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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ ชี วภาพทางเครื่ องสาอางจากสารสกัดหอมแดง
จากการศึกษาพบว่าเอทานอลและน้ า เป็ นตัวทาละลายที่เหมาะสมต่อการสกัดสารประกอบฟี นอลิก
ที่ให้ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่ จากหอมแดงที่เหมาะสม ทาการศึกษาวิธีการสกัดด้วยวิธีการกลัน่ ด้วยไอ
น้ า, การสกัดด้วยซอกห์เลท และการสกัดด้วยวิธีเขย่า พบว่าการสกัดด้วยซอกห์เลทโดยเอทานอล
เป็ นตัวทาละลาย ให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กและฟลาโวนอยด์สูงสุ ดเท่ากัน 15.77 มก. GAE/
สารสกัด 1 กรัม และ 6.60 มก. QE/สารสกัด 1 กรัม ตามลาดับ การสกัดด้วยวิธีการเขย่าโดยใช้น้ า
และเอทานอล และวิธีการสกัดแบบซอกห์ เลท โดยใช้เอทานอล ให้ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชั่นสู งสุ ด
ขณะที่การสกัดด้วยซอกซ์เลท ให้ฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสสู งสุ ด เท่ากับ 40.15 มก. KE/สาร
สกัด 1 กรั ม และ 36.57 มก. KE/สารสกัด 1 กรั ม เมื่ อ ใช้เ อทานอลและน้ า เป็ นตัว ท าละลาย
ตามลาดับ ส่ วนฤทธิ์ ยับยั้งไนตริ กออกไซด์สูงสุ ด เท่ากับ 90.03% พบในสารสกัดหอมแดงที่ได้จาก
การสกัดด้วยวิธีซอกห์เลทโดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทาละลาย ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ตัวทาละลายและ
วิธีการสกัดมีผลต่อปริ มาณสารสาคัญและฤทธิ์ ทางชีวภาพที่สาคัญทางเครื่ องสาอาง
คาสาคัญ: ต้านออกซิ เดชัน่ /ยับยั้งไทโรซิ เนส/ยับยั้งไนตริ กออกไซด์/ฟี นอลิก/หอมแดง

Abstract
This study was performed to evaluate bioactivities of Allium ascalonicum (shallot)
extract for cosmetic application. The result showed that ethanol and DI water were suitable
solvent for extraction of phenolic compound providing the potential anti-oxidant activity.
Extraction methods including steam distillation, soxhlet extraction and convention shaking
method were compared and found that soxhlet extraction using 95% ethanol provided the highest
phenolic and flavonoid content of 15.77 ± 0.39 mg GAE/g extract and 6.60 ± 0.53 mg QE/g
extract, respectively. The highest antioxidant activity was obtained from shaking method using DI
water and 95% ethanol as well as soxhlet extraction using 95% ethanol. In contrast, antityrosinase activity was highly increased to 40.15 ± 1.11 and 36.57 ± 2.76 mg KE/g extract when
soxhlet extraction using ethanol and DI water was used, respectively. In addition nitric oxide
inhibition was greatly obtained to 90.03% in the presence of soxlet extraction using 95%ethanol
as a solvent. Therefore it can be summarized that solvent and extraction method had significant
effect on extraction of compounds and cosmetic bioactivities from shallot
Keywords: Anti-oxidant/Anti-tyrosinase/Nitric oxide inhibition/Phenolic/Shallot
บทนา
หอมแดงเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย นิ ยมนามาประกอบอาหารเนื่ องจากมี
กลิ่ นฉุ น และรสซ่ า แต่ในทางเครื่ องสาอางกลับกัน การนามาใช้ในเครื่ องสาอางมีน้อย หอมแดงมี
สารที่สาคัญคือ เคอร์เซติน และสารประกอบซัลเฟอร์ ซึ่ งมีฤทธิ์ ต่อต้านการอักเสบ(anti-inflamatory)
ต่อต้านอนุ มูลอิสระ (anti-oxidant) และ ต้านการแพ้ (anti-histamine) การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจที่ จะศึ กษาและเปรี ยบเที ย บฤทธิ์ หรื อคุ ณสมบัติของสารสกัดหอมแดงในทางเครื่ องสาอาง
ได้แก่ ฤทธิ์ ต่อต้านอนุ มูลอิสระ ฤทธิ์ ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิ เนส และฤทธิ์ ยับยั้งไนตริ
กออกไซด์ จากการสกัดด้วยตัวทาละลายและวิธีที่ต่างกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและเปรี ยบเทียบฤทธิ์ หรื อคุณสมบัติของสาร
สกัดหอมแดงในทางเครื่ องสาอางได้แก่ ฤทธิ์ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ ยบั ยั้งการทางานของเอนไซม์
ไทโรซิ เนส และฤทธิ์ ยบั ยั้งไนตริ กออกไซด์ จากการสกัดด้วยตัวทาละลายและวิธีที่ต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
ทาการหาตัวละลายที่ เหมาะสมส าหรั บ สกัดหอมแดงจากตัวท าละลาย 5 ชนิ ด ได้แก่
propylene glycol, DI water, ethanol, methanol และ acetone โดยเทียบจากปริ มาณสารประกอบฟี
นอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่ จากนั้นนาตัวทาละลายที่เหมาะสม ไป
สกัดต่อด้วยวิธีต่างๆ เพื่อหาตัวทาละลายและวิธีที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ วิธีการกลัน่ ด้วยไอน้ า, การ
สกัดด้วยซอกซ์เลท และการสกัดแบบเขย่า จากนั้น เปรี ยบเทียบหาปริ มาณสารสาคัญ และฤทธิ์ ทาง
ชี วภาพของสารสกัดหอมแดงได้แก่ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ ฤทธิ์
ต้านออกซิ เดชั่น ฤทธิ์ ยับยั้ง เอนไซม์ไทโรซิ เนส และฤทธิ์ ยับ ยั้งไนตริ กออกไซด์ ที่ ได้จากตัวท า
ละลายแต่ ล ะสภาวะ เพื่ อ ประเมิ น ความเป็ นไปได้ใ นการประยุ ก ต์ใ ช้ส ารสกัดหอมแดงในทาง
เครื่ องสาอาง
การทบทวนวรรณกรรม
1.ข้อมูลทัว่ ไปของหอมแดง
หอมแดงเป็ นพืชสมุนไพรในตระกูล Allium ตระกูลเดียวกันกับหัวหอม (Allium cepa) ถูก
นามาใช้เป็ นยาตั้งแต่โบราณ หอมแดงนั้นแบ่งออกมาจากพืชหัวหอม อธิ บายได้จากลักษณะของพืช
ซึ่งมีขนาดหัวหรื อบัลบ์ (Bulb) ที่มีขนาดเล็กกว่า แต่ใบของหอมแดงมีขนาดที่ใหญ่กว่าหัวหอม และ
หอมแดงยังมีรสชาติที่มีความอ่อนกว่าหัวหอม จึงได้ถูกพัฒนานามาปรุ งอาหารโดยเชื่ อว่าสามารถ
ทาให้เพิ่มความอยากอาหารได้อีกด้วย (ธัญพร เฮงพงษ์ธร,2558)
2.ฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระ
สารประกอบสาคัญที่พบในหอมแดงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้และเป็ นประโยชน์ในการ
รักษาทางด้านผิวหนังและมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุ มูลอิสระ ได้แก่ ซาโปนิ น (Saponins) และ
ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่ งทั้งสองชนิ ดเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระที่สาคัญในปั จจุบนั โดยสารซา
โปนินที่สาคัญและพบมากในหอมแดงได้แก่ ชนิ ดฟูโรสตานอล (Furostanol Saponins) ส่ วนฟลาโว
นอยด์ชนิ ดที่พบมากในหอมแดงคือ เคอร์ เซติน (Quercetin) สารต้านอนุ มูลอิ สระเหล่ านี้ จะทา
หน้าที่จบั กับตัวทาลายอิสระ (Free Radical) ทาให้เป็ นการป้ องกันการทาลายเซลล์ อีกทั้งยังช่วยลด
การอักเสบ ลดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่จะนาไปสู่ การเป็ นเซลล์มะเร็ ง รวมทั้งเป็ นการลดความ
เสี่ ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (Fattorusso et. al., 2002)

3.ฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบ
เคอร์ เซติน สามารถลดจานวนเม็ดเลือดขาวชนิ ด eosinophil ในเลือดซึ่ งหากมีภาวะที่พบ
เม็ดเลือดขาวชนิ ดนี้ มาก สามารถทานายได้วา่ มีอาการภูมิแพ้ หรื ออักเสบ และลดสาร interleukin-5
ซึ่ งเป็ นสารอักเสบที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดดังกล่าว ซึ่ งส่ งผลให้สามารถลดอาการของโรคภูมิแพ้และ
หลอดลมได้ เช่ น อาการคัด จมู ก หลอดลมอัก เสบโรคหอบ หลอดลมตอบสนองมากเกิ น ไป
(Airway-hyper responsiveness) เป็ นต้น (Mohammadi-Motlagh et. al., 2010)
4.ฤทธิ์ การยับยั้งกระบวณการสร้างเมลานิน
เคอร์ เซติ น มี คุณสมบัติในการยับยั้งกระบวนการสร้ างเมลานิ น โดยมี การศึ กษาในหนู
ทดลองพบว่า เคอร์ เซติ นสามารถหยุดกระบวนการออกซิ ไดซ์ L-3,4 dihydroxyphenylalanine(LDOPA) ซึ่ งเป็ นสารตั้งต้นในกระบวนการสร้ างเม็ดสี เมลานิ น (Melanin) โดยเอนไซม์ไทโรซิ เนส
(tyrosinase)ได้ ทาให้เกิ ดการสร้างเม็ดสี ลดลง นอกจากนี้ ฟลาโวนอยด์สามารถแย่งจับกับทองแดง
(Chelate Copper) ซึ่ งเป็ นธาตุที่จาเป็ นสาหรับการสร้างเอนไซม์ไทโรซิ เนส ทาให้เกิดการหยุดยั้งการ
ทางานของเอนไซม์ไทโรซิ เนส การสร้างเม็ดสี จึงเกิดลดลง (Kubo, Nitoda & Nihei, 2007)
5.ฤทธิ์ ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อราบางชนิ ด
ฤทธิ์ ในการยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อของสารสกัดหอมแดง มาจากสารสาคัญหลายชนิ ด
(Fattorusso และคณะ, 2002) จากการศึกษาพบว่ามีรายงาน ที่กล่าวถึ งการทดสอบฤทธิ์ ต้านเชื้ อ
แบคที เรี ย ของหอมแดง โดยพบว่า สารประกอบที่ มี ซัล เฟอร์ เป็ นองค์ป ระกอบหลัก เช่ น diallyl
disulfides, diallyl trisulfide, diallyl tetrasulfide, allicin และ allin สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อ
Staphylococcus aureus,Samonella enteritidis และเชื้ อรา เช่ น Aspergillus niger,Fusarium
oxyporum และ Penicillium cyclopium ได้ (Benkeblia and Lanzotti, 2007)
วิธีดาเนินการวิจัย
1.นาหอมแดงหัน่ สกัดด้วยวิธีการเขย่า จากตัวทาละลาย 5 ชนิ ด ได้แก่ Propylene glycol,
DI water, Ethanol, Methanol และ Acetone จากนั้นนาไปกรองได้สารละลายใส แล้วนาไปหา
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก ฟลาโวนอยด์ และ ฤทธิ์ ตา้ นออกซิ เดชัน่
2.เปรี ย บเที ย บปริ มาณสารส าคัญ และฤทธิ์ ต้า นออกซิ เ ดชั่ น เพื่ อ หาตัว ท าละลายที่
เหมาะสม

3.นาสารละลายที่ เหมาะสมมาสกัดกับหอมแดงด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การกลัน่ การเขย่า
และการสกัดแบบซอกซ์เลทนาสารสกัดที่ได้เข้าเครื่ องระเหยแบบ Rotary evaporation จากนั้นนา
สารสกัดที่ได้ไปละลายให้ให้ความเข้มข้นเท่ากับ 10 ppm เพื่อนาไปหาปริ มาณสารสาคัญและฤทธิ์
ทางชีวภาพ
4.หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กของสารสกัดจากหอมแดง ด้วยใช้ Folin ciocalteu
colorimetric เทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก ที่ 760 นาโนเมตร ในรู ปมิลลิกรัมกรัมของ
กรดแกลลิก (GAE) ต่อกรัมสารสกัด (mg GAE/g extract) (Lin and Lee,2009)
5.การหาปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ โดยวิธี aluminum chloride colorimetric
คานวนหาปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ในสารสกัดโดยเปรี ยบเที ยบกับกราฟมาตรฐานของ
สารมาตรฐานเคอร์ เซตินที่ 510 นาโนเมตร ในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ เซติน (QE) ต่อกรัม
สารสกัด (mg QE/ g extract) (Kalita Pallab. 2013)
6. การหาฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่ โดยวิธี DPPH Radical scavenging Activity (Chou et al.,
2009) เทียบกับสารมาตรฐาน Trolex ที่ 475 นาโนเมตร จากนั้น คานวณเปอร์ เซ็นต์การต้านอนุมูล
อิสระ ในหน่วย trolex equivalent antioxidant capacity (TEAC) หน่วย มิลลิกรัมต่อกรัมสารสกัด
(mg TEAC/g extract)
7.การหาฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสโดยวิธี Modified Dopachrome คานวณหาค่าร้อย
ละของการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิ เนส ที่ค่าดูดกลื นแสง 475 นาโนเมตร คานวน
เปอร์ เซ็ นต์การยับยั้งเทียบกับสารมาตรฐานโคจิก (KE) ในหน่ วย มิลลิ กรัมต่อกรัมสารสกัด (mg
KE/g extract) (เรณู คาหอม,2559)
8.ฤทธิ์ ยับยั้งไนตริ กออกไซด์ โดยวิธี Nitric oxide assay วัดค่าดูดกลืนแสงที่ 540 นาโน
เมตร เทียบกับสารมาตรฐาน โซเดียมไนไตรท์ คานวนเปอร์ เซ็นต์การยับยั้ง (Vichit,W et al.,2016)
9.เปรี ยบเทียบผลการทดลองที่ได้ วิเคราะห์ผล สรุ ปผล และวิจารย์ผลการทดลอง

ผลการวิจัย
จากการน าสารสกั ด หยาบที่ ไ ด้ จ ากการเขย่ า ไปหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก
สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ ตา้ นออกซิ เดชัน่ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่ ที่ได้
จากตัวทาละลายแต่ละชนิด
ตัวทาละลาย

สารประกอบฟี นอลิก
(mg GAE/g sample)

สารประกอบ
ฟลาโวนอยด์
(mg QE/g sample)

ฤทธิ์ ตา้ น
ออกซิ เดชัน่ (mg
TEAC/g sample

Propylene glycol
DI water
Ethanol
Methanol
Acetone

0.38 ± 0.04c

0.45 ± 0.06c

0.60 ± 0.04b

0.45 ± 0.06c

0.44 ± 0.10c

0.91 ± 0.01a

0.67 ± 0.04a

2.27 ± 0.17a

0.94 ± 0.03a

0.59 ± 0.03b

0.80 ± 0.07b

0.64 ± 0.02b

0.58 ± 0.06b

0.35 ± 0.13c

0.54 ± 0.02c

จากการทดลองพบว่า ตัวทาละลายที่เหมาะสมได้แก่ เอทานอล เนื่ องจากมีปริ มาณฟี นอลิก
และฟลาโวนอยด์สูงสุ ด ขณะที่ ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่ สู งสุ ดพบได้ในการสกัดด้วยน้ าและเอทานอล
ก็ให้ฤทธิ์ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลื อกใช้น้ าและเอทา
นอล เพื่อเปรี ยบเทียบฤทธิ์ ทางชีวภาพอื่นๆต่อไป
เมื่อจากนั้นนาเอทานอลและน้ ามาสกัดหอมแดงด้วยวิธีต่างๆได้แก่ การกลัน่ โดยใช้ไอ
น้ า การสกัดด้วยซอกซ์ เลท และการสกัดด้วยวิธี เ ขย่า เพื่อเป็ นข้อ มูล ในการเลื อกวิธี และตัวทา
ละลาย เพื่อให้ได้สารสาคัญสู ง สุ ด และฤทธิ์ ทางชี วภาพที่ เหมาะสมที่ สุ ด ซึ่ งได้ผลดังตารางที่ 2
และ 3 ตามลาดับ
จากผลการหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกนอลิ กของสารสกัดหอมแดง พบว่าสารสกัด
โดยวิธี ซอกห์เลทโดยใช้เอทานอล ให้ปริ มาณฟี นอลิกรวมสู งสุ ด (15.77 mg GAE/g extract)
รองลงมาได้แก่ การสกัดแบบเขย่าโดยใช้เอทานอล (10.61 mg GAE/g extract) การสกัดแบบซอกห์
เลทโดยใช้น้ า (10.44 mg GAE/g extract) การสกัดแบบเขย่าโดยใช้น้ า (8.08 mg GAE/g extract)
ตามลาดับ ส่ วนผลการหาปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ของสารสกัดหอมแดง พบว่าสารสกัด
โดยวิธีซอกห์เลทโดยใช้เอทานอล ให้ปริ มาณฟลาโวนอยด์รวมสู งสุ ด (6.60 mg QE/g extract)
รองลงมาได้แก่ การสกัดแบบเขย่าโดยใช้เอทนอล (3.80 mg QE/g extract) การสกัดแบบซอกห์เลท
โดยใช้น้ า (3.46 mg QE/g extract) การสกัดแบบเขย่าโดยใช้น้ า (2.15 mg QE/g extract) ตามลาดับ
ส่ วน การสกัดด้วยไอน้ า ไม่พบปริ มาณฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์ในการสกัด

ตารางที่ 2 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์ในสารสกัดหอมแดงที่ดว้ ยวิธีต่างๆ
สภาวะการสกัด
ปริ มาณสารสาคัญ
สารประกอบฟี นอลิก
สารประกอบฟลาโวนอยด์
(mg GAE/g extract)
(mg QE/g extract)
Steam distillation
0.00 ±0.00d
0.00 ± 0.00d
DI water soxhlet
10.44±0.40b
3.46 ± 0.16b
Ethanol soxhlet
15.77± 0.39a
6.60 ± 0.53a
DI water shaking
8.08 ± 0.25c
2.15 ± 0.74c
Ethanol shaking
10.61 ± 0.56b
3.80 ± 0.48b
ซึ่ งจากผลการทดลองพบว่ า การสกัด ด้ว ยวิ ธี ซอกห์ เ ลทโดยใช้เ อทานอลให้ ป ริ ม าณ
สารสาคัญสู งสุ ดซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองในตารางที่ 1 นอกจากนี้ ผลจากตารางที่ 2 ยังแสดง
ให้เห็ นว่า การสกัดด้วยวิธีซอกห์เลทให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์สูงกว่าการ
สกัดด้วยวิธีเขย่าแม้วา่ จะใช้เอทานอลเป็ นตัวทาละลายเหมือนกัน ขณะที่การสกัดด้วยวิธีเขย่าโดยใช้
เอทานอลให้ผลไม่ต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติกบั วิธีการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลทโดยใช้น้ าเป็ นตัว
สกัด ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า วิ ธี ก ารสกัด และตัวท าละลายมี ผ ลต่ อ การสกัด ปริ ม าณสารส าคัญจาก
หอมแดง ขณะที่สกัดแบบใช้ไอน้ านั้นไม่พบทั้งปริ มาณฟี นอลิกรวม และฟลาโวนอยด์รวม ซึ่ งเกิ ด
จาก การสกัดแบบนี้ ใช้ไอน้ าเป็ นตัวพาสาร แล้วกลัน่ ตัวมาเป็ นสารละลาย แต่ฟีนอลิ ก และฟลาโว
นอยด์ ไม่สามารถ ระเหยขึ้นมาได้ จึงทาให้ไม่พบปริ มาณสารสาคัญทั้งสองชนิ ด ซึ่ งผลการทดลอง
ดังกล่าวสอดคล้องของ Tomsone และคณะ (2012) ซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับการสกัดสารประกอบฟี นอลิก
ด้วยจาก Horseradish Roots สารละลายต่างๆเปรี ยบเทียบกัน ซึ่ งพบว่า การสกัดโดยวิธีซอกห์เลท
ด้วยเอทนอลให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกมากที่สุด

ตารางที่ 3 ฤทธิ์ ทางชีวภาพของสารสกัดหอมแดงที่สกัดด้วยสภาวะการสกัดต่างกัน
สภาวะการ
สกัด
Steam
distillation
DI water
soxhlet
Ethanol
soxhlet
DI water
shaking
Ethanol
shaking

ฤทธิ์ ตา้ น
ออกซิ เดชัน่

ฤทธิ์ ทางชีวภาพ
ฤทธิ์ ยบั ยั้ง
Tyrosinase
ไทโรซิเนส
inhibition
(mg KE/g extract)
(%)

(mg TEAC/g extract)

Oxidant
inhibition
(%)

Nitric oxide
inhibition
(%)

0.67 ± 0.18c

7.32±1.95%c

10.84 ± 2.02c 7.28±1.35%c 14.45 ± 3.63d

2.25 ± 0.17b

24.57±1.86%b

36.57 ± 2.76a 24.57±1.86%a 74.87 ± 1.49c

3.33 ± 0.09a

36.43±1.01%a

40.15 ± 1.11a 26.98±0.75%a 93.03 ± 2.30a

3.19 ± 0.07a

34.91±0.73%a

17.55 ± 2.78b 11.79±1.87%b 79.64 ± 1.64b

3.22 ± 0.09a

33.25±1.03%a

15.26 ± 0.80b 10.25±0.54%b 72.13 ± 3.14c

จากผลการหาปริ มาณฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชั่นของสารสกัดหอมแดงพบว่าสารสกัดโดยวิธี
ซอกห์เลทโดยใช้เอทนอล ให้ปริ มาณสารต้านออกซิ เดชัน่ สู งสุ ด (3.33 mg TEAC/g extract)
รองลงมาได้แก่ การสกัดแบบเขย่าโดยใช้เอทานอล (3.22 mg TEAC/g extract) การสกัดแบบเขย่า
โดยใช้น้ า (3.19 mg TEAC/g extract) การสกัดโดยซอกห์เลทด้วยน้ า(2.25 mg TEAC/g extract)
และ การสกัดด้วยไอน้ า (0.67 mg TEAC/g extract) ตามลาดับ ขณะที่ผลการหาปริ มาณการยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิ เนสของสารสกัดหอมแดง พบว่าสารสกัดโดยวิธีซอกห์เลทโยใช้เอทานอล ให้
ปริ มาณสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสสู งสุ ด (40.15 mg KE/g extract) รองลงมาได้แก่ วิธีซอกห์เลท
โดยใช้น้ า (36.57 mg KE/g extract) การสกัดแบบเขย่าด้วยน้ า (17.55 mg KE/g extract) การเขย่า
ด้วยเอทานอล (15.26 mg KE/g extract) และ การสกัดด้วยไอน้ า (10.84 mg KE/g extract)
ตามลาดับ ส่ วนฤทธิ์ ยับยั้งไนตริ กออกไซด์ ซึ่ งวิธีซอกห์เลทด้วยเอทานอลให้ปริ มาณการต้านการ

อักเสบสู งสุ ด (93.03%) รองลงมาได้แก่ การเขย่าด้วยน้ า (76.64%) ซอกห์เลทด้วยเอทานอล
(74.87%) การเขย่าด้วยเอทนอล (72.13%) และ การสกัดด้วยไอน้ า (14.45%) ตามลาดับ
ซึ่ งจากการศึกษาศึ กษาเห็ นได้ว่า การสกัดโดยวิธีซอกห์เลทด้วยเอทานอล ให้ฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพ สู งสุ ด ซึ่ งสอดคล้องกับการหาปริ มาณสารสาคัญจากตารางที่ 2 ที่พบว่ามีปริ มาณสารกลุ่มฟี
นอลิกและฟลาโวนอยด์สูงสุ ดเช่นเดียวกัน โดยการศึกษาเพิ่มเติมพบว่าสารกลุ่มฟี นอลิกและฟลาโว
นอยด์ เป็ นสารกลุ่มที่ สามารถยับยั้งอนุ มูลอิสระได้ดี โดยทาหน้าที่จบั กับตัวทาละลายอิสระ ด้วย
กลุ่มไฮดรอกซิ ลที่คาร์ บอนอะตอมตาแหน่งที่สามและสี่ รวมถึงพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์ บอนที่
สองและสาม (ธัญพร เฮงพงษ์ธร,2558) นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ที่ยืนยันว่าสารกลุ่มฟี นอลิกและฟลา
โวนอยด์ยงั สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส และงานวิจยั ของ Mohammadi-Motlagh และ คณะ
(2011) ซึ่ งพบว่าเคอร์ เซตินจากหอมแดงมีคุณสมบัติลดการอักเสบ ซึ่ งสอดคล้องกับความสามารถ
ในการยับยั้งไนตริ กออกไซด์ ดังแสดงในตารางที่ 3 ถึงแม้ว่า การสกัดด้วยไอน้ า จะไม่พบปริ มาณ
สารฟี นอลิกรวม และฟลาโวนอยด์ แต่จากการทดลองของ Mnayer, D และคณะ (2014) พบว่าการ
สกัด โดยใช้ ไ อน้ า สามารถให้ น้ า มัน หอมระเหย กลุ่ ม สารประกอบซัล เฟอร์ ได้แ ก่ Dipropyl
disulfide, Dipropyl trisulfide และ methyl propyl trisulfide เป็ นต้น ซึ่ งสารกลุ่มนี้ มีความสามารถใน
การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส ซึ่ งจากงานวิจยั ของ Heuy-Ling (2009) ที่ศึกษาสารประกอบซัลเฟอร์
ด้วยตัวทาละลายต่าง เพื่อเปรี ยบเทียบกันในการยับยั้งกระบวณการสร้างเมลานิ น นอกจากนั้น Lee
DY และคณะ (2012) ยังได้ศึกษา ฤทธิ์ การต้านการอักเสบ ของสารประกอบซัลเฟอร์ ด้วยวิธี Nitric
oxide assay ซึ่ งพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ น้ นั มีความสามารถในการต้านการอักเสบได้ นอกจากนี้
สารประกอบซัลเฟอร์ ยงั มีรายงานว่ามีความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระ Benkeblia.N และคณะ
(2007)

อภิปรายผลการวิจัย
ซึ่ งจากการศึ ก ษาเพื่ อ หาสารละลายและวิ ธี ก ารสกัด ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ ไ ด้ป ริ ม าณ
สารสาคัญและฤทธิ์ ทางชี วภาพสู งสุ ด สามารถสรุ ปได้วา่ การสกัดด้วยซอกห์เลทโดยเอทานอลเป็ น
ตัวทาละลาย ให้ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิ กและฟลาโวนอยด์สูงสุ ดเท่ากัน15.77 มก. GAE/สาร
สกัด 1 กรัม และ 6.60 มก. QE/สารสกัด 1 กรัม ตามลาดับ การสกัดด้วยวิธีการเขย่าโดยใช้น้ าและเอ

ทานอล และวิธีการสกัดแบบซอกห์เลท โดยใช้เอทานอล ให้ฤทธิ์ ออกซิ เดชัน่ สู งสุ ด ที่ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (P≥0.05) ขณะที่การสกัดด้วยซอกห์เลท ให้ฤทธิ์ ยับยั้งไทโรซิ เนสสู งสด เท่ากับ 40.15
มก. KE/สารสกัด 1 กรัม และ 36.57 มก. KE/สารสกัด 1 กรัม เมื่อใช้เอทานอลและน้ า เป็ นตัวทา
ละลายตามลาดับ ส่ วนฤทธิ์ ยับยั้งไนตริ กออกไซด์สูงสุ ด เท่ากับ 90.03% พบในสารสกัดหอมแดงที่
ได้จากการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลทโดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทาละลาย
จากผลการทดลองสามารถสรุ ป ได้ว่า ตัว ท าละลายและวิ ธี ก ารสกัด มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณ
สารสาคัญและฤทธิ์ ทางชี วภาพที่สาคัญทางเครื่ องสาอาง ที่สามารถนาไปพัฒนาในการเตรี ยมสาร
สกัดหอมแดงในเชิ ง อุ ตสาหกรรมต่ อไป เมื่ อสกัดหอมแดงด้วยตัวท าละลายและวิธี ก ารสกัด ที่
เหมาะสม ทาให้สารสกัดหอมแดง มีฤทธิ์ ชี วภาพทางเครื่ องสาอาง ได้แก่ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชัน่ ฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนส และฤทธิ์ ยับยั้งไนตริ กออกไซด์ ซึ่ งสามารถทาให้สารสกัดหอมแดงเป็ น
Multifunction active ingredient ได้ จากเดิมที่สารสกัดหอมแดงนิ ยมนามาใช้ในผลิตภัณฑ์รักษารอย
แดงท่านั้น จากการทดลองนี้สารสกัดหอมแดงสามารถนามาใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม anti-oxidant, antipollution และผลิตภัณฑ์กลุ่ม whitening เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาฤทธิ์ ทางชีวภาพอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในเครื่ องสาอางต่อไป เช่นฤทธิ์ การ
ต้านจุลชีพที่ทาให้เกิดสิ ว ฤทธิ์ ยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรี ยเป็ นต้น
2. ควรศึกษาความเป็ นพิษ และทดสอบการแพ้ในอาสาสมัครเพิม่ เติม
3. ควรศึกษาฤทธิ์ ทางชีวภาพ เพิ่มเติมเมื่อนาสารสกัดจากจากวิธีต่างๆมาผสมกัน เพื่อ
ศึกษาการเสริ มฤทธิ์ ซ่ ึ งกันแหละกัน
4. ควรตรวจเอกลักษณ์ของสารสกัดหอมแดงให้ชดั เจน โดยอาจใช้ HPLC หรื อ GC-MS
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