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บทคัดยอ
ไดศึกษาการทําใหเกิดสารอนุพันธในระบบโฟลอินเจคชันสําหรับการวิเคราะหหา
ปริมาณไอโอไดดดว ยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟสมรรถนะสูง วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้อาศัยการทําปฏิกริยา
ระหวางไอโอไดดและ2-ไอโอโดโซเบนโซเอทในสารละลายที่มีสภาวะเปนกรด ทําใหไดไอโอดีน
และ 2-ไอโอโดเบนโซเอท ไอโอดีนที่เกิดขึ้นเขาทําปฏิกริยากับ 2,6-ไดเมทิลฟนอล ได 4-ไอโอโด2,6-ไดเมทิลฟนอลและไอโอไดด
ทําการฉีดสารละลายที่ไดเขาสูคอลัมนลคิ วิดโครมาโทกราฟ
สมรรถนะสูงเพือ่ แยกไอโอโดฟนอลกอนการตรวจวัดดวยยูวดี เี ทคเตอร ไดออกแบบระบบโฟลอินเจคชัน
สําหรับการทําใหเกิดสารอนุพนั ธแบบออนไลนกอ นฉีดเขัาสูร ะบบลิควิดโครมาโทกราฟสมรรถนะสูง
โดยฉีดสารมาตรฐานไอโอไดดหรือสารละลายตัวอยางเขาสูกระแสตัวพาซึ่งเปนนํ้า จากนั้นจึงไหล
ไปผสมกับกระแสของสารผสมของ 2-ไอโอโดโซเบนโซเอท 2,6-ไดเมทิลฟนอล และสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร (พีเอช 6.4) หลังจากนั้นโซนของสารผสมระหวางไอโอไดดกบั รีเอเจนตไหลผาน
มิก ซิ่งคอยล และตอมาเลือกใหสวนที่มีความเขมขนของไอโอไดดสูงสุดไหลเขาสูอินเจคชันลูพ
ของระบบลิควิดโครมาโทกราฟสมรรถนะสูง จากนั้นหยุดการไหลของสารผสมเปนเวลา 20 นาทีที่
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อุณหภูมหิ อ ง แลวจึงฉีดสารผสมเขาสูระบบลิควิดโครมาโทกราฟสมรรถนะสูงและตรวจวัดที่ 244
นาโนเมตร
ระบบโฟลอินเจคชันซึ่งเชื่อมตอกับระบบลิควิดโครมาโทกราฟสมรรถนะสูงนี้ได
ประยุกตใชในการตรวจวัดปริมาณไอโอไดดในนํ้าแร
นอกจากนี้ไดศกึ ษาระบบโฟลอินเจคชันโพเทนชิโอเมตริกเพือ่ การวิเคราะหไอโอไดด โดยฉีด
สารละลายมาตรฐานหรือสารละลายตัวอยางเขาสูก ระแสของตัวพาและไหลไปยังขัว้ ตรวจวัดทีม่ คี วาม
จําเพาะกับไอโอไดดซงึ่ อยูใ นโฟลทรูเซลล ลักษณะของพีคทีไ่ ดจากระบบโฟลอินเจคชันโพเทนชิโอเมตริกแบบสองไลนจะขึน้ อยูก บั ความแตกตางของความแรงของไอออนในตัวอยางและสารละลายตัวพา
ไดนาวิ
ํ ธไี ดอะลิซสิ มาใชในการเจือจางสารตัวอยางแบบออนไลน และไดนาระบบที
ํ
พ่ ฒ
ั นาขึน้ นีม้ าใชใน
การตรวจวัดปริมาณไอโอไดดในยาเตรียมแบบของเหลว พบวาจากตัวอยางยา 10 ขวด ใหคา รอยละ
การคืนกลับในชวง 87-115% และเปรียบเทียบปริมาณไอโอไดดทตี่ รวจวัดไดดว ยระบบโฟลอินเจคชัน
โพเทนชิโอเมตรีกบั วิธี เอฟไอ-คัลเลอรเมตริก และวิธไี อเอสอี โดยการทดสอบแบบที-เทสต พบวา
ปริมาณไอโอไดดที่ตรวจวัดไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ไดศึกษาการหาปริมาณ
แบบรีเวอรสโฟลอินเจคชันซึ่งอาศัยหลักการของวิธีวิงคเลอรสําหรับออกซิเจนที่ละลายในนํ้าตัว
อยาง
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ABSTRACT

A flow injection derivatization for high performance liquid chromatographic
(HPLC) determination of iodide was investigated. This proposed method was based

on a reaction between iodide and 2-iodosobenzoate in an acid solution resulting in
iodine and 2-iodobenzoate. The iodine was allowed to react with 2,6-dimethylphenol to
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yield 4-iodo-2,6- dimethylphenol and iodide. The solution obtained was injected into the
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HPLC column for separation of iodophenol before UV detection. The configuration of
flow injection system was designed for precolumn on-line derivatization for HPLC.
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Standard or sample solution was injected into a water carrier stream via an injection valve
of a 500 µL sample loop and then flowed into a merged stream of 2-iodosobenzoate,

2,6-dimethylphenol and phosphate buffer (pH 6.4). The zone of mixture of standard
and reagents was allowed to pass through a mixing coil and then the highest iodide

v
concentration zone was selected for filling the HPLC injection loop by a 3-way
switching valve. When the HPLC injection loop was fully filled, peristaltic pumps were
stopped and then the solution was kept in the HPLC injection loop for 20 minutes at
room temperature. Then this solution was injected into the HPLC and iodophenol was
detected at 244 nm. The proposed combined technique of HPLC and FIA was
applied to determine iodide in mineral water.
In addition, a flow injection potentiometric system for determination of iodide
was investigated. Standard or sample iodide solutions were injected into a carrier
stream and flowed to a flow through iodide ion selective detector for continuous
monitoring. A two-line FI offered better peak profiles due to the difference in ionic
strength values of sample and carrier. The on-line dialysis dilution of samples was
incorporated. This proposed method was applied to the determination of iodide in a
liquid pharmaceutical preparation. It was found that the recoveries of this method were
87-115% (n=10). The results of this method based on the t-test were not different from
those of the FI-colorimetric, and batch-ISE methods. Additionally, a reverse-flow
injection determination of dissolved oxygen in water samples based on the Winkler’s
method was also studied.
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