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บทคัดย่อ
การสะสมของอนุ มลู อิสระเป็ นสาเหตุหลักของการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรของมนุ ษย์ ดังนัน้ การบริโภค
สารต้านอนุ มูลอิสระจากพืชสมุนไพรจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการดูแลสุขภาพ งานวิจยั นี้จงึ ศึกษาอิทธิพล
ของวิธกี ารสกัดต่อผลได้การสกัดและฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย ได้แก่ รากชะเอม
เทศ ดอกกานพลูตูม และดอกเก๊กฮวย และการศึกษากระบวนการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด
ต่อคุณลักษณะสารสกัดดอกเก๊กฮวย เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดกับการแช่ การเขย่า และการสกัด
แบบซอกห์เลต จากการศึกษาพบว่าการแช่ทาให้สารสกัดดอกเก๊กฮวยมีผลได้การสกัดร้อยละ 9.70 และมีฤทธิ ์
การต้านอนุ มูลอิสระทีต่ ่ า (IC50 = 78.28 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร) ส่วนสารสกัดดอกกานพลูตูมพบว่ามีฤทธิการ
์
ต้านอนุ มูลอิสระสูง (IC50 = 11.55 ไมโครกรัมต่ อมิลลิลิตร) และมีผลได้การสกัด ร้อยละ 8.05 จึงเลือกดอก
เก๊กฮวยมาสกัดด้วยวิธตี ่าง ๆ เพื่อให้มฤี ทธิการต้
์ านอนุมูลอิสระมากขึน้ ทัง้ นี้เมื่อเพิม่ ความดันในการสกัดดอก
เก๊กฮวยด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวดทาให้ผลได้การสกัดและประสิทธิภาพการทาลายอนุ มูลอิสระ
ของสารสกัดเพิ่มขึน้ เนื่องจากความหนาแน่ นของคาร์ บอนไดออกไซด์ท่เี พิม่ ขึ้นทาให้สารประกอบต่าง ๆ
สามารถละลายได้ดขี น้ึ อย่างไรก็ตาม การสกัดดอกเก๊กฮวยด้วยวิธกี ารสกัดแบบซอกห์เลตมีผลได้การสกัดสูง
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 23.09)
คาสาคัญ : วิธกี ารสกัด; ผลได้การสกัด; ฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระ; พืชสมุนไพร; ดอกเก๊กฮวย
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Abstract
Free radical accumulation has been known as a cause of untimely death, therefore the
consumption of antioxidants from herbal plants could be the promising choices for health promotion.
This research focused on studying influences of extracting methods on extraction yield and antioxidant
activity of the extracts obtained from licorice roots, cloves and chrysanthemum flowers. Additionally,
the effect of supercritical CO2 extraction process on the characteristic of chrysanthemum flower extract
was compared to other processes including maceration, shaking extraction and Soxhlet extraction. The
results revealed that the maceration method used in extracting chrysanthemum flower gave the highest
extraction yield [9.70 % (w/w)], with low IC50 value (78.28 µg/mL), while the clove flower was found to
obtain high IC50 value (11.55 µg/mL). However, the extracting yield of the clove flower with maceration
method gave the moderate yield [8.05 % (w/w)]. As a result, chrysanthemum flower was then selected
to study on a variety of extraction methods. The increasing on the extraction pressure of supercritical
CO2 extraction process was found to increase the extraction yield and antioxidant activity of
chrysanthemum extract. This extracting condition also caused many substances in chrysanthemum
flower to be dissolved. However, the results also showed that the Soxhlet method used in extracting
chrysanthemum flower gave the highest yield of 23. 09 % ( w/ w) . The increment of chrysanthemum
flower extraction yield, supercritical CO2 flow rate, time length of the extraction process and the amount
of dry chrysanthemum flower powder should be increased.
Keywords: extraction method; extraction yield; antioxidant activity; herbal plant; chrysanthemum flower

1. คานา

ความไม่สมดุลของการเกิดอนุ มูลอิสระ (oxidative
imbalance) ซึ่งเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของอนุ มูลอิสระ
(free radical) และอนุ พั น ธ์ อ อกซิ เ จนที่ ว่ อ งไว
(reactive oxygen species) หรือ เกิด ขึ้น จากความ
บกพร่ อ งของการป้ องกั น อัน ตรายจากปฏิกิริย า
ออกซิเดชัน เนื่องมาจากปริมาณเอนไซม์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับ การต้ า นปฏิกิริย าดัง กล่ า วลดลงหรื อ ท างาน
ผิด ปกติ (โกสิน ทร์ และคณะ, 2557) อนุ มู ล อิสระ
ดังที่กล่าวข้างต้นเป็ นโมเลกุลหรืออิเล็กตรอนโดด
เดี่ ย ว ซึ่ ง มี ค วามไม่ เ สถี ย รและว่ อ งไวต่ อ การ
เกิดปฏิกริ ยิ า หากอนุมลู อิสระดึงอิเล็กตรอนจากสาร
ชีวโมเลกุลภายในร่างดาย ได้แก่ ไขมัน โปรตีน และ
ดีเ อ็น เอ จะท าให้โ มเลกุ ล เหล่ า นี้ เ กิด การเปลี่ย น
แปลงและทาให้เกิดโรคในมนุ ษย์ได้ในที่สุด ดังนัน้

สถิ ติ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของประชากรไทยใน
ทศวรรษที่ ผ่ า นมาพบว่ า ร้ อ ยละ 75 เสี ย ชี วิ ต
เนื่องจากโรคไม่ติดต่ อเรื้อรัง (non-communicable
disease, NCD) หรือ ประมาณ 320,000 คนต่ อ ปี
และจานวนร้อยละ 55 ของผูเ้ สียชีวติ เหล่านี้มอี ายุต่า
กว่า 70 ปี ซึ่งจัดได้ว่าเป็ นการเสียชีวติ ก่อนวันอัน
ควร โดยสาเหตุการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร คือ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน
และโรคทางเดิ น หายใจอุ ด กั น้ เรื้ อ รั ง (chronic
obstructive pulmonary disease, COPD) ( ก ลุ่ ม
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักโรคไม่ติดต่ อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2561) โดยทีโ่ รค
เกี่ยวกับหลอดเลือดนัน้ มีความเกี่ยวข้องกับภาวะ
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การบริโภคสารต้านอนุ มูลอิสระ (antioxidant) เข้า
ไปในร่ า งกายจะช่ ว ยลดปริ ม าณอนุ มู ล อิส ระได้
อย่างไรก็ตาม สารต้านอนุมลู อิสระสังเคราะห์ทม่ี กี าร
ใ ช้ อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ลา ย เช่ น บี เ อช ที ( butylated
hydroxytoluene, BHT) และ บี เ อชเอ (butylated
hydroxyanisole, BHA) ทีล่ ่าสุดมีการรายงานว่าเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ (Lobo et al., 2010) จึงมีหลาย
งานวิจยั ในทศวรรษนี้มุ่งเน้นการศึกษาฤทธิการต้
์ าน
อนุ มูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพร เนื่องจาก
มี ก ารใช้ เ ป็ นส่ ว นประกอบทัง้ ในอาหารและยา
พื้นบ้านมาแต่โบราณกาล ทัง้ นี้การใช้สมุนไพรและ
เครื่องเทศเป็ นส่วนประกอบในอาหารของมนุษย์นนั ้
นอกจากจะเป็ นการปรุงแต่งรสชาติอาหารแล้ว ยัง
เป็ นแหล่งของสารออกฤทธิทางชี
วภาพ (bioactive
์
compound) ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สุ ข ภาพอี ก ด้ ว ย
(Przygodzka et al., 2014) สารออกฤทธิท์ ่พี ืชผลิต
ขึ้นมานี้เป็ นสารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิ (secondary
metabolite) ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการอยู่รอดและ
การแข่งขัน ดังนัน้ สารออกฤทธิทางชี
์ วภาพจากพืช
หลาย ๆ ชนิดจึงสามารถใช้รกั ษาอาการป่ วยหรือ
โรคบางชนิดได้ (Hyun et al., 2014)
กานพลู (Syzygium aromaticum) เป็ นไม้ยนื
ต้ น สู ง ประมาณ 5-10 เมตร มี ก ารเพาะปลู ก ใน
อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรีลงั กา เป็ นต้น ซึง่
น าทัง้ ผล เปลือ ก ดอก และใบมาใช้ป ระโยชน์ ไ ด้
หลากหลาย แต่ทน่ี ิยมมากทีส่ ดุ คือ ดอกตูม กานพลู
เป็ นหนึ่งในแหล่งสาคัญของสารประกอบฟี นอล เช่น
ฟลาโวนอยด์ กรดไฮดรอกซีเบนโซอิก กรดไฮดรอก
ซีซนี ามิก ไฮดรอกซีเพนนิลโพรเพน (Cortés-Rojas
et al., 2014) จากการศึกษาสมบัติทางเภสัชวิทยา
พบว่าดอกกานพลูตูม (clove) มีสมบัติในการต้าน
อนุ มูลอิสระ ต้านเจริญการเติบโตของแบคทีเรีย และ
รา ต้านการอักเสบ รักษาโรคเบาหวาน และลดแก๊ส
ในกระเพาะอาหาร รักษาอาการท้องอืด นอกจากนี้
ในประเทศอินเดียพบว่ามีการใช้ดอกกานพลูรกั ษา

อาการปวดฟั นอีกด้วย
ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) มีความยาว
ลาต้นประมาณ 1-2 เมตร มีรากอวบ ยาว และแตก
แขนงเป็ นจานวนมาก มีการใช้ส่วนของรากชะเอม
เท ศ (licorice) ใ น กา รป รุ ง แต่ งรสชาติ อ าหาร
เนื่องจากมีรสหวาน และมีการใช้ในตารับสมุนไพร
การแพทย์ จากการศึกษาพบ glycyrrhizin ซึ่งมีรส
หวานกว่าน้ าตาลจากอ้อยถึง 60 เท่า glycyrrhizin
และ glycyrrhizic acid ยังมีความสามารถในการยับ
ยังการเพิม่ จานวนของอาร์เอ็นเอและดีเอ็นเอไวรัส
เช่น ไวรัสตับอักเสบเอและซี ไวรัสวาริเซลลา ไวรัส
ซอสเตอร์ท่ีเป็ นสาเหตุ ของโรคงูสวัด รวมถึง ไวรัส
เอชไอวี (HIV, human immunodeficiency virus)
(Nesar, 2016) นอกจากนี้พบว่าไดเมทิลไฮดราซีน
(dimethylhydrazine) ในรากชะเอมเทศมี ค วาม
สามารถในการป้ องกันการเกิดเนื้องอกบริเวณลาไส้
ใหญ่ แ ละปอดของหนู เมื่ อ ใช้ ใ นปริ ม าณ 300
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Chin et al., 2007)
เก๊กฮวย (Chrysanthemum indicum L.) เป็ น
พืช ล้ม ลุ ก จัด อยู่ ใ นวงศ์ Compositae ดอกมีฤ ทธิ ์
ทางยา เป็ นพืชที่ใช้เป็ นยาพื้นบ้านทัง้ ในเอเชียและ
ยุโรป (Yoshikawa et al., 2000) เป็ นพืชดัง้ เดิมของ
ประเทศจีนและญีป่ ่ ุน แต่ภายหลังได้แพร่กระจายไป
ทัวในประเทศกั
่
มพูชา ประเทศลาว รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย ซึง่ เพาะปลูกได้ดใี นพืน้ ทีส่ งู ของประเทศ มี
กลิ่น หอม จึง นิ ย มน าไปชงชา อย่ า งไรก็ต าม มี
การศึก ษาฤทธิท์ างเภสัช วิท ยาของสารสกัด ดอก
เก๊ ก ฮวยโดยเฉพาะในการต้ า นอนุ มู ล อิส ระ กลุ่ ม
ฟลาโวนอยด์จาพวกไกลโคซิลเลตฟลาโวนอยด์ และ
สารประกอบแอลิแ ฟติก เช่ น caffeoylquinic acid
(Lin and Harnly, 2010) นอกจากนัน้ เก๊กฮวยยังมี
สมบัตใิ นการใช้เป็ นยาระงับประสาทส่วนกลาง ช่วย
ลดความดัน โลหิต รวมทัง้ ต้า นการอัก เสบ (Burt,
2004) น้ ามันทีส่ กัดได้จากดอกเก๊กฮวยจะมีสารเทอ
พีน (terpene) และสารอนุ พนั ธ์กลุ่มเอสเทอร์ อัลดี
495

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 5 • กันยายน - ตุลาคม 2562

ไฮด์ และฟี น อล ซึ่ง มีฤ ทธิใ์ นการต้า นอนุ มูล อิสระ
ต้านจุลนิ ทรีย์ และต้านการอักเสบ (Lanciotti et al.,
2004)
การนาสมุนไพรต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์มมี า
แต่โบราณกาล โดยยุคแรกเริม่ นัน้ มีการนาสมุนไพร
สดมากิน หรือ ทา ยุ ค ถัด มามีก ารน ามาสกัด ด้ว ย
วิ ธี ก ารต้ ม บด หรื อ คั ้น จากการวิ จ ั ย โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นักวิจยั สามารถวิเคราะห์องค์
ประกอบทางเคมีและฤทธิทางชี
วภาพในกลุ่มพอลิ
์
ฟี น อล (polyphenol) ที่ไ ด้จ ากการสกัด ด้ว ยตัว ทา
ละลายอินทรียช์ นิดต่าง ๆ เช่น เอทานอล เมทานอล
เฮกเซน อย่างไรก็ตาม ตัวทาละลายดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของผู้ท่สี กัด ผ่านการสัมผัสหรือ
สูดดมตัวทาละลายเหล่านี้ และยังส่งผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมหากมีการปล่อยสูธ่ รรมชาติ เนื่องจากตัว
ทาละลายอินทรีย์มสี มบัติในการละลายสารอื่น ได้ดี
มีความไวไฟและสามารถระเหยง่าย จึงทาให้ง่ายต่อ
การแทรกซึมเข้ากระแสเลือดและสูบฉีดไปยังอวัยวะ
ต่าง ๆ ทัวร่
่ างกาย ทาให้เกิดการระคายเคืองหรือมึน
ศีรษะ ปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีสเี ขียว (green
technology) ซึ่ ง เป็ นเทคโนโลยี ท่ี เ ป็ นมิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ลดปั ญหาการ
สร้างมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม หนึ่งในเทคนิคการสกัดที่
จัดเป็ นเทคโนโลยีสเี ขียวทีช่ ่วยลดปริมาณการใช้ตวั
ท าละลายอิน ทรีย์ท่ีเ ป็ นอัน ตราย คือ วิธีก ารสกัด
ด้ ว ยของไหลวิ ก ฤติ ยิ่ ง ยวด ( supercritical fluid
extraction) ซึง่ เป็ นสภาวะทีไ่ ม่สามารถจาแนกได้ว่า
สสารชนิ ด นัน้ ๆ อยู่ใ นสภาวะแก๊ สหรือ ของเหลว
โดยแก๊สสามารถเปลี่ยนเป็ นของเหลวได้ โดยเพิ่ม
ความดันหรือลดอุณหภูมิ เพื่อลดพลังงานจลน์ หรือ
ท าให้ ร ะยะห่ า งระหว่ า งโมเลกุ ล แก๊ ส ลดลง ทัง้ นี้
มีค วามนิ ย มในการใช้ข องไหลวิก ฤติยิง ยวดของ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ เนื่ อ งจากมี ค วามดัน และ
อุ ณหภู มิวิก ฤติต่ า ไม่ เ ป็ น พิษ ไม่ ติด ไฟ ราคาถู ก
และกาจัดออกจากสารสกัดง่าย การสกัดด้วยของ

ไหลวิกฤติยงิ่ ยวดนัน้ สารสกัดทีไ่ ด้ไม่มสี ่วนประกอบ
ของตัว ท าละลาย นอกจากนี้ ย ัง สามารถใช้ผ ลิต
กาแฟไร้คาเฟอีน เนยปราศจากคอเลสเตอรอล และ
เนื้อไขมันต่าได้ดว้ ย (Sapkale et al., 2010)
ดัง นั น้ งานวิจ ัย นี้ จึง เน้ น การศึก ษาอิท ธิพ ล
ของชนิดพืชสมุนไพรต่อผลได้การสกัดและฤทธิทาง
์
เภสัช วิท ยาของสารสกัด และศึก ษาอิท ธิพ ลของ
กระบวนการสกัด ด้ว ยคาร์บ อนไดออกไซด์วิก ฤติ
ยิง่ ยวดต่อคุณลักษณะสารสกัดดอกเก๊กฮวย จากนัน้
ศึกษาอิทธิพลของวิธกี ารสกัดต่อผลได้การสกัดของ
การสกัดดอกเก๊กฮวย เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิม่
ประสิท ธิภ าพในการน าสารสกัด สมุ น ไพรไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
2.1 การออกแบบการทดลองและการ
วิ เคราะห์ทางสถิ ติ
2.1.1 การศึ ก ษาอิ ท ธิ ผ ลของชนิ ด พื ช
สมุนไพรต่อผลได้การสกัดและฤทธิทางเภสั
ชวิทยา
์
ออกแบบการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์
(completely randomized design, CRD) และมีการ
ทาซ้าจานวน 3 ซ้า ปั จจัยที่ศึกษาในการทดลองนี้
คือ ชนิดพืชสมุนไพร โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
รากชะเอมเทศ (licorice root, LR) ดอกกานพลูตูม
(clove flower bud, CL) และดอกเก๊กฮวย (chrysanthemum flower, CF) รวม 3 ทรีท เมนต์ (9 หน่ ว ย
ทดลอง) โดยมีผ ลตอบสนอง (response) ที่สนใจ
จากการทดลองนี้ ได้แก่ ผลได้การสกัด (extraction
yield, EY) และฤทธิ ก์ ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant activity, IC50)
2.1.2 การศึก ษาอิท ธิพ ลของกระบวน
การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวดต่ อ
คุณลักษณะสารสกัดดอกเก๊กฮวย
ออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรียล (factorial) และมีการทาซ้าจานวน 3 ซ้า โดย
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ปั จจัยทีศ่ กึ ษามี 2 ปั จจัย ได้แก่ (1) ปริมาณผงดอก
เก๊ ก ฮวย มี 2 ระดับ คือ 1.5 และ 3.0 กรัม และ
(2) ความดันในการสกัด มี 3 ระดับ คือ 100, 200
และ 300 บาร์ รวม 6 ทรีทเมนต์ (18 หน่วยทดลอง)
ดังแสดงในตารางที่ 1 ทัง้ นี้ผลตอบสนองที่สนใจใน
การทดลองนี้ ได้แ ก่ ผลได้ก ารสกัด การท าลาย
อนุ มู ล อิ ส ระ (radical scavenging) และปริ ม าณ
องค์ประกอบหลักของสารสกัด
2.1.3 การศึกษาอิทธิพลวิธีการสกัด ต่ อ
ผลได้การสกัดของการสกัดดอกเก๊กฮวย
ออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
และมีการทาซ้าจานวน 3 ซ้า โดยทีป่ ั จจัยทีศ่ กึ ษาใน
การทดลองนี้ คือ วิธกี ารสกัดดอกเก๊กฮวย แบ่งเป็ น
4 ระดับ คือ การสกัด ด้ว ยวิธีแ ช่ การสกัด ด้ว ยวิธี
เขย่ า การสกัด แบบซอกห์เ ลต และการสกัด ด้ว ย
คาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด รวม 4 ทรีทเมนต์
(12 หน่ วยทดลอง) และผลตอบสนองทีส่ นใจในการ
ทดลองนี้ คือ ผลได้การสกัด
2.1.4 การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ เ พื่ อ ศึ ก ษา
อิทธิพลของปั จจัยที่ศึกษาต่ อผลตอบสนองในการ
ทดลองแบบแฟกทอเรียลและการทดลองแบบสุ่ม
สมบู ร ณ์ นั น้ ได้วิเ คราะห์ค วามแปรปรวนตัว แปร
เดียว (univariate analysis of variance, univariate
ANOVA) โดยวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลทาง
ส ถิ ติ วิ ธี Tukey's honesty significant difference
(HSD) ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั น่ ร้ อ ย ล ะ 95 ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ส่วนข้อมูลที่แสดงใน
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ค านวณค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน แล้วจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบค่าเฉลี่ย ±
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.2 การเตรียมผงพืชสมุนไพร
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้พืช สมุ น ไพรไทย 3 ชนิ ด
ได้แก่ รากชะเอมเทศ (LR) ดอกกานพลูตูม (CB)
และดอกเก๊กฮวย (CF) โดยรากชะเอมเทศแห้งและ

ดอกกานพลูตูมแห้งซื้อจากร้านจาหน่ ายสมุนไพร
ย่ า นเยาวราช เขตสัม พัน ธวงศ์ กรุ ง เทพมหานคร
ส่ ว นดอกเก๊ ก ฮวยซื้อ จากร้ า นค้ า ในอ าเภอคลอง
หลวง จัง หวัด ปทุ ม ธานี น ามาเตรีย มเป็ น ผงพืช
สมุนไพรโดยการปั น่ ด้วยเครื่องปั น่ ผลไม้เป็ นเวลา
ประมาณ 5 นาที หรือจนกว่าจะได้ผงทีล่ ะเอียด แล้ว
น าผงพืช สมุ น ไพรที่ไ ด้ ม าร่ อ นผ่ า นตะแกรงที่มีรู
ขนาด 600 ไมโครเมตร และเก็ บ รั ก ษาผงพื ช
สมุนไพรละเอียดทีร่ ่อนได้ให้พ้นแสงที่อุณหภูมหิ ้อง
ในภาชนะที่จ ากัด อากาศ เพื่อ ใช้สาหรับ การสกัด
ต่อไป
2.3 กระบวนการสกัดพืชสมุนไพร
2.3.1 การสกัดพืชสมุนไพรด้วยวิธแี ช่
การสกัดพืชสมุนไพรไทยด้วยวิธีแช่
(macerating extraction, MTE) นั น้ สกัด โดยใช้ ตัว
ท าละลายเป็ นเอทานอลความเข้ ม ข้ น 99.98
เปอร์เซ็นต์ และใช้อตั ราส่วนผงพืชสมุนไพรต่อตัว
ทาละลายเป็ น 1 (3 กรัม) ต่อ 10 (30 มิลลิลติ ร) และ
นาไปวางไว้ในที่มดื ที่อุณหภูมหิ ้องเป็ นเวลา 3 วัน
แล้วนามากรองด้วยตัวกรองเซลลูโลสอะซิเตทขนาด
รูพ รุ น 0.45 ไมโครเมตร จากนัน้ น าไประเหยเพื่อ
วิเคราะห์ผลได้การสกัดและฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระ
2.3.2 การสกัด พืช สมุ น ไพรด้ว ยวิธีการ
สกัดแบบซอกห์เลต
การสกัดพืชสมุนไพรด้วยวิธกี ารสกัด
แบบซอกห์เลต (Soxhlet extraction, SLE) นัน้ ใช้ผง
ดอกเก๊กฮวยปริมาณ 30 กรัม และเอทานอลความ
เข้ม ข้น ร้ อ ยละ 99.98 ปริม าตร 300 มิล ลิลิต ร ที่
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 8 ชัวโมง
่
(ประมาณ 30 รอบ) หรือจนกว่าตัวทาละลายทีอ่ ยู่ใน
โถสกัดจะใส จากนัน้ จึงกรองสารสกัดหยาบเหลวที่
ได้ด้วยเซลลูโลสอะซิเตทขนาดรูพรุน 0.45 ไมโคร
เมตร และนาไประเหยตัวทาละลายออก เป็ นเวลา 2
วัน หรือ อบจนกระทัง่ มีน้ า หนั ก คงที่ แล้ ว น าไป
วิเคราะห์ผลได้การสกัดและฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระ
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ต่อไป

ทีป่ ล่อยออกมาจากเครื่องสกัดนัน้ ใช้เอทานอลความ
เข้ม ข้น ร้ อ ยละ 99.98 ปริม าตร 5 มิล ลิลิต ร เป็ น
ตัวรับ เมื่อสกัดเป็ นเวลาตามที่กาหนดแล้ว จะปรับ
ปริม าตรสารสกัด ให้ เ ป็ น 10 มิล ลิลิต ร แล้ ว เก็บ
หลอดแก้ว ทึบ แสงที่อุ ณหภู มิป ระมาณ 4-8 องศา
เซลเซียส เพื่อรอนาไปวิเคราะห์ผลได้การสกัด ฤทธิ ์
การต้านอนุมลู อิสระ และองค์ประกอบของสารสกัด
2.4 การวิ เคราะห์ผลได้การสกัด
การวิเคราะห์ผลได้การสกัด (extraction
yield, EY) ของสารสกัดพืชสมุนไพรนัน้ ได้นาถ้วย
ระเหยที่มีส ารสกัด หยาบแห้ง มาชัง่ น้ า หนั ก ด้ว ย
เครื่องชัง่ 4 ตาแหน่ ง ซึ่งได้ชงน
ั ่ ้ าหนักถ้วยระเหยที่
ไม่มสี ารสกัดไว้ก่อนแล้ว จากนัน้ นาน้าหนักแห้งของ
สารสกัดได้ (WE) ที่ได้จากการคานวณผลต่างของ
น้ าหนักถ้วยระเหยก่อนการบรรจุสารสกัดและภาย
หลังการบรรจุสารสกัด และน้าหนักผงพืชสมุนไพรที่
ใช้ในการสกัด (WP) มาคานวณผลได้การสกัดด้วย
สมการ EY (% w/w) = (WE / WP) x 100 จากนัน้
ขูดสารสกัดที่ได้ออกจากถ้วยระเหย แล้วบรรจุใน
หลอดแก้ว ทึบ แสงที่อุ ณหภู มิป ระมาณ 4-8 องศา
เซลเซียส เพื่อวิเคราะห์ฤทธิการต้
์ านอนุมลู อิสระ

2.3.3 กา รสกั ด พื ช สมุ น ไพรด้ ว ยวิ ธี
คาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤตยิง่ ยวด
การสกัดพืชสมุนไพรด้วยวิธคี าร์บอน
ไดออกไซด์วกิ ฤตยิง่ ยวดนัน้ ใช้สกัดผงดอกเก๊กฮวย
เพียงอย่างเดียว โดยมีการแปรผันความดันในการ
สกั ด เป็ น 100, 200 และ 300 บาร์ และแปรผัน
ปริม าณผงดอกเก๊ ก ฮวยที่ใ ช้ใ นการสกัด เป็ น 1.5
และ 3.0 กรัม ดัง แสดงในตารางที่ 1 เพื่อ เปรีย บ
เทียบประสิทธิภาพการสกัดในระดับห้องปฏิบตั กิ าร
และการสกัดในระดับต้นแบบ โดยใช้เครื่องสกัดของ
ไหลวิ ก ฤติ ยิ่ ง ยวด (SFX 220D, Teledyne ISCO
Inc., USA) และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นตัว
ทาละลายวิกฤติยงิ่ ยวด และไม่ใช้ตวั ทาละลายร่วม
ในการสกัด สาหรับปั จจัยคงที่ให้การสกัดด้วยวิธนี ้ี
ได้แก่ อุณหภูมกิ ารสกัด (60 องศาเซลเซียส) อัตรา
การไหลของคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤตยิง่ ยวดผ่าน
ตัวอย่างผงพืชสมุนไพร (10 มิลลิลติ รต่อนาที) และ
เวลาในการสกัด (60 นาที) ทัง้ นี้หลังการสกัดแต่ละ
ครัง้ จะล้า งระบบเครื่อ งสกัด ด้ว ยสภาวะการสกัด
เดียวกันเป็ นเวลา 15 นาที สาหรับการเก็บสารสกัด

ตารางที่ 1 ผลได้จากการสกัด (EY) การทาลายอนุมลู อิสระ (RS) และพืน้ ทีใ่ ต้กราฟโครมาโทแกรมของสารที่
เป็ นองค์ประกอบหลักในสารสกัด (PA) ของสารสกัดดอกเก๊กฮวย (CF) ที่ได้จากการสกัดด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวดภายใต้สภาวะการสกัดต่าง ๆ
Extract code CF weight (g) Pressure (bar) EY (% w/w)
RS (%)
PA (mAU)
a
α
SCE-1.5-1
1.5
100
0.02±0.01 53.94±19.05
153.98±38.50 A
SCE-1.5-2
1.5
200
0.05±0.04 a 78.88±5.46 β 227.01±19.40 A
SCE-1.5-3
1.5
300
0.20±0.07 b 90.64±6.74 β 340.09±50.47 A
SCE-3.0-1
3.0
100
0.01±0.00 a 64.74±4.08 α 147.76±96.93 B
SCE-3.0-2
3.0
200
0.05±0.01 a 73.87±6.67 β 400.23±3.33 B
SCE-3.0-3
3.0
300
0.12±0.06 b 95.38±7.07 β 430.02±125.58 B
*SCE means supercritical carbon dioxide extraction; The data are expressed as mean ± standard
deviation; a, b, α, β และ A, B mean that different superscripts of EY, RS and PA are significantly different
(p ≤ 0.05), respectively.
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ส่วนการวิเคราะห์ผลได้การสกัดของสาร
สกัดดอกเก๊กฮวยซึ่ง ได้จากการสกัดด้วยคาร์บอน
ไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวดนัน้ ได้นาสารละลายสาร
สกัด ปริม าตร 1 มิลลิลิต ร มาระเหยแห้งในหลอด
หมุนเหวีย่ งปริมาตร 2 มิลลิลติ ร
2.5 การวิ เ คราะห์ ฤ ทธิ์ การต้ า นอนุ มู ล
อิ สระด้วยวิ ธี DPPH assay
การวิเ คราะห์ฤ ทธิก์ ารต้า นอนุ มูลอิสระ
(antioxidant activity) ของสารสกัดพืชสมุนไพรนัน้
เริม่ ต้นด้วยการละลายสารสกัดด้วยเอทานอลความ
เข้ม ข้น ร้อ ยละ 99.98 ให้ไ ด้ค วามเข้ม ข้น เป็ น 10
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ปริมาตร 5 มิลลิลติ ร แล้วกรอง
ผ่านตัวกรองขนาดรูพรุน 0.22 ไมโครเมตร จากนัน้
เจือจาง ด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 99.98
ให้ไ ด้ค วามเข้ม ข้น เป็ น 1.0 มิลลิก รัม ต่ อ มิลลิลิต ร
แล้ ว วิ เ คราะห์ ฤ ทธิก์ ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิธี
DPPH assay ที่ ด ั ด แปลงจาก Gamez และคณะ
(1998) โดยเจือจางสารละลายสารสกัดสมุนไพรที่
เตรีย มได้แ บบอนุ ก รม 2 เท่ า ด้ว ยเอทานอลความ
เข้มข้นร้อยละ 99.98 เป็ น 7 ความเข้มข้น (ปริมาตร
100 ไมโครลิตร) ใส่ในไมโครเพลทพอลิสไตรีนแบบ
ก้ น แ บ น ช นิ ด 96 ห ลุ ม ( 96- well polystyrene
microplate with flatted-bottom) สารสกัดละ 4 แถว
จากนั น้ เติ ม อนุ มู ล 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) ความเข้มข้น 0.12 มิลลิโมลาร์ ทีล่ ะลายใน
เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 99.98 (ปริมาตร 100
ไมโครลิต ร) ลงในหลุ ม ที่เ จือ จางสารสกัด ไว้แ ล้ว
จ านวน 3 แถว (extract sample) ในส่ ว นของตัว
ควบคุ ม สี (color control) จะเติม ตัวท าละลายของ
DPPH (เอทานอลความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 99.98)
ปริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต ร ลงไปแทนการเติ ม
สารละลาย DPPH ส าหรั บ ตั ว ควบคุ ม DPPH
(DPPH control) จะเติม ตัว ท าละลายของสารสกัด
(เอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 99.98) ลงไปแทน
สารสกัด และเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 99.98

ปริมาตร 200 ไมโครลิตร จะใช้เป็ นตัวควบคุมตัวทา
ละลาย (blank control) จากนัน้ นาถาดไมโครเพลท
มาบ่ ม ที่อุ ณหภู มิห้อ ง ในที่มืด เป็ น เวลา 30 นาที
แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องอ่านไม
โครเพลท (Microplate reader, SunriseTM, Tecan,
USA) ที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร และนาค่า
การดูด กลืน แสงของสารสกัด (ODE) ตัว ควบคุมสี
(ODC) และ DPPH (ODDPPH) ทีไ่ ด้มาคานวณค่าการ
ทาลายอนุ มูลอิสระ (radical scavenging, RS) ด้วย
สม กา ร RS (%) = {[ODDPPH - (ODE - ODC)] ÷
ODDPPH} x 100 แล้ ว ค่ า RS ที่ ค านวณได้ จ ะ ใช้
คานวณค่าความเข้มข้นในการยับยัง้ 50 เปอร์เซ็นต์
(IC50) โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สารสกั ด และการตอบสนอง ( dose-response
analysis) โดยวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติก 4
ตัวแปร (four-parameter logistic regression) (Ritz
et al., 2015) ใ น ฟั ง ก์ ช ั น ED{drm[RS ~ Conc,
fct=LL.4(names=c<"Slope", "Lower", "Upper",
"ED50">), data=object], 50, type = "absolute"} ที่
อยู่ ใ นคลั ง drc ของโปรแกรม RStudio Version
1.1.423 (R Core Team, 2017) ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้
กรดแอสคอร์บกิ เป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระกับสาร
สกัด โดยทีค่ ่า IC50 ทีน่ ้อยกว่าสือ่ ได้ถงึ ฤทธิการต้
์ าน
อนุมลู อิสระทีม่ ากกว่า
สาหรับการวิเคราะห์ฤทธิการต้
์ านอนุ มูล
อิสระของสารสกัด ดอกเก๊ ก ฮวยที่ไ ด้จากการสกัด
ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวดนัน้ ใช้สาร
ละลายสารสกัดปริมาตร 100 ไมโครลิตร (ทา 3 ซ้า)
วิเคราะห์ฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระวิธเี ดียวกัน แล้ว
คานวณค่าการทาลายอนุ มูลอิสระ โดยการศึก ษา
ประสิทธิภาพการต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดดอก
เก๊กฮวยจากการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติ
ยิ่ ง ยวดนั ้น ใช้ เ พี ย งค่ า RS ในการเปรี ย บเที ย บ
เท่านัน้ (ค่า RS มาก หมายถึง สารสกัดมีสารต้าน
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อนุ มูลอิสระมาก) ทัง้ นี้เนื่องจากสารสกัดบางชนิดมี
ค่าการทาลายอนุ มูลอิสระทีต่ ่ า กว่าร้อยละ 50 จึงไม่
สามารถนามาคานวณค่า IC50
2.6 การวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบของสาร
สกัด
2.6.1 เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี
การวิเ คราะห์อ งค์ป ระกอบของสาร
ด้ว ยเทคนิ ค สเปกโทรโฟโตเมทรี (spectrophotometry) เป็ นวิธที ง่ี ่าย สะดวก และต้นทุนต่า งานวิจยั
นี้ จึง ใช้วิธีน้ี มาเปรีย บเทียบรูป แบบของสเปคตรัม
ช่ ว งแสงยูวีแ ละแสงขาว (UV-Vis spectrum) ของ
สกัดดอกเก๊กฮวยทีส่ กัดด้วยวิธคี าร์บอนไดออกไซด์
วิกฤตยิ่งยวดภายใต้สภาวะการสกัดที่แตกต่างกัน
ใช้สารสกัดตัวอย่างปริมาตร 800 ไมโครลิตร ทีบ่ รรจุ
ลงในคิวเวทท์ควอทซ์ (quartz cuvette) และใช้เอทา
นอลความเข้มข้นร้อยละ 99.98 ปริมาตรเท่ากันเป็ น
สารละลายอ้างอิง (reference) บรรจุลงในคิวเวทท์
ควอทซ์อีกชิ้น วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความ
ยาวคลื่ น แสง 200-700 นาโนเมตร โดยวัด ด้ ว ย
เครื่องสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (Biochrom Libra S21,
Biochrom Ltd., Cambridge, UK) ทุก 1 นาโนเมตร
อัตราเร็ว 1,800 นาโนเมตรต่ อนาที และวัด 3 ซ้า
แล้ว นาค่าการดูดกลืนแสงมาเฉลี่ยและสร้างกราฟ
เส้ น แสดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความยาวคลื่น
(wavelength) และค่าการดูดกลืนแสง (absorbance)
เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของสเปคตรัมของสารสกัด
แต่ละชนิด
2.6.2 เทคนิ ค โครมาโทกราฟี เห ลว
สมรรถนะสูง
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาองค์ประกอบของ
สารสกัดด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี เหลวสมรรถนะ
สู ง ( high performance liquid chromatography,
HPLC) เพื่อ วิเ คราะห์ป ริม าณสารประกอบหลัก ที่
เป็ นองค์ประกอบในสารสกัดดอกเก๊กฮวยทีส่ กัดด้วย
วิธคี าร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤตยิง่ ยวดภายใต้สภาวะ

การสกัด ที่แ ตกต่ า งกัน โดยใช้ร ะบบวัฏ ภาคแบบ
ผันบ (reversed-phase) ซึง่ ดัดแปลงจากวิธขี อง He
และคณะ (2016) มีการใช้วฏั ภาคคงที่ (stationary
phase) เป็ นคอลัมน์ Kromasil® C18 ขนาดเส้นผ่าน
ศู น ย์ ก ลางภายนอก 4.6 มิ ล ลิ เ มตร ยาว 150
มิลลิเมตร มีรูพรุนขนาด 5 ไมโครเมตร และมีการ
ป ก ป้ อ ง ค อ ลั ม น์ ด้ ว ย ชุ ด ป ก ป้ อ ง ค อ ลั ม น์
Supelguard™ C18 ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง
ภายนอก 4.0 มิลลิเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ซึ่งมีรู
พรุนขนาด 5 ไมโครเมตร โดยฉีดสารสกัดตัวอย่าง
ปริมาตร 10 ไมโครลิตร เข้าไปในเครื่องโครมาโทก
ราฟี เหลวสมรรถนะสู ง ( Agilent 1200 HPLC,
Agilent Technologies Inc., California, USA) ซึ่ ง
น าพาด้ว ยวัฏ ภาคเคลื่อ นที่ (mobile phase) ด้ว ย
อัตราการไหล 1.0 มิลลิลติ รต่อนาที ผ่านชุดป้ องกัน
คอลัมน์ส่ภู ายในคอลัมน์ไปสู่คอลัมน์ ทม่ี กี ารควบคุม
อุ ณ หภู มิ ท่ี 30 องศาเซลเซี ย ส แล้ ว วัด ปริ ม าณ
สารประกอบที่ อ อกมาจากคอลั ม น์ ด้ ว ยเครื่ อ ง
ตรวจวัด การดู ด กลื น แสง (diode-array detector,
DAD) ที่ค วามยาวคลื่น 326 นาโนเมตร วัฏ ภาค
เคลื่อ นที่ซ่ึง ใช้ใ นการทดลองนี้ มี 2 ชนิ ด คือ (A)
สารละลายกรดฟอร์มกิ ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 (0.1
% formic acid) แ ล ะ ( B) อ ะ ซิ โ ต ไ น ไ ต ร ล์
(acetonitrile) สารทัง้ 2 ชนิด นี้ใช้ในการวิเคราะห์
แบบปรับเปลี่ยนความเข้มข้น (gradient program)
ดังนี้ (B) ความเข้มข้นร้อยละ 12-19 ภายในเวลา 07 นาที (B) ความเข้มข้นร้อยละ 19-20 ภายในเวลา
17-30 นาที (B) ความเข้มข้นร้อยละ 20-21 ภายใน
เวลา 30-40 นาที (B) ความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 21-23
ภายในเวลา 40-50 นาที (B) ความเข้มข้นร้อยละ
23-25 ภายในเวลา 50-57 นาที และ (B) ความ
เข้มข้นร้อยละ 25-26 ภายในเวลา 57-70 นาที ทัง้ นี้
พืน้ ทีใ่ ต้กราฟโครมาโทแกรม (peak area) ทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ได้เปรียบเทียบทางสถิติเพื่อหาสารที่
เป็ นองค์ประกอบหลักในสารสกัด (PA)
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สมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์นัน้ เป็ นทีท่ ราบกันดีว่าทา
ให้ไ ด้สารประกอบฟี น อลิก (phenolic compound)
ได้แก่ กรดฟี นอลิก (phenolic acid) ฟลาโวนอยด์
(flavonoid) และแซนโทน (xanthone) เป็ น ต้ น ซึ่ง
สารประกอบเหล่า นี้มีฤทธิก์ ารต้า นอนุ มูล อิสระสูง
และยัง มีศ ัก ยภาพในการรัก ษาโรคร้า ยแรงหลาย
ชนิดด้วย ( Kim et al., 2004; Ngawhirunpat et al.,
2010; Hansakul et al., 2011; Chunthorng-Orn et
al., 2012; Mitani et al., 2012; Worawattananutai
et al., 2014; Panchinda et al., 2016) สารประกอบ
ฟี นอลิ ก เหล่ า นี้ เ ป็ นสารเมตาบอไลท์ ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary metabolite) ที่พชื ผลิตขึน้ มาเพื่อความ
อยู่ ร อด โดยการตอบสนองต่ อ ความเครีย ดทาง
กายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ (Cheynier et
al., 2013; Guerriero et al., 2018)
การวิเ คราะห์ฤ ทธิก์ ารต้า นอนุ มูล อิสระ
ด้วยวิธี DPPH assay พบว่าสารสกัดแต่ละชนิดมีคา่
IC50 ที่แ ตกต่ า งกัน ทางสถิติ (p  0.05) โดยพบว่า
สารสกัดดอกกานพลูตูมมีฤทธิการต้
์ านอุมูลอิสระสูง
ที่สุด (11.55±1.70 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) ซึ่งมีฤทธิ ์
การต้า นอนุ มูลอิสระใกล้เ คียงกับกรดแอสคอร์บิก
(ascorbic acid, AA) ที่ใช้เป็ นสารต้านอนุ มูล อิสระ
มาตรฐาน (3.56±0.24 ไมโครกรัม ต่ อ มิล ลิลิ ต ร)
รองลงมา คือ สารสกัดรากชะเอมเทศ (43.94±7.91
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร) และสารสกัดดอกเก๊กฮวย
(78.28±13.66 ไมโครกรัมต่ อมิลลิลิตร) ตามลาดับ
ดังทีแ่ สดงในรูปที่ 1 แม้ว่าสารสกัดดอกเก๊กฮวยจะมี
ผลได้การสกัดสูงทีส่ ุดแต่สารสกัดเก๊กฮวยนัน้ มีฤทธิ ์
การต้า นอนุ มูลอิสระที่ต่ าที่สุด โดยที่มี ค่า IC50 สูง
กว่ า ค่ า ของสารสกัด ดอกกานพลู ตู ม ถึง 6.77 เท่ า
ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากสารสกัดดอกเก๊กฮวยมีสารที่
ไม่มฤี ทธิเจื
์ อปนอยู่มากหรือกระบวนการสกัดยังไม่
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั ของ Lee และ
คณะ (2008) ทีใ่ ช้ดอกเก๊กฮวยผ่านการทาแห้งด้วย
เทคนิคการระเหิดน้า แล้วนามาสกัดด้วยเมทอานอล

รูป ที่ 1 ผลได้ ก ารสกัด (EY) และฤทธิก์ ารต้ า น
อนุ มู ล อิส ระ (IC50) ของรากชะเอมเทศ
(LR) กานพลู (CL) และเก๊ ก ฮวย (CF) ที่
สกัดด้วยวิธแี ช่ (AA คือ กรดแอสคอร์บกิ )
(สัญลักษณ์ a, b, c และ α, β, γ ที่แตกต่างกัน
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันทางสถิติ
ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 อิ ทธิ ผลของชนิ ดพืชสมุนไพรต่ อ ผล
ได้การสกัดและฤทธิ์ ทางเภสัชวิ ทยา
การสกัดรากชะเอมเทศ (LR) ดอกกาน
พลู ตู ม (CL) และดอกเก๊ ก ฮวย (CF) ด้ ว ยวิธีแ ช่
(macerating extraction, MTE) โดยใช้ เ อทานอล
ความเข้มข้นร้อยละ 99.98 เป็ นตัวทาละลาย พบว่า
ผลได้จ ากการสกัด (EY) มีค่ า ร้อ ยละ 3.38±0.03,
8.05±1.33 และ 9.70±0.54 ตามลาดับ ดังแสดงใน
รูปที่ 1 โดยเห็นได้ว่าการสกัดดอกเก๊กฮวยด้วยวิธี
แช่ให้ผลได้การสกัดสูงทีส่ ดุ ซึง่ มากกว่าสารสกัดราก
ชะเอมเทศถึง 2.86 เท่า (p = 0.000) แม้ว่าสารสกัด
ดอกกานพลูนัน้ มีผ ลได้ก ารสกัด ใกล้เ คีย งกับ สาร
สกัดดอกเก๊กฮวยมากทีส่ ุด แต่กย็ งั มีผลได้การสกัด
ที่น้ อ ยกว่ า สารสกัดดอกเก๊ ก ฮวยอย่า งมีนัยสาคัญ
(p = 0.000) ทัง้ นี้ผลได้การสกัดที่สูงบ่งบอกถึงสาร
สกัดสมุนไพรนัน้ มีศกั ยภาพในการนาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์และเวชสาอาง เนื่องจากการสกัดพืช
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ที่มีก รดอะซิติก ความเข้ม ข้น ร้อ ยละ 5 (methanol
containing 5% acetic acid) เป็ นจานวน 3 รอบ ผล
ปรากฏว่าได้สารสกัดดอกเก๊กฮวยมีฤทธิก์ ารต้า น
อนุ มู ล อิส ระ (DPPH radical scavenging activity)
มากกว่ า สารสกัด รากชะเอมเทศ โดยมีค่ า 38.46
และ 9.19 มิลลิโมลเทียบเท่าโทรล็อกซ์ต่อ 100 กรัม
น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ส่วนการเปรียบเทียบฤทธิ ์
การต้านอนุมลู อิสระระหว่างสารสกัดดอกกานพลูตูม
กั บ สารสกั ด รากชะเอมเทศหรื อ สารสกั ด ดอก
เก๊กฮวยนัน้ ยังไม่พบว่ามีการศึกษามาก่อน จากผล
การศึก ษาที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น จึง ได้ มีก ารพัฒ นา
กระบวนการสกัดดอกเก๊กฮวย เพื่อให้ได้สารสกัดที่
มีฤทธิการต้
์ านอนุ มลู อิสระมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ดาเนินการ
ในการทดลองถัดไป
3.2 อิ ท ธิ พ ลของกระบวนการสกัด ด้ ว ย
ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ วิ ก ฤ ติ ยิ่ ง ย ว ด ต่ อ
คุณลักษณะของสารสกัดดอกเก๊กฮวย
การสกัด พืช สมุ น ไพรด้ว ยคาร์ บ อนได
ออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวดเป็ นเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นมิตรต่อ
สิ่ง แวดล้ อ ม (eco-friendly extraction technology)
มีจุ ด วิก ฤติต่ า (31 องศาเซลเซีย ส และ 74 บาร์)
นิยมใช้ในการสกัดสารออกฤทธิในกลุ
์ ่มทีไ่ ม่มขี วั ้ หรือ
สารประกอบฟี นอลิก งานวิจยั นี้จงึ นามาประยุกต์ใช้
ในการสกัดดอกเก๊กฮวย โดยได้ศกึ ษาอิทธิพลของ
ความดันการสกัด (100, 200 และ 300 บาร์) ในการ
สกัด ดอกเก๊ ก ฮวยปริม าณ 1.5 และ 3.0 กรัม ต่ อ
คุณลักษณะของสารสกัดดอกเก๊กฮวย ได้แก่ ผลได้
การสกัด ฤทธิก์ ารต้ า นอนุ มู ล อิส ระ และปริม าณ
องค์ประกอบหลักในสารสกัดดอกเก๊กฮวย
3.2.1 ผลได้การสกัด
การสกัดผงดอกเก๊กฮวยด้วยการใช้
คาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด มีผลได้การสกัด
(EY) ดัง แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ง เห็น ได้ว่า การเพิ่ม
ความดันในการสกัดส่งผลให้มผี ลได้การสกัดทีส่ งู ขึน้
โดย SCE-1.5-3 มีผลได้การสกัดสูงทีส่ ุดเป็ นร้อยละ

0.20±0.07 และ SCE-3.0-3 มีผ ลได้ก ารสกัดสูงใน
อันดับถัดมาเป็ นร้อยละ 0.12±0.06 ดังแสดงในรูปที่
2ก อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ปริมาณผงดอกเก๊กฮวย
จาก 1.5 เป็ น 3.0 กรัม ภายใต้ ส ภาวะการสกัด
เดียวกัน (ความดัน 300 บาร์ และอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส) ทีซ่ ง่ึ มีคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด
ในปริมาณเท่ากันเป็ นตัวละลายและนาพาสารออก
ฤทธิออกจากเครื
่องด้วยอัตราการไหล 10 มิลลิลติ ร
์
ต่ อ นาที เป็ น เวลา 60 นาที ท าให้ไ ด้ส ารสกัด ที่มี
น้ าหนักประมาณ 0.30 และ 0.36 กรัม ตามลาดับ
ซึง่ เห็นได้ว่าการใช้ผงดอกเก๊กฮวยในปริมาณทีม่ าก
ขึน้ ทาให้ได้ปริมาณสารสกัดเพิม่ มากขึน้ แต่เมื่อนา
ปริม าณสารสกัด ที่ได้มาค านวณเป็ น ค่า ผลได้การ
สกัด ที่มีก ารน าน้ า หนัก ผงพืช เริ่ ม ต้ น มาใช้ใ นการ
ค านวณ ค่ า ผลได้ก ารสกัด ที่ได้จากการใช้ผงดอก
เก๊กฮวย 1.5 กรัม มีค่ามากกว่าการใช้ผงดอก 3.0
กรัม โดยหากต้องการให้เห็นความแตกต่างของค่า
ผลได้การสกัดอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้ อาจเพิ่มเวลาใน
การสกัดให้นานขึน้
การวิเคราะห์ทางสถิติท่รี ะดับความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95 แสดงให้เห็นว่าความดันที่ใช้ใน
การสกัด ดอกเก๊ ก ฮวยมีอิทธิพลต่ อผลได้ก ารสกัด
(p = 0.0001) แต่ปริมาณผงดอกเก๊กฮวยทีใ่ ช้สกัดไม่
มีอทิ ธิพลต่อผลได้การสกัด (p = 0.1159) เนื่องจาก
การเพิ่มความดันทาให้คาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติ
ยิ่ง ยวดมีค วามหนาแน่ น มากยิ่ง ขึ้น ท าให้สกัด สาร
ได้มากขึน้ โดยทีอ่ ุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใต้
ความดั น 100, 200 และ 300 บาร์ คาร์ บ อนได
ออกไซด์มคี วามหนาแน่นเป็ น 0.29, 0.72 และ 0.83
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ (CO2 Tables
Calculator, CO2TablesWeb v7.0, MegaWatSoft
Inc., Canada) และการทีค่ วามหนาแน่นเพิม่ สูงขึน้ นี้
ทาให้สามารถสกัดสารทีม่ โี มเลกุลใหญ่ได้มากยิง่ ขึน้
โดยการสกัด สารประกอบที่ไ ม่ สามารถระเหยได้
(non-volatile compound) ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่นัน้ จะ
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สกัดทีค่ วามดันสูงประมาณ 120-200 บาร์ ส่วนการ
สกัดสารประกอบที่ระเหยได้ (volatile compound)
ซึ่งมีโมเลกุลเล็ก จะสกัดที่ความดันปานกลาง ซึ่งมี
ค่ า ประมาณ 90 บาร์ (Reverchon, 1997; Barroso
et al., 2011)
3.2.2 ประสิทธิภาพในการทาลายอนุ มูล
อิสระ
ประสิท ธิภ าพในการท าลายอนุ มู ล
อิสระ (radical scavenging, RS) ของสารสกัดดอก
เก๊กฮวยทีส่ กัดได้นนั ้ พบว่าความดันทีใ่ ช้ในการสกัด
ดอกเก๊กฮวยมีอทิ ธิพลต่อค่าการทาลายอนุ มูลอิสระ
(p = 0.0022) แต่ปริมาณผงดอกเก๊กฮวยทีใ่ ช้สกัดไม่

มีอิท ธิพ ลต่ อ ผลได้ก ารสกัด (p = 0.1060) ที่ร ะดับ
ความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ซึง่ มีความสอดคล้องกันกับ
ผลได้การสกัด โดยสารสกัดดอกเก๊กฮวยจะมีค่าการ
ทาลายอนุ มูลอิสระเพิม่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ความดันในการ
สกัด ดังแสดงในรูปที่ 2ข และทาให้ SCE-3.0-3 มี
ค่าการทาลายอนุมลู อิสระสูงทีส่ ดุ เป็ นร้อยละ 95.38±
7.07 รองลงมา คือ SCE-1.5-3 ซึ่งมีค่าการทาลาย
อนุ มู ล อิส ระเป็ นร้ อ ยละ 90.64±6.74 ดัง แสดงใน
ตารางที่ 1 ซึง่ เห็นได้ว่าเมื่อกระบวนการสกัดทาให้มี
ปริมาณสารต้านอนุ มูลอิสระเพิม่ มากขึน้ ผลได้การ
สกัดก็จะมีค่าเพิม่ มากขึน้ ด้วยเช่นกัน

รูปที่ 2 (ก) ผลได้จากการสกัด (ข) การทาลายอนุมลู อิสระ และ (ค) พืน้ ทีใ่ ต้กราฟของสารประกอบหลักในสาร
สกัดทีเ่ วลา 42 นาที ของสารสกัดดอกเก๊กฮวยทีไ่ ด้จากการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด
(SCE) ภายใต้สภาวะการสกัดต่างกัน (สัญลักษณ์ a, b, c, α, β, γ และ A, B, C ทีแ่ ตกต่างกันแสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95)

รูปที่ 3 โครมาโทแกรมของสารสกัดดอกเก๊กฮวยทีไ่ ด้จาก (ก) การสกัดผงดอกเก๊กฮวย 1.5 กรัม และ (ข) การ
สกัด ผงดอกเก๊ ก ฮวย 3.0 กรัม ด้ว ยคาร์บ อนไดออกไซด์วิก ฤติยิ่ง ยวด (SCE) ภายใต้ค วามดันที่
แตกต่างกัน
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3.2.3 ปริม าณองค์ป ระกอบหลัก ในสาร
สกัดดอกเก๊กฮวย
การวิเ คราะห์ป ริม าณสารประกอบ
หลั ก ในสารสกั ด ด้ ว ยเทคนิ ค โครมาทอกราฟี
สมรรถนะสูง (HPLC) พบว่ า สารประกอบหลัก ใน
สารสกั ด ดอกเก๊ ก ฮวยที่ ส กั ด ด้ ว ยคาร์ บ อนได
ออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด คือ สารประกอบทีม่ เี วลาคง
อยู่ใ นคอลัมน์ (retention time) ประมาณ 42 นาที
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 3 โดยที่ พ้ื น ที่ ใ ต้ ก ราฟของ
สารประกอบที่เ วลา 42 นาที (PA@42) ของสาร
สกัดทีไ่ ด้จากการสกัดภายใต้ความดันทีแ่ ตกต่างกัน
มีค่ า ไม่แตกต่ างกัน อย่ างมีนัยสาคัญที่ระดับความ
เชื่อมันร้
่ อยละ 95 อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ปริมาณผง
ดอกเก๊ ก ฮวยที่ ใ ช้ ใ นการสกั ด มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เพิ่มขึ้นของค่า PA@42 (p = 0.0000) ซึ่งการสกัด
ผงดอกเก๊ ก ฮวยภายใต้ความ 300 บาร์ โดยใช้ผง
ดอกเก๊กฮวยเพิม่ ขึน้ จาก 1.5 เป็ น 3.0 กรัม ทาให้คา่

PA@42 ของสารสกัด เพิ่ม ขึ้น จาก 340.09±50.47
เป็ น 430.02±125.58 mAU ดัง แสดงในตารางที่ 1
และรูปที่ 2ค เนื่องจากสารที่สกัดได้เพิม่ ขึน้ ภายใต้
ความดันที่สูงขึน้ นี้เป็ นสารชนิดอื่นที่ไม่ใช่ PA@42
และยัง มีค วามสามารถในการท าลายอนุ มูลอิสระ
ด้วย ยืนยันได้จากโครมาโทแกรม (chromatogram)
ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึง่ เห็นได้ว่าการเพิม่ ความดันใน
การสกัดทาให้จานวนชนิดของสารประกอบในสาร
สกัด เพิ่ม ขึ้น โดยการสกัด ผงดอกเก๊ กฮวยภายใต้
ความดัน 100 บาร์ ทาให้ได้สารประกอบทีม่ เี วลาคง
อยู่ ใ นคอลั ม น์ เ ป็ น 22, 42 และ 59 นาที หรื อ มี
สารประกอบที่ต รวจพบ 3 ชนิ ด ส่ว นการสกัด ผง
ดอกเก๊ ก ฮวยภายใต้ค วามดัน 300 บาร์ ท าให้ไ ด้
สารประกอบที่มีเวลาคงอยู่ในคอลัมน์ เป็ น 11, 22,
42, 59 และ 63 นาที หรือมีสารประกอบทีต่ รวจพบ
เพิม่ ขึน้ เป็ น 5 ชนิด

รูปที่ 4 สเปกโทรแกรมและลักษณะปรากฏของสารสกัดดอกเก๊กฮวยทีไ่ ด้จาก (ก) การสกัดผงดอกเก๊กฮวย
1.5 กรัม และ (ข) การสกัดผงดอกเก๊กฮวย 3.0 กรัม ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวด (SCE)
ภายใต้ความดันทีแ่ ตกต่างกัน
ลักษณะปรากฏ (appearance) ของ
สารสกัดทีม่ สี เี หลืองมากยิง่ ขึน้ เมื่อเพิม่ ความดันใน
การสกัด และการสกัดผงดอกเก๊กฮวย 3.0 กรัม ทา
ให้ได้สารสกัดทีม่ สี เี หลืองมากทีส่ ุด (รูปที่ 4) ยืนยัน
การเพิ่มขึน้ ของสารสีเหลืองนี้ได้ จากการวิเคราะห์
องค์ป ระกอบของสารสกัด ด้ว ยเทคนิ ค สเปกโทร-

โฟโตเมทรี (spectrophotometry) เมื่ อ วั ด ค่ า การ
ดูดกลืนแสงของสารสกัดดอกเก๊กฮวยที่ความยาว
คลื่น 200-700 นาโนเมตร พบว่ า สเปกโทรแกรม
(spectrogram) ของสารสกัดมีการเปลี่ยนแปลงค่า
การดูดกลืนแสงทีแ่ ตกต่างกันในความยาวคลื่น 320380 นาโนเมตร (OD320-380) และความยาวคลื่น 380504
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200 บาร์ ทาให้มสี าร CP320-380 เพิม่ ในสารสกัดมาก
ที่สุ ด นอกจากนี้ ก ารเพิ่ม ความดัน การสกัด ดอก
เก๊กฮวยจาก 200 เป็ น 300 บาร์ ทาให้มสี ารประกอบ
ทีด่ ดู กลืนแสงในความยาวคลื่น 380-480 นาโนเมตร
(CP380-480) ซึง่ เป็ นสารชนิดใหม่ทเ่ี พิม่ ในสารสกัด ดัง
แสดงในรู ป ที่ 4ก โดยสาร CP380-480 ที่ เ ป็ นองค์
ประกอบในสารสกัดทีใ่ ช้ผงดอกเก๊กฮวยปริมาณ 1.5
และ 3.0 กรัม ท าให้มีค่ า เฉลี่ย OD380-480 เพิ่ม ขึ้น
0.441±0.094 และ 0.374±0.124 ตามลาดับ ซึง่ การ
เพิม่ ความดันการสกัดผงดอกเก๊กฮวย 1.5 กรัม จาก
200 เป็ น 300 บาร์ ทาให้มสี าร CP320-380 เพิม่ เข้ามา
ในสารสกัดมากทีส่ ดุ
3.3 อิ ทธิ พลวิ ธีการสกัดต่อผลได้การสกัด
ของการสกัดดอกเก๊กฮวย
การศึก ษาอิทธิพ ลของวิธีการสกัดดอก
เก๊กฮวยต่อผลได้การสกัดเปรียบเทียบวิธสี กัดแบบ
แช่ (MTE) วิธีสกัด แบบเขย่า (SKE) วิธีสกัด แบบ
ซอกห์ เ ลต (SLE) และวิ ธี ส กั ด ด้ ว ยคาร์ บ อนได
ออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวดทีใ่ ช่ผงดอกเก๊กฮวย 3.0 กรัม
ภายใต้ความดัน 200 บาร์ (SCE-3.0-2) ซึ่งมีผลได้
การสกัดดังแสดงในรูปที่ 5 ซึง่ เห็นได้ว่า SLE ทาให้
สารสกัด มีผ ลได้ก ารสกัดสูงสุด ร้อยละ 23.09 และ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ผลได้การสกัดจากวิธีสกัด
SLE กับ วิธีก ารสกัด อื่น ๆ ได้แ ก่ MTE, SKE และ
SCE-3.0-2 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวโดยใช้วธิ ี Tukey’s HSD พบว่ามีค่า p เป็ น
0.0011, 0.0032 และ 0.0000 ตามลาดับ เนื่องจาก
การสกัด ด้ว ยวิธี SLE มีก ารสกัด ซ้ า แบบต่ อ เนื่ อ ง
ประมาณ 30 รอบ (8 ชัว่ โมง) หรือ จนกว่ า ตัว ท า
ละลายมีลกั ษณะใส ส่วนอันดับถัดมาเป็ น SKE และ
MTE ที่ทาให้สารสกัดมีผลได้การสกัด ไม่แตกต่ า ง
กัน ที่ร ะดับ ความเชื่อ มันร้
่ อ ยละ 95 อย่ า งไรก็ตาม
SKE (1 วัน ) ใช้เ วลาในการสกัด เร็ว กว่ า MTE (3
วั น ) เนื่ องจากมี ก ารใช้ เ ครื่ อ งเขย่ า ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการถ่ายเทมวลจนกระทังตั
่ วทาละลาย

รูป ที่ 5 ผลได้ ก ารสกัด (EY) ของการสกัด ดอก
เก๊ ก ฮวยด้ ว ยการแช่ (MTE) การเขย่ า
(SKE) การสกัดแบบซอกห์เลต (SLE) และ
การสกัด ด้ว ยคาร์บ อนไดออกไซด์วิกฤติ
ยิ่งยวดที่ใช่ผงดอกเก๊กฮวย 3.0 กรัม ใน
การสกัดภายใต้ความดัน 200 บาร์ (SCE3.0-2) (สัญ ลั ก ษณ์ α, β, γ ที่ แ ตกต่ า งกัน
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันทางสถิติ
ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95)
480 นาโนเมตร (OD380-480) ดังแสดงในรูปที่ 4ก โดย
การสกัดผงดอกเก๊กฮวย 1.5 และ 3.0 กรัม เมื่อเพิม่
ความดันการสกัดจาก 100 เป็ น 200 บาร์ ค่าเฉลีย่
OD320-380 มีการเพิ่มขึ้น 0.698±0.428 และ 1.646±
0.779 ตามลาดับ และเมื่อเพิม่ ความดันการสกัดจาก
200 เป็ น 300 บาร์ ค่าเฉลีย่ OD320-380 มีการเพิม่ ขึน้
0.654±0.346 และ 0.466±0.316 ตามลาดับ ทัง้ นี้
จากกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต (Beer-Lambert Law)
ที่ว่า “เมื่อคงที่ระยะการเดินทางแสงของสารดูดซับ
ค่าการดูดกลืนแสงจะเพิม่ มากขึน้ ตามความเข้มข้น
ของสารดูดซับทีเ่ พิม่ ขึน้ ” (Swinehart, 1962) ดังนัน้
การเพิ่ม ความดัน การสกัด ดอกเก๊ ก ฮวยส่ ง ผลให้
ปริมาณสารประกอบที่สามารถดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 320-380 นาโนเมตร (CP320-380) เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีค่า OD320-380 เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มความ
ดันการสกัดผงดอกเก๊กฮวย 3.0 กรัม จาก 100 เป็ น
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มีความเข้มข้นของสารสกัดเท่ากับความเข้มข้นของ
สารสกัดภายในโครงสร้างผงดอกเก๊กฮวย ดังนัน้ จึง
ไม่จาเป็ นต้องมีการสกัดซ้าเพื่อเพิม่ ผลได้การสกัด
ให้สงู ขึน้ ส่วน SCE-3.0-2 มีผลได้การสกัดน้อยทีส่ ุด
ร้อยละ 0.05 เนื่องจากใช้อตั ราการไหลของคาร์บอน
ไดออกไซด์วกิ ฤติยงิ่ ยวดผ่านผงดอกเก๊กฮวยเพียง
10 มิลลิลิต รต่ อ นาที และใช้เ วลาการสกัด เพียง 1
ชัวโมงเท่
่
านัน้ หากเพิ่มอัตราการไหลร่วมกับ การ
เพิ่ม เวลาในการสกัด อาจท าให้มีผ ลได้ก ารสกัด
ทีม่ ากขึน้ หรืออาจมีการเพิม่ ปริมาณผงดอกเก๊กฮวย
ที่ใช้สกัดให้มากขึน้ เพื่อเพิม่ ปริมาณสารที่สามารถ
สกัดออกมาได้โดยใช้เวลาสกัดทีส่ นั ้

ใส ส่วนการสกัดด้วยวิธีเขย่าช่วยลดระยะเวลาใน
การสกัด ลง เนื่ อ งจากมีก ารแรงเชิง กลช่ ว ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการถ่า ยเทมวล แต่ควรมีการสกัดซ้า
เพื่อเพิม่ ผลได้การสกัดให้สูงขึน้ โดยการเพิม่ ผลได้
การสกัดดอกเก๊กฮวยให้สูงขึ้น ควรเพิ่มอัตราการ
ไหลของคาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวดผ่านผง
ดอกเก๊กฮวย เพิ่มเวลาในการสกัดให้มากขึน้ และ
เพิม่ ปริมาณผงดอกเก๊กฮวยทีใ่ ช้สกัดให้มากขึน้
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