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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

พศ. สาร                              BLPD Newsletter 

เรียนสมาชกิ พศ.สาร 
สวัสดีคะชาวพศ.สาร   ชวงน้ีสถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุ

ใหม ชนิด A (H1N1) กําลังระบาด ดังน้ันควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่ท่ีมี
ผูคนแออัดและอากาศถายเทไมดี และตองรักษาสุขภาพตนเองใหแข็งแรง 
ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ดื่มนํ้ามากๆ นอนหลับพักผอนให
เพียงพอ และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  และปฏิบัติตามคําแนะนําการ
ปองกันโรคน้ีจากกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด 

พศ.เห็นความปลอดภัยของผูใชบริการเปนสําคัญ จึงไดเตรียม 
เจลลางมือไวบริการ และมีการทําความสะอาดดวยนํ้ายาฆาเช้ือในหองตางๆ
ตลอดเวลา   ดังน้ันทานที่มาใชบริการหรือเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆใน
อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติโปรดสบายใจ และ คลายความกังวล   น่ีเปน
ความหวงใยและบริการดีๆท่ีเรามอบใหกับทาน สําหรับพศ.สารฉบับน้ีมีขาว
คราวการฝกอบรม รวมถึงบทความวิชาการดี ๆ เชิญทุกทานติดตามไดเลยคะ 
 

เบญจพร  บริสุทธิ์ 
benchaporn@dss.go.th   

การจัดทําโครงการฝกอบรม 
วันที่ 22 มิถุนายน 2552 

พศ. เซยไฮ!!  ฉบับที่ 14 :   กรกฎาคม  2552 

สาระนารู : การใช  UV/VIS Spectrophotometer อยางมีประสิทธิภาพ 

ขาวฝกอบรม 

มารูจักกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตรกันเถอะ 

 

อานหนังสือพิมพ เจอขาวของ ดร.
โทบี มัวรคอทท (Dr.Toby Murrcott) 
และ ศ.มารก เบรก (Prof.Mk Brake)  
2 นักสื่อสารวิทยาศาสตรจากหนวยวิจัย
การสื่อสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
กลามอรแกน (Glamorgan Univer-
sity) สหราชอาณาจักรเปนนักสื่อสาร
วิทยาศาสตรจากบีบีซี บินตรงบรรยาย 
พิเศษใหแกครูไทย ช้ีวิทยาศาสตรไมมี
คําตอบวาอะไรจริงแท ไมสามารถ
พิสูจนไดวาอะไรถูก แตพิสูจนไดวา
อะไรผิด แนะนักขาววิทยาศาสตรนํา 
เสนอขาวงานวิจัย อยาสนใจแคผล แต
ใหสนใจไปถึงกระบวนการในการศึกษา
และทดลอง”   อานเพิ่มเติม 

สมบัติ  คงวิทยา  
sombat@dss.go.th 

ขาววทิยาศาสตร 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

การทดสอบ ท่ีใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรในการวัดคา เพ่ือหาปริมาณสารที่ 
ตองการในตัวอยาง  เคร่ืองมือจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผลการ

วัดมีความถูกตอง เช่ือถือได  ตองมีหลักฐานที่มั่นใจไดวา เคร่ืองมือท่ีใชมีความคลาดเคลื่อนของการวัดต่ํา และคาความ
ไมแนนอนของการวัดเหมาะสมตอการใชงาน มีการบํารุงรักษาที่เหมาะสม มีการสอบเทียบ และมีการตรวจสอบสมรรถนะ 

การจัดการใหเคร่ืองมือมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการใชงาน ตองดําเนินการตั้งแตขั้นตอนการจัดหาเครื่องมือ 
การติดตั้ง การทดสอบวาเคร่ืองมือมีคุณลักษณะตรงตามที่ระบุ และการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือท้ังระบบเพื่อ
ยืนยันความเหมาะสมตอการใชงาน   และหลังจากการนําเคร่ืองมือมาใชงานแลว ควรจัดทําแผนการซอมบํารุง และการ
ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่วิเคราะห วาตองการความ
เท่ียง ความแมนของผลการวัด มาก-นอย แคไหน สําหรับ UV/VIS  Spectrophotometer  ซึ่งเปนเคร่ืองมือท่ีใช
วิเคราะหหาปริมาณสารในตัวอยางน้ัน ควรจัดทําคุณสมบัติของเครื่องมือ (Analytical Instrument Qualification ,AIQ)  
พรอมท้ังจัดทําบันทึกเปนเอกสารที่สามารถตรวจสอบได  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  Analytical Instrument Qualification (AIQ)

 

Design Qualification 
(DQ) 

Installation  
Qualification (IQ) 

Operation  
Qualification (OQ) 

Performance  
Qualification (PQ) 

กําหนดคุณลักษณะของ
เคร่ืองมือใหเหมาะสมกับ
การใชงานรวมถึงการเลือก 
ผูขาย/ผูผลิต และการให 
บริการ โดยตองจัดทํากอน
การจัดหาเครื่องมือ 

การสงมอบเครื่องมือ
ครบถวน ติดตั้งในภาวะ
แวดลอมท่ีเหมาะสม 
รวมท้ัง ระบบไฟฟา 
และอ่ืนๆ 

ทดสอบเครื่องมือ
หลังจากการติดตั้ง  
เพ่ือตรวจสอบ
คุณลักษณะวาตรง
ตามท่ีกําหนด หรือไม 

ทดสอบการทํางานของ
เคร่ืองมือท้ังระบบ กอน
การใชงาน เพ่ือตรวจสอบ
วาเครื่องมือมีสมรรถนะ  
สอด คลองกับ
วัตถุประสงคหรือไม และ
ทดสอบ หลัง จากการใช
งาน ในชวงเวลาที่กําหนด 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

   พศ. จัดอบรมหลักสูตร 
♦ การตรวจสอบสมรรถนะยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร   
วันที่ 1-2 ก.ค. 2552  

♦ ขอกําหนด ISO/IEC 17025  วันที่  6-7 ก.ค. 2552  
♦ การสอบเทียบเครื่องช่ัง  วันที่ 14-15 ก.ค. 2552  
♦ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ  วันที่ 21-22 ก.ค. 2552  
♦ การวิเคราะหโลหะหนักในน้ํา  วันที่ 23-24 ก.ค. 2552  
♦ การใช UV-Spectrophotometer ในงานวิเคราะหทดสอบ   
วันที่ 28-31 ก.ค. 2552  

     รายละเอียดเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/training   
     ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460  
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http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/science_sombat.pdf
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กรมวทิยาศาสตรบริการ 

 สําหรับ นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการที่ใชเคร่ือง  ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร ในงาน
ประจําและผูสนใจทุกทานคะ บัดน้ีทางสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยา 
ศาสตรหองปฏิบัติการไดจัดฝกอบรมหลักสูตร “การใช UV-VIS Spec-
trophotometer ในงานวิเคราะหทดสอบ” ขึ้นระหวางวันที่ 28-31 ก.ค. 
2552 

 ซึ่งนอกจากที่ทานจะไดทราบถึงหลักการวิเคราะห การเตรียม
ตัวอยาง การทํา method validation ของวิธีทดสอบ การควบคุม
คุณภาพของการวิเคราะหทางทฤษฎีแลว ทุกทานที่เขาอบรมยังได 
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในน้ําเสีย ตั้งแตการ
เตรียมตัวอยางตลอดจนการใชเคร่ืองในการทํา method validation และ
การหาปริมาณกับอาจารยผูเช่ียวชาญทางดานนํ้าเสียดวย 

 ทานที่สนใจสามารถอานรายละเอียดไดท่ีน่ี                                                             นพเกา  เอกอุน     
                                                                                                                      noppakao@dss.go.th 

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การใช UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะหทดสอบ 

ISO 9001 
QMS 07034/1131 
 

QMS 002 

สํานักพฒันาศักยภาพนักวทิยาศาสตรหองปฏบิัตกิาร 

ถามถามถาม เทคนิคการวิเคราะหที่เรียกวา UV-Vis คืออะไร มีหลักการอยางไร และใชประโยชนในดานใดบาง ? 
   

ตอบตอบตอบ    UV/Vis เปนเทคนิคการวิเคราะหดานสเปกโทรเมตรี โดยอาศัยการการดูดกลืนแสงหรือรังสีท่ีอยูในชวง
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล ซึ่งอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 190-800 นาโนเมตร ของสารเคมีน้ัน   เมื่อ
พลังงานแสงผานตัวอยาง โมเลกุลในสารจะถูกกระตุนและดูดกลืนแสงไว ปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนที่ความ
ยาวคลื่นหน่ึง ๆ เปนลักษณะเฉพาะตัวของสาร หลักการน้ีจึงสามารถใชบงช้ีองคประกอบของสารในตัวอยาง
ได UV/Vis spectrometer เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการวิเคราะหและการควบคุมคุณภาพทางดาน
อุตสาหกรรม  สิ่งแวดลอม  เภสัชกรรม และทางดานอาหาร  

ปวิน  งามเลิศ  
pawin@dss.go.th 

 UV/VIS Spectrophotometer  ท่ีใชงานประจํา  มีความจําเปนตองตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ (PQ)  
ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  Performance Qualification (PQ)  of UV/VIS Spectrophotometer  (1) 

การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ สําหรับแตละการทดสอบมีรายการที่ตรวจสอบ  ชวงเวลาในการตรวจสอบ 
และเกณฑการยอมรับแตกตางกัน ซึ่งอาจกําหนดไวในวิธีมาตรฐานที่ใชในการทดสอบ สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมจาก
เอกสารอางอิง หรือตามขอแนะนําของผูผลิต  

 

1.  Guidance on equipment qualification  of analytical instruments : UV-Visible spectrophotometer ,  
Valid Analytical Measurement (VAM) programme version 1 , 2000  

2. F.M. Garfield, E. Klesta and J. Hirsch, “Quality Assurance Principle for Analytic Laboratories.”   
3rd edition.  AOAC International, USA, 2000.  

3. ASTM E 275-93 Standard Practice for Describing and Measuring Performance of Ultraviolet, Visible,  
and Near-Infrared Spectrophotometers 

 

อุมาพร  สุขมวง 
umaporn@dss.go.th 

ตอบคําถามวทิยาศาสตร:การใช UV-VIS Spectrophotometerในงานวิเคราะหทดสอบ 

สาระนารู : การใช  UV/VIS Spectrophotometer อยางมีประสิทธิภาพ (ตอ) 

การทดสอบ วิธีทดสอบ 

ปรับตั้งความยาวคลื่น (Wavelength calibration) ปรับตั้งความยาวคลื่น 2 คา ครอบคลุมชวงการใชงาน 

ตรวจสอบความถูกตองของการวัดคา 
(Photometric accuracy) 

วัดคาการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน ท่ีความยาวคลื่น 
ท่ีกําหนด 

ชวงการวัดท่ีเปนเสนตรง (Photometric linearity) ทดสอบความถูกตองของคาการดูดกลืนแสงในชวง 
ท่ีกําหนด 

สัญญาณตอสัญญาณรบกวน (signal to noise ratio) วัดสารละลายมาตรฐานที่เจือจางมากๆ 

แสงรบกวน (stray light) บันทึกสัญญาณ แบบ Single beam ไมทํา Baseline  
correction 

เซลลบรรจุสารละลาย เปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของการวัดเซลลท่ีบรรจุ 
นํ้ากลั่นและวัดโดยหมุนเซลล 180 องศา 

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461 
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดท่ีนี ่   ขอมูลเพ่ิมเติม http://blpd.dss.go.th/ 

http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/vam_uvvis.pdf
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/vam_uvvis.pdf
http://blpd.dss.go.th/training/dwdocuments/enews/uvvis_blpd.pps
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http://blpd.dss.go.th/training/index.php?option=com_letterman&task=unsubscribe&Itemid=71

