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พศ. เซยไฮ!!

เรียนสมาชิก พศ.สาร
สวัสดีคะชาวพศ.สาร ชวงนี้สถานการณโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม ชนิ ด A (H1N1) กํ าลั งระบาด ดั งนั้ นควรหลี กเลี่ ย งการอยู ใ นสถานที่ ที่ มี
ผู ค นแออั ด และอากาศถ า ยเทไม ดี และต อ งรั ก ษาสุ ข ภาพตนเองให แ ข็ ง แรง
ดวยการกินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ดื่มน้ํามากๆ นอนหลับพักผอนให
เพี ย งพอ และออกกํ า ลั ง กายอย า งสม่ํ า เสมอ และปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า การ
ปองกันโรคนี้จากกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด
พศ.เห็ น ความปลอดภั ย ของผู ใ ช บ ริ ก ารเป น สํ า คั ญ จึ ง ได เ ตรี ย ม
เจลล างมื อไว บ ริ การ และมี การทํ าความสะอาดด วยน้ํ ายาฆ าเชื้ อในห องต างๆ
ตลอดเวลา ดังนั้นทานที่มาใชบริการหรือเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆใน
อาคารสถานศึ ก ษาเคมี ป ฏิ บั ติ โ ปรดสบายใจ และ คลายความกั ง วล นี่ เ ป น
ความห ว งใยและบริ ก ารดี ๆ ที่ เ รามอบให กั บ ท า น สํ า หรั บ พศ.สารฉบั บ นี้ มี ข า ว
คราวการฝกอบรม รวมถึงบทความวิชาการดี ๆ เชิญทุกทานติดตามไดเลยคะ
เบญจพร บริสุทธิ์
benchaporn@dss.go.th

ขาวฝกอบรม
พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ การตรวจสอบสมรรถนะยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร
วันที่ 1-2 ก.ค. 2552
♦ ขอกําหนด ISO/IEC 17025 วันที่ 6-7 ก.ค. 2552
♦ การสอบเทียบเครื่องชั่ง 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
รายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460

การจัดทําโครงการฝกอบรม
วันที่ 22 มิถุนายน 2552

ขาววิทยาศาสตร
มารูจักกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรกันเถอะ
อานหนังสือพิมพ เจอขาวของ ดร.
โทบี มัวรคอทท (Dr.Toby Murrcott)
และ ศ.มารก เบรก (Prof.Mk Brake)
2 นักสื่อสารวิทยาศาสตรจากหนวยวิจัย
การสื่อสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
กลามอรแกน (Glamorgan University) สหราชอาณาจักรเปนนักสื่อสาร
วิทยาศาสตรจากบีบีซี บินตรงบรรยาย
พิเศษใหแกครูไทย ชี้วิทยาศาสตรไมมี
คําตอบวาอะไรจริงแท
ไมสามารถ
พิสูจนไดวาอะไรถูก
แตพิสูจนไดวา
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แนะนักขาววิทยาศาสตรนํา
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สมบัติ คงวิทยา
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สาระนารู : การใช UV/VIS Spectrophotometer อยางมีประสิทธิภาพ

การทดสอบ

ที่ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรในการวัดคา
เพื่อหาปริมาณสารที่
ตองการในตัวอยาง เครื่องมือจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลการ
วัดมีความถูกตอง เชื่อถือได ตองมีหลักฐานที่มั่นใจไดวา เครื่องมือที่ใชมีความคลาดเคลื่อนของการวัดต่ํา และคาความ
ไมแนนอนของการวัดเหมาะสมตอการใชงาน มีการบํารุงรักษาที่เหมาะสม มีการสอบเทียบ และมีการตรวจสอบสมรรถนะ
การจัดการใหเครื่องมือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการใชงาน
ตองดําเนินการตั้งแตขั้นตอนการจัดหาเครื่องมือ
การติดตั้ง การทดสอบวาเครื่องมือมีคุณลักษณะตรงตามที่ระบุ และการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือทั้งระบบเพื่อ
ยืนยันความเหมาะสมตอการใชงาน และหลังจากการนําเครื่องมือมาใชงานแลว ควรจัดทําแผนการซอมบํารุง และการ
ตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับลักษณะของงานที่วิเคราะห วาตองการความ
เที่ยง ความแมนของผลการวัด มาก-นอย แคไหน สําหรับ UV/VIS Spectrophotometer ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใช
วิเคราะหหาปริมาณสารในตัวอยางนั้น ควรจัดทําคุณสมบัติของเครื่องมือ (Analytical Instrument Qualification ,AIQ)
พรอมทั้งจัดทําบันทึกเปนเอกสารที่สามารถตรวจสอบได ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Analytical Instrument Qualification (AIQ)
Design Qualification
(DQ)

Installation
Qualification (IQ)

กําหนดคุณลักษณะของ
เครื่องมือใหเหมาะสมกับ
การใชงานรวมถึงการเลือก
ผูขาย/ผูผลิต และการให
บริการ โดยตองจัดทํากอน
การจัดหาเครื่องมือ

การสงมอบเครื่องมือ
ครบถวน ติดตั้งในภาวะ
แวดลอมที่เหมาะสม
รวมทั้ง ระบบไฟฟา
และอื่นๆ

Operation
Qualification (OQ)
ทดสอบเครื่องมือ
หลังจากการติดตั้ง
เพื่อตรวจสอบ
คุณลักษณะวาตรง
ตามที่กําหนด หรือไม

1

Performance
Qualification (PQ)
ทดสอบการทํางานของ
เครื่องมือทั้งระบบ กอน
การใชงาน เพื่อตรวจสอบ
วาเครื่องมือมีสมรรถนะ
สอด คลองกับ
วัตถุประสงคหรือไม และ
ทดสอบ หลัง จากการใช
งาน ในชวงเวลาที่กําหนด
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สาระนารู : การใช UV/VIS Spectrophotometer อยางมีประสิทธิภาพ (ตอ)
UV/VIS Spectrophotometer ที่ใชงานประจํา มีความจําเปนตองตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ (PQ)
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 Performance Qualification (PQ) of UV/VIS Spectrophotometer (1)
การทดสอบ

วิธีทดสอบ

ปรับตั้งความยาวคลื่น (Wavelength calibration)

ปรับตั้งความยาวคลื่น 2 คา ครอบคลุมชวงการใชงาน

ตรวจสอบความถูกตองของการวัดคา
(Photometric accuracy)

วัดคาการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน ที่ความยาวคลื่น
ที่กําหนด

ชวงการวัดที่เปนเสนตรง (Photometric linearity)

ทดสอบความถูกตองของคาการดูดกลืนแสงในชวง
ที่กําหนด

สัญญาณตอสัญญาณรบกวน (signal to noise ratio)

วัดสารละลายมาตรฐานที่เจือจางมากๆ

แสงรบกวน (stray light)

บันทึกสัญญาณ แบบ Single beam ไมทํา Baseline
correction

เซลลบรรจุสารละลาย

เปรียบเทียบคาการดูดกลืนแสงของการวัดเซลลที่บรรจุ
น้ํากลั่นและวัดโดยหมุนเซลล 180 องศา

การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ สําหรับแตละการทดสอบมีรายการที่ตรวจสอบ ชวงเวลาในการตรวจสอบ
และเกณฑการยอมรับแตกตางกัน ซึ่งอาจกําหนดไวในวิธีมาตรฐานที่ใชในการทดสอบ สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
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

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : การใช UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะหทดสอบ

สําหรับ

นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการที่ใชเครื่อง
ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร ในงาน
ประจําและผูสนใจทุกทานคะ
บัดนี้ทางสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยา
ศาสตรหองปฏิบัติการไดจัดฝกอบรมหลักสูตร “การใช UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะหทดสอบ” ขึ้นระหวางวันที่ 28-31 ก.ค.
2552
ซึ่งนอกจากที่ทานจะไดทราบถึงหลักการวิเคราะห การเตรียม
ตัวอยาง การทํา method validation ของวิธีทดสอบ การควบคุม
คุณภาพของการวิเคราะหทางทฤษฎีแลว
ทุกทานที่เขาอบรมยังได
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในน้ําเสีย ตั้งแตการ
เตรียมตัวอยางตลอดจนการใชเครื่องในการทํา method validation และ
การหาปริมาณกับอาจารยผูเชี่ยวชาญทางดานน้ําเสียดวย
ทานที่สนใจสามารถอานรายละเอียดไดที่นี่

นพเกา เอกอุน
noppakao@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร:การใช UV-VIS Spectrophotometerในงานวิเคราะหทดสอบ
ถาม

เทคนิคการวิเคราะหที่เรียกวา UV-Vis คืออะไร มีหลักการอยางไร และใชประโยชนในดานใดบาง ?

ตอบ

UV/Vis
เปนเทคนิคการวิเคราะหดานสเปกโทรเมตรี โดยอาศัยการการดูดกลืนแสงหรือรังสีที่อยูในชวง
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล ซึ่งอยูในชวงความยาวคลื่นประมาณ 190-800 นาโนเมตร ของสารเคมีนั้น เมื่อ
พลังงานแสงผานตัวอยาง โมเลกุลในสารจะถูกกระตุนและดูดกลืนแสงไว ปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืนที่ความ
ยาวคลื่นหนึ่ง ๆ เปนลักษณะเฉพาะตัวของสาร หลักการนี้จึงสามารถใชบงชี้องคประกอบของสารในตัวอยาง
ได UV/Vis spectrometer เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการวิเคราะหและการควบคุมคุณภาพทางดาน
อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม เภสัชกรรม และทางดานอาหาร
ปวิน งามเลิศ
pawin@dss.go.th
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