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การวิเคราะห์หาปริมาณน้า (Water Determination)
ด้วยวิธี Karl Fischer Titration
ภญ. จารุบล ชัยชนะ, ภญ. ปั ณรส แช่มชมดาว
1. วัตถุประสงค์
เพื่ออธิบายหลักการและแนวทางการวิเคราะห์หาปริมาณน้าด้วยวิธ ี Karl Fischer Titration สาหรับ
ห้องปฏิบตั กิ าร
2. บทนา
การตรวจวิเคราะห์สาร เช่น สารมาตรฐาน หรือวัตถุดบิ ยา ทีม่ กี ารกาหนดมาตรฐานในสภาวะแห้ง
หรือสภาวะปราศจากน้ า (calculated on the anhydrous basis) จาเป็ นทีต่ ้องทราบปริมาณน้ าในสาร การ
วิเ คราะห์ป ริม าณน้ าในสาร (water content) ที่ระบุใ นต ารายาด้ว ยวิธ ี Karl Fischer Titration เป็ นวิธ ีท่ี
จาเพาะเจาะจง (specific) เหมาะสาหรับตัวอย่างทีม่ ปี ริมาณน้ าสูง วิเคราะห์ปริมาณน้ าได้ตงั ้ แต่ 0.001 ถึง
100% ส่วนการวิเคราะห์ดว้ ย coulometric titration เหมาะสาหรับตัวอย่างที่มปี ริมาณน้ าน้อย ตัง้ แต่ 100
µg ถึง 10 mg
3. หลักการ
Karl Fischer Titration (KF Titration) หรือ Semi-micro determination of water เป็ นวิธ ี
มาตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณน้ าในสารทัง้ ในและนอกโมเลกุล อาศัยการทาปฏิกริ ยิ าของน้าในตัว
ทาละลายแอลกอฮอล์ (R-OH) กับไอโอดีน (I2), Sulfur dioxide anhydrous solution (SO2) และเบสเช่น
pyridine ซึง่ เป็ นส่วนประกอบพืน้ ฐานของ Karl Fischer reagent ปฏิกริ ยิ าอาจเกิดขึน้ โดยทางตรง (direct
titration) หรือโดยทางอ้อม (back titration) ก็ได้ โดยขณะเกิดปฏิกริ ยิ าต้องมี methanol ปริมาณมาก
เพียงพอเสมอ
หลักการของปฏิกริ ยิ าดังนี้
H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN → [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I
4. เครื่องมือ Karl Fischer Titrator และอุปกรณ์
การติดตัง้ เครือ่ งมือ Karl Fisher Titrator ควรติดตัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ ไม่ควรติดตัง้ ในห้องทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของอุณภูม ิ ความชืน้ สูง และไม่ตดิ ตัง้ ในตาแหน่งทีใ่ กล้
กับแหล่งความร้อนและแหล่งความเย็น
การไทเทรตต้องเป็ นระบบปิ ดและปฏิบตั งิ านอย่างรวดเร็ว
ระมัดระวังทุกขัน้ ตอนเพื่อป้ องกันการดูดความชืน้ จากอากาศเข้ามาในตัวอย่างและระบบ
เครือ่ งมือ
Titrator เป็ นการ apply ไฟฟ้ ากระแสตรงที่ platinum electrodes ประมาณ 5 - 10 µA แรงดันไฟฟ้ า 200
mV ทีจ่ ดุ สมมูลเมือ่ ปริมาณน้าในสารตัวอย่างถูกทาปฏิกริ ยิ าหมดไป ปริมาณ Karl Fischer reagent ที่
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์หาปริมาณน้า (Water Determination) ด้วยวิธี Karl Fischer Titration รหัส: 3002-1-000-002-12-2562 จานวนหน่ วยกิ ต: 2.0 หน่วยกิต
Corresponding author: ภญ. จารุบล ชัยชนะ อีเมล : jarubol.c@dmsc.mail.go.th สถานที่ทางาน: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จานวนหน้ า 5 หน้า วันที่รบั รอง: 30 ธันวาคม 2562 วันที่หมดอายุ: 29 ธันวาคม 2563
สุข
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เติมเพิม่ ลงไปอีกเพียงเล็กน้อยจะทาให้การไหลของกระแสไฟฟ้ าเพิม่ ขึน้ อยูร่ ะหว่าง 50 – 150 µA เป็ น
เวลา 30 วินาทีถงึ 30 นาทีทงั ้ นี้ขน้ึ กับตัวอย่างทีว่ เิ คราะห์ ผลการวิเคราะห์และ reproducibility ขึน้ กับ
หลายปั จจัย อาทิ ความเข้มข้นสัมพัทธ์ของ Karl Fischer reagent, ตัวทาละลายทีใ่ ช้ละลายตัวอย่าง และ
เทคนิคการวิเคราะห์
เครือ่ งมือและอุปกรณ์
1. Karl Fischer Titration apparatus with automatic Burette
2. Analytical balance (minimum resolution 0.1 mg)
3. Syringe with long, thin needle (microsyringe)
4. Weighing spoon for solid samples with cover
5. A titration vessel with:
- 2 identical platinum electrodes;
- Tight inlets for introduction of solvent and titrant;
- An inlet for introduction of air via a desiccant;
- A sample inlet fitted with a stopper or, for liquids, a septum
6. Magnetic stirrer
สารเคมี
1. Karl Fischer reagents for volumetric water determination
2. Anhydrous Methanol
5. การเตรียม Karl Fischer (KF) reagent
เติม iodine 125 กรัม ในสารละลายซึง่ ประกอบด้วย anhydrous methanol 670 มิลลิลติ รและ
pyridine 170 มิลลิลติ ร ผสมให้เข้ากันและตัง้ ทิง้ ไว้ให้เย็น แช่เย็น pyridine 100 มิลลิลติ รใน graduated
cylinder ขนาด 250 มิลลิลติ ร ในอ่างน้าแข็งผ่าน dry sulfur dioxide จนได้ปริมาตร 200 มิลลิลติ ร ค่อยๆ
เทสารละลายนี้อย่างช้าๆ ลงในสารผสม iodine ทีเ่ ย็น เขย่าให้ iodine ละลายจนหมด เทสารละลายทีไ่ ด้
ใส่ภาชนะป้ องกันแสง ตัง้ ทิง้ ไว้ 24 ชัวโมงก่
่
อน standardization ในช่วงแรกของการเตรียม (freshly
prepare) สารละลายนี้ 1 มิลลิลติ รมีค่าสมมูลกับน้ าโดยประมาณ 5 มิลลิกรัมแต่ค่าสมมูลจะลดลงเรือ่ ยๆ
ให้ standardize ก่อนใช้ภายใน 1 ชัวโมงหรื
่
อวันละครัง้ กรณีทม่ี กี ารใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยบรรจุ KF
reagent ในภาชนะป้ องกันแสงขณะใช้งาน สภาวะการเก็บรักษา KF reagent ทีเ่ หมาะสมคือเก็บใน
ภาชนะป้ องกันแสง ปิ ดสนิทเพื่อป้ องกันความชืน้ และเก็บในตูเ้ ย็น
สาหรับการวิเคราะห์หาน้ าทีม่ ปี ริมาณน้อย (trace amount of water: less than 1.0%) ควรใช้ KF
reagent ทีม่ คี ่าสมมูลกับน้ า (water equivalent factor) ไม่เกิน 2 เพราะจะมีการใช้ปริมาตร KF reagent
เพิม่ ขึน้ และให้ผลวิเคราะห์ทถ่ี ูกต้องอย่างมีนัยสาคัญ
ในอดีต การเตรียม KF reagent ขึน้ ใช้เองมีความยุง่ ยาก ไม่เป็ นทีน่ ิยมกันในทางปฏิบตั แิ ละมีการ
ใช้ pyridine ซึง่ เป็ นอันตรายกับผูใ้ ช้งานเนื่องจากเป็ นสารก่อมะเร็ง ปั จจุบนั มีหลายบริษทั ทีผ่ ลิต KF
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reagent
ทีม่ คี วามคงตัวและคุณภาพดีจาหน่าย
โดยมีการใช้สารอื่นทีม่ คี วามปลอดภัยกว่าได้แก่
imidazole แทน pyridine หรือการใช้ alcohol ชนิดอื่นแทน methanol นอกจากนี้มกี ารออกแบบเครือ่ ง
ไทเทรตอัตโนมัตใิ นระบบปิ ดทีเ่ พิม่ ความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งานและให้ผลวิเคราะห์ทแ่ี ม่นยามากยิง่ ขึน้
6. การหาปริ มาณน้าที่สมมูลกับ Karl Fischer reagent (Standardization of the reagent)
เป็ นการหาค่า Water equivalent factor (F) ของ KF reagent วิธกี ารดังนี้
เติม anhydrous methanol หรือสารละลายทีเ่ หมาะสมลงในภาชนะ titration vessel ให้มปี ริมาณ
มากเพียงพอจนท่วมปลาย platinum electrodes โดยมีแท่งแม่เหล็กกวนอยูต่ ลอดเวลา
สารมาตรฐานน้ าทีส่ ามารถใช้สาหรับการ standardization ได้แก่ purified water (water content
100.00%), sodium tartrate dihydrate, USP reference standard หรือ commercial standard with a
certificate of analysis traceable to a national standard
ปั จจัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการ standardization คือ ค่าปริมาณน้ าทีส่ มมูลกับ KF reagent (The
reagent equivalent factor), ปริมาตร titrant ทีใ่ ช้ในการไทเทรต, ขนาด burette, และปริมาณสาร
มาตรฐานน้ าทีใ่ ช้ ในขัน้ ตอนการ standardization ค่า water equivalent factor ทีไ่ ด้ ต้องไม่น้อยกว่า
80% ของค่าทีร่ ะบุไว้บนฉลาก
การใช้ purified water หรือ water standards เป็ นสารมาตรฐานน้ า
ชัง่ purified water (ความละเอียดอย่างน้อย 0.1 mg) ให้มนี ้ าหนักทีถ่ ูกต้องมีปริมาณน้า 2 – 250
mg โดยใช้ microsyringe ใส่อย่างรวดเร็วลงใน titration vessel ทีม่ ตี วั ทาละลายในระบบทีป่ ราศจากน้ า
ไทเทรตด้วย KF reagent จนถึงจุดสมมูล คานวณปริมาณน้าทีส่ มมูลกับ KF reagent (water equivalent
factor; F) ดังนี้
F=W/V
โดย F = water equivalent factor
W = น้าหนักของน้า (mg)
V = ปริมาตรของ KF reagent ทีส่ มมูลกับปริมาณน้า (mL)
7. การตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ (Suitability)
การทวนสอบ (verification) เพื่อหาค่าความแม่น (accuracy) โดยการหาค่าร้อยละการคืนกลับ
(% recovery) มีวธิ กี ารดังนี้
เตรียม water standard ชังให้
่ มนี ้ าหนักทีถ่ ูกต้องอย่างน้อย 3 determinations ไทเทรตด้วย Karl
Fischer reagent ในระบบทีม่ ตี วั ทาละลายในสภาวะทีป่ ราศจากน้า ไทเทรตจนถึงจุดสมมูล คานวณค่า
ร้อยละการคืนกลับ (r) ดังนี้
r = 100 x W2 / W1
โดย r = ร้อยละการคืนกลับ
W1 = ปริมาณน้าทีเ่ ติม (mg)
W2 = ปริมาณน้าทีพ่ บ (mg)
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คานวณค่าเฉลีย่ ของค่าร้อยละการคืนกลับ เกณฑ์การยอมรับทีเ่ หมาะสมอยูร่ ะหว่าง 97.5% และ
102.5%
8. การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิ เคราะห์
ชังตั
่ วอย่าง (ความละเอียดอย่างน้อย 0.1 mg) โดยคานวณว่าจะมีน้ าอยูป่ ระมาณ 2 – 250 mg
โดยปริมาณน้อยสุดของตัวอย่างทีช่ งั ่ สามารถประมาณได้จากการคานวณดังนี้
FCV / KF
โดย F = water equivalent factor (mg/mL)
C = ปริมาตร KF reagent ทีใ่ ช้ คิดเป็ น % ของความจุ burette โดยทัวไปควรมี
่
ค่า
ระหว่าง 30% ถึง 100% สาหรับการไทเทรตด้วยมือ และมีค่าระหว่าง 10% ถึง 100% สาหรับการ
ไทเทรตทีม่ กี ารหาค่าสมมูลด้วยเครือ่ งไทเทรชันอั
่ ตโนมัติ
V = ปริมาตรความจุ burette (mL)
KF = ข้อกาหนดของปริมาณน้าในตัวอย่าง (%)
[ข้อแนะนา: ผลคูณของ FCV ทีไ่ ด้ควรมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 เพื่อมันใจได้
่
ว่า ปริมาณน้ าน้อยทีส่ ุด
ทีว่ เิ คราะห์ได้นนั ้ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 mg]
การเตรียมตัวอย่างยารูปแบบต่างๆ มีดงั นี้
1) ยาเม็ด ชังผงยา
่
(ชังอย่
่ างละเอียด) ทีบ่ ดละเอียดแล้วจากตัวอย่างไม่น้อยกว่า 4 เม็ด ใน
สภาวะบรรยากาศทีค่ วบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ ไม่ให้มผี ลกระทบต่อการวิเคราะห์
2) ยาแคปซูล ใช้ผงยาจากยาแคปซูลไม่น้อยกว่า 4 แคปซูลทีผ่ สมกันดีแล้ว ชังอย่
่ างละเอียด
3) ยาสาหรับฉีดพ่น เก็บตัวอย่างใน freezer เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง
่ นาออกมาและเปิ ด
ทันที ปิ เปตออกมา 10.0 มิลลิลติ รของตัวอย่างทีผ่ สมให้เข้ากันแล้ว นาไปไทเทรตทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ
10C หรือสูงกว่า
4) หากมอโนกราฟระบุว่า เป็ นผงยาทีด่ ูดความชืน้ ง่าย (hygroscopic) ได้แก่ lyophilized product
หรือผงยาทีบ่ รรจุใน vial ให้ระมัดระวังเพื่อป้ องกันตัวอย่างดูดความชืน้ จากบรรยากาศ ชังตั
่ วอย่างทัง้
ภาชนะบรรจุอย่างละเอียด ใช้ syringe และเข็มฉีดยาทีแ่ ห้ง ดูด anhydrous methanol หรือสารละลายอื่น
ทีเ่ หมาะสมปริมาตรแน่ นอน ฉีดลงไปในภาชนะบรรจุตวั อย่างและเขย่าเพื่อละลายตัวอย่าง ใช้ syringe
เดิมดูดสารละลายตัวอย่างออกมาและฉีดลงไปใน titration vessel ในระบบทีป่ ราศจากน้ า ล้างภาชนะ
บรรจุตวั อย่างด้วย anhydrous methanol หรือสารละลายอื่นทีเ่ หมาะสม ปริมาตรแน่ นอน ถ่ายรวมใน
ภาชนะ ไทเทรตทันที ทา blank โดยไทเทรต anhydrous methanol หรือสารละลายอื่นทีเ่ หมาะสม
ปริมาตรเท่ากับทีล่ ะลายตัวอย่างและล้างตัวอย่างจนถึงจุดสมมูล นาค่าทีไ่ ด้น้ไี ปหักออกจากการไทเทรต
กับตัวอย่าง อบภาชนะบรรจุตวั อย่างให้แห้งที่ 100C เป็ นเวลา 3 ชัวโมง
่
ทิง้ ให้เย็นใน desiccator และ
ชังน
่ ้าหนักภาชนะเปล่า
คานวณหาน้าหนักของผงยาจากผลต่างของน้าหนักเริม่ ต้นและน้ าหนักของ
ภาชนะเปล่า
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9. บทสรุป
Karl Fischer Titration เป็ นวิธมี าตรฐานในการวิเคราะห์หาปริมาณน้าตามข้อกาหนดของตารายา
สามารถวิเคราะห์ปริมาณน้าทัง้ ในและนอกโมเลกุลสาร ไทแทรนท์ทใ่ี ช้คอื KF reagent ซึง่ ประกอบด้วย
สารละลายทีป่ ราศจากน้ าของ sulfur dioxide และ iodine ทีล่ ะลายอยูใ่ นส่วนผสมของเบสเช่น pyridine และ
methanol KF reagent บรรจุในภาชนะป้ องกันแสงและความชืน้ ค่าสมมูลหรือ Water equivalent factor (F)
ของ KF reagent จะลดลงเรื่อยๆ ต้อง standardize ก่อนการใช้งาน โดยค่าสมมูลทีไ่ ด้ไม่ควรน้อยกว่า 80% ของ
ทีร่ ะบุไว้บนฉลาก การทวนสอบเพื่อหาค่าความแม่น โดยการหาค่าร้อยละการคืนกลับเป็ นการตรวจสอบความ
เหมาะสมของระบบไทเทรชัน่ ปั จจุบนั เครือ่ งมือ KF Titrator ถูกพัฒนาให้เป็ นเครือ่ งไทเทรตแบบอัตโนมัตทิ ม่ี ี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ การไทเทรตเป็ นระบบปิ ด (close system) เพื่อป้ องกันน้าจากบรรยากาศ ห้องปฏิบตั กิ าร
ต้องควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้ ปริมาณตัวอย่างทีใ่ ช้วเิ คราะห์ การเลือกใช้ KF reagent ทีม่ คี วามเข้มข้น
สัมพัทธ์ต่างๆ ปริมาตรไทแทรนท์ทใ่ี ช้ และเทคนิค มีผลต่อความถูกต้องของผลการวิเคราะห์และ reproducibility
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