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1. เขาใจหลักการ ขอดี ขอเสีย ของวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ
2. เขาใจการวิเคราะหดว ยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพนั ธประเภทตาง ๆ
3. เขาใจเกี่ยวกับการประยุกตใชวิธสี เปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธในงานเภสัชวิเคราะห
บทคัดยอ
สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธถูกนําเสนอครั้งแรกในป 1953 ตอมาเมื่อเทคโนโลยี
ไมโครคอมพิวเตอรมีการพัฒนามากขึ้น ทําใหการคํานวณและแสดงสเปกตรัมเชิงอนุพันธอันดับ
หนึ่ง อันดับสอง และอันดับสูงขึ้นไปสามารถทําไดงายสะดวกรวดเร็ว จึงมีการนําวิธีสเปกโทรโฟ
โตเมตรีเชิงอนุพันธมาประยุกตใชในงานวิเคราะหดานตาง ๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะในงาน
ดานเภสัชวิเคราะห สามารถใชไดกับการวิเคราะหตํารับยา การทดสอบการละลายของยาเม็ด
การวิเคราะหสารปนเปอน รวมทั้งการวิเคราะหในการศึกษาความคงสภาพยา บทความนี้
นําเสนอหลักการของวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ ขอดี ขอเสียของวิธี การวิเคราะหดว ย
สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ และการประยุกตใชวิธสี เปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธในงาน
เภสัชวิเคราะหประเภทตาง ๆ
คําสําคัญ: สเปกโทรโฟโตเมตรี สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ งานเภสัชวิเคราะห
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1. หลักการ
สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ (derivative spectrophotometry) เปนวิธีที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (absorption spectra) หรือสเปกตรัมอันดับศูนย (zeroorder) ไปเปนสเปกตรัมของอนุพันธอันดับหนึ่ง อันดับสอง หรืออันดับสูงกวา สเปกตรัมของ
อนุพันธอันดับหนึ่ง (first order-derivative spectrum) เปนการพลอตความชันของเสนกราฟการ
ดูดกลืนแสง หรือ อัตราการเปลี่ยนคาการดูดกลืนแสงตอความยาวคลื่น (dA/dλ) เทียบกับความ
ยาวคลื่น สเปกตรัมของอนุพันธอันดับสอง (second order-derivative spectrum) เปนการ
พลอตความโคงของเสนกราฟการดูดกลืนแสง (d2A/dλ2) เทียบกับความยาวคลื่น1

รูปที่ 1 สเปกตรัมอันดับศูนย (Zero order) สเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่ง (1st) สเปกตรัม
อนุพันธอันดับสอง (2nd) สเปกตรัมอนุพันธอันดับสาม (3rd) และสเปกตรัมอนุพันธ
อันดับสี่ (4th) [ที่มา เอกสารอางอิงหมายเลข 2]
สเปกตรัมอนุพันธเปนการพลอตความชันของสเปกตรัมพื้นฐานกับความยาวคลื่น ซึ่ง
ความยาวคลืน่ ที่ความชันสูงสุดและความชันต่ําสุดของสเปกตรัมปกติ จะเปนคาแอมพลิจูดสูงสุด
(maximum amplitude) และคาแอมพลิจูดต่ําสุด (minimum amplitude) ของสเปกตรัมอนุพันธ
อันดับตอมา λmax และ λmin ในสเปกตรัมอันดับศูนยเปนความยาวคลืน่ ที่มีความชันเทากับศูนย
(dA/dλ = 0) เรียกจุดบนสเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่งนี้วา “จุดขามตัด” (cross-over point) หรือ
“จุดขามศูนย” (zero-crossing point) สวนแอมพลิจูดสูงสุดและต่ําสุดของสเปกตรัมอนุพันธก็จะ
กลายเปนจุดขามศูนยของ สเปกตรัมอนุพันธอันดับตอมาเชนเดียวกัน ลักษณะของสเปกตรัม
อันดับศูนย สเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่ง อันดับสอง อันดับสาม และอันดับสี่ แสดงในรูปที่ 1
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3

การเปลี่ยนแปลงสเปกตรัมอันดับศูนยไปเปนสเปกตรัมเชิงอนุพันธมีขอดี คือ แถบ
ความกวางของสเปกตรัมอนุพันธแคบกวาแถบความกวางของสเปกตรัมพื้นฐานเดิม จึงใหราย
ละเอียดของสเปกตรัมมากขึ้น สเปกตรัมอนุพันธสามารถแยกแถบการดูดกลืนที่ซอนทับกันได
ดีกวาสเปกตรัมพื้นฐาน และใหความถูกตองในการกําหนดคา λ max ของแถบการดูดกลืน
มากกวา สเปกตรัมอนุพันธสามารถแยกสารที่มีแถบความกวางของสเปกตรัมแคบ ออกจากสาร
ที่มีแถบความกวางของสเปกตรัมกวางได
จึงเพิ่มความสามารถในการแยกแถบการดูดกลืน
ของสารที่ซอนทับ ทําใหการวิเคราะหสารตัวอยางที่มสี ิ่งรบกวนมีความจําเพาะเจาะจงมากขึ้น2-3
สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธมีประโยชนมากในการวิเคราะหของผสมหลายองคประกอบ ทีม่ ี
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงซอนทับกัน และมีการนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหยาผสมจํานวน
มาก4-8
2. ขอดีและขอเสียของวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ
2.1. ขอดี
ความจําเพาะเจาะจง
วิธี ส เปกโทรโฟโตเมตรี เ ชิ งอนุ พั นธเ ป น เทคนิค ที่เ พิ่มความจํ า เพาะเจาะจงในการ
วิเคราะหของผสม โดยการเพิ่มการแยก (resolution) ของสเปกตรัม ทําใหการเพิ่มความสามารถ
ในการตรวจพบรูปรางของสเปกตรัมขนาดเล็ก และยังใหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของสเปกตรัมที่ไมสามารถแยกออกได วิธีนี้จึงนิยมใชในการวิเคราะหตํารับยาสูตรผสมการ
วิ เ คราะห เ พื่ อ ทดสอบความคงตั ว ของยา รวมทั้ ง การวิ เ คราะห ส ารปนเป อ น เนื่ อ งจากมี
ความจําเพาะเจาะจงสูงสามารถวิเคราะหสารผสมพรอมกันได สเปกตรัมในอันดับศูนยซึ่งมี
ตําแหนงของ λmax หนึ่งความยาวคลื่น ดังรูปที่ 1 เมื่อเปลี่ยนเปนสเปกตรัมอนุพันธจะมีแอม
ปลิจูดสูงสุด แอมปลิจูดต่ําสุด รวมทั้งจุดขามศูนยหลายความยาวคลื่น ซึ่งรูปรางของสเปกตรัม
อนุพันธแบบนี้มีความจําเพาะเจาะจงหรือมีลักษณะเฉพาะมากขึ้น เมื่อเทียบกับสเปกตรัมใน
อันดับศูนย ดังตัวอยางของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ terbinafine hydrochloride และ
triamcinolone acetonide ในรูปที่ 29
ความแมนและความเที่ยง3-8
วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธเปนวิธีที่มีความแมนและความเที่ยง เมื่อทําการ
เปรียบเทียบวิธีกับวิ ธีอางอิงใหผลการวิเคราะหไมแตกตางจากวิธีโครมาโทกราฟข องเหลว
สมรรถนะสูง
ความไวของการวิเคราะห3-8
ความไวในการวิเคราะหดวยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ จะอยูในชวงของ
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สวนใหญมีความไวใกลเคียงกับวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
และมีความไวสูงกวาวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีของสเปกตรัมอันดับศูนย
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ความสะดวกรวดเร็ว3-8
วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธมีขอไดเปรียบกวาวิธีอื่น ๆ ในการเตรียมตัวอยางที่
ไมตองแยกสารออกจากกัน จึงเตรียมไดงายและสะดวก การวิเคราะหใชเวลาในการวิเคราะห
นอย วิเคราะหไดอยางรวดเร็วเหมาะสําหรับการประยุกตใชในการควบคุมคุณภาพยา
2.2. ขอเสีย
สัญญาณตอสัญญาณรบกวน2
ขอเสียหลักของวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ คือ สัญญาณตอสัญญาณรบกวนที่
เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอันดับของอนุพันธ
เครื่องมือ2
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหดวยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี จะตองมีโปรแกรมในการทํา
สเปกตรัมอนุพันธ ซึ่งมีราคาสูงกวาเครื่องมือสเปกโทรโฟโตเมตรีอยางงายทั่วไป

(ก)
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(ข)

5

(ค)

รูปที่ 2 สเปกตรัมของ (—) terbinafine hydrochloride (10 μg/ml) ในเมทานอล และ (- - -)
triamcinolone acetonide (10 μg/ml) ในเมทานอล (ก) สเปกตรัมอันดับศูนย (ข)
สเปกตรัมอันดับหนึ่ง (ค) สเปกตรัมอันดับสอง [ที่มา เอกสารอางอิงหมายเลข 9]
3. การวิเคราะหดวยวิธีสเปกโทโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ
3.1. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ2
การวิเคราะหเชิงคุณภาพสามารถใชสเปกตรัมอนุพันธในการพิสูจนเอกลักษณ หรือ
ตรวจสอบสารไดดีกวาสเปกตรัมอันดับศูนย เนื่องจากสเปกตรัมมีการแยกสเปกตรัมที่ดี ดังรูปที่
29 ที่สเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่งและสองมีรายละเอียดมากกวาสเปกตรัมอันดับศูนย ทําใหการ
พิสูจนเอกลักณษมีความนาเชื่อถือมากขึ้นและสเปกตรัมของสารสามารถแยกความแตกตางได
ชัดเจน
3.2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ
การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณมี ส องเทคนิ ค หลั ก คื อ วิ ธี จุ ด ข า มศู น ย (zero-crossing
methods) และ วิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน (ratio-spectra derivative methods)
วิธีจุดขามศูนย
วิธีนี้เปนการบันทึกสเปกตรัมอนุพันธของสารละลายมาตรฐานแตละตัว แลวทําการเลือก
ความยาวคลืน่ ในการวิเคราะห ซึ่งเปนการเลือกที่จุดขามศูนย (zero-crossing) ของสารอีกตัว
วัดคาอนุพันธของสารละลายมาตรฐานแตละตัวที่ความยาวคลื่นที่เลือก ดังรูปที่ 3 (ก) เปนการ
วิเคราะหสารละลาย X และ Y ซึ่งมีสเปกตรัมซอนทับกัน โดยบันทึกสเปกตรัมอนุพันธอันดับ
หนึ่งของสารละลาย X และ Y ดังรูปที่ 3 (ข) จึงวิเคราะหโดยการวัดคาอนุพันธอันดับหนึ่งของ
สารละลาย X ที่ความยาวคลื่นที่เปนจุดขามศูนยของสารละลาย Y และ วัดคาอนุพนั ธอันดับหนึ่ง
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ของสารละลาย Y ที่ความยาวคลื่นที่เปนจุดขามศูนยของสารละลาย X แลวนําอนุพันธอันดับ
หนึ่งของสารละลายแตละตัวมาสรางเสนกราฟมาตรฐาน เมื่อเตรียมสารละลายตัวอยางแลววัดคา
อนุพันธอันดับหนึ่งที่ความยาวคลื่นที่เลือก สามารถวิเคราะหหาปริมาณของสารละลายตัวอยาง
ไดจากเสนกราฟมาตรฐาน3
ตัวอยางการวิเคราะหตัวยา terbinafine hydrochloride และ triamcinolone acetonide
พรอมกันโดยวิธีสเปกตรัมอันดับศูนย พบวาสเปกตรัมซอนทับกัน ดังรูปที่ 2 (ก) การวิเคราะห
โดยใชเทคนิคจุดขามศูนยของสเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่ง สามารถวิเคราะห terbinafine
hydrochloride และ triamcinolone acetonide ที่ความยาวคลื่น 297 and 274 นาโนเมตร ดังรูป
ที่ 2 (ข) ซึ่งปนจุดขามศูนยของ triamcinolone acetonide และ terbinafine hydrochloride
ตามลําดับ ถึงแมวาวิธีสเปกตรัมอนุพันธอันดับสอง สามารถแยกสเปกตรัมที่ซอนทับกันไดของ
terbinafine hydrochloride ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร และของ triamcinolone acetonide
ที่ความยาวคลื่น 278 นาโนเมตร ดังรูปที่ 2 (ค) ซึ่งพบวาผลการวิเคราะหดวยวิธีอนุพันธอันดับ
หนึ่งมีความถูกตองมากกวา9

(ก)

(ข)

รูปที่ 3 (ก) สเปกตรัมอันดับศูนยของสาร X และ Y และ (ข) สเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่งของ
สาร X และ Y [ที่มา เอกสารอางอิงหมายเลข 3]
อีกตัวอยางเปน การวิเคราะหตัวยาสําคัญ droperidol โดยมี methylparaben และ
propylparaben ที่เปนสารกันบูดในยาน้ํา และยาฉีด สเปกตรัมอันดับศูนยของยาและสารทั้งสาม
ตัวนี้ซอนทับกันมากทําใหวิเคราะหโดยการวัดการดูดกลืนโดยตรงไดยาก (รูปที่ 4 ก) สเปกตรัม
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อนุพันธอันดับหนึ่งของ methylparaben มีจุดขามศูนยที่ความยาวคลื่น 217.8 225.2 และ 255.2
นาโนเมตร และของ propylparaben มีจุดขามศูนยทคี่ วามยาวคลืน่ 217.4 225 และ 255.2
นาโนเมตร
การเลือกความยาวคลื่นในการวิเคราะห จะเลือกความยาวคลื่นที่เปนจุดขามศูนยของยา
อีกตัวหนึ่ง ซึ่งสเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่งของทั้ง methylparaben และ propylparaben มีจุด
ขามศูนยอยูที่เดียวกันที่ 255.2 นาโนเมตร จึงวิเคราะห droperidol โดยการวัดแอมพลิจูดอันดับ
หนึ่งที่ความยาวคลื่น 255.2 นาโนเมตร โดยไมมีผลรบกวนจาก methylparaben และ
propylparaben10
(ก)

(ข)

รูปที่ 4 (ก) สเปกตรัมอันดับศูนย และ (ข) สเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่งของ (a) droperidol (20
ไมโครกรัมตอมิลลิลติ ร) (b) methylparaben (5 ไมโครกรัมตอมิลลิลติ ร) และ (c)
propylparaben (2 ไมโครกรัมตอมิลลิลติ ร) โดยใชสารละลายกรดแลคติค (1%) พีเอช
3.40 เปนสารละลายอางอิง [ที่มา เอกสารอางอิงหมายเลข 10]
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วิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน
วิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน เปนการบันทึกสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสาร
ละลายมาตรฐานแตละตัว หารดวยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานอีกตัวหนึง่
ที่อยูในองคประกอบแบบแอมพลิจูดตอแอมพลิจูด แลวทําการหาอนุพันธอันดับหนึ่งหรือสองของ
สเปกตรัมอัตราสวน การวิเคราะหตวั อยางเปนการบันทึกสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลาย
ผสม หารดวยสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานตัวหนึ่งในองค ประกอบแบบ
แอมพลิจูดตอแอมพลิจูด แลวทําการหาอนุพันธเชนเดียวกับสารละลายมาตรฐาน ซึ่งคาแอมพลิจดู
ของคาอนุพันธของอัตราสวนของสเปกตรัมที่วัดได มีความสัมพันธตามกฏของเบียร ความ
เขมขนของอีกองคประกอบหนึ่งหาจากเสนกราฟมาตรฐานของแอมพลิจูดของคาอนุพันธ
อัตราสวนของสารละลายมาตรฐาน
ตัวอยางสเปกตรัมอันดับศูนยของ paracetamol (a) caffeine (b) และของผสมของยา
ทั้ง (c) ดังรูปที่ 5 นั้น paracetamol ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 242.9 นาโนเมตรและ
caffeine ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 273.0 นาโนเมตร

รูปที่ 5 สเปกตรัมอันดับศูนยของ (a) paracetamol (b) caffeine และ(c) ของผสมของยาทั้งสอง
[ที่มา เอกสารอางอิงหมายเลข 11]
การบันทึกสเปกตรัมอัตราสวนของ caffeine ทําโดยการบันทึกสเปกตรัมอันดับศูนย
ของ paracetamol 20 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ใชเปนตัวหารและบันทึกอันดับศูนยสเปกตรัมของ
caffeine ที่ความเขมขน 4 12 20 32 และ 40 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร อัตราสวนของสเปกตรัม
caffeine หารดวยสเปกตรัมของ paracetamol แสดงในรูปที่ 6 (ก) และเมื่อทําอนุพันธของคา
อัตราสวนในชวง Δλ 8 นาโนเมตร จะไดสเปกตรัมอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวนดังรูปที่ 6
(ก) ซึ่งความเขมขนของ caffeine เปนสัดสวนโดยตรงกับแอมปลิจูดที่ความยาวคลื่น 267.9 และ
291.0 นาโนเมตร สเปกตรัมอัตราสวนของ paracetamol ดังรูปที่ 6 (ข) นั้น ไดจากอัตราสวน
ของสเปกตรัมอันดับศูนยของ paracetamol ความเขมขน 8 16 20 32 และ 40 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร ที่ใชสเปกตรัมอันดับศูนยของ caffeine 20 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปนตัวหาร และ
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สเปกตรัมอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวนในชวง (Δλ) 8 นาโนเมตร นั้น แสดงในรูปที่ 6 (ข)
ซึ่งความเขมขนของ paracetamol จะเปนสัดสวนโดยตรงกับแอมปลิจูดที่ความยาวคลื่น 237.0
และ 251.8 นาโนเมตร ในการวิเคราะห caffeine และ paracetamol จึงเลือกวิเคราะหยาแตละ
ตัวจากสเปกตรัมอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวนที่ความยาวคลื่น 267.9 และ 251.8 นาโนเมตร
ตามลําดับ
(ก)

(ข)

รูปที่ 6 (ก) สเปกตรัมอัตราสวนของ (a) caffeine ตอ paracetamol และ (b) สเปกตรัมอนุพันธ
ของสเปกตรัมอัตราสวนของ caffeine ตอ paracetamol (ข) สเปกตรัมอัตราสวนของ
(a) paracetamol ตอ caffeine และ สเปกตรัมอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวนของ (b)
paracetamol ตอ caffeine [ที่มา เอกสารอางอิงหมายเลข 11]
4. การประยุกตใชประโยชน
วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธมีหลักการที่งาย รวดเร็ว ไมซับซอน การเพิ่มขึ้น
ของความเฉพาะเจาะจง และความไวในการวิเคราะหองคประกอบ ซึ่งมีหลายองคประกอบ ทํา
ใหมีการนําวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธมาประยุกตใชกับงานวิเคราะหจํานวนมาก ซึ่งสวน
หนึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาเครื่องวัดสเปกโทรโฟโตมิเตอร ซึ่งมีคอมพิวเตอรสําหรับ การ
ประมาณผลรวมทั้งโปรแกรมตาง ๆ ซึ่งรองรับการสรางอนุพันธในอันดับแตกตางกัน ปจจุบันมี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคนิคนี้ตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก โดยงานวิจัยเหลานี้อธิบายถึง
การประยุกตใชวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธในสาขาตาง ๆ เชน การวิเคราะหทางคลินิก
การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร การวิเคราะหทางชีวเภสัชศาสตร และการวิเคราะหที่เกี่ยวกับ
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สิ่ ง แวดล อ มและอาหาร ซึ่ ง มี นิ พ นธ ป ริ ทั ศ น จํ า นวนมากที่ ร วบรวมงานวิ จั ย ที่ ป ระยุ ก ต วิ ธี
สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธในงานดานตาง ๆ ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 นิพนธปริทัศนเกี่ยวกับการประยุกตใชสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ
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การประยุกตใชประโยชนของวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธในงานเภสัชวิเคราะห
นั้นไดรับความนิยมมากและใชกับงานหลายดาน เชน การวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญใน
ตํารับยาสูตรผสม การทดสอบการละลายของยาเม็ด การวิเคราะหสารปนเปอน การวิเคราะหใน
การศึกษาความคงสภาพและการสลายตัวของยา การหาคาสัมประสิทธิการแบงภาค (partition
coefficient) ของยา การศึกษาปฏิกิริยาของยากับซีรัมอัลบูมินของวัว การศึกษาอัตราการเกิด
deacetylation ของไคโทแซน การศึกษาสมดุลปฏิกิริยาโดยเฉพาะสมดุลกรด-ดาง การหา
คาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา ตัวอยางของการประยุกตใชประโยชนในงานเภสัชวิเคราะหมีดังนี้
4.1. การวิเคราะหตํารับยา
เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีแบบเดิมแลว วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิง
อนุพันธสามารถแกปญหา การซอนทับกันของสเปกตรัมในการวิเคราะหเภสัชภัณฑที่มีของผสม
ของยาที่มีสเปกตรัมซอนทับใกล ๆ กันได นอกจากนี้วิธีนี้สามารถวิเคราะหสารผสมไดโดยตรง
เปนวิธีที่งาย รวดเร็ว และมีความไว วิธีเชิงอนุพันธมีขอดีในการกําจัดการรบกวนจากสารปรุง
แตง (excipient) และยาอื่นที่มีในสูตรตํารับ ซึ่งมีประโยชนมากในการวิเคราะหยาในรูปแบบยา
เตรียม ที่นอกจากตัวยาสําคัญแลวยังมีองคประกอบตาง ๆ ในตํารับที่อาจรบกวนการวิเคราะห
ดวยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีแบบธรรมดา วิธีวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธจึงนิยมใชในงาน
ดานนี้มากที่สุด2-8
ตัวอยางเชน การใชเทคนิคจุดขามศูนยและการวัดอนุพันธอันดับหนึ่งในการวิเคราะหยา
losartan ในยาเม็ด12 ambroxol ในยาเม็ด13 โดยไมมีผลรบกวนจากสารปรุงแตงที่ดูดกลืนแสง
พบวาวิธีมีความรวดเร็วและประหยัดกวาวิธี HPLC สามารถใชกับงานประจําในหองปฏิบัติการ
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และเหมาะสําหรับการควบคุมคุณภาพยา12-13 เทคนิคจุดขามศูนยและการวัดอนุพันธอันดับหนึ่ง
นี้มีใชในการวิเคราะหยาสูตรผสมที่มียาเปนองคประกอบหลายตัว เชนตํารับยาสูตรผสมของ
ยาสองตัวของ dapsone และ pyrimethamine14 nebivolol hydrochloride และ
hydrochlorothiazide15 และมีการวิเคราะหโดยการใชเทคนิคจุดขามศูนยและการวัดอนุพันธ
อันดับสาม ในการวิเคราะหยา cyproterone acetate และ ethinylestradiol พรอมกันในยาครีม
โดยไมมีผลรบกวนจากสารปรุงแตง16
ตัวอยางการใชเทคนิคสเปกตรัมอนุพันธอัตราสวนในการวิเคราะหยาสูตรผสมสองตัว
เชน cyproterone acetate และ estradiol valerate ในตํารับยาเม็ดเคลือบน้ําตาล17
pseudoephedrine sulfate-dexbrompheniramine maleate และ pseudoephedrine sulfateloratadine ในตํารับยา18 การวิเคราะหยาสูตรผสมสามตัว เชน caffeine 8-chlorotheophylline
และ chlorphenoxamine hydrochloride ในผงยาวัตถุดิบและตํารับยา19 doxylamine succinate
pyridoxine hydrochloride และ folic acid ในตํารับยาเม็ด 20
วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธสามารถประยุกตใชในการวิเคราะหยาและเภสัช
ภัณฑที่มีสารปรุงแตง เชน สารกันเสีย รบกวนการดูดกลืนแสง เชน การวิเคราะห droperidol ใน
ยาน้ําและยาฉีดเมื่อมี methylparaben and propylparaben อยู10 การวิเคราะห bifonazole ใน
ยาครีม เมื่อมี methylparaben and propylparaben อยู21
4.2. การทดสอบการละลายของยาเม็ด22-25
การทดสอบการละลายของยาเตรียมที่มีตัวยาสองตัวหรือมากกวานั้น เชนการวิเคราะห
ยา repaglinide ในยาเม็ด22 levodopa-benserazide ในยาเม็ด23 flunarizine ในยาเม็ด24 และ
สารละลายผสมสามตัวและผลิตภัณฑที่มีจําหนายของ chlorpheniramine maleate และ
caffeine ผสมกับ paracetamol หรือ acetylsalicylic acid และยาสูตรผสมของ acetylsalicylic
acid ผสมกับ paracetamol และ caffeine25 พบวาวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีสามารถประยุกตใชไดดีในการทดสอบการละลายของยาเม็ด23
และใหผลการทดสอบที่ไมแตกตางจากวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง22,24-25
4.3. การวิเคราะหสารปนเปอน26-29
การวิเคราะหยาและสารปนเปอนพรอมกันดวยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ ไดแก
การวิเคราะห drotaverine HCl และ nifuroxazide ที่มีสารปนเปอน 4-hydroxybenzohydrazide
(4-HBH) ในยาเม็ดแคบซูลดวยวิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน26 การวิเคราะหยา
indomethacin และสารปนเปอน 5-methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid ในยาฉีด Metindol
ดวยวิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน27 การวิเคราะหยา imipramine และ สารปนเบื้อน
iminodibenzyl ดวยวิธีจุดขามศูนยและอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน28 การวิเคราะหยา
omeprazole และ pantoprazole sodium salt พรอมสารปนเปอนที่เกี่ยวของ คือ omeprazole
sulphone และ N-methylpantoprazole ดวยวิธีจุดขามศูนย 29 พบวาวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิง
อนุพันธเปนวิธีที่รวดเร็ว มีความแมน และเชื่อถือได27-28
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4.4. การวิเคราะหในการศึกษาความคงสภาพยา30-38
การประยุกตใชประโยชนในงานเภสัชวิเคราะหใหความสําคัญในการวิเคราะหยาที่มี
ผลิตภัณฑจากการสลายตัวปนอยู และการศึกษาความคงสภาพยา ซึ่งวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรี
เชิงอนุพันธก็สามารถประยุกตใชได ตัวอยางเชน การวิเคราะห cilostazol30 Zaleplon31
norfloxacin และ tinidazole32 vincamine33 trimebutine maleate34 trimebutine maleate35
nizatidine36 sumatriptan succinate37 และ rabeprazole38
(ก)
(ข)

(ค)

รูปที่ 7 สเปกตรัมของ (1) sumatriptran (10 μg/ml) และ (2) สารสลายตัวของ sumatriptran
(10 μg/ml) ในเมทานอล (ก) สเปกตรัมการดูดกลืนแสงอันดับศูนย (ข) สเปกตรัม
อนุพันธอันดับหนึ่ง
และ (ค) สเปกตรัมอนุพันธอันดับสอง [ที่มา เอกสารอางอิง
หมายเลข 37]
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การวิเคราะห sumatriptran พรอมกับสารสลายตัวโดยวิธีสเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่ง
และสเปกตรัมอนุพันธอันดับสอง สามารถวิเคราะห sumatriptran ไดที่ความยาวคลื่น 234 และ
238 นาโนเมตร ซึ่งเปนความยาวคลื่นที่สารสลายตัวมีคาอนุพันธอันดับหนึ่งและที่สองเปนศูนย
และ sumatriptran มีแอมพลิจูดที่สูงดังรูปที่ 7 สวนการวิเคราะห rabeprazole พรอมกับสาร
สลายตัวโดยวิธีอนุพันธอันดับหนึ่งของสเปกตรัมอัตราสวน โดยการวัดแอมพลิจูดที่ความยาว
คลื่น 310.2 นาโนเมตร ซึ่งเปนความยาวคลื่นที่อนุพันธอันดับหนึ่งของสเปกตรัมอัตราสวนมีคา
แอมพลิจุดสูงสุดดังรูปที่ 8 (ค)
(ก)

(ข)

(ค)

รูปที่ 8 สเปกตรัมของ (—) rabeprazole (6 μg/ml) และ (- - -) สารสลายตัวของ rabeprazole
ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1 นอรมอล (ก) สเปกตรัมการดูดกลืนแสง
rabeprazole (20 μg/ml) และ สารสลายตัวของ rabeprazole (6 μg/ml) (ข) สเปกตรัม
อัตราสวนของ rabeprazole (10 15 17 20 22 30 μg/ml) โดยใชสเปกตรัมของสาร
สลายตัวของ rabeprazole (6 μg/ml) เปนตัวหาร และ (ค) สเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่ง
ของสเปกตรัมอัตราสวน [ที่มา เอกสารอางอิงหมายเลข 38]
5. สรุป
วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธเปนวิธีที่ใชมานานและยังคงใชไดดีจนถึงปจจุบันซึ่ง
เครื่องมือมีความสามารถในการประมวลผลไดดี และวิธีสะดวกไมตองเตรียมสารตัวอยางมาก
การประยุ ก ต ใ ช ใ นงานเภสั ช วิ เ คราะห สํ า หรั บ ใช กั บ งานประจํ า ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพยา
โดยเฉพาะกั บ ยาตํ า รั บ สู ต รผสมนั้ นมี ป ระโยชน ม าก เมื่ อทํ า การเลื อ กความยาวคลื่ น ในการ
วิเคราะหที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบความถูกตองของวิธี วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิง
อนุ พั น ธ จึ ง เป น วิ ธี ท างเลื อ กอี ก วิ ธี ห นึ่ ง ที่ ส ามารถใช แ ทนวิ ธี ที่ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ ราคาสู ง เช น
โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงในการวิเคราะหยาตํารับสูตรผสมได
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คําถาม
1. ขอใดผิดเกี่ยวกับวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ
1. จุดขามศูนยตรงกับ λmax ของแถบการดูดกลืนแสงเดิม
2. ยิ่งเพิ่มอันดับของอนุพันธ ยิ่งเพิ่มสัญญาณตอสัญญาณรบกวน
3. แถบความกวางของสเปกตรัมอนุพันธกวางกวาของสเปกตรัมพื้นฐานเดิม
4. สเปกตรัมอนุพันธแยกแถบการดูดกลืนที่ซอนทับกันไดดีกวาสเปกตรัมพื้นฐาน
5. แอมพลิจูดในสเปกตรัมเชิงอนุพันธเปนไปตามกฎของเบียร

2. สเปกตรัมการดูดกลืนแสงดังรูปตอไปนี้ จะมีสเปกตรัมอนุพันธอันดับสองในรูปใด

1.

2.

3.

4.

5. ไมมีขอถูก
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3. สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสาร a และ b เปนดังรูปตอไปนี้
1

Absorbance

0.8
0.6
b

0.4
a

0.2
0
220

240

nm

260

280

300

สาร a มีจุดขามศูนยในสเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่งกี่จุด
1. หนึ่งจุด
2. สองจุด
3. สามจุด
4. สี่จุด
5. หาจุด
4. จากขอ 3. สาร b มีจุดขามศูนยกี่จุด ในสเปกตรัมอนุพันธอันดับสอง
1. หนึ่งจุด
2. สองจุด
3. สามจุด
4. สี่จุด
5. หาจุด
5. จากขอ 3. จุดขามศูนยของสาร b ในสเปกตรัมอนุพันธอันดับหนึ่งอยูที่ความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร
1. 226 นาโนเมตร
2. 244 นาโนเมตร
3. 257 นาโนเมตร
4. 265 นาโนเมตร
5. 289 นาโนเมตร
6. จากขอ 3. ขอใดคือความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการวิเคราะหสาร a เมื่อมีสาร b ผสมอยูดวย
โดยการวัดคาอนุพันธอันดับหนึ่ง
1. 226 นาโนเมตร
2. 244 นาโนเมตร
3. 257 นาโนเมตร
4. 265 นาโนเมตร
5. 289 นาโนเมตร
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7. วิธีวเิ คราะหใดตอไปนี้ทนี่ ิยมใชในการวิเคราะหดว ยวิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ
1. วิธีจุดขามศูนย และ วิธีสเปกตรัมอัตราสวน
2. วิธีจุดขามศูนย และ วิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน
3. วิธีจุดขามศูนย และ วิธีสเปกตรัมอนุพันธ
4. วิธีสเปกตรัมอัตราสวน และ วิธีสเปกตรัมอนุพันธ
5. วิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน และ วิธีสเปกตรัมอนุพันธ
8. ขอใดตอไปนี้ถูกตองเกี่ยวกับการวิเคราะหดวยวิธีอนุพันธของสเปกตรัมอัตราสวน
1. เริ่มจากการหาอัตราสวนของสเปกตรัมอันดับที่ศูนย
2. เริ่มจากการหาอนุพันธของสเปกตรัมอันดับที่ศูนย
3. วัดแอมพลิจูดที่จุดขามศูนยของอีกสเปกตรัม
4. วัดแอมพลิจูดที่แอมพลิจูดต่ําสุดของอีกสเปกตรัม
5. ตัวหารเปนสเปกตรัมของชุดสารละลายมาตรฐานทีใ่ ชเตรียมกราฟมาตรฐาน
9. วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธนิยมในการประยุกตใชประโยชนในงานใดมากที่สุด
1. การวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญในตํารับยาสูตรผสม
2. การทดสอบการละลายของยาเม็ด
3. การศึกษาความคงสภาพยา
4. การวิเคราะหสารปนเปอน
5. ถูกทุกขอ
10. วิธีสเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธไมเหมาะสําหรับในการประยุกตใชประโยชนในงานใด
1. การวิเคราะหสารปนเปอน
2. การหาคาสัมประสิทธิการแบงภาค
3. การศึกษาชีวสมมูล
4. การหาคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา
5. ถูกทุกขอ
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