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ABSTRACT 

 

A simple, rapid, low cost and selective micellar liquid chromatographic (MLC) 

method was developed and validated for the determination of sildenafil citrate in 

pharmaceutical formulations.  Separation was achived isocratically on an ACE 5 C18 – 

AR column (5 µm, 4.6 mm x 150 mm) utilizing a mobile phase of 8.2 mM SDS in 

acetate buffer (pH 4.0) at a flow rate of 0.5 ml min
-1

 with UV detection at 298 nm.  

All analyses were conducted at ambient temperature.  Linear calibration curve was 

obtained over the concentration range of 125-500 µg mL
-1

, with a correlation 

coefficient (r
2
) of greater than 0.999.  The limits of detection and quantitation were 

found to be 35 µg mL
-1

 and 106 µg mL
-1

 respectively.  The % RSD values were over 

the range of 1.18-2.10 and 2.70-3.12 for intra-day precision and inter-day precision, 
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respectively.  The % recovery was the range of 90-110 %.  The proposed method has 

been applied to the determination of sildenafil citrate in oral suspensions, oral jelly 

and tablets,  while common excipients in formulations did not interfere.  
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บทคัดย่อ 

 

ไดพ้ฒันาวธีิโครมาโทกราฟฟีของเหลวแบบไมเซลลซ่ึ์งเป็นวธีิท่ีง่าย รวดเร็ว ประหยดั และมี

ความจ าเพาะส าหรับวิเคราะห์หาซิลเดนาฟิลซิเตรตในยาเตรียม ท าการแยกตวัยาออกจากตวัอยา่ง

โดยใชค้อลมัน์เอซีอี หา้ ซีสิบแปด เออาร์ (5 ไมโครเมตร 4.6 มิลลิเมตร X 150 มิลลิเมตร) เป็น

คอลมัน์ในการแยกวิเคราะห์ ใช ้ 8.2 มิลลิโมลาร์ของโซเดียมโดเดซิลซลัเฟตในสารละลายอะซิเตต

บฟัเฟอร์พีเอช 4 เป็นเฟสเคล่ือนท่ีดว้ยอตัราเร็วของการไหลท่ี 0.5 มิลลิลิตรต่อนาที แลว้ตรวจวดั

สัญญาณดว้ยยวูดีีเทคเตอร์ท่ีความยาวคล่ืน 298 นาโนเมตร ท าการทดลอง ณ อุณหภูมิห้อง ไดก้ราฟ

มาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วงความเขม้ขน้ 125 - 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์ท่ี 0.9994 มีค่าขีดจ ากดัต ่าสุดของการตรวจวดัและค่าขีดจ ากดัต ่าสุดของการวเิคราะห์ 



vii 

 

ปริมาณ เท่ากบั 35 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและ 106 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดบั ไดค้่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพทัธ์ในการหาความแม่นย  าในช่วงร้อยละ 1.18-2.10  และร้อยละ 2.70-3.12 

ส าหรับการวดัค่าในวนัเดียวกนัและในระหวา่งวนัท่ีติดกนัสามวนัตามล าดบั และไดค้่าร้อยละของ

การกลบัคืนอยูใ่นระหวา่ง 90-110 ไดน้ าวธีิท่ีพฒันาข้ึนมาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์หาปริมาณ   

ยาซิลเดนาฟิลในยาน ้าแขวนตะกอน ยารูปแบบเจลล่ี และยาเมด็ โดยท่ีไม่พบการรบกวนจาก

องคป์ระกอบอ่ืนๆในต ารับ  

 


