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บทนำ 
การแพโปรตีนจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex Allergy) 

เปนเรื่องสำคัญตอวงการการแพทยและสาธารณสุขมาตั้ง
แตในชวงปลายทศวรรษที่ 80 ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาวิธีทดสอบมาตรฐานในการวิเคราะหหาชนิดและ
ปริมาณโปรตีน ทั้งการวิเคราะหโปรตีนทั้งหมด โปรตีนที่
ละลายน้ำ และโปรตีนที่กอใหเกิดการแพอยางตอเนื่อง 
 การวิเคราะหโปรตีนที่ละลายน้ำเปนการวิเคราะหโปรตีนที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง แตเนื่องจากคาที่วิเคราะหได
จากแตละวิธีทดสอบมาตรฐานมีความแตกตางกัน ทำใหไม
สามารถเปรียบเทียบผลการทดสอบระหวางกันไดอยางสมบูรณ 
และทำใหเกิดขอโตแยงเกี่ยวกับผลการทดสอบที่ไดวามีความถูก
ตองแมนยำเพียงใด และผลของหองปฏิบัติการใดมีความนาเชื่อ
ถือมากกวากัน นักวิจัยของประเทศมาเลเซียไดทำการศึกษา
เปรียบเทียบตัวแปรตางๆ ในการวิเคราะหปริมาณโปรตีนที ่  
ละลายน้ำตามวิธีทดสอบมาตรฐาน 5 วิธี เพื่อหาขอสรุปวาวิธี
ทดสอบมาตรฐานวิธีใดเปนวิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะหปริมาณ
โปรตีนที่ละลายน้ำ 
 บทความนี้นำเสนอขอสรุปจากงานวิจัยนี้และทำเปรียบ
เทียบรายละเอียดของการวิเคราะหโปรตีนที่ละลายน้ำในแตละ
วิธีทดสอบมาตรฐาน เพื่อชวยใหผูวิเคราะหไดเห็นภาพรวมและ
รายละเอียดที่แตกตางกันในแตละวิธีทดสอบมาตรฐานอันจะ
เปนประโยชนตอการเลือกวิธีวิเคราะหสรางความเขาใจในขั้น
ตอนการวิเคราะห ระมัดระวังขอผิดพลาดท่ีจะเกิดจากการวิเคราะห 
และทำใหไดผลการวิเคราะหที่มีความถูกตอง 

การเปรียบเทียบวิธีทดสอบมาตรฐาน 
การวิเคราะหปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำในผลิตภัณฑจากน้ำยาง  
: วิธีไหนดีที่สุด 
พรอมศักดิ์ สงวนธำมรงค 

  วิธีทดสอบ Modified Lowry 
 การวิเคราะหปริมาณโปรตีนที ่ละลายน้ำในแตละวิธี
ทดสอบมาตรฐานมีหลักการที่เหมือนกัน คือ การวัดความเขม
ของสีของสารประกอบเชิงซอนที่เกิดจากปฏิกิริยาระหวางโปรตีน
กับ Folin Reagent โดยสามารถแบงขั้นตอนการทดสอบเปน 
3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1. การสกัดโปรตีนออกจากชิ้นงานตัวอยาง
2. การตกตะกอนโปรตีน และทำใหบริสุทธิ์
3. การวิเคราะหปริมาณโปรตีนโดยวิธี Modified Lowry
วิธีทดสอบ Modified Lowry เปนวิธีที่งายตอการนำไปใช

งานเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะหวิธีอื่น เชน  การวิเคราะห
โดย HPLC แตมีขอเสียตรงที่มีความแตกตางกันของผลที่ไดจาก
การวิเคราะหในแตละวิธีทดสอบมาตรฐาน และมีความแปรปรวน
ของผลการวิเคราะหในวิธีทดสอบเดียวกันดังนั้นคาที่วิเคราะหได
จึงไมสามารถเปรียบเทียบกันไดดวยความมั่นใจ ซึ่งเปนสาเหตุ
ใหเกิดความสับสนทั้งในกลุมผูผลิตผลิตภัณฑและผูใชผลิตภัณฑ 
ดังนั้น การพิจารณาและเขาใจ ความสามารถ ขอดีขอเสียของ
วิธีทดสอบมาตรฐานแตละวิธีจึงมีความสำคัญ เพื่อที่จะสามารถ
เลือกใชวิธ ีทดสอบใหเหมาะสมรวมถึงการวิเคราะหผลการ
ทดสอบไดอยางถูกตอง  
 การศึกษาวิจ ัยเปร ียบเทียบนี ้ เป นการเปร ียบเทียบ
มาตรฐานที่ใชทดสอบ 5 มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1 และ
แสดงการเปร ียบเท ียบรายละเอ ียดของแต ละว ิธ ีทดสอบ
มาตรฐาน ในตารางที่ 2 

ลำดับที่     มาตรฐาน ชื่อเรื่อง 

    1 ASTM D5712-95 Standard Test Method for Analysis of Protein in Natural Rubber and Its Products 

    2 ASTM D5712-99* Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber  
and Its Products Using the Modified Lowry Method 

    3 MS 1392 : 1998 Test Method for the Analysis of Extractable Proteins in Natural Rubber Products 

    4 EN 455-3 : 2000 Method for the determination of aqueous extractable proteins in natural rubber  
(Annex A)  gloves using the modified Lowry assay 

    5  ISO 12243 : 2003 Medical gloves made from natural rubber latex – Determination of water-  
      extractable protein using the modified Lowry method 

* ปจจุบันเปน ASTM D5712-05 ซึ่งปรับแกไขในสวน Appendix แตมีรายละเอียดการทดสอบที่เหมือนป 1999

   ตารางที่ 1 มาตรฐานที่ใชทดสอบในการศึกษาวิจัย 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบตัวแปรในการวิเคราะหปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำในวิธีทดสอบมาตรฐานตาง ๆ 

จากตารางที่ 2 จะพบวา วิธีทดสอบมาตรฐานสวนใหญจะใช
โปรตีนมาตรฐานเปนโปรตีนจากไขขาว (Ovalbumin) ในการเตรียม
กราฟมาตรฐาน (standard curve) ยกเวนวิธี MS 1392 : 1998  
จะใชโปรตีนจากซีรั่มของวัว (Bovine Serum Albumin: BSA) เปน
โปรตีนมาตรฐาน และในการละลายโปรตีน วิธีทดสอบสวนใหญ
จะใชบัฟเฟอรเปนตัวทำละลาย แตวิธี MS 1392 : 1998  จะใช 
NaOH ที่ความเขมขน 0.2 โมลารในการละลายโปรตีน เนื่องจาก
วิธีทดสอบนี้จะไมตกตะกอนโปรตีนมาตรฐานกอนการทำกราฟ

มาตรฐาน สวนวิธี ASTM D5712-95 ใช  deionised water เปน
ตัวทำละลายโปรตีน โดยในวิธีทดสอบแบบ ASTM ทั้ง 2 วิธีจะ
ระบุอุณหภมิูและเวลาในการละลาย แตวิธีทดสอบอ่ืนไมไดระบุไว 
สำหรับความเขมขนของสารละลายโปรตีนมาตรฐาน จะมีการเตรียม
ที่ความเขมขนแตกตางกันตั้งแต 0- 200 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร   
โดยที่วิธี ASTM D5712-95 จะเตรียมที ่ความเขมขนสูงกวา 
คือ 0-640 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

ลำดับที่ มาตรฐาน ชื่อเรื่อง

    1 ASTM D5712-95 Standard Test Method for Analysis of Protein in Natural Rubber and Its Products 

    2 ASTM D5712-99* Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber  
and Its Products Using the Modified Lowry Method 

    3 MS 1392 : 1998 Test Method for the Analysis of Extractable Proteins in Natural Rubber Products 

    4 EN 455-3 : 2000 Method for the determination of aqueous extractable proteins in natural rubber  
(Annex A) gloves using the modified Lowry assay 

    5 ISO 12243 : 2003 Medical gloves made from natural rubber latex – Determination of water- 
extractable protein using the modified Lowry method �
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 ในการเตรียมสารละลาย Lowry เพื่อใชทำใหเกิดสีก็มี
ความแตกตางกันทั้งชนิดของสารเคมี อัตราสวนการเตรียม และ
ความเขมขน โดยในวิธี ASTM D5712-95 และ EN 455-3 : 2000 
จะกำหนดใหใชสารเคมีที่เปนชุดทดสอบทางการคา (kit) แตวิธี 
ASTM D5712-99, MS 1392 : 1998, ISO 12243 : 2003 
จะตองเตรียมสารเคมีเอง ซึ่งในวิธี MS จะเตรียมเหมือนกับในวิธี 
ISO โดยจะไดสารละลาย C เปน Alkaline Copper Citrate และ
สารละลาย D จะเจือจางจาก Folin Reagent ในอัตราสวน 72 สวน
ตอน้ำ 28 สวน ในขณะที่วิธี ASTM D 5712-99 จะเตรียม
สารละลาย C เปน Alkaline Copper Tartrate และเจือจาง Folin 
Reagent ในอัตราสวน 50 : 50 ซึ่งมีความเขมขนนอยกวาวิธี MS 
และวิธี ISO 

ในการเตรียมสารเคมีสำหรับตกตะกอนโปรตีน สวนใหญ
จะเหมือนกัน คือ ใช DOC, TCA และ PTA เปนตัวตกตะกอน
โปรตีน ยกเวนวิธี MS 1392 : 1998 จะไมใช DOC และพบวา
ความเขมขนของ TCA และPTA ก็มีความเขมขนที่นอยกวาดวย 
คือ TCA รอยละ 35 และ PTA รอยละ 1.6 สวนการเตรียม
ตัวอยางเพื่อทดสอบ วิธี MS จะระบุวิธีการเตรียมตัวอยางตาม
ชนิดของผลิตภัณฑที่ตองการทดสอบ เชน ถุงมือ ถุงยางอนามัย 
ลูกโปง ยางยืด และน้ำยาง ในขณะที่วิธีทดสอบอื่น ๆ จะไมระบุ
วิธีการเตรียมตัวอยางไว 

 การสกัดโปรตีน วิธีทดสอบสวนใหญจะใชวิธีสกัดแบบ 
Cut Glove* ยกเวนวิธี EN 455-3 : 2000 จะใชวิธี Glove in 
Glove** ในขณะที่วิธี ISO 12243 : 2003 จะสามารถใชไดทั้งสอง
วิธี โดยในการสกัดนั้นวิธีทดสอบสวนใหญจะใชบัฟเฟอรเปนสาร
สกัด ซึ่งอาจเปนบัฟเฟอรชนิด PBS หรือ TES แตใน ASTM 
D5712-95 ใหใช deionized water ในการสกัดโดยอัตราสวนใน
การสกัดมีความแตกตางกันต้ังแต 5 ถึง 15 มิลลิลิตรตอยาง 1 กรัม 
และการสกัดแบบ Glove in Glove จะใชบัฟเฟอรประมาณ 25 
ถึง 50 มิลลิลิตร ตอถุงมือ 1 คู สำหรับอุณหภูมิในการสกัด สวน
ใหญมีคาใกลเคียงกัน คือ 23-25ºC แตในวิธี ASTM D5712-95  
กำหนดไวที่ 37ºC และเวลาในการสกัด วิธีสวนใหญกำหนดไว  
ที่ 2 ชั่วโมง ยกเวนวิธี MS 1392 : 1998 กำหนดใหสกัดเปนเวลา 
3 ชั่วโมง 

 การตกตะกอนโปรตีน เปนขั ้นตอนที ่สำคัญในการ
วิเคราะห ซึ ่งพบความแตกตางในวิธีทดสอบแตละวิธี คือ 
ปริมาณสารละลายท่ีนำมาใชตกตะกอน ซ่ึงวิธี ISO 12243 : 2003 
จะใชปริมาณสารมากที่สุด (อัตราสวนของสารเคมีท่ีใชตกตะกอน  
ก็เพิ่มขึ้นดวย) ในขณะที่วิธี MS 1392 : 1998 จะใชบัฟเฟอรผสม
กับสารละลายที่สกัดไดมาใชตกตะกอน สวนวิธีการเติมสาร
เคมีสำหรับตกตะกอน มีความแตกตางกันเล็กนอย คือในวิธี 
ASTM D5712-99 จะตองผสม TCA กับ PTA เขาดวยกันกอนเติม
ลงในสารละลายที่สกัดได ในขณะที่วิธีอื่น จะเติม DOC, TCA 
และ PTA ตามลำดับ เมื่อตกตะกอนโปรตีนแลว จะเปนขั ้นตอน
การป นแยกโปรตีนออก โดยสวนใหญจะกำหนดที่ความเร็ว 
6000×g  เปนเวลา 15-30 นาที แตวิธี MS 1392 : 1998 จะ  
กำหนดใหใชความเร็วที่ 10000×g เปนเวลา 30 นาทีซึ่งเปน  
ความเร็วและเวลาในการปนแยกที่มากที่สุด 
 ความแตกตางที่ชัดเจนในแตละวิธีทดสอบอีกขั้นตอน คือ 
การละลายโปรตีนที่ปนแยกไดดวย NaOH พบวาวิธี ASTM 
D5712-99, MS 1392 : 1998, ISO 12243 : 2003 จะใช ความ
เขมขนของ NaOH ที่ 0.2 โมลาร แตวิธี ASTM D5712-95 และ 
EN 455-3 : 2000 จะใชความเขมขนที่ 0.1 โมลาร นอกจากนี้ 
ปริมาณที่ใชในการละลายก็มีความแตกตางกัน ซึ่งขั้นตอนนี้จะมี
ผลทำใหคา dilution factor มีความแตกตางกันดวย 
 ขั้นตอนการวิเคราะหปริมาณโปรตีน พบขอแตกตางใน
เรื่องปริมาณสารละลายโปรตีนที่ใชในการทำใหเกิดสี นอกจากนี้ 
ชนิด และความเขมขนของ Lowry Reagent ก็มีความแตกตาง
กัน ดังนั้นจึงพบวา แตละวิธีมีการเติมสารเคมีในปริมาณ และ
เวลาที่ทิ้งไวใหเกิดปฏิกิริยาแตกตางกันไป โดยเมื่อเกิดสาร
เชิงซอนสีน้ำเงินสมบูรณแลว จะนำมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 
600-760 นาโนเมตร ซึ่งทุกวิธีจะแนะนำใหใชความยาวคลื่นที่
750 นาโนเมตร ในขั้นตอนนี้ มีขอสังเกตสำหรับวิธี ASTM 
D5712-99 คือ ปริมาณสารละลายที่ไดจากการละลายโปรตีน 
(0.25 – 1 มิลลิลิตร) มีไมเพียงพอตอการนำไปใชในการทำให
เกิดสี (1.2 มิลลิลิตร) ซึ่งคาดวานาจะเปนความผิดพลาดในการ
กำหนดมาตรฐาน ซึ่งจากประสบการณของผูเขียน จะใช NaOH 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในการละลายโปรตีน และนำปริมาตรนี้มา
ใชในการทำใหเกิดสี ก็จะทำใหไมเกิดความสับสน ทั้งขณะ
ทำการทดสอบและการคำนวณ 

การคำนวณ จากตารางที ่ 2 จะพบวามีหลักในการ
คำนวณที่คลายคลึงกัน คือ นำคาการดูดกลืนแสงที่วัดไดไปหา
เปนปริมาณโปรตีนที่ละลายไดจากกราฟมาตรฐาน  แลวนำมา
คูณดวยปริมาตรของบัฟเฟอรที่ใชในการสกัดและหารดวยน้ำ
หนักของตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะห แตจะมีขอแตกตางกันตรงท่ี 

* Cut Glove เปนการทดสอบโดยตัดถุงมือเปนชิ้นเล็กๆ หรือตามขนาดที่กำหนด แลวนำมาสกัดโดยแชในภาชนะที่มีสารที่ใชสกัดอยูภายใน
** Glove in Glove เปนการทดสอบโดยนำถุงมือ (ชั้นใน) ซอนลงในถุงมืออีกชิ้นหนึ่ง (ชั้นนอก) แลวใสสารที่ใชสกัดลงไประหวางถุงมือ
ชั้นนอกกับถุงมือชั้นใน ซึ่งตลอดชวงการสกัด สารที่ใชสกัดจะสัมผัสเฉพาะสวนของถุงมือเทานั้น 
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dilution factor ซึ่งในแตละวิธีกำหนดใหมีความหมายที่แตกตาง
กัน ดังแสดงในสมการ 
 จากนิยามที่แตกตางกัน จึงทำใหคาที่คำนวณไดมีความ
แตกตางกัน ซ่ึงผูวิเคราะหจะตองทำความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียด
และขั้นตอนการวิเคราะห เพื่อใหสามารถคำนวณไดถูกตอง 
เพราะวิธีการคำนวณในบางวิธีอาจทำใหเกิดความผิดพลาด 
และความสับสนได ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหไมสามารถเปรียบ
เทียบผลการวิเคราะหระหวางวิธีได 
 จะเห็นไดวาในแตละวิธีทดสอบมาตรฐานจะมีความแตก
ตางกันในรายละเอียด ทั้งวิธีการ สารเคมี ตลอดจนการคำนวณ 
ซึ่งทำใหผลที่วิเคราะหไดมีความแตกตางกัน และมีหลายปจจัยที่
มีผลตอความแปรปรวนของคาปริมาณโปรตีนที ่ละลายน้ำที ่
วิเคราะหได เชน ความวองไวตอชนิดของโปรตีนที่แตกตางกัน 
อัตราสวนระหวางปริมาตรของสารเคมีกับตัวอยางที่วิเคราะห  
ความจำเพาะเจาะจงตอสารที่วิเคราะหและสารรบกวน ความ
เปนสัดสวนตรงตอชวงของการทดสอบ 
 ในการศึกษาน้ี จึงมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความแปรปรวน
ของคาที่ทดสอบ โดยแตละวิธีทดสอบมาตรฐานจะมีการศึกษา
ใน 5 ปจจัย คือ 

1. ความวองไวตอโปรตีน (Sensitivity)
2. อัตราสวนระหวางปริมาตรของสารเคมีกับปริมาตรของ

ตัวอยาง (Versatility)
3. ผลกระทบของสารรบกวน (Interfering Substances)
4. ความเปนสัดสวนตรงตอชวงของการทดสอบ (Linearity)
5. รอยละการกลับคืน (% Recovery)

 ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาวิธีทดสอบมาตรฐาน 5 วิธี คือ ASTM 
D5712-95, ASTM D5712-99, MS 1392 : 1998, EN 455-3 : 2000 
และ ISO 12243 : 2003 พบวา 

- วิธีทดสอบมาตรฐาน ISO 12243 : 2003 และ MS 1392 : 1998

มีความวองไวตอโปรตีนมากที่สุด โดยการคำนวณจากดัชนีการ
ดูดกลืนแสง ซึ่งอัตราสวนและความเขมขนของสารเคมีที่แตก
ตางกันในการทดลอง จะใหคาการดูดกลืนแสงที่แตกตางกัน ผล
การวิจัยพบวา วิธี ISO และ MS จะใหคาการดูดกลืนแสงที่สูง
ที่สุด นั่นคือ มีความวองไวมากที่สุด 

- วิธี ISO และ MS จะมีความคลองตัวในการนำไปใช
มากที่สุด เนื่องจากอัตราสวนของปริมาตรสารเคมีตอปริมาตร
สารตัวอยางที่ตองใชในการวิเคราะหต่ำที่สุด 

- ผลกระทบของสารรบกวน พบไดนอยที่สุดในวิธี ISO
12243 : 2003 

- ทั้ง 5 วิธี แสดงคาความสัมพันธที่เปนสัดสวนตรงที่ดีใน
ชวงความเขมขนของปริมาณโปรตีนต่ำจนถึงปานกลาง โดยที่ 
ASTM D5712-99 และ MS 1392 : 1998 กราฟจะเปนแบบ 
Polynomial ในชวงความเขมขนสูง ๆ 

- คารอยละการกลับคืนที่สูงที่สุด พบไดในวิธี ASTM
D5712-95 ตามมาดวย ISO 12243 : 2003, EN 455-3 : 2000, 
MS 1392 : 1998 และ ASTM D5712-99 ตามลำดับ 

 นอกจากนี ้ จากการวิเคราะหทั ้ง 5 วิธ ี พบวา วิธ ี 
MS 1392 : 1998 จะใหคาปริมาณโปรตีนท่ีละลายน้ำท่ีกวางท่ีสุด คือ 
ตั้งแต 9-369 ไมโครกรัมตอกรัม และยังพบวา MS 1392 : 1998 
จะมีคาโปรตีนที ่ละลายไดสูงที ่สุดในตัวอยางที ่มีโปรตีนมาก  
(ต้ังแต 200 ไมโครกรัมตอกรัมข้ึนไป) ในขณะท่ีวิธี ASTM  D5712-99 
จะมีคาโปรตีนที่ละลายน้ำสูงที่สุดในตัวอยางที่มีโปรตีนนอย 
(นอยกวา 200 ไมโครกรัมตอกรัม) ในทางกลับกัน วิธี EN 455-3 : 2000 
จะมีคาโปรตีนที่ละลายน้ำเปนชวงแคบที่สุด คือ 5-75 ไมโคร
กรัมตอกรัม และใหคาโปรตีนที่ละลายน้ำต่ำที่สุดในตัวอยาง  
ถุงมือที่ทำการวิเคราะห 
 ตัวแปรอื่นนอกเหนือจาก 5 ปจจัยที่ทำการศึกษาและสง
ผลกระทบตอผลวิเคราะหที่ได คือ วิธีการสกัดโปรตีน ซึ่งจะพบ
วาวิธีสกัดแบบ Glove in Glove จะใหคาโปรตีนที่ละลายน้ำต่ำ

Meaning of Dilution factor (F)

ASTM D5712-99 F = Vol.NaOH used to redissolve the test extract (ml.)
Vol.NaOH used to redissolve the standard ovalbumin protein (ml.)

MS 1392:1998  F= Vol of redissolved protein solution (ml.)
Vol of extract used to precipitation (ml.)

BS EN 445-3:2000 F= Vol.NaOH used to redissolve the protein (ml.)
0.2

ISO 12243 : 2003 F= Vol.NaOH used to redissolve the protein (ml.)
Vol of extract before precipitation (ml.)

�
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กวาแบบ Cut Glove ดังจะเห็นไดวาวิธี EN 455-3 : 2000 ซึ่งใชการ
สกัดแบบ Glove in Glove จะใหผลของโปรตีนที่ต่ำกวาอีก 4 วิธี
ที่เหลือ ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบจากตัวอยางถุงมือ 38 ตัวอยาง 
 คาโปรตีนที่ละลายน้ำที่วิเคราะหจากถุงมือบริเวณฝามือ 
จะใหคาที่แตกตางจากคาที่วิเคราะหจากทั้งถุงมือ โดยคาจาก
ฝามือจะต่ำกวาคาจากทั้งถุงมือ และยังพบวาวิธีที่ใชเวลาในการ
สกัดนานกวา จะใหคาโปรตีนที่ละลายน้ำสูงกวา จากเหตุผลนี้ 
จึงพบวา คาโปรตีนที่ละลายน้ำของวิธี MS 1392 : 1998 จะมีคา
สูงกวาวิธี ISO 12243 : 2003 แมวาจะใชสารเคมีในการสกัดที่
เหมือนกัน 

สรุป 
 จากการใหคะแนนตามตัวแปรที่ทำการศึกษา ซึ่งคะแนน
มากหมายถึงมี Performance ต่ำ จะพบวา จากผลการศึกษา  
วิธี ISO 12243 : 2003 และ MS 1392 : 1998 จะไดคะแนนต่ำ
ที่สุด คือ 8 และ 9 คะแนนตามลำดับ นั่นคือ มี Performance ดี
ที่สุด ดังนั้น จึงพอจะสรุปไดวา จากตัวแปรที่ทำการศึกษา วิธี 
ISO และ MS เปนวิธีที่ดีกวา วิธี ASTM D5712-99 ซึ่งตาม
คะแนนจะจัดอยูในลำดับที่ 3 สำหรับวิธี ASTM D5712-95 และ 
EN 455-3 : 2000 จะจัดอยูในลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ 
 สำหรับขอสรุปจากความคิดเห็นและประสบการณของ  
ผูเขียนไมตองการจะชี้เฉพาะลงไปวาวิธีการใดดีที่สุด เนื่องจาก
แตละวิธีก็มีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน เชน วิธี ASTM D5712-99 
มีความสับสนเรื่องปริมาตรที่ใชในการทำใหเกิดสี เพราะเปน
ปริมาตรที ่มากกวาปริมาตรที ่ไดจากการละลายโปรตีนดวย 
NaOH ซึ่งถาปรับปริมาตรเปน 1 มิลลิลิตร ทั้งหมด ก็จะเขาใจ
งายขึ้น ทั้งขณะทำการทดสอบและการคำนวณ 

สวนวิธี MS 1382 : 1998 มีขอจำกัดคือไมไดตกตะกอน
โปรตีนมาตรฐานในการทำกราฟมาตรฐาน และในการตกตะกอน
ตัวอยางจะใชสารละลายผสมระหวางสารละลายที่สกัดไดกับ  
บัฟเฟอรมาทำการตกตะกอนโปรตีน   นอกจากน้ียังมีความแตกตาง
กันระหวางปริมาตรที่ใชในการละลายโปรตีนกับปริมาตรที่ใชใน
การทำใหเกิดสี ซึ่งจะมีผลตอการคำนวณคาปริมาณโปรตีน 
 ดังนั ้นการจะเลือกใชวิธีใดผู วิเคราะหจะตองทำความ
เขาใจในรายละเอียดของวิธีวิเคราะหใหลึกซึ้ง รวมถึง ฝกความ
สามารถในการทดสอบ การใชเครื่องมือ เนื่องจากการวิเคราะหมี
หลายขั้นตอน และสามารถเกิดขอผิดพลาดจากการทดลองได
งายในทุกขั้นตอน จึงตองมีความระมัดระวังและปฏิบัติตามขั้น
ตอนอยางเครงครัด เพ่ือความถูกตองแมนยำของผลการวิเคราะห 
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