแบบที่ได้พัฒนำขึ้น เครื่องต้นแบบจำนวน 4
เครื่องได้ถูกใช้ในกำรทดลองนี้โดยแต่ละเครื่องจะวัดค่ำควำมนำไฟฟ้ำทั้ง 32 ตัวอย่ำงและทำซ้ำจำนวน 4 ครั้ง
เพื่อหำค่ำเฉลี่ยของแต่ละอุปกรณ์และค่ำเฉลี่ยทั้งหมด
24 ใน 32 ตัวอย่ำง (S1, S4-S8 ใน 4 ตัวอย่ำงอำหำร) จะถูกส่งไปทดสอบเชิงเคมีเพื่อหำปริมำณ
โซเดียม (Na) ที่แท้จริงที่ห้องปฏิบัติกำรสถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
6.3 ผลการทดลอง
ผลกำรทดสองเชิงเคมีของทั้ง 24 ตัวอย่ำง (S1, S4-S8 ใน 4 ตัวอย่ำงอำหำร) จำกห้องปฏิบัติกำร
สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดลจะได้ผลลัพธ์ของปริมำณ %โซเดียม (Na) ในหน่วยมิลลิกรัมต่อ 100
มิลลิลิตร จำกมวลโมเลกุลของเกลือโซเดียม (NaCl) มีค่ำ 58 กรัม ซึ่งประกอบไปด้วย โซเดียม (Na) 22.9 กรัม
และ คลอไลด์ (Cl) 35.4 กรัม ฉนั้น %เกลือโซเดียม (%NaCl, ในหน่วย mg/100ml) สำมำรถหำได้จำกสมกำร
ที่ 2
58

%NaCl = %Na ×
(2)
23
ค่ำ%เกลือโซเดียมของตัวอย่ำง S1, S4-S8 ของทั้ง 4 ตัวอย่ำงอำหำรดังแสดงในตำรำงที่ 1 ซึ่งค่ำ %
𝑆1

𝑆1

เกลือโซเดียมของตัวอย่ำง S2 และ S3 มีค่ำเท่ำกับ และ ตำมลำดับ
2
3
จำกกำรทดลองวัดค่ำควำมนำไฟฟ้ำด้วยเครื่องต้นแบบจำนวน 4 เครื่องและทำซ้ำทั้งหมด 4 รอบใน
ตัวอย่ำง S1-S8 ของอำหำรทั้ง 4 ประเภท โดยค่ำควำมนำไฟฟ้ำที่วัดได้ถูกหำค่ำเฉลี่ยดังแสดงในตำรำงที่ 2
ผลกำรทดลองปรำกฏว่ำค่ำ % เกลือโซเดียมในแต่ละตัวอย่ำงอำหำรมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละ
ตัวอย่ำงโดยเรียงลำดับจำกมำกไปน้อยสอดคล้องกับค่ำควำมนำไฟฟ้ำที่วัดได้จำกเครื่องต้นแบบ
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ตารางที่ 2 ผลกำรวัดค่ำควำมนำไฟฟ้ำเฉลี่ยจำกเครื่องต้นแบบเทียบกับค่ำ % เกลือโซเดียมที่ได้จำกกำร
ทดสอบทำงเคมีในแต่ละตัวอย่ำง (S1-S8)
ประเภทอำหำร

ซุปหมู

ต้ำยำไก่

แกงเทโพ

เขียวหวำนหมู

S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1

% เกลือโซเดียมจำกกำร
ทดสอบเชิงเคมี
0.01
0.02
0.03
0.46
0.83
1.43
2.87
5.73
0.01
0.02
0.03
0.34
0.40
1.34
2.68
5.37
0.05
0.09
0.16
0.41
0.73
1.25
2.49
4.98
0.17
0.30
0.49
0.53
0.87
1.37
2.74
5.48

ค่ำควำมนำไฟฟ้ำเฉลี่ยจำก
เครื่องต้นแบบ
31.81
29.88
69.31
410.81
456.06
473.56
481.31
506.38
31.50
14.13
82.31
402.94
435.44
434.13
448.63
455.69
289.25
344.63
397.56
410.25
439.50
458.56
451.06
448.38
327.88
386.69
404.13
417.13
427.94
446.56
459.13
465.19
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นอกจำกนี้เครื่องวัดค่ำควำมเค็มต้นแบบได้ถูกนำมำทดลองวัดค่ำค่ำนำไฟฟ้ำในตัวอย่ำงอำหำร
ประเภทซุปก้อนที่ระบุค่ำเกลือโซเดียมบนฉลำกผลิตภัณฑ์ ตัวอย่ำงเช่น คนอร์ซุปก้อนรสซุปต้มยำมีค่ำเกลือ
โซเดียม10.56 กรัม, และคนอร์ซุปก้อนรสซุปหมูมีค่ำเกลือโซเดียม 8 กรัม โดยตัวอย่ำงอำหำรจะถูกนำมำ
เตรียมให้มีค่ำ %เกลือโซเดียมที่แตกต่ำงกันด้วยวิธีกำรเจือจำงด้วยน้ำเปล่ำ ซึ่งตัวอย่ำงคนอร์ซุปก้อนรสซุปต้ม
ยำมีตัวอย่ำงที่ควำมเข้มข้นที่ 10.56%, 5.28%, 2.64%, 1.32%, 0.66%, 0.13%,และ 0% ตัวอย่ำงคนอร์ซุป
ก้อนรสซุปหมูมีตัวอย่ำงที่ควำมเข้มข้นที่ 8%, 4%, 2%, 1%, 0.5%, 0.1%,และ 0% ตำรำงที่ 3 แสดงค่ำควำม
นำไฟฟ้ำจำกกำรวัดด้วยเครื่องต้นแบบในแต่ละตัวอย่ำงอำหำร ซึ่งผลปรำกฏว่ำค่ำควำมนำไฟฟ้ำมีค่ำสูงขึ้นเมื่อ
ตัวอย่ำงอำหำรมีค่ำ%เกลือโซเดียมที่สูงขึ้น
ตารางที่ 3 ผลกำรวัดค่ำควำมนำไฟฟ้ำเฉลี่ยจำกเครื่องต้นแบบเทียบกับค่ำ % เกลือโซเดียมเริ่มต้น (10.56%
ในคนอร์ซุปก้อนรสซุปต้มยำ, 8% ในคนอร์ซุปก้อนรสซุปหมู) และตัวอย่ำงจำกกำรเจือจำงด้วยน้ำเปล่ำ
ประเภทอำหำร
% เกลือโซเดียมจำก ค่ำควำมนำไฟฟ้ำเฉลี่ย
กำรเจือจำง
จำกเครื่องต้นแบบ
0.00
30.19
0.13
318.60
คนอร์ซุปต้มยำ
0.66
413.40
1.32
448.30
2.64
454.20
5.28
454.30
10.56
550.40
0.00
29.00
0.10
302.90
คนอร์ซุปหมู
0.50
392.70
1.00
426.30
2.00
439.70
4.00
424.60
8.00
482.60
รูปที่ 11 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ค่ำ%เกลือโซเดียมและค่ำควำมนำไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรวัดด้วย
เครื่องต้นแบบในสำรละลำยเกลือและอำหำรแต่ละประเภท ผลปรำกฏว่ำค่ำควำมนำไฟฟ้ำในตัวอย่ำงอำหำรใน
แต่ละประเภทมีค่ำใกล้เคียงกันยกเว้นสำรละลำยเกลือ ซึ่งกรำฟควำมสัมพันธ์ของค่ำควำมนำไฟฟ้ำและค่ำ%
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เกลือโซเดียมในอำหำรมีควำมอิ่มตัวของข้อมูลเมื่อเทียบกับสำรละลำยเกลือ กำรอิ่มตัวของข้อมูลส่งผลให้ระบบ
ไม่สำมำรถคำนวณหำค่ำ %เกลือโซเดียมที่มีค่ำมำกกว่ำจุดอิ่มตัวได้

ค่าความนาไฟฟ้ าจากเครื่ องตั้นแบบ

500.00

400.00

300.00

เกลือ
คนอร์ ซปุ หมู
คนอร์ ซปุ ต้ มยา
ต ้ายาไก่ avg
เทโพ avg
ซุปหมู avg
เขียวหวานหมู avg

200.00

100.00

0.00
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

% เกลือโซเดียม

รูปที่ 11 กรำฟควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ค่ำ%เกลือโซเดียมและค่ำควำมนำไฟฟ้ำที่ได้จำกกำรวัดด้วย
เครื่องต้นแบบในสำรละลำยเกลือและอำหำรแต่ละประเภท
สำเหตุของกำรอิ่มตัวของข้อมูลอำจเกิดจำกตัวอย่ำงอำหำรมีส่วนประกอบที่หลำกหลำยมำกกว่ำ
สำรละลำยเกลือ อีกหนึ่งสำเหตุอำจเกินจำกข้อจำกัดของเครื่องวัดควำมเค็มต้นแบบที่ได้พัฒนำขึ้นเนื่องจำก
เครื่องต้นแบบได้ถูกพัฒนำให้สำมำรถวัดค่ำควำมเค็มในย่ำนของควำมเค็มคอนข้ำงกว้ำง (0-20%) ส่งผลให้ค่ำ
ควำมเค็มในย่ำนต่ำมีโอกำสเกิดควำมผิดพลำดและเกิดกำรอิ่มตัวของข้อมูลได้
ผู้พัฒนำจริงได้ปรับเปลี่ยนวงจรไฟฟ้ำเพื่อปรับปรุงควำมแม่นยำของกำรวัดค่ำควำมเค็มในย่ำน%เกลือ
โซเดียมต่ำด้วยกำรเพิ่มขนำดแรงดันไฟฟ้ำในกำรกระตุ้นและเพิ่มอัตรำขยำย ทำให้ข้อมูลที่ได้มีควำมชัดเจนขึ้น
นอกจำกนี้ผู้พัฒนำได้ปรับเปลี่ยนค่ำระดับหน้ำยิ้มให้เหมำะสมกับ%เกลือโซเดียมที่ร่ำงกำยต้องกำรดัง
แสดงในตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 4 ระดับหน้ำยิ้มที่แสดงบนเครื่องวัดควำมเค็มต้นแบบในช่วง %เกลือโซเดียมต่ำงๆ
%เกลือโซเดียม
<0.625

ระดับหน้ำยิ้ม

0.626 – 0.750
> 0.750

4. Prototype 5
เครื่ องวัดเค็ม Prototype 5 ได้มีการพัฒ นาต่อยอดโดยมุ่งเน้นการออกแบบที่ เอื้ อต่อการผลิ ตจานวนมาก (mass
production) และพัฒนาความเม้นยาในย่านการตรวจจับที่จาเพาะมากขึ้นซึ่ งอยูใ่ นช่วง 0-2 %เกลือโซเดียม โดยมีการปรับ
รู ปลักษณ์ภายนอกและชิ้นส่ วนฝาปิ ดถ่านใหม่โดยให้ลกั ษณะกลมกลืนเป็ นชิ้นเดียวกับตัวโครงสร้างเพกเกจหลัก โดยฝาปิ ด
ถ่านมีลกั ษณะแนวยาวมีชิ้นส่วนสาหรับสอดล็อคด้านหนึ่งประกอบเข้าส่วนหลังของตัวเพกเกจหลักและขันน็อตจับยึด

รู ปที่ 12 การปรับปรุ งรู ปแบบโพรบวัดสัญญาณ
บอร์ ดวงจรไฟฟ้ ามีการพัฒนาเพิ่มเต็มในส่วนของหน้ าจอแสดงผลที่จากเดิมใช้ ชุดโมลดูลสาเร็ จรูปดังแสดง ซึ่งมี
ขนาดใหญ่และมีระยะสูงจากบอร์ ดวงจรหลักส่งผลให้ เพกเกจหรื อขนาดโดยรวมของเครื่ องมีความหนาที่มาก อีกทัง่ ชุดโมล
ดูลหน้ าจอแสดงผลมีราคาแพงและไม่เหมาะสาหรับการนาไปประกอบในไลน์ผลิตจริ ง ทังนี
้ ้ทีมวิจัยจึงได้ ออกแบบวงจร
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สาหรับ การเชื่ อมต่อการทางานของหน้ าจอแสดงผลและจัดวางอุปกรณ์ ย่อยต่างๆของหน้ าจอแสดงผลในตาแหน่งที่
เหมาะสม ส่งผลให้ บอร์ ดวงจรโดยรวมมีความหนาที่ลดลง นอกจากนี ้ยังได้ มีการออกแบบการจัดวางตาแหน่งถ่านจาก
ด้ านบนให้ อยูด่ ้ านล่างโดยสอดคล้ องกับตาแหน่งฝาปิ ดถ่านบริ เวณด้ านหลังอีกด้ วย

รู ปที่ 13 ลักษณะค่าความเปลี่ยนแปลงที่อ่านได้จากโพรบเทียบกับค่าความเค็ม (% เกลือ)
โพรบวัดสัญญาณได้ ถกู ปรับรู ปแบบจากเดิมที่มีลกั ษณะแท่งวงรี ที่หน้ าตัดส่วนปลายมีขวโพรบนู
ั้
นขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์ กลางประมาณ 3 มม. จานวน 2 โพรบวางห่างกันเป็ นระยะโดยประมาณ 8 มม. ให้ มีลกั ษณะเป็ นแท่งกลมปลาย
แหลมดังแสดงในรู ป ที่ 12 (ขวา) ที่มี ขวหนึ
ั ้ ่งอยู่ที่ส่วนปลายและมีอีกขัวหนึ
้ ่งที่มีลกั ษณะวงแหวนวางตัวตามแนวแกน
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เดียวกัน โดยห่างกันประมาณ 1 มม. ซึง่ วัสดุที่ใช้ มีลกั ษณะเคลือบด้ วยทองเช่นเดียวกันกับรูปแบบก่อนหน้ า การปรับปรุ ง
ในส่วนนี ้ช่วยให้ ง่ายต่อการทาความสะอาดหัวโพรบมากยิ่งขึ ้น ซึง่ จากเดิมโพรมจะมีบริ เวณที่เป็ นขอบมุมที่ยากต่อการเช็ด
ทาความสะอาด นอกจากนี ้ยังลดต้ นทุนและขันตอนในการประกอบอี
้
กด้ วย
นอกจากการปรับปรุ งรู ปแบบโพรบวัดสัญญาณให้มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการทาความสะอาด ค่าความเปลี่ยนแปลงที่
อ่านได้จากโพรบแบบใหม่น้ นั มีคา่ ความสัมพันเชิงเส้นตรงกับค่าความเค็มสูงขึ้นอีกด้วยดังแสดงในรู ปที่ 13 จากเดิมความ
เปลี่ยนแปลงที่อ่านได้น้ นั มีความสัมพันแบบไม่เป็ นเส้นตรง (รู ปที่ 8) ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสมการอนุพนั ดังแสดงใน
สมการที่ 1 ซึ่งมีความซับซ้อนและใช้เวลาในการประมวลผลนานกว่าสมการเส้นตรง รู ปที่ 13 (บน) แสดงให้เห็นว่า ค่า
ความเปลี่ยนแปลงที่อ่านได้มีความสัมพันเชิงเส้นกับค่าความเค็มในช่วง 0-1.5% ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสมการเส้นตรงที่
1 ดังแสดงในรู ปที่ 11 (ล่าง), y = (2.45×10-3)x -0.13 และค่าความเปลี่ยนแปลงที่อ่านได้มีความสัมพันเชิงเส้นกับค่าความเค็ม
ในช่วง 1.5-3% ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสมการเส้นตรง 2, y = (37.5×10-3)x -23.29 โดยสมการเส้นตรงทั้งสองนี้มีจุดตัด
ซึ่งสามารถคานวนหาได้จากการแก้สมการหาค่า x ที่ทาให้เกิดค่า y เท่ากัน

รูปที่ 14 การใช้ งานเครื่ องวัดเค็ม CHEM METER

5. วิ ธีใช้งาน เครื่องวัดความเค็ม CHEM METER
การใช้ งานเครื่ องวัดเค็ม CHEM METER สามารถทาได้ โดยง่าย โดยจุ่มปลายหัวโพรบที่มีลกั ษณะโลหะสีทองลง
ไปในอาหารที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลวดังแสดงในรูปที่ 14 โดยไม่ควรจุ่มลึกเกินไปหรื อไม่ควรจุ่มจนกระทัง่ ตัวกล่องเพกเกจ
หลักสัมพัสนา้ ไม่ควรใช้ วัดอาหารในขณะร้ อนเนื่องจากอุณ มิเป็ นอีกหนึ่งตัวแปลที่ส่งผลค่าที่อ่านได้ จากเครื่ องมีค่าที่
ผิดเพี ้ยนไปจากความเป็ นจริ ง แนะนาให้ วดั อาหารขณะอุณภูมิห้อง เมื่อจุ่มโพรบในอาหารแล้ วจากนันกดปุ่
้
มเปิ ดเครื่ องค้ าง
ได้ เมื่อต้ องการวัดค่า พร้ อมกับอ่านค่า % ความเค็มและลักษณะการแสดงใบหน้า บนหน้าจอ เครื่ องจะดับลงหลังจากปล่อย
นิ้วมือจากปุ่ มเปิ ดเครื่ อง หลังจากการวัดค่าความเค็มในอาหารแต่ละครั้งควรทาความสะอาดหัวโพรบด้วยน้ าสะอาดแล้วใช้
ทิชชูเช็ดให้แห้ง หรื อใช้ทิชชูเปี ยกเช็ดทาความสะอาด ในกรณี มีคราบไขมันสามารถใช้น้ ายาล้างจานทาความสะอาดหัวโพ
รบได้
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6. คาแนะนาสาหรับการบริ โภค
ตารางที่ 5 แสดงหน่วยบริ โภคที่แนะนาต่อค่าความเค็มที่วดั ได้โดยค่าต่อหน่อยบริ โภคที่แนะนานี้มาจากข้อสรุ ปใน
ที่ประชุมเคลื่อข่ายลดเค็ม ซึ่งกรณี บุคคลทัว่ ไปที่ใช้เครื่ องวัดเค็มสามารถเข้าใจโดยง่ายด้วยการดูกราฟฟิ คแสดงสี หน้าเช่น
ลักษณะใบหน้ายิม้ (น้อยกว่า 0.7% NaCl) แนะนาให้ทานได้ตามปริ มาณที่สมควรมากกว่า 13 ช้อนโต๊ะหรื อมากกว่า 200
มิลลิลิตร ลักษณะใบหน้าบึงขั้นต้น (ระหว่าง 0.7-0.9% NaCl) แนะนาให้ทานได้ในช่วง 10-13 ช้อนโต๊ะหรื อในช่วง 150200 มิลลิลิตร หากลักษณะใบหน้าบึงมาก (มากกว่า 0.9% NaCl) แนะนาให้ทานปริ มาณน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้โดยไม่เกิน
10 ช้อนโต๊ะหรื อน้อยกว่า 150 มิลลิลิตร
ตารางที่ 5 หน่วยบริ โภคที่แนะนาต่อค่าความเค็มที่วดั ได้

ค่าเปอร์เซ็นที่อ่านได้สามารถคานวนย้อนกลับหาค่าปริ มาณเกลือโซเดียม (NaCl) และ โซเดียม (Na) ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปริ มาณเกลือโซเดียม (NaCl) และ โซเดียม (Na)เทียบกับค่าเปอร์เซ็น
%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

NaCl (g/ml)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0

Na (g/ml)
0.0000
0.0786
0.1573
0.2360
0.3146
0.3933
0.4720
0.5507
0.6293
0.7080
0.7867
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7. การเปลี่ยนแบตเตอรี่
หากหน้าจอแสดงคาว่า "batt!!" แจ้งเตือนให้เปลี่ยน แบตเตอรี่ ขนาดแบตเตอรี่ ที่ใช้คือ ถ่านกระดุม CR2032 หาซื้อ
ได้ที่ 7-11 หรื อร้านค้าทัว่ ไป ซึ่งวิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถทาได้โดยการใช้ไขควงหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายน็อตยึดฝา
ถ่านจากนั้นเปิ ดฝาถ่านจะเห็นถ่านจานวน 3 ก้อน สามารถนาถ่านออกจากรางถ่านได้ดว้ ยมือหรื องัดด้วยไขควงดังแสดงใน
รู ปที่ 15

รู ปที่ 15 ส่วนขยายแสดงวิธีการเปลี่ยนถ่านเครื่ องวัดความเค็ม CHEM METER

8. การสอบเทียบเครื่อง CHEM METER
การสอบเทียบเครื่ องสามารถทาได้เบื้องต้นด้วยการวัดค่าเทียบกับน้ าเกลือมาตราฐาน 0.9% ทั้งนี้แนะนาให้ปรับตั้ง
ค่าเครื่ อง หากค่าที่วดั ได้จาก CHEM METER มีค่ามากกว่า ± 0.1 % จากน้ าเกลือมาตราฐาน (0.9%)

รู ปที่ 16 วิธีการปรับค่าเครื่ อง
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การปรับปค่าเครื่ องสามารถทาได้ขณะกดปุ่ มเปิ ดเครื่ องวัดค่าในน้ าเกลือมาตราฐาน โดยใช้ไขควงหมุนตามเข็ม
หรื อทวนเข็มเพื่อเพิ่มหรอลดค่าจากค่าที่คลาดเคลื่อนสู่ค่า 0.9% โดยการหมุนไขควงนั้นจะปรับค่าความต้านทานภายในดัง
แสดงในรู ปที่ 16 การปรับค่าเครื่ องจะเสร็ จสิ้นเมือค่าที่ได้จากการปรับขณะวัดในน้ าเกลือมาตรฐานมีค่าใกล้เคียง 0.9%

7. ข้อควรระวัง
- ไม่ควรจุ่มเครื่ อง CHEM METER ทิ้งไว้ในอาหาร
- ไม่ควรวัดอาหารร้อน ใช้วดั อาหาร ณ อุณหภูมิหอ้ งเท่านั้น
- ห้ามแช่เครื่ อง CHEM METER ในน้ า
- หลีกเลี่ยงการกระแทกบริ เวณปลายโลหะสี ทอง
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รายละเอียดการพัฒนาแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ
1. บทนา
โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงถูกนำมำใช้เป็นส่วนประกอบในอำหำรหลำกหลำยชนิด ทั้งในรูปกำร
ปรุงรสเพื่อให้ได้รสชำติชวนรับประทำน
หรือนำมำใช้ในกำรถนอมอำหำรเพื่อยืดระยะเวลำกำรเก็บรักษำ
อย่ำงไรก็ตำมมีรำยงำนและผลกำรทดลองบ่งบอกถึงโทษของกำรบริโภคเกลือในปริมำณสูง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ
ควำมสัมพันธ์ที่แปรตำมกันระหว่ำงปริมำณโซเดียมคลอไรด์กับอำกำรควำมดันโลหิตสูง และผลกำรศึกษำที่
แสดงให้เห็นว่ำกำรลดปริมำณเกลือที่ปริโภคจะช่วยลดควำมดันโลหิตในผู้ป่วยได้ นอกจำกนี้กำรบริโภคโซเดียม
คลอไรด์ในปริมำณสูงยังมีผลต่อโรคกระดูกพรุน หลอดเลือดสมอง ภำวะไตเสื่อมและไตวำย มะเร็งกระเพำะ
อำหำร และโรคหอบหืด ในประเทศไทยปัญหำที่พบมำกจำกกำรบริโภคเกลือในปริมำณสูงคือกำรทำงำนของไต
ที่ลดลงและกำรเสื่อมสภำพ ดังนั้นกำรวิเครำะห์ปริมำณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในปัสสำวะบ่งบอกควำมผิดปกติ
ในกำรทำงำนของไตได้ ในปัจจุบันจึงมีควำมต้องกำรชุดตรวจหรือวิธีกำรตรวจวิเครำะห์ที่ใช้งำนง่ำย สะดวก
และที่สำคัญคือรำคำกำรวิเครำะห์ต่ำเพื่อให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง
กำรวิเครำะห์อำจอยู่ในรูปแบบกำรคัดกรองเบื้องต้น เพื่อทรำบถึงควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคต่ำงๆ
ด้วยเหตุข้ำงต้นจึงเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำชุดตรวจอย่ำงง่ำยสำหรับวิเครำะห์ปริมำณโซเดียมคลอไรด์
ในปัสสำวะ เพื่อใช้ในกำรคัดกรองผู้มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคที่เป็นผลจำกกำรบริโภคโซเดียมคลอไรด์ปริมำณ
สูง โดยเฉพำะโรคไตซึ่งจัดว่ำเป็นปัญหำทำงสำธำรณสุขที่สำคัญของประชำกรในประเทศ ชุดตรวจดังกล่ำวอยู่
ในรูปกระดำษทดสอบที่ทำปฏิกิริยำกับโซเดียมคลอไรด์ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยอ่ำนผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสี
ที่มีระดับควำมเข้มแปรตำมปริมำณโซเดียมคลอไรด์ในตัวอย่ำงปัสสำวะ ประเด็นสำคัญประกำรหนึ่งของกำร
พัฒนำชุดตรวจที่ควรกล่ำวถึงในที่นี้คือ มีรำยงำนว่ำปริมำณโซเดียมและคลอไรด์ในปัสสำวะจะมีควำมสัมพันธ์
กันอย่ำงมีนัยสำคัญ [8] ดังนั้นจึงสำมำรถใช้กำรวิเครำะห์ปริมำณคลอไรด์ซึ่งทำได้ง่ำยกว่ำเป็นดัชนีบ่งชี้ปริมำณ
โซเดียมหรือโซเดียมคลอไรด์ที่มีในปัสสำวะได้เช่นกัน ปัจจุบันมีกำรผลิตชุดทดสอบโซเดียมคลอไรด์โดยใช้กำร
วัดคลอไรด์ออกจำหน่ำยในเชิงพำณิชย์จำนวนหนึ่ง ตัวอย่ำงเช่น ชุดทดสอบยี่ห้อ Saltesmo ผลิตในประเทศ
เยอรมนี ใช้กำรตรวจวัดไอออนเฮไลด์ ซึ่งเกิดจำกปฏิกิริยำระหว่ำงเฮไลด์ไอออนในโซเดียมคลอไรด์กับ
สำรประกอบเกลือเงิน (silver salt) ซึ่งเป็นสำรมีสี ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสีที่จะจำงลงเป็นลำดับเมื่อควำม
เข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์หรือคลอไรด์ไอออนในตัวอย่ำงมีปริมำณมำกขึ้น Saltesmo ตอบสนองต่อโซเดียม
คลอไรด์ช่วงควำมเข้มข้น 0.25-5 กรัมต่อลิตร มีรำคำ 1 กล่องหรือ 30 ชิ้น รำคำ 4,600 บำท หรือเฉลี่ย
ประมำณ 150 บำทต่อกำรวัด 1 ตัวอย่ำง ขณะที่รำคำขำยทำงเว็บไซต์ต่ำงประเทศมีรำคำประมำณ 75-90
เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือประมำณ 2,300 บำท ไม่รวมค่ำจัดส่ง นอกจำกนี้ยังมียี่ห้ออื่นๆเช่น Uropaper จำก

16

ประเทศญี่ปุ่น Merckoquant และ Quantofox ที่เป็นผลิตภัณฑ์จำกเยอรมนี ทั้งหมดนี้มีจำหน่ำยทำงเว็บไซต์
แต่ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย รำคำขำยประมำณ 50-100 บำทต่อกำรวัด 1 ตัวอย่ำง จำกข้อมูล
เบื้องต้นจะเห็นได้ว่ำรำคำจำหน่ำยของชุดตรวจโซเดียมคลอไรด์มีรำคำสูง
ดังนั้นหำกสำมำรถพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตชุดตรวจขึ้นได้ภำยในประเทศ
จะช่วยลดกำรนำเข้ำและเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของ
ประชำกรในประเทศทำงหนึ่ง
สืบเนื่องจำกรำยงำนกำรพัฒนำชุดตรวจควำมเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ในปัสสำวะฉบับก่อนหน้ำนี้ได้
กล่ำวถึงวิธีกำรพัฒนำชุดตรวจควำมเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์โดยใช้กำรวัดคลอไรด์ ด้วยเทคนิคคัลเลอริเมทริก
(colorimetric method) หลักกำรโดยทั่วไปคือกำรใช้สำรเคมีที่ทำให้เกิดปฏิกิริยำกับคลอไรด์ และเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงตะกอนของสำรประกอบ กำรเปลี่ยนแปลงสีของสำรแขวนลอย ซึ่งสำรเคมีที่ใช้ในกำรพัฒนำแผ่น
ตรวจวัดต้นแบบดังเกล่ำวคือ สำรเคมีซิลเวอร์ไนเตรท (silver nitrate) ร่วมกับไดคลอโรฟลูออเรสซีน
(dichlorofluorescein) โดยได้มีกำรศึกษำปฏิกิริยำระหว่ำง silver nitrate/dichlorofluorescein/sodium
chloride และกำรหำควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของ dichlorofluoroscein สำหรับกำรตรวจวัดควำมเข้มข้น
ของไอออนคลอไรด์ในตัวอย่ำง
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ
กำรไตเตรทไอออนคลอไรด์โดยสำรละลำยซิลเวอร์ไนเตรท
และมี
fluorescein ทำหน้ำที่เป็น adsorption indicator ตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์จะเกิดขึ้นเมื่อไตเตรทถึงจุด
สมมูลย์ จำกนั้นตะกอนดังกล่ำวจะดูดซับไอออนของ fluorescein ที่อยู่ในสำรละลำย และเกิดกำรฟอร์มตัว
ของ silver fluoresceinate ทีม่ ีสีแดงเข้ม ด้วยหลักกำรกำรไตเตรทข้ำงต้น สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับกำร
สร้ำงชุดตรวจเฮไลด์ไอออนหรือโซเดียมคลอไรด์ โดยกำรตรึงสำรสองชนิดดังกล่ำวบนกระดำษกรองที่มีขนำดรู
และควำมหนำที่เหมำะสม เมื่อมีตัวอย่ำงเฮไลด์หรือในที่นี้คือคลอไรด์ทำปฏิกิริยำกับสำรประกอบเกลือไนเตรท
หรือโครเมท จะเกิดตะกอนและกำรดูดซับสีทำให้สีบนกระดำษกรองเปลี่ยนแปลงไป หรือมีกำรbleaching สี
ของสำรถูกฟอกเป็นวงขำวที่มีขนำดแตกต่ำงกัน ขึ้นกับปริมำณของเฮไลด์หรือโซเดียมคลอไรด์ที่มีในตัวอย่ำง
ดังรูปที่ 1

รูปที่ 20 กระดำษที่เคลือบสำรผสม silver nitrate และ dichlorofluoroscein ก่อนทดสอบ (รูปซ้ำย)
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หลังทดสอบโดยหยดสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ (รูปขวำแถวบน) และ น้ำกลั่น (รูปขวำแถวล่ำง)
ในรำยงำนฉบับดังกล่ำวยังได้มีกำรทดลองหำควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของ silver nitrate และ
dichlorofluoroscein เพื่อใช้ในกำรตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ที่มีควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน โดยพบว่ำกระดำษ
ทดสอบโซเดียมคลอไรด์เตรียมที่ขึ้นจำก 0.5 โมลำร์ silver nitrate และ 3% dicholorofluoroscein
สำมำรถตรวจวัดสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ในช่วงควำมเข้มข้น 0.05% - 1% ปริมำตร/ปริมำตร โดยจะ
สังเกตเห็นตะกอนสีขำวที่มีขนำดแปรตำมควำมเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 21 กระดำษทดสอบโซเดียมคลอไรด์ก่อนหยด
และหลังจำกหยดสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ควำมเข้มข้น 0.05%, 0.25% และ 0.5%
อย่ำงไรก็ตำมปัญหำที่เกิดกับแผ่นตรวจวัดควำมเข้มข้นดังกล่ำวคือ ปริมำณของตะกอน Silver
chloride สีขำวที่เกิดขึ้นบนกระดำษกรองไม่สม่ำเสมอ ทำให้กำรอ่ำนผลควำมเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ทำได้
ยำก จึงนำไปสู่กำรพัฒนำต้นแบบที่จะกล่ำวในรำยงำนฉบับนี้
2. วิธีการศึกษา และผลการศึกษา
2.1 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของ silver nitrate/dichlorofluoroscein/sodium
chloride
กำรพัฒนำแผ่นตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์โดยใช้หลักกำรไตเตรท โดยมี dichlorofluoroscein เป็น
indicator ดังนั้นควำมเข้มข้นของ silver nitrate และ ควำมเข้มข้นของ sodium chloride จึงมี
ควำมสัมพันธ์กัน อย่ำงไรก็ตำมกำรสังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงไปของกระดำษกรองและกำรสังเกตปริมำณตะกอนสี
ขำวของ silver chloride ที่เกิดขึ้น ด้วยตำเปล่ำทำได้ยำก และสำมำรถเกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ง่ำย ดังนั้น
กำรศึกษำควำมเข้มข้นที่จุดสมมูลย์ (equivalence point) ของ silver nitrate กับ sodium chloride
เพื่อให้เห็นสีที่เปลี่ยนแปลงไปที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ จึงมีควำมเป็นไปได้ที่จะนำมำใช้เพื่อใช้วัดควำมเข้มข้นของ
sodium chloride
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2.2 สำรเคมีและวิธีเตรียมสำรเคมี
1. silver nitrate ควำมเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 โมลำร์ เตรียมในน้ำกลั่นปรำศจำก
ไอออน
2. เตรียม dichlorofluoroscein (3 %w/v) น้ำหนัก 0.003 กรัมในเอทธำนอลปริมำตร 60
ไมโครลิตร ผสมกับน้ำกลั่น 40 ไมโครลิตร
3. sodium chloride ควำมเข้มข้นต่ำงๆในช่วง 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 กรัมต่อลิตร.
2.3 ผลกำรศึกษำ
จำกกำรทดลองพบว่ำ
1. กระดำษกรองที่หยดสำรละลำย 3 % Dichlorofluoroscein ใน 0.1 M AgNO3 เกิดกำรเปลี่ยน
สีจำกสีชมพูเป็นสีเหลือง เมื่อจุ่มลงในสำรละลำย NaCl ควำมเข้มข้น ตั้งแต่ 2.5 g/l ขึ้นไป
2. กระดำษกรองที่หยดสำรละลำย 3 % Dichlorofluoroscein ใน 0.2 M AgNO3 เกิดกำรเปลี่ยนสี
จำกสีชมพูเป็นสีเหลือง เมื่อจุ่มลงในสำรละลำย NaCl ควำมเข้มข้น ตั้งแต่ 5 g/l ขึ้นไป หำกควำม
เข้มข้นน้อยกว่ำ 5 g/l จะไม่เกิดสีเหลือง
3. สำรละลำย 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 M AgNO3 ให้กำรตอบสนองต่อ NaCl ที่ควำมเข้มข้น 7.5, 10,
12.5 และ 15 g/l เช่นเดียวกับข้อ 2

3.การผลิตแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์
เมื่อได้ควำมเข้มข้นที่จุดสมมูลย์ (equivalence point) ของ silver nitrate กับ sodium chloride
แล้ว จึงนำควำมเข้มข้นที่จุดสมมูลย์นั้นมำใช้ในกำรผลิตแผ่นตรวจวัดควำมเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ดังต่อไปนี้

การใช้งานแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์
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ตารางเปรียบเทียบความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์

3.1 สรุปผลกำรศึกษำ
กระดำษทดสอบโซเดียมคลอไรด์เตรียมขึ้นจำก silver nitrate และ dichloroflorosceine ควำมเข้มข้น 0.1 0.5 โมลำร์ และ 3% ตำมล ำดั บ เมื่ อเตรี ย มสำรละลำยผสมของสำร 2 ชนิ ด ดังกล่ ำว จึงหยดสำรละลำย
ปริมำตร 20 ไมโครลิ ตร บนกระดำษกรอง หลั งจำกกำรอบแห้ ง สำมำรถนำกระดำษทดสอบมำใช้กับกำร
ตรวจวัดสำรละลำยโซเดียม จะสังเกตเห็นกำรเปลี่ยนสีจำกสีชมพูอมม่วงไปเป็นสีเหลือง จำกกำรทดสอบพบว่ำ
กระดำษทดสอบดังกล่ำวตอบสนองต่อสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ในช่วงควำมเข้มข้นตั้งแต่ 2.5 – 12.

4. ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
กระดำษทดสอบโซเดียมคลอไรด์เตรียมขึ้นจำก Silver nitrate และ dichlorofluoroscein ควำม
เข้มข้น 0.1 - 0.5 โมลำร์ และ 3% ตำมลำดับ เมื่อเตรียมสำรละลำยผสมของสำร 2 ชนิดดังกล่ำว จึงหยด
สำรละลำยปริมำตร 20 ไมโครลิตร บนกระดำษกรอง หลังจำกกำรอบแห้ง สำมำรถนำกระดำษทดสอบมำใช้
กับกำรตรวจวัดสำรละลำยโซเดียม จะสังเกตเห็นกำรเปลี่ยนสีจำกสีชมพูอมม่วงไปเป็นสีเหลือง จำกกำร
ทดสอบพบว่ำกระดำษทดสอบดังกล่ำวตอบสนองต่อสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ในช่วงควำมเข้มข้นตั้งแต่ 2.5
– 12.5 กรัมต่อลิตร
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หลังจำกนำไปทดลองกับตัวอย่ำงปัสสำวะ พบว่ำ
1. สีของกระดำษทดสอบ

สำมำรถเปลี่ยนสีกลับจำกสีเหลืองเป็นสีชมพูได้หลังจำกทดสอบกับ

ตัวอย่ำงแล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกระดำษทดสอบให้สีของกระดำษทดสอบเป็นสีเหลือง
คงที่หลังจำกเกิดปฏิกิริยำ
2. เนื่องจำกที่ควำมเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่ใกล้เคียงกันจะทำให้กระดำษเปลี่ยนสีได้
เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรระบุเป็นช่วงควำมเข้มข้นแทนกำรระบุเจำะจงควำมเข้มข้น
นอกจำกนั้นกำรผลิตกระดำษทดสอบโซเดียมคลอไรด์ด้วยวิธีกำรหยดสำรละลำย Silver nitrate กับ
Dichlorofluoroscein ลงบนกระดำษเป็นกระบวนกำรที่ใช้เวลำนำน และไม่เหมำะสมในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีไปสู่ภำคอุตสำหกรรม
จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิตใหม่เป็นกระบวนกำรชุบกระดำษใน
สำรละลำยแทน ซึ่งจะมีกำรอธิบำยในส่วนต่อไป
4.1. วิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ
การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่ของสารละลาย AgNO3 กับสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ
สมมุติฐาน
ควำมเข้มข้นของสำรละลำย AgNO3 จะจำเพำะต่อควำมเข้มข้นของสำรละลำยคลอไรด์ และทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนสีที่จุดสมมูลย์ ควำมเข้มข้นที่จุดสมมูลระหว่ำง AgNO3 และสำรละลำยคลอไรด์มีต่อไปนี้
• 0.0282 M AgNO3 สมมูลกับ 1.65 g/l Cl• 0.0563 M AgNO3 สมมูลกับ 3.30 g/l Cl• 0.1127 M AgNO3 สมมูลกับ 6.60 g/l Cl• 0.1690 M AgNO3 สมมูลกับ 9.90 g/l Cl• 0.2254 M AgNO3 สมมูลกับ 13.20 g/l Cl-

4.2 สำรเคมีและวิธีเตรียมสำรเคมี
4. silver nitrate ควำมเข้มข้น 0.0282, 0.563, 0.1127, 0.1690 และ 0.2254 M เตรียมในน้ำ
กลั่นปรำศจำกไอออน
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5. เตรียม dichlorofluoroscein (3 %w/v) น้ำหนัก 0.003 กรัมในเอทธำนอลปริมำตร 60
ไมโครลิตร ผสมกับน้ำกลั่น 40 ไมโครลิตร
6. sodium chloride ควำมเข้มข้น 1.65, 3.30, 6.60, 9.90 และ 13.20 กรัมต่อลิตร
4.3 ขั้นตอนกำรทดลอง
1. เตรียมสำรละลำย AgNO3 แต่ละควำมเข้มข้น ปริมำณ 4.850 ml
2. ผสมสำรละลำย Dichlorofluoroscein (DF) 150 l ลงในสำรละลำย AgNO3
3. ชุบกระดำษกรองในสำรละลำย AgNO3 และDF เป็นระยะเวลำ 10 วินำที และนำไปอบเป็นระยะเวลำ
25 นำที
4. ตัดกระดำษกรองที่อบแล้วเป็นชิ้นขนำด 3 มม. X 3 มม.
5. เตรียมสำรละลำย NaCl ควำมเข้มข้นต่ำงๆ (เตรียมจำก NaCl)
6. จุ่มกระดำษกรองลงในสำรละลำย NaCl เป็นเวลำ 10 วินำที
7. นำกระดำษกรองออกจำกสำรละลำยและซับสำรละลำยส่วนเกินออก
8. วำงกระดำษกรองทิ้งไว้ 1 นำที สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลง
9. บันทึกผลสีเหลืองที่เกิดขึ้นบนกระดำษกรอง

4.4 ผลกำรศึกษำ
[NaCl] (g/l)
[AgNO3]
10.7 11.5 12.3 13.1 14.0 14.8
(M)
0 0.82 1.65 2.47 3.30 4.12 4.94 5.77 6.59 7.42 8.24 9.06 9.89
1 4 6 8 1 2
0.0282

0 0.00

91.6
100 100 100
7

0.0563

0

33.3 66.6 91.6
100 100
3 7 7

0.1127

0

8.33 50

91.6
91.6
75
100 100
7
7
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0.1690

0

0.2254

0

33.3
66.6 66.6
91.6
50 50
75
100 100
3
7 7
7
91.6 33.3
91.6 91.6 83.3
50
100 100
7 3
7 7 3

หมายเหตุ บันทึกผลเป็น % จำกตัวอย่ำงทั้งหมด 12 ตัวอย่ำง
จำกผลกำรทดลองพบว่ำ
1.
กำรชุบกระดำษกรองในสำรละลำย AgNO3 และ DF สำมำรถใช้ในกระบวนกำรผลิตกระดำษทดสอบ
ควำมเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ได้ ทำให้ง่ำยและประหยัดเวลำในกำรผลิต
2.
กระดำษกรองทั้งหมดเปลี่ยนจำกสีชมพู เป็นสีเหลือง เมื่อควำมเข้มข้นของ NaCl มำกกว่ำควำม
เข้มข้นของ AgNO3 ที่ใช้ในกำรชุบกระดำษกรอง ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนที่ตั้งไว้
3.
สีของกระดำษทดสอบก็ไม่เกิดกำรเปลี่ยนเป็นสีชมพูกลับแม้จะทิ้งไว้เป็นเวลำนำน
ซึ่งกำรที่สีของ
กระดำษทดสอบไม่เปลี่ยนสีกลับเป็นสีชมพูเนื่องจำก Ag+ที่อยู่ในกระดำษกรองเกิดปฏิกิริยำกับ Cl- เกิดเป็น
ตะกอนของ silver chloride และไม่เหลือ Ag+ ในกระดำษอีก จึงไม่เกิดกำรรวมตัวกันของ silver body กับ
DF ที่จะทำให้เกิดสีชมพูเข้ม ดังนั้นกระดำษทดสอบจึงมีสีเหลืองของ DF เพียงสำรเดียว
4.
อย่ำงไรก็ตำมที่ควำมเข้มข้นของ NaCl ที่ต่ำกว่ำควำมเข้มข้นที่จุดสมมูล ยังพบกำรเปลี่ยนสีของ
กระดำษกรองเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกัน แต่จะพบในสัดส่วนที่น้อยกว่ำ ซึ่งอำจเป็นผลมำจำก
2.1

ปริมำณสำรละลำย AgNO3 ในแต่ละตัวอย่ำงไม่เท่ำกันทุกแผ่น

2.2

กำรละลำยของ DF ไปในสำรละลำย Cl- ทำให้ไม่เกิดตะกอนสีชมพูมำกเท่ำที่ควร

4.5 สรุปผลกำรศึกษำ
เมื่อทรำบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง ควำมเข้มข้นของ AgNO3 กับ ควำมเข้มข้นของ Cl- ในสำรละลำย จึง
สำมำรถ สำมำรถออกแบบกระดำษทดสอบควำมเข้มข้นของคลอไรด์ได้ดังนี้
Stirp [AgNO3]
level (M)
1

0.0282

[NaCl] (g/l)
0 - 1.6

1.6 – 3.30

3.30 - 5

5 – 10

10 – 11.5 มำกกว่ำ 11.5
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2

0.0563

3

0.1127

4

0.1690

5

0.2254

โดยที่แต่ละแถบของแผ่นตรวจวัดจะสำมำรถบอกช่วงควำมเข้มข้นของคลอไรด์ที่มีควำมแม่นยำ
มำกกว่ำ 90% หำกเกิดสีเหลืองขึ้นที่แถบใดก็จะสำมำรถบอกควำมเข้มข้นของคลอไรด์ในสำรละลำยได้อยู่
ในช่วงนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 0 – 1.6, 1.6 – 3.3, 3.30 - 5, 5 - 10 และ 10 -11.5 g/l ตำมลำดับ

5.ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2
กระดำษทดสอบโซเดียมคลอไรด์เตรียมขึ้นจำกสำร
Silver
nitrate
และ
Dichlorofluoroscein ที่ควำมเข้มข้นที่เหมำะสม เมื่อผสมสำรละลำยทั้ง 2 เข้ำด้วยกันแล้วจะได้
สำรละลำยสีเหลืองอมส้ม จำกนั้นจึงชุบกระดำษกรองลงในสำรละลำยที่ผสมไว้แล้ว อบกระดำษกรอง
ที่ชุบสำรเคมีจนแห้งก็จะได้แถบตรวจวัดควำมเข้มข้นของNaCl ในปัสสำวะ
เมื่อจุ่มแถบวัดควำมเข้มข้นลงในสำรละลำย NacCl แถบวัดควำมเข้มข้นจะเปลี่ยนสีจำกสี
เหลืองอมส้มกลำยเป็นสีชมพู
จำกกำรทดลองพบว่ำแถบตรวจวัดโซเดียมคลอไรด์ที่ผลิตสำมำรถ
ตรวจัวดควำมเข้มข้นของสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ได้อย่ำงแม่นยำ
5.1 สำรเคมีและวิธีเตรียมสำรเคมี
1.1 Silver nitrate
1.2 Dichlorofluoroscein
1.3 Absolute ethanol
1.4 Deioninzed water
ตารางที่ 1 ความเข้มข้นสารละลาย Silver nitrate และ Dichlorofluoroscein ที่ต้องเตรียม
NaCl (g/l)
AgNO3 (M) in 50% ethanol
Dichlorofluoroscein (M) in 100%
ethanol
2
0.0684
0.0050
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4
6
8
10

0.1368
0.2052
0.2734
0.3418

0.0100
0.0150
0.0200
0.0250

5.2 ขั้นตอนกำรทดลอง
1.5 เตรียมสำรละลำย silver nitrate และ dichlorofluoroscein ตำมตำรำงข้ำงต้น
1.6 ผสมสำรละลำยในอัตรำส่วน 1:1 (ตัวอย่ำง 2 ml silver nitrate ต่อ 2 ml
dichlorofluoroscein)
1.7 เทสำรละลำยลงในถำดสำหรับชุบกระดำษกรอง
1.8 ชุบกระดำษกรองลงในสำรละลำย และเมื่อสำรละลำยกระจำยทั่วทั้งแผ่นให้ยกออกทันที
ห้าม ทิ้งกระดำษกรองไว้ในถำด เพรำะจะเกิดกำรตกตะกอนและทำให้สำรละลำยกระจำยตัวไม่
สม่ำเสมอบนกระดำษกรอง
1.9 อบกระดำษกรองที่อุณหภูมิ 90 oC เป็นเวลำ 4 นำที หรือจนกระดำษกรองแห้งสนิท
1.10 ตัดกระดำษกรองให้ได้ขนำดที่เหมำะสมสำหรับกำรใช้งำน

ควำมเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (g/l)

5.3 ผลกำรศึกษำ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์
ในสารละลายและค่าที่อ่านได้จากแผ่นทดสอบ
12
10
8

6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

ค่ำที่อ่ำนได้จำกแผ่นทดสอบ (g/l)

รูปภาพที่ 1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ในสำรละลำยและค่ำที่อ่ำนได้จำก
แผ่นทดสอบ

12
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จำกกำรศึกษำพบว่ำค่ำที่อ่ำนได้จำกแผ่นทดสอบมีควำมสัมพันธ์กับควำมเข้มข้นของ
สำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ ดังนั้นวิธีกำรผสมสำรแล้วจึงชุบกระดำษกรองลงในสำรละลำยจึงสำมำรถ
นำมำใช้ในกำรผลิตแผ่นทดสอบโซเดียมคลอไรด์ได้
5.4 สรุปผลกำรศึกษำ
วิธีกำรชุบกระดำษกรองลงในสำรละลำยผสมระหว่ำง
Silver
nitrate
และ
Dichlorofluoroscein สำมำรถนำมำใช้ในกำรผลิตแผ่นทดสอบโซเดียมคลอไรด์ได้อย่ำงมีประสิทธ
ภำพ ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ในกำรผลิตในเชิงอุตสำหกรรมต่อไปได้ในอนำคต

รายละเอียดการผลิตแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ
1. วัสดุและสารเคมีที่ใช้
1.1 Silver nitrate (AgNO3)
1.2 Dichlorofluoroscein
1.3 Absolute ethanol
1.4 Deionized water
1.5 กระดำษกรอง Whatman number 4
1.6 กระดำษอำร์ทมัน
1.7 กำวสองหน้ำ
1.8 ซองฟอล์ย
1.9 ซองกันชื้น
2. วิธีการผลิตแถบตรวจวัด
2.1 เตรียมสำรละลำย silver nitrate และ dichlorofluoroscein ตำมตำรำงที่ 1
2.2 ผสมสำรละลำยในอัตรำส่วน 1:1 (ตัวอย่ำง 2 ml silver nitrate ต่อ 2 ml dichlorofluoroscein)
2.3 เทสำรละลำยลงในถำดสำหรับชุบกระดำษกรองชุบ
2.4 กระดำษกรองลงในสำรละลำย รอจนสำรละลำยแพร่ทั่วทั้งกระดำษแล้วยกออกจำกสำรละลำย
ห้ำม ทิ้งกระดำษกรองไว้ในถำด เพรำะจะเกิดกำรตกตะกอนและทำให้สำรละลำยกระจำยตัวไม่
สม่ำเสมอบนกระดำษกรอง
2.5 อบกระดำษกรองที่อุณหภูมิ 90 oC เป็นเวลำ 4 นำที หรือจนกระดำษกรองแห้งสนิท
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2.6 ตัดกระดำษกรองให้ได้ขนำดควำมกว้ำง 5 มิลลิเมตร
3. การประกอบแผ่นทดสอบและการบรรจุภัณฑ์
1. พิมพ์ลำยแผ่นทดสอบ (รูปภำพที่ 2) ลงบนวัสดุกันน้ำ เช่น แผ่นพลำสติก กระดำษอำร์ตมัน เป็นต้น
2. ติดกระดำษกำวสองหน้ำลงบนตำรำงที่ได้พิมพ์ไว้
3. ติดแถบตรวตจวัดลงบนตำรำงตำมค่ำควำมเข้มข้นที่ระบุไว้
4. ตัดแผ่นทดสอบให้ได้ขนำด กว้ำง 0.5 เซนติเมตร และยำว 7.5 เซนติเมตร
5. บรรจุแผ่นทดสอบพร้อมซองกันชื้นลงในถุงทึบแสงและปิดผนึกถุงด้วยเครื่องทำควำมร้อน

รูปภาพที่ 2 ตำรำงแผ่นทดสอบ

รูปภาพที่ 3 ภำพรวมกระบวนกำรผลิต
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รูปภาพ 4 สติ๊กเกอร์ที่ใช้บนซองบรรจุภัณฑ
ต้นทุนการผลิตการผลิตแผ่นตรวจวัดความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ
ต้นทุนผัน
แปร
วัตถุดิบ
silvernitrate
DF
Ethanol
(ml)
DI water
(ml)
Whatman
no.4
กระดำษ
อำร์ท
กำว 2 หน้ำ
ซองกันชื้น
ถุงฟอล์ย
สติ๊กเกอร์
ต้นทุนคงที่
อุปกรณ์

รำคำ

ปริมำณ

ปริมำณต่อหน่วย
1.74
0.30
10.00

จำนวนที่
ผลิตได้
14349.78
33233.63
100000.00

รำคำต่อ
หน่วย
0.38
0.26
0.00

5486.88
8758.40
26.33

25.00
10.00
1000.00

4.00

1000.00

10.00

100000.00

0.00

350.00

100.00

1.00

50000.00

0.01

5.00

1.00

1.00

111.00

0.05

5.00
1000.00
1000.00
3200.00

10.00
1000.00
1000.00
1000.00

0.17
1.00
1.00
1.00

6529.41
1.00
1.00
1000.00

0.00
1.00
1.00
3.20

จำนวนที่

รำคำต่อ

รำคำ
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เครื่องตัด
กระดำษ
เครื่องซีลถุง
ฟอล์ย

2400.00

ผลิตได้
1000.00

หน่วย
2.40

890.00

1000.00

0.89

จำนวนที่
ผลิตได้
1000.00

ค่ำแรงต่อ
หน่วย
3.94

รวม

13.13
บำท

ค่ำแรง
จำนวน
คนงำน

5.00

จำนวน ชม. ที่
ทำงำน
18.00

ค่ำแรงขึ้นต่ำ (350
บำท/8 ชม.)
43.75
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ดูแลเรื่องฮำร์ดแวร์และอัลกอริทึมของเครื่องตรวจวัดปริมำณควำมเค็มในอำหำร

นำงสำว อภิชญำ จิตรปัญญำ ดูแลเรื่องฮำร์ดแวร์และอัลกอริทึมของเครื่องตรวจวัดปริมำณควำมเค็มในอำหำร
นำย วัชระ สร้อยคำ

ดูแลเรื่องดัชนีและหลักกำรออกแบบเครื่องตรวจวัดปริมำณควำมเค็มในอำหำร

นำงสำว ทัศนีย์ พรมรักษำ ดูแลเรื่องกำรเงินโครงกำร

3. การกากับติดตาม และประเมินผลภายใน
ภำยในเวลำ 1 ปี ประเมินผลตำมตัวชี้วัดผลลัพธ์ดังนี้
1) ได้เครื่องวัดปริมำณโซเดียมคลอไรด์ด้วยหลักกำรวัดแบบ Conductivity
2) ได้แผ่นตรวจวัดโซเดียมคลอ

12 ตัวต้นแบบ

