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 ตำาราเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนการสอนในวิชา “ภศ. 330 - การควบคุม

คณุภาพเภสชัภณัฑ ์2” คณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีต้่องการใหนั้กศกึษาได้เขา้ใจ

ถึงเทคนิคเครื่องมือต่างๆ ซ่ึงได้พยายามรวบรวมความรู้จากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ 

โดยตั้งใจให้เนื้อหาทางด้านวิชาการอ่านง่าย และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายไม่ยากจนเกินไป 

อีกทั้งได้พยายามเพิ่มเติมตัวอย่างการนำาเทคนิคไปใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรมต่างๆ คณะผู้เขียน

หวังใจว่าตำาราเล่มนี้จะช่วยให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ และ

สามารถนำาไปประยุกต์กับงานวิจัย หรืองานประจำาต่างๆ ได้ไม่มากก็น้อย 

 คณะผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีได้สละเวลาเขียนตำาราเพ่ือถ่ายทอด

ความรูแ้ละประสบการณ์ทีดี่ยิง่มาสูต่ำาราเลม่น้ี และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.อรลกัษณา 

แพรตักลุ ทีไ่ด้กรณุาสละเวลาอนัมคีา่ชว่ยตรวจสอบภาษาในบางบทของตำาราเลม่น้ี พรอ้มชีแ้นะและ

ใหค้วามรูแ้กบ่รรณาธกิาร และขอขอบคณุกองบรหิารงานวจิยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรท์ีไ่ด้ใหท้นุ

สนับสนุนการเขียนตำาราเล่มนี้ 

 สุดท้ายน้ีหากตำาราเล่มน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้เขียนต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

และขอนอ้มรบัความผดิพลาดทกุประการไว้ พร้อมนอ้มรับฟังข้อคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากผูอ้า่น

ทุกท่านไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุงตำาราให้ดีมีประโยชน์และถูกต้องยิ่งๆ ขึ้นไป

ศรีวรรณ ธีระมั่นคง

บรรณาธิการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตุลาคม 2562
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อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี
Ultraviolet-Visible Spectroscopy

อรภา สกุลพาณิชย์*

	 สเปกโทรสโกปี	(spectroscopy)	เป็นการศึกษาอันตรกิริยาของวัตถุกับคลื่นแม่เหล็ก	

ไฟฟ้า	หรือแสงทุกชนิด	ศึกษาลักษณะของวัตถุหลังได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เช่น	การสั่นของ

โมเลกลุ	การหมนุของอะตอม	การเปลีย่นแปลงระดับพลงังานของอเิลก็ตรอน	เป็นต้น	รวมทัง้ศกึษา	

และวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืน	(absorption	spectrum)	หรือสเปกตรัมที่เกิดจากการปล่อย

แสงของวตัถุ	(emission	spectrum)	เครือ่งมอืทีใ่ชต้รวจอนัตรกิรยิาของวตัถุกับคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้

เรียกว่า	 เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี	 ในบทน้ีจะขอกล่าวถึงเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล

สเปกโทรสโกปี	หรือเรียกสั้นๆ	ว่า	ยูวี-วิส	สเปกโทรสโกป	ี(UV-Vis	spectroscopy)	

	 *อาจารย์	 ดร.,	 เภสัชกรหญิงประจำาสาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
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การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเภสัชวิเคราะห์ 12

1.1	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี

	 แสงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	(electromagnetic	wave)	แสงหลายความยาวคล่ืน	

(polychromatic)	 ที่ประกอบด้วยรังสีและคลื่นหลายชนิด	 ได้แก่	 รังสีแกมมา	 รังสีเอกซ์	

รังสีอัลตราไวโอเลต	(ยูวี,	UV)	รังสีอินฟราเรด	คลื่นไมโครเวฟ	คลื่นวิทยุ	รวมทั้งแสงที่มองเห็นได้	

(visible	light)	ดังรูปที่	1-1	

	 แสงเปน็ได้ท้ังพลงังาน	และอนภุาค	ซึง่รงัส	ีแถบส	ีและคลืน่แต่ละชนิดมพีลงังาน	ความถ่ี	

และช่วงความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน	เมื่อพิจารณาตามกฎของพลังค์	(Planck)	

บทท่ี 1 

อลัตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี 
 

อรภา สกลุพาณิชย*์ 

 
สเปกโทรสโกปี (spectroscopy) เป็นการศกึษาอนัตรกริยิาของวตัถุกบัคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า หรอื

แสงทุกชนิด ศกึษาลกัษณะของวตัถุหลงัไดร้บัคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า เช่น การสัน่ของโมเลกุล การหมุน
ของอะตอม การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเป็นต้น รวมทัง้ศึกษา และวิเคราะห์
สเปกตรัมการดูดกลืน (absorption spectrum) หรือสเปกตรัมที่เกิดจากการปล่อยแสงของวัตถุ 
(emission spectrum) เครื่องมอืทีใ่ชต้รวจอนัตรกริยิาของวตัถุกบัคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า เรยีกว่า เทคนิค
ทางสเปกโทรสโกปี ในบทนี้จะขอกล่าวถงึเทคนิคอลัตราไวโอเลต-วสิเิบลิสเปกโทรสโกปี หรอืเรยีก
สัน้ๆวา่ ยวู-ีวสิ สเปกโทรสโกปี (UV-Vis spectroscopy)  

1.1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัสเปกโทรสโกปี 

แสงจัด เ ป็นคลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้า  ( electromagnetic wave)  แสงหลายความยาวคลื่ น 
(polychromatic) ทีป่ระกอบดว้ยรงัส ีและคลื่นหลายชนิดไดแ้ก่ รงัสแีกมมา รงัสเีอก็ รงัสอีลัตราไวโอเลต 
(ยูว,ี UV) รงัสอีนิฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวทิยุ รวมทัง้แสงที่มองเหน็ได้ (visible light) ดงัรูปที่    
1-1  

แสงเป็นไดท้ัง้พลงังาน และอนุภาค ซึ่งรงัส ีแถบส ีและคลื่นแต่ละชนิดมพีลงังาน ความถี่ และ
ชว่งความยาวคลื่นทีแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาตามกฎของพลงัค ์(Planck)  

 

โดย E คอื พลงังานของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า หน่วยเป็นจลู (J)    
   h คอื คา่คงทีข่องพลงัค ์(Planck’s constant) เท่ากบั 6.625x10-34 Js  

    คอื ความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า หน่วยเป็นเฮริตซ ์Hz หรอื s-1 
  

2          อลัตราไวโอเลต-วสิเิบลิสเปกโทรสโกปี   
 

*อาจารย ์ดร., เภสชักรหญงิประจ าสาขาวทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม คระเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
และจากสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความยาวคลื่นกบัความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า คอื   

  

โดย  คอื ความยาวคลื่น หน่วยเป็นนาโนเมตร 

   คอื ความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า หน่วยเป็นเฮริตซ ์Hz หรอื s-1 
ท าใหไ้ดส้มการทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังาน ความยาวคลื่นและความถี ่คอื  

                     

จากสมการที ่1-3 และรปูที ่1-1 นี้ท าใหเ้หน็วา่แต่ละรงัส ีคลื่น และแถบสมีพีลงังานทีแ่ปรผกผนั
กบัความยาวคลื่น เช่น รงัสอีลัตราไวโอเลต (ความยาวคลื่นหน่วยนาโนเมตร) มคีวามยาวคลื่นสัน้กว่า
รงัสอีนิฟราเรด แต่กลบัมคีวามถีแ่ละพลงังานมากกวา่รงัสอีนิฟราเรด เป็นตน้  

 

รปูท่ี 1-1 แสงประกอบดว้ยรงัสตี่างๆ ตัง้แต่รงัสแีกมมาซึ่งมคีวามถี่สูงที่สุด พลงังานมากทีสุ่ด แต่ความยาว
คลื่นต ่าทีสุ่ด คอื น้อยกว่า 0.01 นาโนเมตร ไปจนถงึคลื่นวิทยุทีม่คีวามถีต่ ่า พลงังานต ่า แต่ความยาวคลื่นสงู 
คอื ความยาวคลื่นมากกวา่ 10 นาโนเมตร (1) 

เมือ่วตัถุไดร้บัรงัส ีรงัสสี่งผลใหโ้มเลกุล อะตอม หรอือเิลก็ตรอนมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปรงัสี
มพีลงังานมากพอท าใหอ้เิลก็ตรอนเกดิการเปลีย่นแปลงของระดบัพลงังานจนเกดิเป็นประจุหรอืไอออน 
เรยีกรงัสทีี่มคีวามสามารถในการก่อให้เกดิประจุหรอืไอออนนี้ว่ารงัสก่ีอไอออน (ionizing radiation) 
ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และบางช่วงของรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งรังสีแต่ละชนิดส่งผลต่อ

2          อลัตราไวโอเลต-วสิเิบลิสเปกโทรสโกปี   
 

*อาจารย ์ดร., เภสชักรหญงิประจ าสาขาวทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม คระเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
และจากสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความยาวคลื่นกบัความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า คอื   

  

โดย  คอื ความยาวคลื่น หน่วยเป็นนาโนเมตร 

   คอื ความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า หน่วยเป็นเฮริตซ ์Hz หรอื s-1 
ท าใหไ้ดส้มการทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังาน ความยาวคลื่นและความถี ่คอื  

                     

จากสมการที ่1-3 และรปูที ่1-1 นี้ท าใหเ้หน็วา่แต่ละรงัส ีคลื่น และแถบสมีพีลงังานทีแ่ปรผกผนั
กบัความยาวคลื่น เช่น รงัสอีลัตราไวโอเลต (ความยาวคลื่นหน่วยนาโนเมตร) มคีวามยาวคลื่นสัน้กว่า
รงัสอีนิฟราเรด แต่กลบัมคีวามถีแ่ละพลงังานมากกวา่รงัสอีนิฟราเรด เป็นตน้  

 

รปูท่ี 1-1 แสงประกอบดว้ยรงัสตี่างๆ ตัง้แต่รงัสแีกมมาซึ่งมคีวามถี่สูงที่สุด พลงังานมากทีสุ่ด แต่ความยาว
คลื่นต ่าทีสุ่ด คอื น้อยกว่า 0.01 นาโนเมตร ไปจนถงึคลื่นวิทยุทีม่คีวามถีต่ ่า พลงังานต ่า แต่ความยาวคลื่นสงู 
คอื ความยาวคลื่นมากกวา่ 10 นาโนเมตร (1) 

เมือ่วตัถุไดร้บัรงัส ีรงัสสี่งผลใหโ้มเลกุล อะตอม หรอือเิลก็ตรอนมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปรงัสี
มพีลงังานมากพอท าใหอ้เิลก็ตรอนเกดิการเปลีย่นแปลงของระดบัพลงังานจนเกดิเป็นประจุหรอืไอออน 
เรยีกรงัสทีี่มคีวามสามารถในการก่อให้เกดิประจุหรอืไอออนนี้ว่ารงัสก่ีอไอออน (ionizing radiation) 
ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และบางช่วงของรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งรังสีแต่ละชนิดส่งผลต่อ

สมการที	่1-1

สมการที	่1-2

สมการที่	1-3

	 โดย		E		คือ	 พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	หน่วยเป็นจูล	(J)			 	 	

	 	 	 	h		คือ	 ค่าคงที่ของพลังค์	(Planck’s	constant)	เท่ากับ	6.625	×	10-34	Js

    ν		คือ	 ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	หน่วยเป็นเฮิรตซ์	Hz	หรือ	s-1

	 และจากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับความถ่ีของคลื่นแม่เหล็ก	

ไฟฟ้า	คือ		

	 โดย		λ		คือ	 ความยาวคลื่น	หน่วยเป็นนาโนเมตร
    ν		คือ	 ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	หน่วยเป็นเฮิรตซ์	Hz	หรือ	s-1

	 ทำาให้ได้สมการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน	ความยาวคลื่นและความถี่	คือ	

	 จากสมการที	่1-3	และรูปที	่1-1	นี้ทำาให้เห็นว่าแต่ละรังสี	คลื่น	และแถบสีมีพลังงาน

ที่แปรผกผันกับความยาวคลื่น	 เช่น	รังสีอัลตราไวโอเลต	(ความยาวคลื่นหน่วยนาโนเมตร)															

มีความยาวคลื่นส้ันกว่ารังสีอินฟราเรด	แต่กลับมีความถ่ีและพลังงานมากกว่ารังสีอินฟราเรด	

เป็นต้น	

	 เมือ่วตัถุได้รบัรงัส	ีรงัสสีง่ผลใหโ้มเลกุล	อะตอม	หรอือเิลก็ตรอนมพีฤติกรรมเปลีย่นแปลง

ไป	รังสีมีพลังงานมากพอทำาให้อิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานจนเกิดเป็นประจุ

หรอืไอออน	เรยีกรงัสีท่ีมคีวามสามารถในการก่อใหเ้กิดประจหุรอืไอออนน้ีวา่รงัสก่ีอไอออน	(ionizing	

radiation)	ได้แก่	รังสีแกมมา	รังสีเอกซ์	และบางช่วงของรังสีอัลตราไวโอเลต	ซึ่งรังสีแต่ละชนิด

ส่งผลต่ออิเล็กตรอนแตกต่างกัน	เช่น	รังสีเอกซ์สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอน

ทีอ่ยูใ่นวงโคจรชัน้ในของอะตอม	แตรั่งสอีลัตราไวโอเลตก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของ	อเิลก็ตรอน
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อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี 3

ที่อยู่ในวงโคจรชั้นนอกสุดของอะตอม	(valence	electron)	ในทางตรงกันข้าม	รังสีท่ีไม่สามารถ

ทำาให้เกิดประจุหรือไอออน	เรียกว่ารังสีไม่ก่อไอออน	(non-ionizing	radiation)	ได้แก่	แสงที่มอง

เห็น	รังสีอินฟราเรด	คลื่นไมโครเวฟ	คลื่นวิทยุ	ดังนั้น	รังสีแต่ละชนิดมีความยาวคลื่น	ความถี่	และ

พลงังานทีแ่ตกต่างกัน	เมือ่ตกกระทบโมเลกลุหรอือะตอมของสารทำาใหอิ้เลก็ตรอนภายในโมเลกุลน้ัน

เกิดการเปลี่ยนแปลง	ทำาให้เราสามารถศึกษาผลของรังสีหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสารได้	 ซึ่งสาร

แต่ละชนิดจะมีการตอบสนองต่อรังสีได้แตกต่างกันขึ้นกับพลังงานของรังสีนั้นๆ		

1.2	 รังสีอัลตราไวโอเลตและแสงที่มองเห็น	

 1.2.1 รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเหนือม่วง หรือ รังสียูวี

	 รังสีชนิดนี้อยู่ในช่วงความยาวคลื่น	10-400	นาโนเมตร	(รูปที่	1-1)	แบ่งได้เป็น	4	

ช่วง	คือ

	 	 	 	-	ช่วง	extreme	ultraviolet	มีความยาวคลื่น	10-100	นาโนเมตร	

	 	 	 	-	ช่วง	far	ultraviolet	มีความยาวคลื่น	100-200	นาโนเมตร		

	 	 	 	-	ช่วง	middle	ultraviolet	มีความยาวคลื่น	200-300	นาโนเมตร		

	 	 	 	-	ช่วง	near	ultraviolet	มีความยาวคลื่น	300-400	นาโนเมตร	

	 หรือสามารถแบ่งรังสีอัลตราไวโอเลตได้เป็น	3	แบบ	คือ	(2)

	 	 	 	-	UV-A	มีความยาวคลื่นในช่วง	320-400	นาโนเมตร	และแบ่งออกได้เป็น	

2	ชนิดย่อย	 คือ	UV-A	 I	ความยาวคลื่นในช่วง	340-400	นาโนเมตร	และ	UV-A	 II	มี

ความยาวคลื่นในช่วง	320-340	นาโนเมตร

	 	 	 	-	UV-B	มีความยาวคลื่นในช่วง	290-320	นาโนเมตร		

	 	 	 	-	UV-C	มีความยาวคลื่นในช่วง	100-290	นาโนเมตร	ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

ผิวหนังมากที่สุดแต่ชั้นบรรยากาศของโลกดูดกลืนรังสีชนิดนี้ไว้

2          อลัตราไวโอเลต-วสิเิบลิสเปกโทรสโกปี   
 

*อาจารย ์ดร., เภสชักรหญงิประจ าสาขาวทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม คระเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
และจากสมการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความยาวคลื่นกบัความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า คอื   

  

โดย  คอื ความยาวคลื่น หน่วยเป็นนาโนเมตร 

   คอื ความถีข่องคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า หน่วยเป็นเฮริตซ ์Hz หรอื s-1 
ท าใหไ้ดส้มการทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังาน ความยาวคลื่นและความถี ่คอื  

                     

จากสมการที ่1-3 และรปูที ่1-1 นี้ท าใหเ้หน็วา่แต่ละรงัส ีคลื่น และแถบสมีพีลงังานทีแ่ปรผกผนั
กบัความยาวคลื่น เช่น รงัสอีลัตราไวโอเลต (ความยาวคลื่นหน่วยนาโนเมตร) มคีวามยาวคลื่นสัน้กว่า
รงัสอีนิฟราเรด แต่กลบัมคีวามถีแ่ละพลงังานมากกวา่รงัสอีนิฟราเรด เป็นตน้  

 

รปูท่ี 1-1 แสงประกอบดว้ยรงัสตี่างๆ ตัง้แต่รงัสแีกมมาซึ่งมคีวามถี่สูงที่สุด พลงังานมากทีสุ่ด แต่ความยาว
คลื่นต ่าทีสุ่ด คอื น้อยกว่า 0.01 นาโนเมตร ไปจนถงึคลื่นวิทยุทีม่คีวามถีต่ ่า พลงังานต ่า แต่ความยาวคลื่นสงู 
คอื ความยาวคลื่นมากกวา่ 10 นาโนเมตร (1) 

เมือ่วตัถุไดร้บัรงัส ีรงัสสี่งผลใหโ้มเลกุล อะตอม หรอือเิลก็ตรอนมพีฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปรงัสี
มพีลงังานมากพอท าใหอ้เิลก็ตรอนเกดิการเปลีย่นแปลงของระดบัพลงังานจนเกดิเป็นประจุหรอืไอออน 
เรยีกรงัสทีี่มคีวามสามารถในการก่อให้เกดิประจุหรอืไอออนนี้ว่ารงัสก่ีอไอออน (ionizing radiation) 
ได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และบางช่วงของรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งรังสีแต่ละชนิดส่งผลต่อ

รูปที่ 1-1 แสงประกอบด้วยรังสีต่างๆ	ตั้งแต่รังสีแกมมาซึ่งมีความถี่สูงที่สุด	พลังงานมากที่สุด	แต่ความยาวคลื่น

	 ต่ำาท่ีสุด	คอื	น้อยกวา่	0.01	นาโนเมตร	ไปจนถงึคลืน่วทิยทุีม่คีวามถ่ีต่ำา	พลงังานต่ำา	แตค่วามยาวคลืน่

	 สูง	คือ	ความยาวคลื่นมากกว่า	10	นาโนเมตร	(1)
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การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเภสัชวิเคราะห์ 14

 ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) สีที่วัตถุดูดกลืน  แสงสีที่มองเห็น 

 400	 Violet	 Yellow-green

	 425	 Indigo	blue	 Yellow

	 450	 Blue	 Orange

	 490	 Blue-green	 Red

	 510	 Green	 Purple

	 530	 Yellow-green	 Violet

	 550	 Yellow	 Indigo	blue

	 590	 Orange	 Blue

	 640	 Red	 Blue-green

	 730	 Purple	 Green

 1.2.2  แสงที่มองเห็นได้ 

	 แสงทีม่องเหน็ได้เปน็สว่นหน่ึงของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ทีอ่ยูถั่ดจากชว่งความยาวคลืน่ของ

รังสีอัลตราไวโอเลตและส่งผลต่อการมองเห็นของมนุษย	์กล่าวคือ	เมื่อแสงขาว	(white	light)	ส่อง

ผ่านปริซึม	(prism)	จะเกิดการหักเหทำาให้เห็นเป็นแถบสี	7	ส	ีคือ	สีม่วง	สีคราม	สีน้ำาเงิน	สีเขียว	

สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง	โดยแต่ละแถบสีที่แยกได้นี	้เรียกว่า	สเปกตรัม	หรือเห็นได้จากปรากฏการณ์

ทางธรรมชาต	ิคือ	รุ้งกินน้ำา	ซึง่เกิดเมื่อแสงขาวส่องผ่านไอน้ำาในอากาศก่อให้เกิดการหักเหของแสง

ทำาใหเ้หน็เปน็แถบสสีวยงามเจด็ส	ีซึง่แถบสทีัง้เจด็น้ีจดัเปน็แสงทีม่นุษยม์องเหน็เปน็สีได้	ดงัน้ัน	จงึ

เรยีกแสงในชว่งท่ีสง่ผลต่อการมองเหน็และการตอบสนองต่อสขีองมนุษยว์า่	“แสงทีม่องเหน็ได้”	ซึง่

แสงที่มองเห็นได้นี้มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง	400-700	นาโนเมตร	ตัวอย่างเช่น	มนุษย์มองเห็น

ดอกไม้มีสีเหลืองเน่ืองจากแสงสีที่ถูกดูดกลืน	คือ	แสงสีน้ำาเงิน	ดังนั้นแสงท่ีส่องผ่านออกมา	คือ	

แสงสีเหลืองจึงทำาให้มนุษย์มองเห็นดอกไม้เป็นสีเหลือง	ความสัมพันธ์ของแสงสีที่ถูกวัตถุดูดกลืนที่

ความยาวคลื่นต่างๆ	ส่งผลต่อการมองเห็นสีของมนุษย์ดังแสดงในตารางที	่1-1

1.3	 หลักการและทฤษฎีของเทคนิคอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล	สเปกโทรสโกปี	

	 เมือ่วตัถุหรอืสารได้รบัพลงังานจากรงัสอีลัตราไวโอเลตหรอืแสงทีม่องเหน็ได้	โมเลกุลและ

อะตอมของวัตถุเกิดการดูดกลืนพลังงานหรือแสงก่อให้เกิดการกระตุ้นอิเล็กตรอนทำาให้อิเล็กตรอน

เคลื่อนที่ไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น	ประกอบกับโมเลกุลและอะตอมของสารแต่ละชนิดมีสมบัติ

ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตและแสงที่มองเห็นได้ที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน	เนื่องจากโครงสร้าง

ทางเคมี	จำานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน	(valence	electron)	สภาวะการถูกกระตุ้น	(excitation	of	

ตารางที่ 1-1	ความสัมพันธ์ของแสงที่ถูกวัตถุดูดกลืนและสีที่มนุษย์เห็น	
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อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
Infrared Spectroscopy 

ศรีวรรณ ธีระมั่นคง*

	 รังสีอินฟราเรด	(infrared,	 IR)	เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหน่ึงโดยมีย่านความถ่ีอยู่

ระหว่างช่วงแสงวิสิเบิล	(visible)	ที่ตามองเห็น	กับช่วงไมโครเวฟในสเปกตรัมรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า	

(electromagnetic	spectrum)	(รูปที่	3-1)	อินฟราเรดมีสมบัติความเป็นคลื่นเหมือนรังสีแม่เหล็ก

ไฟฟา้ทัว่ไป	กลา่วคือ	มสีมบติัการสะทอ้น	การหกัเห	การแทรกสอด	การเลีย้วเบน	และสมบติัอืน่ๆ	

แม้ว่าอินฟราเรดสเปกตรัม	(infrared	spectrum)	จะเป็นลักษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด	แต่หมู่

ฟังก์ชันบางชนิดก็ให้แถบของสเปกตรัมที่คล้ายคลึงกันมาก	ซึ่งทำาให้การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร

อย่างแม่นยำาจำาเป็นต้องอาศัยวิธีการอื่นๆ	ประกอบ	อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอินฟราเรดสเปกตรัม

ก็ยังคงเป็นหน่ึงในการทดสอบหัวข้อพิสูจน์เอกลักษณ์	“identification”	ของยาหรือสารต่างๆ	ใน

ตำารายามาตรฐาน	และในแง่ของงานวิจัย	อินฟราเรดสเปกตรัมก็มีประโยชน์อย่างมากในการให้ผล

ขอ้มลูลกัษณะของหมูฟ่งัก์ชนัในโมเลกุล	ดงันัน้ในบทน้ีจะกลา่วถึงหลกัการทฤษฎี	วธิกีารแปลผลหมู่

ฟังก์ชันต่างๆ	และตัวอย่างที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางด้านเภสัชกรรม

 

	 *	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.,	เภสัชกรหญิงประจำาสาขาวิชาเภสัชกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์
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3.1 หลักการและทฤษฎี 

 3.1.1  การดูดกลืนพลังงานของโมเลกุล ระดับพลังงานโมเลกุล และทรานสิชัน 

(transition) (2-4)

	 สเปกตรมัการดูดกลนืของโมเลกลุทีม่หีลายอะตอม	(polyatomic	molecules)	มกัจะมคีวาม

ซับซ้อนมากกว่าสเปกตรัมของอะตอมเดียว	(atomic	spectra)	เนื่องจากโมเลกุลมีระดับพลังงาน	

(energy	state)	มากกว่าอะตอมเดียวทำาให้ซับซ้อนกว่า	พลังงานที่เกี่ยวกับการเกิดแถบสเปกตรัม

จะประกอบด้วยพลงังานหลกัๆ	3	สว่น	พลงังานอเิลก็ทรอนิกส์	(electronic	energy)	พลงังานเก่ียว

กับการสั่น	และพลังงานเกี่ยวกับการหมุน	เป็นไปตามสมการดังนี	้

บทท่ี 3  

อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี 

ศรีวรรณ ธีระมัน่คง*

 

รงัสอีนิฟราเรด (infrared, IR) เป็นรงัสแีมเ่หลก็ไฟฟ้าชนิดหนึ่งโดยมยีา่นความถีอ่ยู่ระหวา่งช่วง
แสงวสิเิบลิ (visible) ทีต่ามองเหน็ กบัชว่งไมโครเวฟในสเปกตรมัรงัสแีม่เหลก็ไฟฟ้า (electromagnetic 
spectrum) (รูปที ่3-1) อนิฟราเรดมสีมบตัคิวามเป็นคลื่นเหมอืนรงัสแีม่เหลก็ไฟฟ้าทัว่ไป กล่าวคอื มี
สมบตักิารสะทอ้น การหกัเห การแทรกสอด การเลีย้วเบน และสมบตัอิื่นๆ แมว้่าอนิฟราเรดสเปกตรมั 
(infrared spectrum) จะเป็นลกัษณะเฉพาะของสารแต่ละชนิด แต่หมู่ฟังก์ชนับางชนิดก็ให้แถบของ
สเปกตรมัที่คล้ายคลงึกนัมาก ซึ่งท าให้การพสิูจน์เอกลกัษณ์ของสารอย่างแม่นย าจ าเป็นต้องอาศัย
วธิกีารอื่นๆ ประกอบ อย่างไรก็ตามในปัจจุบนัอินฟราเรดสเปกตรมัก็ยงัคงเป็นหนึ่งในการทดสอบ
หวัข้อพสิูจน์เอกลกัษณ์ “identification” ของยาหรอืสารต่างๆ ในต ารายามาตรฐาน และในแง่ของ
งานวจิยั อินฟราเรดสเปกตรมัก็มปีระโยชน์อย่างมากในการให้ผลขอ้มูลลกัษณะของหมู่ฟังก์ชนัใน
โมเลกุล ดงันัน้ในบทนี้จะกล่าวถึงหลกัการทฤษฎี วธิีการแปลผลหมู่ฟังก์ชนัต่างๆ และตวัอย่างที่
เกีย่วกบัการวเิคราะหท์างดา้นเภสชักรรม 

 

รปูท่ี 3-1 สเปกตรมัแมเ่หลก็ไฟฟ้า (1,2) 

 
             *ผู้ ช่ ว ยศาสตราจา รย์  ด ร . ,  เ ภสัชก รหญิ งป ร ะจ า ส าขาวิช า เภสัชก ร รม  คณะ เภสัชศ าสตร์  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

รงัส ี

รูปที่ 3-1	สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า	(1,2)อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี 63  
  

  

3.1 หลกัการและทฤษฎี  

3.1.1 การดดูกลนืพลงังานของโมเลกุล ระดบัพลงังานโมเลกุล และทรานสชินั (transition) (2-4) 

สเปกตรมัการดูดกลืนของโมเลกุลที่ม ีหลายอะตอม (polyatomic molecules) มกัจะมี
ความซบัซอ้นมากกว่าสเปกตรมัของอะตอมเดยีว (atomic spectra) เน่ืองจากโมเลกุลมรีะดบัพลงังาน 
(energy state) มากกว่าอะตอมเดยีวท าใหซ้บัซ้อนกว่า พลงังานทีเ่กี่ยวกบัการเกดิแถบสเปกตรมัจะ
ประกอบดว้ยพลงังานหลกัๆ 3 ส่วน พลงังานอเิลก็ทรอนิกส ์(electronic energy) พลงังานเกีย่วกบัการ
สัน่ และพลงังานเกีย่วกบัการหมนุ เป็นไปตามสมการดงันี้  

 

โดย Eelectronic  เป็นค่าพลงังานอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลที่วิง่ขึ้นจากระดบัพลงังานของสถานะ
กระตุน้ไปสูส่ถานะกระตุน้ 

 Evibrational เป็นพลงังานที่เกี่ยวกบัการสัน่ที่เกิดระหว่างอะตอมในแต่ละโมเลกุล โดยทัว่ไปมี
จ านวนชัน้พลงังานมากกวา่จ านวนชัน้ของพลงังานอเิลก็ทรอนิกส ์

 Erotational  เป็นพลงังานทีเ่กดิจากการหมนุภายในโมเลกุล 

หลักการดูดกลืนร ังส ีของอินฟราเรด จะคล้ายกับกระบวนการดูดกลืนอื่นๆ กล่าว ค ือ 
เมื่อรงัสีผ่านเข้ามา โมเลกุลจะเกิดการดูดกลืนรังสี และอิเล็กตรอนจากสภาวะปกติหรือสถานะ
พื้น (ground state) จะถูกกระตุ้นและเคลื่อนที่ไปที่ช ัน้พลังงานต ่าสุดของระดับสถานะกระตุ้น 
(excited state) โมเลกุลหนึ่งจะดูดกลืนรงัสีได้เพียงช่วงความถี่หร ือพลังงานที่ถูกเลือก และ
การดูดกล ืนร ังส ีอ ินฟรา เรดจะอยู ่ในช ่วงพล ัง งาน 8-40 ก ิโลจ ูลต่อ โมล คลื่นร งัส ีในช ่วง
อินฟราเรดต่างจากอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล (UV-Vis) ตรงที่ร ังสีอินฟราเรดให้พลังงานต ่ากว่า  
และไม่พอที่จะท าให้อิเล็กตรอนเกิดทรานสิชัน ซึ่งที่ระดับพลังงานขนาดนี้จะสมัพันธ์กับความถี่
ในช่วงการสัน่ (vibration) หรือ การหมุน ( rotation) ของพนัธะทางเคมีระหว่างอะตอมที่ย ึด
จับกัน (รูปที่ 3-2) และความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับย่านสเปกตรมั  สรุป
ได้ดังตารางที่ 3-1 

 

 โดย   Eelectronic	 เป็นค่าพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ของโมเลกุลท่ีวิ่งขึ้นจากระดับพลังงาน

	 	 	 					 	 ของสถานะกระตุ้นไปสู่สถานะกระตุ้น

    Evibrational	เป็นพลังงานท่ีเก่ียวกับการส่ันท่ีเกิดระหว่างอะตอมในแต่ละโมเลกุล	

	 	 	 					 	 โดยท่ัวไปมีจำานวนชั้นพลังงานมากกว่าจำานวนชั้นของพลังงานอิเล็ก-

	 	 	 					 	 ทรอนิกส์

    Erotational		เป็นพลังงานที่เกิดจากการหมุนภายในโมเลกุล

	 หลกัการดูดกลนืรงัสีของอนิฟราเรด	จะคลา้ยกบักระบวนการดูดกลนือืน่ๆ	กลา่วคอื	เมือ่

รังสีผ่านเข้ามา	โมเลกุลจะเกิดการดูดกลืนรังสี	และอิเล็กตรอนจากสภาวะปกติหรือสถานะพื้น	

(ground	state)	จะถูกกระตุ้นและเคลื่อนที่ไปที่ชั้นพลังงานต่ำาสุดของระดับสถานะกระตุ้น	(excited	

state)	โมเลกุลหน่ึงจะดูดกลืนรังสีได้เพียงช่วงความถ่ีหรือพลังงานที่ถูกเลือก	และการดูดกลืน

รังสีอินฟราเรดจะอยู่ในช่วงพลังงาน	8-40	กิโลจูลต่อโมล	คลื่นรังสีในช่วงอินฟราเรดต่างจาก

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล	(UV-Vis)	ตรงที่รังสีอินฟราเรดให้พลังงานต่ำากว่า	และไม่พอที่จะทำาให้

อเิลก็ตรอนเกิดทรานสชินั	ซึง่ทีร่ะดับพลงังานขนาดน้ีจะสัมพนัธก์บัความถ่ีในชว่งการสัน่	(vibration)	
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	 ช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดอยู่ในช่วงเลขคลื่น	 (wavenumber)	12,800-10	

เซนติเมตร-1	หรือท่ีความยาวคลื่น	0.78-1000	ไมโครเมตร	ซึ่งความถ่ีคลื่นย่านอินฟราเรด	

สามารถแบ่งอินฟราเรดเป็นช่วงย่านใกล้	กลาง	และไกล	(near-IR,	middle-IR,	far-IR)1	แต่ย่าน

ที่ใช้ส่วนใหญ่ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์สารจะอยู่ในย่านอินฟราเรดกลาง	ความถี่	และเลขคลื่น

ของแต่ละย่านความถี่อินฟราเรดแสดงในตารางที่	3-2	

64 การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืในทางเภสชัวเิคราะห ์1 
 

 

รปูท่ี 3-2 ระดบัชัน้พลงังานต่างๆ เรยีงระดบัพลงังานดงันี้ Eelectronic > Evibrational > Erotational 

ตารางท่ี 3-1 สรุปความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานในสเปกตรมัแต่ละชนิด 
ยา่นสเปกตรมั 

Region of spectrum 
ทรานสชินัของพลงังาน  

Energy transition 
รงัสเีอกซ ์ การแตกของพนัธะ (bond breaking) 
อลัตราไวโอเลต/วสิเิบลิ ทรานสชินัในระดบัชัน้อเิลก็ทรอนกิส ์(electronic level) 
อนิฟราเรด  ทรานสชินัในระดบัชัน้การสัน่ (vibrational level) 
ไมโครเวฟ ทรานสชินัในระดบัชัน้การหมนุ (rotational level) 
ความถีค่ลื่นวทิยุ เรโซแนนซข์องนวิเคลยีส (nuclear spin resonance) 

ช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดอยู่ในช่วงเลขคลื่น (wavenumber) 12,800 – 10 เซนติเมตร-1 
หรอืทีค่วามยาวคลื่น 0.78 – 1000 ไมโครเมตร ซึง่ความถีค่ลื่นยา่นอนิฟราเรด สามารถแบ่งอนิฟราเรด
เป็นช่วงย่านใกล้ กลาง และไกล (near-IR, middle-IR, far-IR)1 แต่ย่านที่ใช้ส่วนใหญ่ในการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์สารจะอยู่ในย่านอินฟราเรดกลาง ความถี่ และเลขคลื่นของแต่ละย่านความถี่
อนิฟราเรดแสดงในตารางที ่3-2  

 
 

1 อินฟราเรดใกล้ กลาง ไกล พิจารณาจากการอยู่ ใกล้หรือไกลอัลตราไวโอเลต ส าหรับย่านที่ใกล้กับ
อลัตราไวโอเลตจะเรยีกวา่ “อนิฟราเรดใกล”้ 

รูปที่ 3-2	ระดับชั้นพลังงานต่างๆ	เรียงระดับพลังงานดังนี้	Eelectronic > Evibrational > Erotational

ตารางที่ 3-1	สรุปความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานในสเปกตรัมแต่ละชนิด

 ย่านสเปกตรัม  ทรานสิชันของพลังงาน

 Region of spectrum  Energy transition

รังสีเอกซ์	 	 การแตกของพันธะ	(bond	breaking)

อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล	 ทรานสิชันในระดับชั้นอิเล็กทรอนิกส์	(electronic	level)

อินฟราเรด		 	 ทรานสิชันในระดับชั้นการสั่น	(vibrational	level)

ไมโครเวฟ	 	 ทรานสิชันในระดับชั้นการหมุน	(rotational	level)

ความถี่คลื่นวิทยุ	 	 เรโซแนนซ์ของนิวเคลียส	(nuclear	spin	resonance)

 1	อินฟราเรดใกล้	กลาง	ไกล	พิจารณาจากการอยู่ใกล้หรือไกลอัลตราไวโอเลต	สำาหรับย่านที่ใกล้กับ

อัลตราไวโอเลตจะเรียกว่า	“อินฟราเรดใกล้”

หรือ	การหมุน	(rotation)	ของพันธะทางเคมีระหว่างอะตอมที่ยึดจับกัน	(รูปที	่3-2)	และความ

สัมพันธ์ระหว่างระดับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับย่านสเปกตรัม	สรุปได้ดังตารางที	่3-1
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 3.1.2  รูปแบบการสั่นของโมเลกุล (type of molecular vibrations)

	 การสั่นพื้นฐานของพันธะมีอยู	่2	ประเภท	คือ	แบบยืด	(stretching,	st)	และแบบงอ	

(bending;	deformation,	δ)	(รูปที่	3-3)	ซึ่งพบได้ในโมเลกุลที่มีพันธะโควาเลนต์เป็นส่วนใหญ่	

ตารางที่ 3-2	ความถี่	เลขคลื่น	และความยาวคลื่นในแต่ละย่านความถี่ของอินฟราเรด	(3)

 ช่วงย่าน	 เลขคลื่น	(ν)		 ความยาวคลื่น	(λ)		 ความถี	่(ν)
  เซนติเมตร-1	 ไมโครเมตร	 เฮิรตซ์,	(Hz)

 อินฟราเรดใกล้	 12800	-	4000		 0.78	-	2.5	 3.8	×	1014	-	1.2	×	1014

	 อินฟราเรดกลาง	 4000	-	200	 2.5	-	50	 1.2	×	1014	-	6.0	×	1012

	 อินฟราเรดไกล	 200	-	10	 25	-	1000	 6.0	×	1012	-	3.0	×	1011

	 ย่านความถี่ที่นิยมที่สุด	 4000	-	670	 2.5	-	15	 1.2	×	1014	–	2.0	×	1013

อนิฟราเรดสเปกโทรสโกปี 65  
  

  

ตารางท่ี 3-2 ความถี ่เลขคลื่น และความยาวคลื่นในแต่ละยา่นความถีข่องอนิฟราเรด (3) 
ช่วงย่าน เลขคล่ืน (̅ ) 

เซนติเมตร-1 
ความยาวคล่ืน () 

ไมโครเมตร 
ความถ่ี () 
เฮิรตซ,์ (Hz) 

อนิฟราเรดใกล ้ 12800 – 4000 0.78 – 2.5 3.8 x 1014 – 1.2 x 1014 
อนิฟราเรดกลาง 4000 – 200 2.5 – 50 1.2 x 1014 – 6.0 x 1012 
อนิฟราเรดไกล 200 – 10 25 – 1000 6.0 x 1012 – 3.0 x 1011 

ยา่นความถีท่ีน่ิยมทีส่ดุ 4000 - 670 2.5 -15 1.2 x 1014 – 2.0 x 1013 

3.1.2 รปูแบบการสัน่ของโมเลกุล (type of molecular vibrations) 
การสัน่พืน้ฐานของพนัธะมอียู่ 2 ประเภท คอื แบบยดื (stretching, st) และแบบงอ (bending; 

deformation, ) (รปูที ่3-3) ซึง่พบใดใ้นโมเลกุลทีม่พีนัธะโควาเลนตเ์ป็นส่วนใหญ่  

 

รปูท่ี 3-3 การสัน่ของโมเลกุลแบบยดื (ซา้ย) และ แบบงอ (ขวา) 

 3.1.2.1 แบบยดืเป็นการสัน่จากสองอะตอมทีม่พีนัธะต่อกนัสัน่ในแนวแกน (axis) ของพนัธะ และ
ท าใหร้ะยะห่างระหว่างอะตอมทัง้สองห่างกนัมากขึน้หรอืลดลง หรอืกล่าวไดว้่า ท าใหพ้นัธะเกดิการยดื
ออกหรอืหดสัน้ลงนัน่เอง ซึง่การสัน่แบบนี้จะเกดิทีค่วามถีส่งูกว่าการสัน่แบบงอ เนื่องจากตอ้งใชพ้ลงังาน
มากกว่าเพื่อให้เกิดการสัน่ในแนวแกน ลักษณะการยืดแบ่งออกเป็นสองแบบคือ แบบสมมาตร 
(symmetry) และแบบอสมมาตร (asymmetry) (รปูที ่3-4) 

 3.1.2.2 แบบงอเป็นการสัน่ทีไ่มไ่ดเ้กดิตามแกนพนัธะ (bond axis) เป็นลกัษณะการสัน่ทีเ่กดิจาก
การงอของพนัธะ แบ่งได้ 4 รูปแบบ คอื แบบกรรไกร (scissoring) แบบกระดิก (wagging) แบบโคลง 
(rocking) และแบบบดิ (twisting) (รปูที ่3-4) 

รูปที่ 3-3 การสั่นของโมเลกุลแบบยืด	(ซ้าย)	และ	แบบงอ	(ขวา)

 3.1.2.1 แบบยืด เป็นการส่ันจากสองอะตอมท่ีมีพันธะต่อกัน	สั่นในแนวแกน	(axis)	

ของพนัธะ	และทำาใหร้ะยะหา่งระหวา่งอะตอมทัง้สองหา่งกันมากขึน้หรอืลดลง	หรอืกลา่วได้วา่ทำาให้

พันธะเกิดการยืดออกหรือหดสั้นลงน่ันเอง	ซึ่งการส่ันแบบน้ีจะเกิดท่ีความถ่ีสูงกว่าการสั่นแบบงอ	

เน่ืองจากต้องใช้พลังงานมากกว่าเพื่อให้เกิดการสั่นในแนวแกน	ลักษณะการยืดแบ่งออกเป็นสอง

แบบคือ	แบบสมมาตร	(symmetry)	และแบบอสมมาตร	(asymmetry)	(รูปที	่3-4)

 3.1.2.2  แบบงอ เป็นการสั่นที่ไม่ได้เกิดตามแกนพันธะ	(bond	axis)	เป็นลักษณะการ

สั่นท่ีเกิดจากการงอของพันธะ	แบ่งได้	4	รูปแบบ	คือ	แบบกรรไกร	(scissoring)	แบบกระดิก	

(wagging)	แบบโคลง	(rocking)	และแบบบิด	(twisting)	(รูปที่	3-4)

66 การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืในทางเภสชัวเิคราะห ์1 
 

 

รปูท่ี 3-4 รปูแบบการสัน่แบบยดื และแบบงอ (5) 

3.1.3 สารอนิฟราเรดแอคทฟี  
โมเลกุลบางชนิดทีม่สีมบตัดิดูกลนืรงัสอีนิฟราเรด และสามารถวดัคา่รงัสไีดน้ัน้ เรยีกโมเลกุลนัน้

ว่า “อินฟราเรดแอคทฟี (infrared active)” ส่วนโมเลกุลที่ไม่สามารถวดัผลอินฟราเรดจะถูกเรยีกว่า 
“อนิฟราเรดอนิแอคทฟี (infrared inactive)” โดยปัจจยัทีบ่่งชีว้า่สารใดเป็นอนิฟราเรดแอคทฟี ไดแ้ก่ 

 3.1.3.1 ความถี่ของอินฟราเรด ต้องตรงกบัการสัน่ของโมเลกุลตามธรรมชาติ จึงจะเกิดการ
ดดูกลนื และแสดงออกมาในรปูพคีของการสัน่ในพนัธะต่างๆ เช่น พนัธะ C=O ดดูกลนืทีป่ระมาณ 1,700 
เซนตเิมตร-1 ดงันัน้หากใหค้ลื่นความถีท่ีไ่ม่ครอบคลุมหรอืไม่ตรงกบัธรรมชาตกิารสัน่ของพนัธะ พลงังาน
ทีใ่หเ้ขา้ไปกจ็ะไมท่ าใหเ้กดิสเปกตรมัอนิฟราเรด  

 3.1.3.2 ความมขีัว้ของสาร โมเลกุลทีม่โีมเมนตข์ัว้คู ่(dipole moment)2  จะดดูกลนืพลงังานยา่น
ความถีอ่นิฟราเรดได ้เช่น หมู่ C=O, C-Cl โดยทัว่ไปหมู่พนัธะทีม่โีมเมนต์ขัว้คู่สงูๆ มกัจะมคี่าความเขม้
ของอนิฟราเรดสงู ส าหรบัสารทีไ่ม่มโีมเมนตข์ัว้คู ่เช่น โมเลกุลทีม่พีนัธะสมมาตร (symmetric bond, รปูที ่
3-5 ซ้าย) ซึ่งมผีลโมเมนต์ขัว้คู่สุทธิเป็นศูนย์ และโมเลกุลที่มนีิวเคลียร์เป็นธาตุเดียวกนัอยู่กนัเป็นคู่ 
(homonuclear molecule) เช่น H2, Cl2, N2, O2 จะไม่มสีมบตัดิูดกลนืรงัสอีนิฟราเรด กรณีโครงสรา้งแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อพจิารณาแล้วโครงสรา้งคล้ายกบัมคีวามสมมาตร แต่เมื่อมาพจิารณาดูการสัน่

 
 

2 โมเมนตข์ัว้คู่ (dipole moment) คอื สภาพมขีัว้ไฟฟ้าเกดิขึน้จากกลุ่มของอเิลก็ตรอนทีก่ระจายตวัอยา่งไมส่ม ่า
เสมอ โดยบรเิวณทีม่อีเิลก็ตรอนหนาแน่นกวา่จะแสดงเป็นขัว้ลบ สว่นบรเิวณทีม่คีวามหนาแน่นอเิลก็ตรอน
น้อยกวา่จะแสดงเป็นขัว้บวก   

รูปที่ 3-4	รูปแบบการสั่นแบบยืด	และแบบงอ	(5)
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เจลอิเล็กโทรโฟรีซีส 
Gel Electrophoresis, GE

กรกช กังวาลทัศน์*

8.1 บทนำ� 

	 กระบวนการอิเล็กโทรโฟรีซีสเป็นเทคนิคการแยกสารโดยใช้สนามไฟฟ้าแยกสารท่ีเป็น

ประจุออกจากกัน	สารท่ีเป็นประจุบวกจะวิ่งไปทางขั้วลบ	ส่วนสารที่มีประจุลบจะเคลื่อนที่ไปทาง

ขั้วบวก	เทคนิคที่เรียกว่า	“moving	boundary	electrophoresis”	คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	ค.ศ.

1931	โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ	Arne	Tiselius	ซึ่งส่งผลให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีใน

ปี	1948	แรกเริ่มเทคนิคนี้ใช้แยกสารผสมโดยใช้ตัวกลางเป็นสารละลาย	บรรจุในอุปกรณ์รูปตัวยู

มีขั้วไฟฟ้าติดอยู่กับปลายแต่ละด้าน	เม่ือปล่อยสนามไฟฟ้าลงในสารละลายจะทำาให้สารมีประจุ

เคลื่อนที่ไปยังขั้วประจุตรงข้ามอย่างอิสระ	และตรวจหาสารที่แยกได้โดยใช้สมบัติทางแสง	(optical	

detection)	แต่เน่ืองจากตัวกลางเป็นสารละลายจึงทำาให้การแยกสารเกิดขึ้นได้อย่างไม่สมบูรณ์	

เช่น	สารผสม	ABC	เมื่อแยกแล้วจะได้ผลลัพธ์	A+AB+B+BC+C	เป็นต้น	จึงมีการพัฒนาเทคนิค

อเิลก็โทรโฟรซีีสรปูแบบต่างๆ	เพือ่ใหส้ามารถแยกสารได้หลากหลายและมปีระสิทธภิาพสูงขึน้	ตอ่มา

8

	 *	อาจารย์	 ดร.,	 เภสัชกรหญิงประจำาสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม	 คณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเภสัชวิเคราะห์ 1226

นักวทิยาศาสตรช์ือ่	Oliver	Smithies	ใชเ้ทคนคิอเิลก็โทรโฟรซีีสแยกสารตัวอยา่งผ่านตัวกลางท่ีเปน็

เจลแป้ง	(starch)	และได้ผลลัพธ์เป็นแถบ	(band)	ของสารที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน	(1)	

และได้ถือเป็นการค้นพบเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส

	 เจลอิเล็กโทรโฟรีซีสเป็นเทคนิคการแยกสารผสมหรือการทำาให้สารบริสุทธิ์โดยการเติม

ตัวอย่างลงในตัวกลางประเภทเจลเมทริกซ์	และใช้ประโยชน์จากสนามไฟฟ้าทำาให้โมเลกุลของสาร

ท่ีมีประจุเคลื่อนท่ีผ่านเจลไปยังขั้วไฟฟ้าท่ีตรงข้ามกับประจุรวมของโมเลกุล	โดยสารแต่ละชนิด

จะเคลื่อนท่ีผ่านเจลด้วยความเร็วไม่เท่ากัน	ทำาให้เกิดการแยกของสารท่ีมีสมบัติของโมเลกุล	เช่น	

ขนาดโมเลกุล	หรอื	ประจรุวมทีแ่ตกต่างกันออกจากกนั	ตวัอยา่งทีใ่ชเ้ทคนิคน้ีในการแยกมกัเปน็สาร

โมเลกุลใหญ	่โดยเฉพาะโปรตนี	และกรดนวิคลอีกิ	เป็นเทคนคิทีนิ่ยมใชอ้ยา่งแพรห่ลาย	สามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางชีวโมเลกุล	พันธุศาสตร์	นิติวิทยาศาสตร์	หรือกระทั่งสรีรวิทยา	และ

เภสัชวิทยา	

8.2 หลักก�ร 

	 เทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซีสอาศัยการเคลื่อนที่ของสารที่มีประจุภายใต้สนามไฟฟ้า	สาร

ที่มีประจุบวกจะเคลื่อนท่ีไปหาขั้วลบ	ส่วนสารที่มีประจุลบจะเคลื่อนท่ีไปหาขั้วบวก	ในกรณีของ

สารตัวอย่างท่ีเป็นโปรตีน	ประจุรวมจะเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับชนิดของโมเลกุล	และพีเอชของ

สารละลาย	ทิศทางการเคลื่อนท่ีของโปรตีนน้ันจะไปทางขั้วบวกหรือขั้วลบก็ขึ้นกับประจุรวมของ

โมเลกลุในขณะน้ัน	สว่นกรดนวิคลอีกิจะมปีระจเุปน็ลบจากหมูฟ่อสเฟตซ่ึงเปน็องค์ประกอบหลกัของ

โมเลกุล	ทำาให้โมเลกุลกรดนิวคลีอิกเคลื่อนที่ไปทางขั้วบวก	

	 การขับเคลื่อนของสารที่มีประจุในตัวกลางที่เป็นสารละลายนั้นจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์

ระหว่างความหนาแน่นของประจ	ุและความแรงสนามไฟฟ้า	(electric	field	strength)	ความแรง

สนามไฟฟา้คำานวณโดยใชค่้าความต่างศักยห์ารด้วยระยะทางระหวา่งขัว้ทัง้สองมหีน่วยเปน็โวลต์ต่อ

เซนติเมตร	เช่น	การปล่อยไฟฟ้า	100	โวลต์ระหว่างขั้วที่ห่างกัน	10	เซนติเมตร	จะได้ค่าความ

แรงไฟฟา้เทา่กับ	10	โวลตต่์อเซนติเมตร	การเคลือ่นท่ีในสนามไฟฟา้มหีน่วยเปน็ความเรว็ต่อความ

แรงของสนามไฟฟ้า	(ไมครอนต่อวินาที/โวลต์ต่อเซนติเมตร)	(2)

	 การใช้สนามไฟฟ้าเพื่อจุดมุ่งหมายในการผลักดันให้สารมีประจุในรูปของสารละลาย

เคลื่อนท่ีไปในทิศทางท่ีต้องการน้ันควรคำานึงถึงตัวกลางของเหลวท่ีใช้นำาไฟฟ้าด้วย	เพราะการนำา

ไฟฟ้าของสารละลายอาศัยการเคลื่อนที่ของไอออนในสารละลายจากขั้วหน่ึงไปยังอีกขั้วหน่ึง	การ

ปล่อยสนามไฟฟ้าลงในน้ำากลั่น	สารมีประจุที่ละลายในน้ำาอาจไม่เคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้า	เนื่องจาก

ไอออนทีเ่ปน็ตัวนำาไฟฟา้ในน้ำากลัน่ได้แก่	H+	และ	OH-	มปีรมิาณน้อยมาก	มคีา่คงทีใ่นการแตกตัว

เป็นไอออนของน้ำา	(dissociation	constant)	เท่ากับ	1	× 10-14	ที่อุณหภูม	ิ25	องศาเซลเซียส	

วิธีอิเล็กโทรโฟรีซีสจึงใช้สารละลายบัฟเฟอร์ท่ีมีองค์ประกอบท้ังไอออนบวกและลบ	ไอออนเหล่า
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เจลอิเล็กโทรโฟรีซีส 227

น้ีสามารถสร้างสนามไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในสารละลาย	จึงเป็นตัวกลางนำาไฟฟ้าที่ดี	ทำาให้สารมีประจุ

เคลื่อนท่ีไปในทิศทางที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าตรงข้ามได้	ซึ่งขั้นตอนน้ีจะทำาให้เกิดการแยกสลายน้ำาด้วย

ไฟฟ้า	(electrolysis)	เกิดเป็นฟองอากาศของก๊าซไฮโดรเจนที่ขั้วลบจากปฏิกิริยา	2e-	+	2H2O	

→	H2	+	2OH
-	และเกิดฟองอากาศของก๊าซออกซิเจนที่ขั้วบวกจากปฏิกิริยา	H2O	-	2e

-→ 

½O2	+	2H
+2	แต่การใช้ตัวกลางเป็นสารละลายเพียงอย่างเดียวมีข้อจำากัด	คือไม่สามารถควบคุม

ตำาแหน่งของสารตัวอยา่งได้	ทำาใหเ้กดิการแยกสารทีไ่มส่มบรูณ์	การแยกสารดว้ยเทคนคิอเิลก็โทรโฟ-

รซีีสทีใ่ชตั้วกลางเปน็เจลซ่ึงมสีมบติัควบคุมตำาแหน่งและการเคลือ่นทีข่องโมเลกุล	ซึง่ทำาใหไ้ดผ้ลลพัธ์

เป็นแถบที่แยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจน	นอกจากนี้ยังเป็นสารที่มีสมบัติเป็นแร่ง	หมายความว่า

เจลมีรูพรุนในขนาดท่ีพอเหมาะ	เลือกให้โมเลกุลบางชนิดผ่านได้ดีกว่าโมเลกุลอีกชนิดหน่ึง	การใช้

เจลเมทริกซ์เป็นตัวกลางยังทำาให้การเคลื่อนที่ของสารมีประจุจากที่ขึ้นกับความหนาแน่นประจุและ

ความแรงของไฟฟา้แลว้	ยงัข้ึนอยูกั่บอกีหลายปจัจยั	เชน่	ขนาดของโมเลกุล	โครงสรา้งของโมเลกุล	

และขนาดรูพรุนของเจลเมทริกซ	์เป็นต้น	

	 ในการวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนิคเจลอเิลก็โทรโฟรซีีสน้ี	ผูว้เิคราะหส์ามารถปรบัเปลีย่น	และ

ควบคุมปัจจัยต่างๆ	เพื่อปรับให้สภาพของเจล	และตัวอย่างน้ันเหมาะสมกับรูปแบบการวิเคราะห์

ที่ต้องการได้	เช่น	การปรับขนาดรูพรุนโดยการปรับความเข้มข้นของเจล	การเลือกชนิดของเจล	

เป็นต้น	และเน่ืองจากเทคนิควิธีเจลอิเล็กโทรโฟรีซีสน้ันมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นจึงสามารถนำาไปใช้

วิเคราะห์ตัวอย่างทางชีววิทยาได้หลากหลาย	 ท้ังตัวอย่าง	กรดนิวคลีอิกท่ีสกัดได้จากตัวอย่างทาง

ชวีภาพ	จากการตัดด้วยเอนไซม	์หรอืตวัอยา่งทีผ่่านการเพิม่จำานวนด้วยปฏกิิรยิาลกูโซ่พอลเิมอเรส	

(polymerase	chain	reaction)	และโปรตนีจากเน้ือเยือ่	หรอืจากเซลลเ์พาะเลีย้ง	และยงัสามารถนำา

ไปประยกุต์ใชไ้ด้ในหลายกระบวนการ	ทัง้การแยกสาร	การทำาใหส้ารบรสิทุธ์ิ	การหาน้ำาหนกัโมเลกุล	

หรือการวิเคราะห์เชิงกึ่งปริมาณ	(semi-quantitative	analysis)	 เป็นต้น	ด้วยเหตุน้ีจึงทำาให้วิธี

เจลอิเล็กโทรโฟรีซีสเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในงานวิเคราะห์และวิจัย

8.3 ก�รจำ�แนกประเภทของเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส 
 

	 วิธีการจำาแนกประเภทของเจลอิเล็กโทรโฟรีซีสมีได้หลายแบบ	เช่น

 8.3.1		ระนาบการเคลื่อนที่ของตัวอย่าง	(รูปที่	8-1)	

	 ตัวอย่างสามารถเคลื่อนท่ีในแนวด่ิง	(vertical)	หมายถึง	เจลอยู่ในแนวต้ังฉากกับพื้น	

ส่วนตัวอย่างจะเคลื่อนที่จากบนลงล่างตามแนวแรงโน้มถ่วง	หรือแนวระนาบ	(horizontal)	ซึ่งเจล

จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกับพื้น	ตัวอย่างจะเคลื่อนที่ในแนวขนานกับพื้น
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 8.3.2		รูปร่างของเจล	

 8.3.2.1		แบบคอลัมน์	 (column)	 เป็นการหล่อเจลเป็นแท่งแล้วจุ่มปลายท้ังสองใน

บัฟเฟอร์	จากน้ันเติมตัวอย่างท่ีปลายด้านหน่ึงของคอลัมน์	วิธีการแยกสารด้วยเจลคอลัมน์มีข้อดี

คือสามารถแยกตัวอย่างปริมาตรมากได้	

 8.3.2.2		แบบแผ่นสแลป	(slab)	เป็นวิธีการแยกสารด้วยเจลแบบแผ่น	จะหล่อเจลใน

วัสดุทรงถาดแบน	หรือระหว่างแผ่นกระจกที่ประกบติดกัน	จากนั้นแช่เจลในสารละลายบัฟเฟอร์	

เติมตัวอย่างลงในเน้ือเจล	มีข้อดีคือสามารถแยกสารผสมได้หลายชนิดพร้อมๆ	กันในเจลเดียว

ส่งผลให้สามารถเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ	และปริมาณของแต่ละตัวอย่างได้

	 8.3.3		ชนิดของเจล	

	 เจลเมทรกิซ์ท่ีใชส้ำาหรบัเจลอเิลก็โทรโฟรซีีสใชค้วบคมุการเคลือ่นทีข่องสาร	และมรีพูรนุที่

เลือกให้โมเลกุลบางชนิดผ่านดีกว่าอีกชนิดหนึ่ง	เจลเมทริกซ์ที่ใช้สำาหรับการแยกทางไฟฟ้ามีหลาย

ประเภท	แต่ท่ีนิยมใชม้ากทีสุ่ด	ไดแ้ก่	อะกาโรส	(agarose)	และพอลอิะครลิาไมด์	(polyacrylamide)	

 8.3.3.1		อะกาโรส	

	 อะกาโรสเป็นพอลิแซคคาไรด์ของ	3,6-anhydro-L-galactose	สกัดจากสาหร่าย	มี

ความปลอดภัยสูง	ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย	ผงอะกาโรสจะละลายในของเหลวเดือด	และกลาย

เป็นเจลแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำากว่า	40	องศาเซลเซียส	อิเล็กโทรโฟรีซีสท่ีใช้เจลน้ีเป็นตัวกลาง

เรียกว่า	อะกาโรสเจลอิเล็กโทรโฟรีซีส	(agarose	gel	electrophoresis,	AGE)	เนื่องจากรูพรุนของ

เจลอะกาโรสมีขนาดใหญ่จึงเหมาะสำาหรับใช้แยกสารโมเลกุลขนาดใหญ่	เช่น	กรดนิวคลีอิก	โปรตีน	

และโปรตีนเชงิซ้อน	อาจใชใ้นการแยกดีเอน็เอทอ่นท่ีต้องการหลงัจากการเพิม่จำานวนด้วยวธิพีซีีอาร	์

(PCR)	เพื่อใช้สำาหรับยีนบำาบัด	การวิเคราะห์ลายนิ้วมือดีเอ็นเอ	(DNA	fingerprint)	เพื่อหาความ

สัมพันธ์ทางพันธุกรรม	หรือการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	 เจลนี้สามารถปรับช่วงขนาดของสาร

ตัวอย่างท่ีต้องการแยกให้เหมาะสมโดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของอะกาโรส	ยิ่งเข้มข้นมาก	

ดีเอ็นเอก็จะเดินทางได้ช้าลง	โดยทั่วไปถ้าตัวอย่างที่สนใจมีขนาดใหญ่ก็จะใช้อะกาโรสความเข้มข้น

ต่ำา	ถ้าตัวอย่างที่สนใจขนาดเล็กก็จะใช้อะกาโรสความเข้มข้นสูง	(2,3)	ดังตารางที	่8-1

230 การประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืในทางเภสชัวเิคราะห ์1 
 

จากทีข่ ึน้กบัความหนาแน่นประจุและความแรงของไฟฟ้าแลว้ ยงัขึน้อยู่กบัอกีหลายปัจจยั เช่น ขนาด
ของโมเลกุล โครงสรา้งของโมเลกุล และขนาดรพูรุนของเจลเมทรกิซ ์เป็นตน้  

ในการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟรีซีสนี้  ผู้วิเคราะห์สามารถปรบัเปลี่ยน และ
ควบคุมปัจจยัต่างๆเพื่อปรบัให้สภาพของเจล และตวัอย่างนัน้เหมาะสมกบัรูปแบบการวเิคราะห์ที่
ตอ้งการได ้เช่น การปรบัขนาดรพูรุนโดยการปรบัความเขม้ขน้ของเจล การเลอืกชนิดของเจล เป็นตน้ 
และเนื่องจากเทคนิควธิเีจลอเิลก็โทรโฟรซีสีนัน้มรีปูแบบทีย่ดืหยุน่จงึสามารถน าไปใชว้เิคราะหต์วัอย่าง
ทางชวีวทิยาไดห้ลากหลาย ทัง้ตวัอย่าง กรดนิวคลอีกิทีส่กดัไดจ้ากตวัอย่างทางชวีภาพ จากการตดั
ดว้ยเอนไซม์ หรอืตวัอย่างทีผ่่านการเพิม่จ านวนดว้ยปฏกิริยิาลูกโซ่พอลเิมอเรส (polymerase chain 
reaction) และโปรตนีจากเนื้อเยือ่ หรอืจากเซลลเ์พาะเลีย้ง และยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลาย
กระบวนการ ทัง้การแยกสาร การท าใหส้ารบริสุทธิ ์การหาน ้าหนักโมเลกุล หรอืการวเิคราะห์เชงิกึ่ง
ปรมิาณ (semi-quantitative analysis) เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหว้ธิเีจลอเิลก็โทรโฟรซีสีเป็นเทคนิคที่
ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดเทคนิคหนึ่งทีใ่ชใ้นงานวเิคราะหแ์ละวจิยั 

 กำรจ ำแนกประเภทของเจลอิเลก็โทรโฟรีซีส  
 วธิกีารจ าแนกประเภทของเจลอเิลก็โทรโฟรซีสีมไีดห้ลายแบบ เชน่ 

8.3.1 ระนาบการเคลื่อนทีข่องตวัอยา่ง (รปูที ่8-1)  
ตัวอย่างสามารถเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (vertical) หมายถึง เจลอยู่ในแนวตัง้ฉากกับพื้น ส่วน

ตวัอย่างจะเคลื่อนทีจ่ากบนลงล่างตามแนวแรงโน้มถ่วง หรอืแนวระนาบ (horizontal) ซึ่งเจลจะอยู่ใน
แนวระนาบเดยีวกบัพืน้ ตวัอยา่งจะเคลื่อนทีใ่นแนวขนานกบัพืน้ 

 

รปูท่ี 8-1 การเคลื่อนทีข่องตวัอย่างในแนวดิง่ (vertical) (ซ้าย) และ การเคลื่อนทีข่องตวัอย่างในแนวระนาบ 
(horizontal) (ขวา) 

 

 

รูปที่	8-1	 การเคลื่อนท่ีของตัวอย่างในแนวด่ิง	(vertical)	(ซ้าย)	และ	การเคลื่อนที่ของตัวอย่างในแนวระนาบ	

	 (horizontal)	(ขวา)
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(nitrocellulose)	หรือ	พอลิไวนิลลิดีน	ไดฟลูออไรด	์(polyvinylidene	difluoride,	PVDF)	แล้วย้าย

โปรตีนจากเจลสูก่ระดาษเมมเบรนด้วยกระแสไฟฟา้	จากนัน้นำาแผ่นเมมเบรนทีไ่ดไ้ปตรวจหาโปรตีน

ที่สนใจด้วยแอนติบอดีที่เฉพาะเจาะจงต่อโปรตีนนั้นๆ	(12)

	 8.6.3.2		Zymography	

	 ไซโมกราฟีเป็นการแยกและตรวจหาเอนไซม์ในตัวอย่างผสมด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค

เจลอิเล็กโทรโฟรีซีส	 ไซโมกราฟีของเจลสามารถทำาได้หลายวิธี	ยกตัวอย่างเช่น	วิธี	 In	gel	

zymography	จะใชว้ธิกีารหลอ่เจล	SDS-PAGE	รว่มกบัโปรตีนทีเ่ปน็สารต้ังต้นของเอนไซมท์ีส่นใจ	

เช่น	เจลาติน	หรือ	เคซีน	(casein)	เป็นต้น	เตรียมตัวอย่างด้วย	non-reducing	loading	buffer	

แล้วทำาการอิเล็กโทรโฟรีซีสตามปกติ	จากนั้นทำาการกำาจัด	SDS	ออกจากเจลด้วย	Triton-X100	

แล้วตรวจหาโปรตีน	โดยทั่วไปทำาการย้อมสีโปรตีนในเจล	จะพบแถบที่ย้อมไม่ติดสีในตำาแหน่งของ

แถบเอนไซม์ในเจล	(13)	

บทสรุป

	 เจลอิเล็กโทรโฟรีซีสเป็นกระบวนการจำาแนกสารด้วยไฟฟ้า	โดยสารท่ีต้องการแยก

จำาเป็นต้องประจุรวมในโมเลกุลท่ีแตกต่างกัน	เมื่อใช้เจลร่วมกับอิเล็กโทรโฟรีซีสท่ีทำาหน้าท่ี

เสมือนแร่ง	ทำาให้นอกจากจะแยกสารด้วยสมบัติประจุไฟฟ้ารวมของโมเลกุลแล้ว	ยังสามารถ

แยกสารจากขนาดและรปูรา่งของโมเลกุลได้ด้วย	และสามารถนำาไปปรบัใชไ้ด้กับการแยกสาร

ผสมประเภทกรดนิวคลอีกิและโปรตีนต่างๆ	อกีด้วย	ซึง่จากเหตุผลดังกลา่วเทคนิคเจลอเิลก็-

โทรโฟรซีีสจึงมปีระโยชน์อยา่งมากต่อทางเภสชักรรม	เนือ่งจากปจัจบุนัยาชวีวตัถุมกีารใชเ้พิม่

ขึน้ทุกป	ีซ่ึงยาเหลา่น้ีทำามาจากโปรตีน	เอนไซม	์และอืน่ๆ	วธีิการควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์

ยาเหลา่น้ีมคีวามสำาคญัอยา่งมาก	เทคนคิการวเิคราะหน้ี์จะเปน็เทคนิคหน่ึงจากหลายๆ	เทคนคิ

ที่ช่วยพิสูจน์เอกลักษณ์ของยา	และช่วยตรวจสอบคุณภาพของยาเหล่าน้ีได้	เช่น	ในกรณีที่

ยาเสือ่มสภาพเปลีย่นเปน็โปรตีนสายสัน้ลง	หรอืถกูทำาลายไป	กลายเป็นโปรตีนเกาะกลุม่มาก

ขึ้นในระหว่างการผลิตหรือก่อนถึงมือผู้บริโภค	เทคนิคนี้ก็จะเป็นหนึ่งวิธีที่ร่วมช่วยตรวจสอบ

ได้	ส่วนการใช้เทคนิคใดถึงจะเหมาะสมนั้น	ควรคำานึงถึงสมบัติของสารตัวอย่างที่ต้องการจะ

แยกเป็นสำาคัญ	เมื่อทำาการแยกสารเรียบร้อยแล้ว	สามารถตรวจหาสารโดยการย้อมสีเจลได้

โดยตรง	เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสารเชิงปริมาณ	หรือสามารถตัดเฉพาะแถบที่เราสนใจไป

วิเคราะห์ต่อด้วยวิธีอื่นๆ	เช่น	แมสสเปกโทสโกป	ีหรือสามารถระบุชนิดของโปรตีนได้ด้วยวิธี

ทางอิมมูนและเอนไซม	์	
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 ยาหรือผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมถือเปนส่ิงท่ีสำคัญตอส่ิงมีชีวิต การวิเคราะหคุณภาพยาใหถูกตอง

จึงเปนสิ่งที่สำคัญเชนกัน การเขาใจเทคนิคเคร�องมือตางๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกตในงานเภสัชวิเคราะห

จึงเปนสิ่งที่ตองตระหนักและควรศึกษาใหเขาใจ ตำราการประยุกตใชเคร�องมือในทางเภสัชวิเคราะห 1 

เลมน้ี นำเสนอหลักการเคร�องมือชนิดตางๆ ท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหทางเภสัชกรรมท้ังทางดานสเปกโทรสโกป 

และดานโครมาโทกราฟ ซึ่งเนื้อหาในตำรามีการกลาวถึงหลักการ เทคนิค และการประยุกตงานทางดาน

เภสัชกรรม ท้ังน้ียังมีเทคนิคอ�นๆ บางชนิดท่ียังไมไดกลาวถึงซ่ึงเปนเทคนิคท่ีสำคัญเชนกัน แตดวยเทคนิค

อ�นๆ น้ันมีรายละเอียดมากประกอบกับมีขอจำกัดดานเวลาดวย ทำใหคณะผูเขียนตองกำหนดขอบเขตของ
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