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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผอู้ ่านมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง
2. เพื่อให้สามารถทาการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่างได้อย่างถูกต้อง
1. บทนำ
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) คือ ค่าที่แสดงถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮโดรเนียม
ไอออน (H3O+) ใช้บอกความเป็ นกรด (acidity) หรือด่าง (alkalinity) ของสารละลาย โดยค่า pH ของสารละลายจะเป็ น
ค่าลอการิทมึ ของไฮโดรเจนไอออน (หรือไฮโดรเนียมไอออน) ทีเ่ ป็ นลบ สเกลทัง้ หมดของค่า pH ของสารละลายจะมีค่า
ตัง้ แต่ 0 ถึง 14 โดยใช้แบ่งความเป็ นกรด-ด่างได้ดงั ภาพ

ภาพที่ 1 แสดงความเป็ นกรด-ด่างทีค่ ่า pH ต่างๆ
มีงานในห้องปฏิบตั กิ ารจานวนมากทีต่ ้องอาศัยสารละลายทีท่ ราบค่าความเป็ นกรด-ด่างทีแ่ น่ นอน เช่น การ
แยกสารต่างชนิดออกจากกันโดยใช้ความแตกต่างของค่าพีเอช การตรวจวัดปริมาณเอนไซม์ การเพาะเลีย้ งเชือ้ ฯลฯ
การควบคุมคุณภาพยาก็เป็ นงานหนึ่งทีต่ อ้ งอาศัยสารละลายทีท่ ราบค่าความเป็ นกรด-ด่างในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ค่า pH ที่
วัดได้ตอ้ งมีความถูกต้อง จึงต้องอาศัยเครื่องมือในการวัดค่า pH เพื่อให้ผลทดสอบทีไ่ ด้มคี วามน่าเชื่อถือ
2. หลักกำรวัด pH
การวัด pH คือ การวัดสภาพความเป็ นกรด-ด่างของสารละลาย อาศัยหลักการ Electrochemistry โดยวัด
ความต่ า งศัก ย์ ท่ี เ กิ ด ขึ้น (Potential) ระหว่ า งอิ เ ล็ ก โทรดอ้ า งอิ ง (Reference Electrode) กับ อิ เ ล็ ก โทรดวัด
(Measuring Electrode) ความต่างศักย์ทไ่ี ด้เกิดจากจานวนของไฮโดรเจนไอออน (H+) ซึง่ จะถูกเปลีย่ นให้เป็ นความ
ต่างศักย์ทางไฟฟ้ า (Electronic Potential) แล้วขยายให้ความต่างศักย์สงู ขึน้ ด้วยเครื่องวัด pH (pH meter)
3. เครือ่ งวัด pH (pH meter)
pH meter เป็ น เครื่อ งมือ วัด ขัน้ พื้น ฐานที่มีใช้อ ยู่ในห้อ งปฏิบตั ิก ารที่มีค วามสาคัญ ต่ อ การควบคุม
คุ ณ ภาพในงานด้า นต่ า งๆ เช่ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพในกระบวนการผลิต วัต ถุ ดิบ และผลิต ภัณ ฑ์ ควบคุ ม การ
เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีในการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี รวมทัง้ การควบคุม คุณภาพด้านสิง่ แวดล้อม มีส่วนประกอบหลัก 2
ส่วน ได้แก่ อิเล็กโทรด และเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้ า เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้ าจะเปลีย่ นค่าศักย์ไฟฟ้ าทีว่ ดั ได้ให้เป็ นค่า pH ซึง่ ใน
การวัด pH จะต้อ งสอบเทีย บ pH meter ก่ อ นการใช้ง านทุ ก ครัง้ โดยการเปรีย บเทีย บกับ ค่ า สารละลายบัฟ เฟอร์
มาตรฐาน การวัดค่า pH ของสารละลายตัวอย่างทีต่ อ้ งการทราบค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์
มาตรฐาน คานวณได้จากสมการ
ชื่อเรื่อง : การวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ตามข้อกาหนดของ USP 41 รหัส : 3002-1-000-004-12-2561 จานวนหน่ วยกิ ต : 2 หน่วยกิต
ผูเ้ ขียน : ภญ.ปวีณา กาเหนิดนนท์, ภญ.วิภาพรรณ ไสยสมบัติ อีเมล : pavena.k@dmsc.mail.go.th, wipapan.s@dmsc.mail.go.th สถานที่ทางาน :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จานวนหน้ า 4 หน้า วันที่รบั รอง : 17 ธันวาคม 2561 วันที่หมดอายุ : 16 ธันวาคม 2562
สุข
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pH = pHS + [(E - ES)/k]
E
ES
pH
pHS
k

=
=
=
=
=

ศักย์ไฟฟ้ าของสารละลายทีต่ อ้ งการทราบค่า
ศักย์ไฟฟ้ าของบัฟเฟอร์มาตรฐาน
ค่า pH ของสารละลายทีต่ อ้ งการทราบค่า
ค่า pH ของบัฟเฟอร์มาตรฐาน
การเปลีย่ นแปลงของศักย์ไฟฟ้ าต่อหนึ่งหน่วย pH ซึง่ ดัดแปลงมาจาก Nernst equation ดังสมการ
k = loge(10) × (RT/nF)
R
= ค่าคงทีข่ องแก๊ส = 8.314 Joules/mole/degree kelvin
T
= อุณหภูมิ (องศาเคลวิน)
N
= moles/half-reaction
F
= ค่าคงทีข่ องฟาราเดย์ = 96485 coulombs/mole

4. ระบบกำรวัด pH (pH measurement system) ประกอบด้วย
1. อิเล็กโทรดวัด (Measuring electrode) หมายถึง อิเล็กโทรดทีค่ วามต่ างศักย์ไฟฟ้ าเปลี่ยนแปลงไปตาม
แอกติวิตีของไอออนที่ต้ องการวัด การวัด pH นิ ย มใช้อิเ ล็กโทรดแก้ว (glass electrode) ชนิ ด ที่ธาตุ
ภายในเป็ น Ag/AgCl
2. อิเล็กโทรดอ้างอิง (Reference electrode) หมายถึง อิเล็กโทรดที่สามารถสร้างความต่ างศักย์ไฟฟ้ าที่
คงที่ (fixed potential) ตัวอย่างเช่น ไฮโดรเจนอิเล็กโทรด (Hydrogen electrode), คาโลเมลอิเล็กโทรด
(calomel electrode) และซิลเวอร์/ ซิลเวอร์คลอไรด์ อิเล็กโทรด (Ag/AgCl electrode)
3. อิเล็กโทรดรวม (Combined electrode) หมายถึง อิเล็กโทรดทีร่ วมอิเล็กโทรดอ้างอิงและอิเล็กโทรดวัดไว้
ด้วยกัน เป็ นอิเล็กโทรดที่สร้างขึน้ มาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงนิยมใช้มากในห้องปฏิบตั กิ าร
ทัวไป
่
4. เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้ า (Potentiometer) หมายถึง เครื่องวัดความต่ างศักย์ไฟฟ้ า โดยทัวไป
่ มีจุดประสงค์
หลักในการวัดความต่ างศักย์ไฟฟ้ าปริมาณน้ อยที่เกิดจากอิเล็กโทรดวัด pH หรืออิเล็กโทรดจาเพาะ
ไอออน โดยการใช้วงจรขยายทีม่ คี วามต้านทานเชิงซ้อน (impedance) สูง และมีเสถียรภาพมาก ซึง่
อาจเป็ นวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย จนถึงระบบไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor system) ที่
ซับซ้อน
5. กำรเลือกเครือ่ งวัด pH
การเลือกเครื่องวัด pH เพื่อใช้งานนัน้ แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน, ชนิดของงานและ
งบประมาณ สิง่ ทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ เป็ นคุณลักษณะของเครื่องวัด pH ทีต่ อ้ งมีตามข้อกาหนดของตารายาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เล่มที่ 41 (USP 41)
- ระบบการวัดของเครื่องวัด pH จะต้องสามารถสอบเทียบแบบ 2 จุด (two-point calibration) หรือมากกว่าได้
- Resolution ของการวัดไม่น้อยกว่า 0.01 pH
- เครื่องมือต้องมีระบบชดเชยค่าอุณหภูมิ (Temperature-compensating) เพื่อเปลี่ยนค่า millivolt signal
ให้เป็ นค่า pH ได้ทุกช่วงอุณหภูมิ โดยการชดเชยจะด้วยวิธอี ตั โนมัตหิ รือแบบใส่ค่าเองก็ได้
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- Accuracy ของการวัดอุณหภูมติ อ้ งเป็ น ±1°C
- Resolution ของการวัดอุณหภูมไิ ม่น้อยกว่า 0.1°C
6. กำรสอบเทียบเครือ่ งมือก่อนกำรวัดค่ำ pH
เนื่องจากระบบการวัดค่า pH มีความแตกต่างกันขึน้ กับชนิดของเครื่องวัด pH ดังนัน้ เป็ นการยากทีจ่ ะมีค่มู อื
ในเรื่องการสอบเทียบเครื่องวัด pH ทีจ่ ะสามารถใช้ได้กบั ทุกเครื่อง ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้เป็ นหลักการโดยทัวไปใน
่
การสอบเทียบเครื่องวัด pH ตามข้อกาหนดของ USP 41 ซึง่ เป็ นการสอบเทียบแบบ 2 จุด แต่การสอบเทียบทีม่ ากกว่า
2 จุด สามารถนาหลักการไปปรับใช้ได้ โดยการสอบเทียบมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. เลือกสารละลายบัฟเฟอร์ (buffer) 3 ชนิด โดย 2 ชนิดใช้สาหรับกระบวนการ calibration (calibration
buffer) และชนิดที่ 3 ใช้สาหรับ กระบวนการ verification (verification buffer) โดย verification buffer
ต้องมีค่า pH อยู่ระหว่าง calibration buffer
2. ล้าง electrode ด้วยน้าหลายๆครัง้ เช็ดให้แห้ง แล้วจึงล้างด้วยสารละลาย buffer ชนิดที่ 1
3. จุ่ม electrode ลงในสารละลาย buffer ชนิดที่ 1
4. หาก pH meter ไม่มรี ะบบชดเชยค่าอุณหภูมแิ บบอัตโนมัติ ให้ทาการใส่ค่า pH ของสารละลาย buffer ที่
อุณหภูมนิ นั ้ ๆด้วยตนเอง
5. เริม่ ทาการสอบเทียบแบบ 2 จุด โดยเริม่ จากการวัดค่าสารละลาย buffer ชนิดที่ 1
6. นา electrode ออกจากสารละลาย buffer ชนิดที่ 1 จากนัน้ ล้าง electrode ด้วยน้ าหลายๆครัง้ เช็ดให้
แห้ง แล้วจึงล้างด้วยสารละลาย buffer ชนิดที่ 2
7. จุ่ม electrode ลงในสารละลาย buffer ชนิดที่ 2
8. หาก pH meter ไม่มรี ะบบชดเชยค่าอุณหภูมแิ บบอัตโนมัติ ให้ทาการใส่ค่า pH ของสารละลาย buffer ที่
อุณหภูมนิ นั ้ ๆด้วยตนเอง
9. ทาการสอบเทียบแบบ 2 จุดต่อ โดยทาการวัดค่าสารละลาย buffer ชนิดที่ 2
10. หลังจากการสอบเทียบแบบ 2 จุดเสร็จสิน้ ให้ทวนสอบผลการสอบเทียบว่าพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์การ
ยอมรับหรือไม่ โดยพารามิเตอร์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาคือ slope และ offset โดยค่า slope ต้องอยู่ในช่วง
90%-105% และค่า offset ต้องอยู่ในช่วง 0±30 mV หรือ 0.5 pH units ทีอ่ ุณหภูมิ 25°C หากพารามิเตอร์
ไม่อยู่ในเกณฑ์การยอมรับให้ทาความสะอาด electrode และเริม่ ทาการสอบเทียบใหม่
11. นา electrode ออกจากสารละลาย buffer ชนิดที่ 2 จากนัน้ ล้าง electrode ด้วยน้าหลายๆครัง้ เช็ดให้
แห้ง แล้วจึงล้างด้วยสารละลาย buffer ชนิดที่ 3 (verification buffer)
12. จุ่ม electrode ลงใน verification buffer
13. หาก pH meter ไม่มรี ะบบชดเชยค่าอุณหภูมแิ บบอัตโนมัติ ให้ทาการใส่ค่า pH ของสารละลาย buffer ที่
อุณหภูมนิ นั ้ ๆด้วยตนเอง
14. ค่า pH ของ verification buffer ที่วดั ได้ต้องอยู่ในช่วง ±0.05 pH ของค่าจริงของสารละลาย buffer ที่
อุณหภูมนิ นั ้ ๆ
15. ทาการวัดค่า pH ของสารละลายทีต่ ้องการทราบค่า pH เมื่อทวนสอบผลการสอบเทียบแล้วพบว่าอยู่ใน
เกณฑ์การยอมรับ โดยการวัดค่า pH ต้องวัดเมื่ออุณหภูมขิ องสารละลายอยู่ในช่วง 25±2°C
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7. บทสรุป
ในปั จจุบนั เครื่องวัด pH ถูกพัฒนาให้มขี นาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึน้ และใช้งานง่ายแต่สงิ่ ทีค่ วรคานึงอยู่
เสมอคือ การใช้งานอย่างถูกต้อง และการบารุงรักษาอิเล็กโทรด ซึง่ เป็ นหัวใจของการวัด pH นอกจากนี้การสอบเทียบ
เครื่องมืออย่างเหมาะสมก็เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีส่ าคัญ เพื่อให้ เครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารมีความแม่น ความเทีย่ ง
และความน่าเชื่อถือของผลการวัด ซึง่ จะทาให้ผลทดสอบทีไ่ ด้จากห้องปฏิบตั กิ ารมีความน่าเชื่อถือด้วย
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