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ABSTRACT 

 

Flow injection amperometric method was developed for fast estimation of 

antioxidant activity. This method was based on the reducing property of antioxidants, 

which they can reduce iodine to iodide. The excess iodine in the form of triiodide is 

then monitored amperometrically, while it undergoes electrochemical reduction on a 

glassy carbon working electrode at 200 mV versus a Ag/AgCl reference electrode. 

Sample or standard solution was injected into the flow injection system to merge on-

line with the triiodide reagent. Antioxidant reacted with triiodide leading to a decrease 

in electrical current which could be recorded as a FIA peak. Peak height obtained was 

used for examination of total antioxidant content, expressed as ascorbic acid 

equivalent. Under the optimum condition, the calibration graph obtained was linear in 

the range of 8-100 ppm (r2 = 0.9990). Sample throughput of 45 h-1 was achieved. The 

developed method was applied for tea samples. The results obtained by the proposed 

method are in good correlation with those from a FI-ferrous tartrate method (reported 

as tannin equivalent) and a FI – colorimetric method based on FRAP reaction 

(reported as ascorbic acid equivalent). Colored and colloidal substances present in 

sample did not interfere in this method. Moreover, the proposed method is fast and 

consumes small amounts of low cost chemical reagent. 

 

 
 
 
 



v 
 
 
 
 
 

ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ การพฒันาวิธีโฟลอินเจกชนัแอมแปโรเมตรีท่ีใชไ้อออนไตรไอโอ
ไดดเ์ป็นรีเอเจนตส์าํหรับการประมาณฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 

ผู้เขียน    นางสาวพทุธพร คลา้ยประเสริฐ 
ปริญญา    วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคมี) 
อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.จรูญ จกัร์มุณี 
 

บทคดัย่อ 
ระบบโฟลอิ์นเจคชนัแอมแปโรเมตรีถูกพฒันาข้ึนเพื่อประเมินฤทธ์ิตา้นอนุมูล อิสระอยา่ง

รวดเร็ว งานวิจยัน้ีอาศยัสมบติัการเป็นตวัรีดิวซ์ของสารตา้นอนุมูลอิสระซ่ึงสามารถรีดิวซ์ไอโอดีน
ซ่ึงอยู่ในรูปไตรไอโอไดด์เป็นไอโอไดด์ โดยไตรไอโอไดด์ท่ีเหลือจะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีท่ี
ขั้วไฟฟ้าทาํงานแกลสซีคาร์บอน ท่ีศกัยไ์ฟฟ้า 200 มิลลิโวลต ์เทียบกบัขั้วอา้งอิงซิลเวอร์/ซิลเวอร์
คลอไรด ์สารละลายตวัอยา่งหรือสารมาตรฐานจะถูกฉีดเขา้สู่ระบบเขา้ไปผสมกบัไตรไอโอไดดซ่ึ์ง
เป็นรีเอเจนต์ สารตา้นอนุมูลอิสระท่ีถูกฉีดเขา้ไป จะไปลดปริมาณไตรไอโอไดด์ ทาํให้สัญญาณ
กระแสไฟฟ้าลดลงซ่ึงสามารถบนัทึกออกมาเป็นพีค ความสูงของพีคจะแปรผนัโดยตรงกบัปริมาณ
ของสารตา้นอนุมูลอิสระ โดยจะใชก้รดแอสคอร์บิก เป็นสารมาตรฐานเปรียบเทียบ ภายใตส้ภาวะท่ี
เหมาะสม สามารถสร้างกราฟมาตรฐานเสน้ตรงในช่วงความเขม้ขน้ 8-100 พีพีเอม็ ท่ีมีค่า R2 เท่ากบั 
0.9990 โดยสามารถวิเคราะห์ตวัอย่างได้ 45 ตวัอย่างต่อชั่วโมง ได้ประยุกต์วิธีท่ีพฒันาข้ึนใน
วิเคราะห์ตวัอยา่งชา พบวา่วิธีท่ีพฒันาข้ึนใหผ้ลสอดคลอ้งกบัวิธีโฟลอินเจคชนัเฟอรัสทาร์เทรต (บ่ง
บอกปริมาณในรูป tannin equivalent) และวิธีโฟลอินเจคชนัคลัเลอริเมตรีซ่ึงอาศยัปฏิกิริยาเฟอริ
กรีดิวซิงแอนติออกซิแดนทพ์าวเวอร์ (บ่งบอกปริมาณในรูป ascorbic acid equivalent) วิธีท่ี
พฒันาข้ึนไม่มีผลการรบกวนจากสีและความขุ่นของสารละลาย โดยสามารถวิเคราะห์สารตา้น
อนุมูลอิสระไดอ้ยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงั ใชส้ารเคมีนอ้ย และเป็นสารเคมีราคาถูก 
 


