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บทคัดย่อ
งำนวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรสังเครำะห์และหำประสิทธิภำพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล (MIPs)
โดยที่มีวำนิลลิน (Val) เป็นสำรต้นแบบ สังเครำะห์พอลิเมอร์ลอกเบบโดยใช้มอนอเมอร์หมู่ฟังก์ชัน ต่ำงชนิดกัน
และเอทิลีนไกคอลไดเมทำคริเลท (EGDMA) เป็นครอสลิงก์ โดยใช้วิธีพอลิเมอไรเซซันแบบตกตะกอนในตัวทำ
ละลำยแอซิ โ ตไนไตรล์ (ACN) ที่ อุ ณ หภู มิ 80 องศำเซลเซี ย ส เป็ น เวลำ 6 ชั่ ว โมง ศึ ก ษำพอลิ เ มอร์ ที่ มี
ประสิทธิภำพในกำรจับกับวำนิลลิน โดยศึกษำชนิดของมอนอเมอร์ที่เหมำะสม และศึกษำเวลำที่เหมำะสมใน
กำรดักจับกับสำรต้นแบบ ผลกำรทดลองพบว่ำมอนอเมอร์ที่เหมำะสมสำหรับกำรใช้เอทิลีนไกคอลไดเมทำคริ
เลทเป็นครอสลิงก์ คือ กรดเมทำคริลิก และพอลิเมอร์ลอกแบบมีประสิทธิภำพและมีควำมจำเพำะเจำะจงกับ
สำรต้นแบบสูงที่สุด เมื่อใช้เวลำในกำรจับกับสำรต้นแบบ 2 ชั่วโมง (%Bound=41.87%, α=6.21)
คำสำคัญ: วำนิลลิน พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล เอทิลีนไกลคอลไดเมทำคริเลท
Abstract
This research aims to evaluate the synthesis of molecularly-imprinted polymers
(MIPs) using vanillin (Val) as a template molecule. MIPs were synthesized by precipitation
polymerization using various functional monomers. Ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA)
was used as a crosslinker and polymerization was carried out at 80°C for 6 hours. The binding
efficiency, including the effects of different types of monomers and the binding times of
polymers, was studied. The results show that methacrylic acid qualifies as a suitable
functional monomer for synthesizing molecularly-imprinted polymers using ethylene glycol
dimethacrylate as a crosslinker. The highest binding efficiency and highest selectivity were
obtained when vanillin was used for 2 hours as a bound polymer (% bound=41.87%,
α=6.21).
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บทนำ
วำนิลลิน (vanilline; 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำผงแป้งหอม
เป็ น สำรที่ มี เ อกลั ก ษณ์ ค วำมหอมที่ มีร ำคำสู งที่ มี ค วำมส ำคั ญ ในกำรแต่ง กลิ่ น ในอำหำร ยำ น้ ำหอม หรื อ
ผลิตภัณฑ์ปรับแต่งกลิ่นต่ำง ๆ (Ibrahim et al., 2009) นอกจำกนั้นยังมีคุณสมบัติในกำรต้ำนเชื้อแบคทีเรีย
และต่อต้ำนภูมิแพ้ที่มีประสิทธิภำพช่วยในกำรยับยั้งกระบวนกำรอักเสบ (Wu et al., 2015) ซึ่งวำนิลลิน
สำมำรถพบได้ในธรรมชำติ โดยเป็นองค์ประกอบที่พบในสำรสกัดจำกเมล็ดวำนิลลำและยังคงมีในเมล็ดกำแฟ
และต้นสนจีน นอกจำกนั้นสำมำรถพบได้ในกัวอีคอล (guaiacol) หรือ ลิกนิน (lignin) ในเปลือกไม้หรือเนื้อไม้
(Yusof et al., 2014) โดยปกติวำนิลลินสังเครำะห์หรือเอทิลวำนิลลีน (ethyl vanilline) จะมีรำคำแพงกว่ำวำ
นิลลินที่ได้จำกธรรมชำติ และวำนิลลินสังเครำะห์จะให้กลิ่นหอมที่แรงกว่ำ ซึ่งปกติมีวิธีกำรสกัดที่ค่อนข้ำง
ยุ่งยำก ทำได้โดยกำรนำผลแก่ของวำนิลลำมำผ่ำนกระบวนกำรหมักหรือสกัดจำกลิกนินร่วมกับกำรตกผลึกใหม่
(recrystallization) (Wu et al., 2015) ซึ่งนอกจำกจะเป็นวิธีที่ยุ่งยำกแล้ว วิธีกำรดังกล่ำวยังทำให้ได้ปริมำณ
ของวำนิ ล ลิ น ที่ ส กั ดได้ น้ อ ย เนื่ อ งจำกมี สิ่ ง เจื อ ปนอยู่ม ำก ดัง นั้ น กำรประยุก ต์ ใช้ วิธี ก ำรสกั ด วำนิล ลิ นจำก
ธรรมชำติวิธีอื่นที่สะดวก รวดเร็ว และทำให้วำนิลลิน ที่สกัดได้มีควำมบริสุทธิ์จะทำให้เป็นประโยชน์เป็นอย่ำง
มำกในอุตสำหกรรมอำหำร
เทคนิคกำรลอกแบบโมเลกุล (molecular imprinting) หรือกำรสร้ำงต้นแบบโมเลกุล (molecular
templating) เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่ำสนใจในกำรประยุกต์ใช้ในกำรสกัดวำนิลลินในธรรมชำติ โดยเป็นเทคนิคที่
ทำกำรสั ง เครำะห์ ต ำแหน่ ง ตัว รั บ (receptor site) ภำยในเมทริ ก ซ์ พ อลิ เ มอร์ ที่ มี โ ครงร่ ำ งซั บ ซ้ อ น
(high crosslinked) โดยจะได้ เป็นพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติทำงวัสดุศำสตร์ดีเยี่ยมหลำยอย่ำง โดยเฉพำะ
คุณสมบัติที่มีควำมจำเพำะเจำะจงกับสำรที่ต้องกำรวิเครำะห์ และกำรประยุกต์ใช้ กับสำรที่หลำกหลำย พอลิ
เมอร์ถูกสังเครำะห์ขึ้นจำกปฏิกิริยำพอลิเมอไรเซชันระหว่ำงมอนอเมอร์หมู่ฟังก์ชัน (functional monomer)
และครอสลิงก์ (cross-linker) ในโมเลกุลต้นแบบ (template) ที่ละลำยอยู่ในตัวทำละลำย (porogen)
พอลิเมอร์ทสี่ ังเครำะห์ได้จะเรียกว่ำ พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุล (molecularly imprinted polymers; MIPs)
ซึ่งมีคุณสมบัติควำมจำเพำะกับสำรที่ เป็นโมเลกุลต้นแบบซึ่งเหมำะสำหรับกำรใช้ในกำรสกัดสำรหรือกำรทำให้
สำรนั้นมีควำมบริสุทธิ์ และยังมีสมบัติในกำรนำกลับมำใช้ใหม่ (Ashley et al., 2017) จำกคุณสมบัติของพอลิ
เมอร์ลอกแบบโมเลกุลดังกล่ำว และควำมสำคัญของวำนิลลินในเชิงอุตสำหกรรม ประกอบกับโครงสร้ำงของวำ
นิลลิน (ภำพที่ 1) ประกอบด้วยหมู่แอลดีไฮด์ (aldehyde group, COH) และหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl
group, OH) ภำยในโมเลกุลซึ่งเป็นตำแหน่งจับ (binding site) ที่สำมำรถสร้ำงพันธะกับมอนอเมอร์สำหรับ
กำรลอกแบบโมเลกุลได้ดี ผู้วิจัยจึงสนใจในกำรสังเครำะห์เเละหำประสิทธิภำพของพอลิเมอร์ลอกแบบที่มี
ควำมจำเพำะเจำะจงต่อวำนิลลินเพื่อกำรนำไปประยุกต์ใช้ในกำรสกัดวำนิลลินในธรรมชำติต่อไป

ภำพที่ 1 โครงสร้ำงของวำนิลลิน
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วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
สังเครำะห์และหำประสิทธิภำพของพอลิเมอร์ลอกแบบของวำนิลลินที่สังเครำะห์โดยใช้เอทิลีนไกลคอลไดเมทำคริเลทเป็นครอสลิงก์
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ลอกแบบของวำนิลลิน
ทำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ ลอกแบบโมเลกุลของวำนิลลิน (Val-MIPs) โดยวิธีพอลิเมอไรเซซันแบบ
ตกตะกอน (Karuehanon et al., 2018) โดยกำรชั่งวำนิลลิน 0.25 mmol (38.04 mg) ลงในขวดก้นกลม
จำกนั้นเติมนอมอเมอร์จำนวน 1 mmol โดยใช้ ACN เป็นตัวทำละลำย 25 ml เขย่ำให้เข้ำกัน ตั้งทิ้งไว้ 10
นำที จำกนั้นเติมครอสลิงก์ EGDMA จำนวน 5 mmol (943.01 l) และเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (benzoyl
peroxide; BzPO) (0.06 mmol) 15.14 mg เขย่ำให้เข้ำกันแล้วปิดด้วยจุกยำงทิ้งไว้ประมำณ 10 นำที แล้ว
นำไปผ่ำนแก๊สไนโตรเจนเป็นเวลำ 20 นำที โดยไม่ให้ควำมร้อน ทำกำรพอลิเมอไรเซชันที่อุณหภูมิ 80˚C เป็น
เวลำ 6 ชั่วโมง จำกนั้นทิ้งไว้ให้เย็นและล้ำงพอลิเมอร์ที่สังเครำะห์ได้ด้วย ACN อบให้แห้ง และทำกำรกำจัด
สำรต้นแบบออกจำกพอลิเมอร์ที่สังเครำะห์ได้โดยกำรคนในสำรละลำยกรดแอซิติก:เมทำนอล (1:9 v/v) ล้ำง
ด้วยน้ำ เมทำนอล และแอซิโตน และอบให้แห้ง
* หมำยเหตุ
1) มอนอเมอร์ที่ใช้ในกำรสังเครำะห์มีจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ กรดเมทำคริลิก (methacrylic acid; MAA)
2-ไฮดรอกซี-เอทิล-แอคริเลท (2-hydroxyethyl acrylate; HEA) แอคริลำไมด์ (acrylamide; ACM)
เมทิลเมทำคริเลท (methyl methacrylaye; MMA) และ เอ็น,เอ็น-เมทิลินบิสแอคริลำไมด์ (N,Nmethylenebisacrylamide; MBAA)
2) กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ไม่ลอกแบบ (non-imprinted polymers: NIPs) จะมีขั้นตอนเหมือนกำร
สังเครำะห์ MIPs แต่ไม่เติมสำรต้นแบบ (วำนิลลิน)
2. กำรหำประสิทธิภำพของ Val-MIPs
น ำ Val-MIPs ที่สั งเครำะห์ ได้ จำนวน 5 mg ใส่ ล งในหลอดไมโครเซนตริฟิ ว จ์ เติมสำรละลำย
สำรละลำยวำนิลลิน ควำมเข้มข้น 10 ppm ปริมำตร 1 ml ปิดฝำให้แน่นและนำไปวำงบนเครื่องสั่น (orbital
shaker) ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อครบตำมเวลำที่กำหนดแล้วแยกสำรละลำยออกจำกพอลิเมอร์โดยใช้เครื่องเซนตริ
ฟิวจ์ ที่ควำมเร็ว 6,000 rpm เป็นเวลำ 5 นำที จำกนั้นนำสำรละลำยใสส่วนบน (supernatant) ไปวัดค่ำกำร
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer (λmax = 274.73 nm) และหำควำมเข้มข้น
เปรียบเทียบกับกรำฟมำตรฐำน (y = 0.0385x + 0.0325; R2=1.000) คำนวณกำรหำประสิทธิภำพของพอลิ
เมอร์ลอกแบบด้วยกำรคำนวณร้อยละกำรจับกับสำรต้นแบบ (%Bound) และคำนวณหำค่ำกำรลอกแบบ
(imprinting factor, α) จำกสมกำรที่ (1) และ (2)
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(1)
โดย

Q0 = ควำมเข้มข้นของสำรต้นแบบก่อนจับกับพอลิเมอร์
Q = ควำมเข้มข้นของสำรต้นแบบหลังจับกับพอลิเมอร์
α

โดย

(2)

%BoundMIP = ร้อยละกำรจับกับสำรต้นแบบของ MIP
%BoundNIP = ร้อยละกำรจับกับสำรต้นแบบของ NIP

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
ทำกำรสังเครำะห์ Val-MIPs ด้วยวิธีพอลิเมอไรเซซันแบบตกตะกอน ใช้มอนอเมอร์หมู่ฟังก์ชันที่ต่ำง
ชนิดกันในกำรสังเครำะห์ ได้แก่ MAA HEA ACM MBAA และ MMA โดยใช้ EGDMA เป็นครอสลิงก์ ทำกำร
สังเครำะห์ที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลำ 6 ชั่วโมง นอกจำกนั้นยังได้ทำกำรสังเครำะห์พอลิเมอร์ไม่ลอกแบบ
(NIPs) หรือพอลิเมอร์ควบคุม (control polymer) ซึ่งสังเครำะห์โดยกำรไม่เติมสำรต้นแบบ พอลิเมอร์ที่ได้มี
ลักษณะทำงกำยภำพเป็นผงสีขำว โดยร้อยละผลผลิต (%yield) และชนิดของ Val-MIPs และ Val-NIPs ที่
สังเครำะห์ได้ แสดงดังตำรำงที่ 1 โดยผลกำรสังเครำะห์พบว่ำ Val-MIPs มี %yield อยู่ในช่วงตั้งแต่ 37 - 66%
โดย MIP ทีส่ ังเครำะห์แล้วได้ร้อยละผลผลิตมำกที่สุด คือพอลิเมอร์ที่ใช้มอนอเมอร์ชนิด MAA ในกำรสังเครำะห์
(65.17%) อำจเนื่องมำจำก MAA มีหมู่ฟังก์ชันคำร์บอกซิลิก (COOH) ทีส่ ำมำรถสร้ำงพันธะไฮโดรเจนกับสำร
ต้นแบบได้ดกี ว่ำมอนอเมอร์ชนิดอื่น (Ibrahim et al., 2009) ดังแสดงในภำพที่ 2 นอกจำกนั้นพบว่ำ Val-MIPs
ทุกชนิด มี %yield น้อยกว่ำ NIPs อำจเนื่องมำจำก NIP สำมำรถเกิดเป็นพอลิเมอร์ได้โดยผ่ำนขั้นตอนเดียวคือ
ปฏิกิริยำพอลิเมอร์ไรเซชันของมอนอเมอร์กับครอสลิงก์ได้โดยตรง ในขณะที่กำรสังเครำะห์ MIP มีขั้นตอนกำร
สังเครำะห์เริ่มจำกกำรสร้ำงพันธะระหว่ำงมอนอเมอร์สำรต้นแบบ (self-assembly) ก่อนกระบวนกำรพอลิ
เมอร์ไรเซชัน ซึ่งทำให้ควำมสำมำรถของสำรต้นแบบในกำรสร้ำงพันธะกับมอนอเมอร์ แต่ละชนิดในขั้นแรกของ
กำรสังเครำะห์ มีควำมสำคัญ โดยหำกสำรต้นแบบมีตำแหน่งจับที่สำมำรถสร้ำงพันธะไฮโดรเจนได้น้อย
อำจเป็นผลทำให้ขั้นแรกเกิดได้ไม่ดี นำไปสู่กำรพอลิเมอไรเซชันที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้พอลิเมอร์ที่สังเครำะห์โดยมี
สำรต้นแบบ (MIPs) มี %yield น้อยกว่ำพอลิเมอร์ที่สังเครำะห์โดยไม่มีสำรต้นแบบ (NIPs)

ภำพที่ 2 ชนิดของมอนอเมอร์ที่ใช้ในกำรสังเครำะห์และกำรสร้ำงพันธะไฮโดรเจนระหว่ำงวำนิลลินและ MAA
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ตำรำงที่ 1 ผลกำรสังเครำะห์ Val-MIPs และ Val-NIPs
ลำดับ

ชนิดของมอนอเมอร์

1
2
3
4
5

MAA
HEA
ACM
MBAA
MMA

%Yield
MIP
65.17
38.29
46.41
53.61
38.30

NIP
67.68
90.50
83.13
88.45
69.43

จำกนั้นทำกำรศึกษำชนิดของมอนอเมอร์ที่เหมำะสม โดยศึกษำควำมสำมำรถในกำรจับกับสำรต้นแบบ
ของ Val-MIPs ที่สังเครำะห์ได้ โดยใช้พอลิเมอร์ 5 mg จับกับสำรละลำยวำนิลลิน ควำมเข้มข้น 10 ppm
ปริมำตร 1 ml โดยใช้เวลำในกำรจับ 24 ชั่วโมง จำกนั้นหำประสิทธิภำพของพอลิเมอร์ ลอกแบบด้วยกำร
คำนวณร้อยละกำรจั บกับสำรต้นแบบ (%Bound) และค่ำกำรลอกแบบ (α) หำกพอลิเมอร์ชนิดใดมี
%Bound สูง บ่งบอกถึงประสิทธิภำพในกำรจับกับสำรต้นแบบได้ดีและหำกมีค่ำ α สูง แสดงว่ำมีควำมจำเพำะ
เจำะจงต่อสำรต้นแบบสูง เนื่องจำกเป็นอัตรำส่วนระหว่ำง %Bound ของ MIP ต่อ %Bound ของ NIP โดย
กำรพิจำรณำประสิทธิภำพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลจะต้องคำนึงถึง 2 ปัจจัยควบคู่กัน ซึ่งได้ผลกำร
ทดลองดังภำพที่ 3 โดยพบว่ำพอลิเมอร์ลอกแบบที่มีควำมสำมำรถในกำรจับกับสำรต้นแบบมำกที่สุดคือพอลิ
เมอร์ที่สังเครำะห์จำกมอนอเมอร์ชนิด HEA (44.34%) รองลงมำ ได้แก่ MAA (34.45%) และพอลิเมอร์ลอก
แบบที่ใช้มอนอเมอร์ชนิด MMA มี %Bound น้อยที่สุด (44.66%) นอกจำกนั้นเมื่อพิจำรณำจำกค่ำ α ซึ่งบ่ง
บอกถึงควำมจำเพำะเจำะจงของ MIP ต่อสำรต้นแบบ พบว่ำชนิดของมอนอเมอร์ที่ทำให้มีค่ำ α มำกที่สุด คือ
พอลิเมอร์ที่สังเครำะห์ด้วย MAA (α =1.76) และ HEA (α =1.50) ตำมลำดับ ส่วนมอนอเมอร์ชนิดอื่นนั้นไม่มี
ควำมจ ำเพำะกับสำรต้น แบบ เนื่องจำกมีค่ำ α เท่ำกับและน้อยกว่ำ 1 ดังนั้นพอลิเมอร์ล อกแบบที่มี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดเมื่อใช้ EDMA เป็นครอสลิงก์ คือ พอลิเมอร์ที่สังเครำะห์โดยใช้ MAA เป็นมอนอเมอร์
เนื่องจำกมี %Bound ใกล้เคียงกับมอนอเมอร์ชนิด HEA แต่มีควำมจำเพำะเจำะจงต่อวำนิลลินสูงกว่ำ แต่
อย่ำงไรก็ตำมผู้วิจัยจึงได้เลือกพอลิเมอร์ลอกแบบที่สังเครำะห์จำกมอนอเมอร์ MAA และ HEA ไปศึกษำใน
ขั้นตอนต่อไป
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ภำพที่ 3 กำรศึกษำชนิดของมอนอเมอร์ที่เหมำะสมต่อกำรสังเครำะห์ MIP ที่มีวำนิลลินเป็นสำรต้นแบบ
เมื่อกำรศึกษำเวลำที่เหมำะสมในกำรจับกับสำรต้นแบบของพอลิเมอร์ที่สังเครำะห์โดยใช้ MAA (MIPMAA) และ HEA (MIP- HEA) โดยศึกษำกำรจับกับสำรต้นแบบที่เวลำ 1 2 4 6 12 และ 24 ชั่วโมง ผลกำร
ทดลองดังแสดงในภำพที่ 4 และภำพที่ 5 โดยพบว่ำประสิทธิภำพในกำรจับกับสำรต้นแบบในแต่ละช่วงเวลำมี
ควำมแตกต่ำงกัน สำหรับ MIP-MAA (ภำพที่ 3) พบว่ำสำรต้นแบบวำนิลลินสำมำรถจับกับพอลิเมอร์ได้ตั้งแต่
ชั่วโมงแรก (%Bound=35.93%, α=1.22) และประสิทธิภำพค่อนข้ำงคงที่จนถึงเวลำที่ 4 ชั่วโมงและจะลดลง
เมื่อเวลำผ่ำนไปถึง 12 ชั่วโมง จำกนั้นประสิทธิภำพจะกลับมำเพิ่มขึ้นเทียบเท่ำกับในช่วงเวลำแรกอีกครั้งที่เวลำ
24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นทำนองเดียวกันเมื่อพิจำรณำผลกำรทดลองของ MIP-HEA (ภำพที่ 5) ทั้งนี้อำจเนื่องมำจำก
กำรเข้ำสู่สมดุลของกำรจับกับสำรต้นแบบเมื่อเวลำผ่ำนไปจนถึงสภำวะสมดุลของกำรจับกันระหว่ำงสำรต้นแบบ
และพอลิเมอร์ (binding equilibrium) (Ansell, 2015)
โดยเวลำที่ใช้ในกำรจับกับสำรต้นแบบที่เหมำะสมสำหรับ MIP-MAA คือที่เวลำ 2 ชั่วโมง เนื่องจำกให้
%Bound และ α สูงที่สุด (%Bound=41.87%, α =6.21) และสำหรับ MIP-HEA คือ ที่เวลำ 2 ชั่วโมง
เช่นเดียวกัน (%Bound=46.82%, α =3.84) โดยเมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบระหว่ำงพอลิเมอร์ทั้ง 2 ชนิด
พบว่ำมีประสิทธิภำพใกล้เคียงกันในเชิงประสิทธิภำพในกำรจับกับสำรต้นแบบแต่ MIP-MAA จะมีควำมจำเพำะ
เจำะจงต่อสำรต้นแบบมำกกว่ำ MIP-HEA ดังนั้นจำกผลกำรทดลองสำมำรถสรุปได้ว่ำมอนอเมอร์ที่ทำให้พอลิ เมอร์ลอกแบบของวำนิลลินมีประสิทธิภำพมำกที่สุดเมื่อใช้ EGDMA เป็นครอสลิงก์คือ MAA
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ภำพที่ 4 กำรศึกษำเวลำที่เหมำะสมในกำรจับกับสำรต้นแบบของ MIP-MAA

ภำพที่ 5 กำรศึกษำเวลำที่เหมำะสมในกำรจับกับสำรต้นแบบของ MIP-HEA
สรุปผลกำรวิจัย
งำนวิจัยนี้ได้ศึกษำกำรสังเครำะห์และหำประสิทธิภำพของพอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลโดยใช้วำนิลลิน
เป็นสำรต้นแบบในกำรสังเครำะห์ ซึ่งจะถูกสังเครำะห์ขึ้นโดยมอนอเมอร์หมู่ฟังก์ชันต่ำงชนิดกันได้แก่ MAA
HEA ACM MBAA และ MMA และใช้ EGDMA เป็นครอสลิงก์ โดยจะใช้วิธีกำรพอลิเมอไรเซซันแบบตกตะกอน
ในสำรละลำยแอซิโตไนไตรล์ ที่อุณหภูมิ 80˚C เป็นเวลำ 6 ชั่วโมง ทำกำรศึกษำพอลิเมอร์ล อกแบบที่มี
ประสิทธิภำพในกำรดักจับกับวำนิลลินโดยกำรศึกษำปัจจัยต่ำง ๆ ได้แก่ ประสิทธิภำพในกำรสังเครำะห์ และ
เวลำในกำรจับกับสำรต้นแบบ ผลกำรวิจัยพบว่ำพอลิเมอร์ลอกแบบของวำนิลลินที่สังเครำะห์โดยใช้ MAA
เป็นมอนอเมอร์ (MIP-MAA) มีประสิทธิภำพมำกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมอนอเมอร์ชนิดอื่น โดยมีร้อยละกำร
จับกับสำรต้นแบบ (%Bound) เท่ำกับ 41.87% และมีควำมจำเพำะเจำะจงกับสำรต้นแบบสูงสุด (α = 6.21)
โดยใช้เวลำในกำรจับกับสำรต้นแบบเพียง 2 ชั่วโมง
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