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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสกัดสารออกฤทธิ์ และทดสอบฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบจากเหงือกปลาหมอ
และทดสอบประสิ ทธิ ภาพการลดอาการสิ วของเจลผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอ สารสกัดจากใบเหงือกปลา
หมอที่สกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ใช้เวลาในการสกัด 24 ชัว่ โมง ให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกสู งที่สุด
เท่ากับ 291.343±0.597 mg GAE/g เมื่ อนาไปทดสอบฤทธิ์ ต้านอักเสบโดยการยับยั้งไนตริ กออกไซด์ได้
ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน การพัฒนาตารับเจลแต้มสิ วที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอร้อยละ 0.1,
0.5 และ 1.0 โดยน้ าหนัก พบว่าทุกสู ตรตารับมีความคงตัวดีเมื่อผ่านการทดสอบด้วยสภาวะเร่ งร้อนสลับเย็น
จานวน 4 รอบ โดยมีค่าความหนื ด สี และความเป็ นกรดด่างไม่เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์เจลไม่ก่อให้เกิดการ
ระคายเคืองต่ออาสาสมัคร การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการลดสิ วและรอยแดงของเจลที่มีสารสกัดเหงือกปลา
หมอพบว่า มี ค่ า เฉลี่ ย การลดลงของสิ วอยู่ที่ 2-3 วัน และการลดรอยแดงอยู่ที่ 3-4 วัน และอาสาสมัครที่
ทดสอบมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เจลผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: สารสกัดเหงือกปลาหมอ/ต้านการอักเสบ/เจลแต้มสิ ว
Abstract
This research was aimed to extract anti-inflammatory activity from Ancanthusilicifolius (AI) and
evaluate efficacy of the anti-acne gel containing this extract. Extraction with 95% ethanol for 24 h
provided the highest phenolic compound of 291.343±0.597 mg GAE/g. Anti-inflammatory determination
in macrophage cell revealed that the AI extract showed slightly lesser nitric oxide inhibition than standard
substance. Development of anti-acne gel containing 0.1%, 0.5% and 1.0% by weight demonstrated high
stability of all gel formulations which minor change of their viscosity, color and pH. The product did not
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cause skin irritation. Anti-acne efficacy test of gel containing 0.5% AI extract could inhibit acne and
edema within 2-3 days and 3-4 days, respectively. Volunteers satisfied the product in very good level.
Keywords: Acanthus ilicifolius extract/anti-infiammatory/anti-acne gel
บทนา
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเลือกใช้เครื่ องสาอางที่
มี ส่วนผสมของผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติ เครื่ องส าอางสมุ นไพรจึ ง ได้รับความนิ ย มจากผูบ้ ริ โภคเพิ่ม มากขึ้ น
เนื่องจากมีความเชื่อว่ามีความปลอดภัยกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์
เหงื อกปลาหมอ ได้รับการยอมรั บในทางการแพทย์แผนไทยมาอย่างยาวนาน มี การใช้ประโยชน์
อย่างหลากหลาย เช่น รักษาโรคผิวหนัง ไขข้ออักเสบและกระดูก ลดอาการบวมของข้อ ใช้เป็ นยาอายุวฒั นะ
(Kanchanapoom et al., 2001) สารสาคัญเหงือกปลาหมอมีสารสาคัญหลายชนิด เช่น acanthicifolin ซึ่ งเป็ น
สารกลุ่มอัลคาลอยด์ เป็ นต้น สารกลุ่มไกลโคไซด์ เช่น lignan glucoside, flavone glycoside (Kanchanapoom
et al., 2001; Singh and Aeri, 2013) และสารประกอบฟี นอลิ กต่างๆ เช่น flavonoids, coumaric acid
(Govindasamy and Arulpriya, 2013) แม้วา่ ที่ผา่ นมาต้นเหงือกปลาหมอจะมีฤทธิ์ ทางชี วภาพที่น่าสนใจแต่ยงั
ไม่มีรายงานการใช้ประโยชน์ในทางเครื่ องสาอาง ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเตรี ยมสารสกัดเหงือก
ปลาหมอที่มีปริ มาณสารประกอบพีนอลิกสู งและให้ฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบเพื่อพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิ ว
ผลงานวิ จ ัย นี้ จะเป็ นแนวทางให้ เ กิ ด การใช้ ส ารออกฤทธิ์ จากสมุ น ไพรเพิ่ ม ขึ้ นในทางอุ ต สาหกรรม
เครื่ องสาอาง ตลอดจนเป็ นการนาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่ นของประเทศ มาใช้ให้เป็ นประโยชน์และเป็ น
การส่ งเสริ มภูมิปัญญาไทยอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเตรี ยม สารสกัดก้านและใบเหงือกปลาหมอโดยวิธีหมักด้วยเอทานอล 95%
2. เพื่อพัฒนาตารับเจลแต้มสิ วที่มีสารสกัดเหงือกปลาหมอ
3. เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิ วเหงือกปลาหมอที่พฒั นาได้
ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทาการสกัดสารสาคัญจากก้านและใบเหงือกปลาหมอโดยวิธี หมักด้วยเอทา
นอล 95%
2. ทดสอบปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและฤทธิ์ ตา้ นอักเสบของสารสกัดเหงือกปลาหมอ
3. พัฒนาตารับเจลแต้มสิ วที่มีสารสกัดเหงือกปลาหมอ
4. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของตารับเจลแต้มสิ วที่มีสารสกัดเหงือกปลาหมอ
5. ทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ โดยวิธี Single Patch Test ในอาสาสมัคร
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6. ประเมินประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิ วที่มีสารสกัดเหงือกปลาหมอในอาสาสมัคร
การทบทวนวรรณกรรม
เหงือกปลาหมอ (Acanthus ilicifolius) เป็ นพืชสมุนไพรไทยที่ได้รับการยอมรับในสรรพคุณมา
อย่างยาวนาน สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ท้ งั ลาต้น ใบ ราก เมล็ด หรื อทั้งต้น ในตาราแพทย์แผนไทยพบว่า
ส่ วนทั้ง 5 ประกอบไปด้วย ต้น ราก ใบ ผล เมล็ด ของเหงือกปลาหมอ ออกฤทธิ์ ต่อตับ ใช้เป็ นยารักษาตับ
อัก เสบเฉี ย บพลัน แก้ต ับ และม้า มโต โรคน้ า เหลื องเสี ย ต่ อมน้ า เหลื องโต แก้ต่ อมทอนซิ ล อัก เสบ โรค
น้ าเหลื องเสี ย แก้โรคคางทูม ใช้เป็ นยาขับพิษร้ อนถอนพิษไข้ แก้ปวดกระเพราะ แก้ไข้ หอบหื ด กระจาย
เลือดคัง่ ฝี ภายในท้อง แก้โรคผิวหนัง และการนามาใช้รักษาริ ดสี ดวงทวาร เป็ นต้น ส่ วนต้นของเหงื อกปลา
หมอนามาตาพอกบริ เวณที่เป็ นเหน็บชา ส่ วนรากใช้แก้อมั พาตและหื ด ขับเสมหะ ลดไข้ เมล็ดใช้พอกฝี ขับ
พยาธิ ในเด็ก ส่ วนใบใช้แก้ไอ ใบของเหงือกปลาหมอใช้ผสมกับพริ กไทยสามารถให้ผลเป็ นยาอายุวฒั นะได้
(Kanchanapoom et al., 2001) เหงื อกปลาหมอนั้นมี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ที่เป็ นดอกสี ม่วง (พบมากทาง
ภาคใต้) และพันธุ์ที่เป็ นดอกสี ขาว (พบมากทางภาคกลางและภาคตะวันออก)
มีรายงานการวิจยั พบว่าราก ใบและก้าน ของเหงือกปลาหมอ ประกอบด้วยสาระสาคัญหลายชนิ ด
โดยเฉพาะ สารประกอบฟี นอลิก เช่ น flavonoid, coumaric acid เป็ นต้น (Govindasamy and Arulpriya,
2013) สารกลุ่มไกลโคไซด์ เช่น Apigenin 7-O-glucuronide, lignan glucoside, flavone glycoside เป็ นต้น
(Kanchanapoom et al., 2001; Singh and Aeri, 2013) สาร 2-benzoxazolinone ซึ่ งมีฤทธิ์ สู งในการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรี ย ์ (Kapil et al., 1994) เป็ นต้น
สารสกัดเหงื อกปลาหมอที่สกัดด้วยเอทานอล เมทานอล คลอโรฟอร์ ม และอะซี โตน มีฤทธิ์ ยับยั้ง
แบคทีเรี ยก่อโรคทางผิวหนัง (Govindasamy and Arulpriya, 2013; Bose and Bose, 2008) สารสกัดเมทานอล
จากใบเหงือกปลาหมอ แสดงฤทธิ์ ต้านการอับเสบโดยยับยั้งการทางานของ COX 1 และ 2 และ 5-LOX และ
ยัง ยับ ยั้ง การสร้ า ง proinflammatory cytokines ชนิ ด TNFα และ IL-6 ในเซลล์ที่ถู ก กระตุ ้นด้วย
lipopolysaccharide (Kumar et al., 2008) สารสกัดจากใบเหงือกปลาหมอยังมีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระเมื่อ
ทดสอบโดยใช้วิธี DPPH, ABTS, FRAP และ TRAP (Kumar et al., 2008) นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าการ
สกัดใบเหงือกปลาหมอด้วยเอทานอล 70% ให้สารสกัดที่มีฤทธิ์ ป้ องกันตับเป็ นพิษจาก CCl4 และสามารถ
กวาดอนุ มูลอิสระต่างๆ ได้แก่ superoxide, hydroxyl, nitric oxide และ lipid peroxide (Babu et al., 2001)
จากข้อมู ลงานวิจยั ดังกล่ าว จึ ง น่ าเชื่ อได้ว่า สารประกอบฟี นอลิ กจากเหงื อกปลาหมอจะให้ฤทธิ์ การต้า น
อักเสบและสามารถพัฒนาเป็ นสารออกฤทธิ์ ในเจลแต้มสิ วได้ ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงใช้เอทานอลเป็ นตัวทา
ละลายในการสกัด สารประกอบฟี นอลิ ก จากก้ า นและใบเหงื อ กปลาหมอเพื่ อ เปรี ยบเที ย บปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกสาหรับคัดเลือกเพื่อนาไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิ วต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมสารสกัดเหงือกปลาหมอ
นาต้นเหงือกปลาหมอสดมาแยกก้านและใบออกจากกัน จากนั้นอบในตูอ้ บโดยใช้อุณหภูมิ 50๐C
อบจนน้ าหนักคงที่ แล้วนาเหงือกปลาหมอส่ วนก้าน และใบมาบดละเอียด แยกแช่ผงใบ และก้าน ของเหงือก
ปลาหมอกับเอทานอล95% ในอัตราส่ วน 1:6 โดยน้ าหนักต่อปริ มาตร ทาการสกัดโดยการหมักแช่ เป็ นเวลา
1, 12, และ 24 ชั่วโมง จากนั้นกรองแยกกากออก นาสารสกัดไประเหยเอทานอลด้วยเครื่ อง rotary
evaporator คานวณหาค่าร้อยละผลผลิต
การหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเหงือกปลาหมอ
นาสารสกัดเหงื อกปลาหมอผสมกับสารละลาย Folin-Ciocalteau reagent (เจือจาง 1:10 ด้วยน้ า
กลัน่ ) เขย่า 1 นาทีแล้วเติมสารละลาย 10% โซเดียมคาร์ บอนเนต (Na2CO3) จากนั้นจึงเติมน้ ากลัน่ ปล่อย
ส่ วนผสมทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาเป็ นเวลา 30 นาที แล้วนามาวัดค่าความดูดกลืนแสง ที่ 765 นาโนเมตร โดยใช้
gallic acid เป็ นสารมาตรฐานแล้วคัดเลือกสารสกัดที่ให้ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกสู งสุ ดไปทดสอบฤทธิ์
ต้านอักเสบโดยทดสอบฤทธิ์ ยับยั้งการสร้ างไนตริ กออกไซด์จากเซลล์มาโครฟาจ และทดสอบการลดรอย
บวมแดงของหูหนูทดลอง ตามวิธีการของ Manosroi et al. (2008)
การพัฒนาเจลแต้ มสิ วผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอ
พัฒนาสู ตรเจลพื้นโดยมีองค์ประกอบของสาร ปรากฏในตารางที่ 1 โดยละลาย disodium EDTA ใน
น้ าจากนั้นโปรยผง Carbopol ลงไปจนพองตัวสมบูรณ์ แล้วเติมกลีเซอรี นและสารกันเสี ย แล้วกวนผสมจน
เข้า กันดี จากนั้นปรั บ pH ให้เท่ า กับ 5.5 แล้ว ท าการทดสอบเนื้ อสั ม ผัส การซึ ม สู่ ผิวและความคงตัว และ
คัดเลือกสู ตรที่ได้รับการยอมรับสู งสุ ดเป็ นสู ตรพื้นสาหรับการผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอในปริ มาณ 0.1,
0.5 และ 1% โดยน้ าหนัก จากนั้นทาการทดสอบความคงตัวของทุกสู ตรด้วยวิธี Heating-Cooling ที่อุณหภูมิ
50 oC และ 4 oC จ านวน 4 รอบ แล้ว วัด ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า งด้ว ย pH meter วัด ค่ า สี ด้ว ยเครื่ อ ง
Spectroprotometer และวัดค่าความหนืดด้วยเครื่ อง viscometer ที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทดสอบ
ตารางที่ 1 สู ตรตารับเจลพื้น
ส่ วน องค์ ประกอบ
A

B
C

D

Water
Disoduim EDTA
Glycerin
Carbopol UT 21
Water
Potassium hydroxide
Liquid Germall Plus®
Phenoxyethanol

ปริมาณ (ร้ อยละนา้ หนักต่ อน้าหนัก)
95.4
0.10
1.00
0.70
2.00
qs. to pH 5.5
0.4
0.4
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การทดสอบการระคายเคืองของเจลแต้ มสิ วทีม่ ีสารสกัดเหงือกปลาหมอ
ทาการทดสอบการระคายเคือง ด้วยวิธีแบบปิ ด (closed patch test) ในอาสาสมัครหญิงจานวน 10
คน ใช้แผ่นแปะ Finn Chamber 8 มิลลิลิตรปิ ดผิวหนังบริ เวณท้องแขนด้านใน เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แปลผล
และบันทึกผลการทดลอง โดยอาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับสารทดสอบจานวน 5 ตัวอย่าง ปริ มาตรสาร
ตัวอย่างละ 20 ไมโครลิตร ได้แก่
1. สารละลาย 0.5% Sodium Lauryl Sulfate ในน้ า เป็ นตัวควบคุมเชิงบวก
2. น้ าเปล่าเป็ นตัวควบคุมเชิงลบ
3. สารสกัดเหงือกปลาหมอ 0.5%
4. เจลพื้น
5. เจลผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอ 0.5%
ประเมินผิวหนังของอาสาสมัครและการแปลผลการทดสอบโดยอ่านผลหลังจากลอกแผ่นทดสอบ
ออก 30 นาที ถ้าบริ เวณที่ทดสอบไม่เกิดปฏิกิริยา ถื อว่าสิ้ นสุ ดการวิจยั และให้ซักถามอาการอาสาสมัครอีก
ครั้งเพื่อยืนยันผล ถ้าอาสาสมัครพบว่ามี ปฏิ กิริยาเกิ ดขึ้นให้กลับมาอ่านผลอีกครั้ งจนกว่าผิวหนังจะกลับสู่
สภาพปกติ การให้คะแนนระคายเคือง ภายหลังการทดสอบผลิตภัณฑ์ดงั ตารางที่ 2 (เมทินี ธาดานุกูลวัฒนา,
2554) จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาคานวณเป็ นค่าเฉลี่ยของดัชนีความระคายเคือง(Mean Iritation Index: M.I.I)
ตารางที่ 2 อาการที่เกิดบนผิวหนังบริ เวณที่ทดสอบและคะแนนความระคายเคือง
คาอ้างอิง
อาการที่พบ
คะแนนความระคายเคือง
ไม่แสดงการระคายเคือง ไม่มีรอยแดงบวม
0
สงสัย
มีรอยแดงบวมเพียงเล็กน้อย
0.5
(ยากแก่การมองเห็น)
เล็กน้อย
มีรอยแดงไม่มีตุ่มใส
1
ชัดเจน
มีรอยแดงบวมจัดเจน
2
ชัดเจนมาก
มีรอยแดงบวมจัดเจนมาก (ทัว่ บริ เวณ)
3
มีนยั สาคัญ
มีรอยแดงบวมจัดเจนมาก
4
(ขยายออกนอกบริ เวณ)
การทดสอบประสิ ทธิภาพการยับยั้งสิ ว
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งสิ วในอาสาสมัครเพศหญิง จานวน 10 คนช่ วงอายุ 18–30 ปี ที่มี
สภาวะเป็ นสิ วบวมแดงแต่ไม่มีโรคผิวหนังชนิ ดอื่น ทาการกรอกหนังสื อยินยอมเข้าร่ วมการทดสอบ โดยทา
การทดลองแบบสุ่ ม อาสาสมัครได้รับผลิตภัณฑ์เป็ น 2 หลอด คือ เจลพื้น และเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัด
เหงื อกปลาหมอ โดยที่อาสาสมัครไม่ทราบชนิ ดของผลิตภัณฑ์ และให้อาสาสมัครใช้แต้มสิ วแบบสุ่ ม เป็ น
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เวลา 1 เดือน ทาการประเมินผลการทดสอบ ทุก 7 วันโดยถ่ายภาพและพิจารณาการลดรอยแดงจากสิ วและ
ระยะเวลาที่สิวหายบวม
การทดสอบความพึงพอใจด้ วยแบบสอบถามในอาสาสมัครทีใ่ ช้ ผลิตภัณฑ์
หลังจากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการลดรอยแดงจากสิ ว ให้อาสาสมัครทั้ง 10 คน ทาแบบสอบถาม
โดยประเมินความพึงพอใจ ในปั จจัยต่างๆของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ สี กลิ่ น เนื้ อสัมผัส การซึ มผ่านเข้าสู่ ผิวและ
ความพึงพอใจรวมโดยคะแนนประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็ น5 ระดับดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง น้อยสุ ด
คะแนน 2 หมายถึง น้อย
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง มาก
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
จากนั้นนาคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยนาคะแนนทั้งหมดมาบวกกัน/จานวนอาสาสมัคร
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การสกัดสารออกฤทธิ์
การทดลองนี้ เตรี ยมสารสกัดโดยหมักแช่ตวั อย่างกับตัวทาละลาย หลังจากระเหยตัวทาละลายสาร
สกัดเหงือกปลาหมอที่ได้มีลกั ษณะข้นและเหนี ยวแต่มีสีแตกต่างกันดังนี้ คือ สารสกัดก้าน ระยะเวลาสกัด 1
ชัว่ โมงมีสีเขียวอ่อน สารสกัดก้าน ระยะเวลาการสกัด 12 ชัว่ โมง และ 24 ชัว่ โมง รวมทั้งสารสกัดจากใบที่มี
ระยะเวลาการสกัด 1 ชัว่ โมง และ 12 ชัว่ โมง จะมีสีเขียวคล้ายกัน ส่ วนสารสกัดจากใบที่ระยะเวลาสกัด 24
ชัว่ โมง ได้สารสกัดที่มีสีเขียวเข้ม เมื่อคานวณร้อยละผลผลิตของสารสกัด ก้านและใบที่เวลาต่างๆ มีค่าดัง
ตารางที่ 3 โดยใบให้ปริ มาณผลผลิตอยูใ่ นช่วง 0.970-1.067 % ซึ่ งสู งกว่าก้านเล็กน้อย อย่างไรก็ตามพบว่ายัง
น้อยกว่ารายงานวิจยั ก่อนหน้าซึ่ งเตรี ยมสารสกัดใบเหงื อกปลาหมอด้วยเอทานอล 70% สกัดด้วย soxhlet
เป็ นเวลา 8 ชม. ให้ปริ มาณผลผลิต 8.8% (Babu et al., 2001)
ตารางที่ 3 ร้อยละผลผลิตสารสกัดใบและก้านเหงือกปลาหมอ
ส่ วนของพืช
ช่วงเวลาสกัด (ชัว่ โมง)
ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลผลิต
1
0.393±0.126
ก้าน
12
0.423±0.133
24
0.907±0.184
1
1.067±0.257
ใบ
12
0.970±0.330
24
0.977±0.100
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ปริมาณสารประกอบฟิ นอลิกและฤทธิ์ต้านการอักเสบ
จากผลการทดลองในตารางที่ 4 พบว่าการหาปริ มาณฟิ นอลิ กของสารสกัดใบเหงื อกปลาหมอ มี
ปริ มาณมากที่สุดในช่ วงเวลา 24 ชั่วโมง 291.343±0.597mg GAE/gในขณะที่กา้ นของเหงื อกปลาหมอมี
ปริ มาณฟิ นอลิกมากที่สุดในช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง 219.203±3.134 mg GAE/g แสดงให้เห็นว่า ใบของเหงือก
ปลาหมอ จะได้ปริ มาณฟิ นอลิก เพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ตามช่วงเวลาที่เพิ่มและได้ปริ มาณมากที่สุดที่ช่วงเวลา 24
ชัว่ โมง ในขณะที่กา้ นจะได้ปริ มาณฟิ นอลิกมากที่สุดช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง และจะลดลงเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ้น ผล
การศึกษาการยับยั้งไนตริ กออกไซด์ในเซลล์เม็ดเลื อกขาวพบว่า สารสกัดใบเหงื อกปลาหมอให้ฤทธิ์ ยับยั้ง
น้อยกว่าไตรแอมซิ โนโลนอะซี โนไนด์ซ่ ึ งเป็ นสารมาตรฐาน 1.26 เท่า และสามารถยับยั้งการบวมแดงของใบ
หูหนูทดลองได้ภายใน 30 นาที
สารประกอบฟี นอลิกที่สาคัญที่พบในเหงือกปลาหมอคือสารกลุ่ม flavone และ lignan (Singh and
Aeri, 2013) โดยสารเหล่านี้ อยูใ่ นรู ปไกลโคไซด์ เช่น methylapigenin 7-O-glucuronide, lignan glucoside,
flavone glycoside และ phenylethanoid glycosides เป็ นต้น และนอกจากนั้นยังพบสารประกอบฟี นอลิกกลุ่ม
phenolic acid เช่น courmaric acid (Kanchanapoom et al., 2001; Singh and Aeri, 2013) สารเหล่านี้ แสดง
ฤทธิ์ สาคัญทางชีวภาพต่างๆ ได้แก่ ฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบ (Kumar et al., 2008) ฤทธิ์ ยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรี ยและ
เชื้อรา (Govindasamy and Arulpriya, 2013; Bose and Bose, 2008) ฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระ (Babu et al., 2001)
และยับยั้งเนื้องอก (Babu et al., 2002) โดยคาดว่าสารประกอบฟี นอลิกที่เป็ นองค์ประกอบในเหงือกปลา
หมอน่าจะเป็ นสารกลุ่ม flavone และ lignan ซึ่ งรวมอยูก่ บั โมเลกุลของน้ าตาลในรู ปไกลโคไซค์
ตารางที่ 4ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกของสารสกัดใบและก้านเหงือกปลาหมอ
ปริ มาณสารฟี นอลิก (mg GAE/g)
ช่วงเวลาสกัด (ชม.)
ใบ
ก้าน
1
188.524±5.008
219.203±3.134
12
224.080±7.371
200.300±0.782
24
291.343±0.597
171.144±0.796
การพัฒนาเจลแต้ มสิ วผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอ
ได้พฒั นาสู ตรเจลพื้น จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้ อเจลมีใส มีฟองอากาศเล็กน้อย เนื้ อเจลสัมผัสนุ่ ม ซึ ม
เข้าสู่ ผิวได้ง่าย และมีความหนื ดเหมาะสม ค่าความเป็ นกรด-ด่างเท่ากับ 5.5 ตารับเจลพื้น ผ่านการทดสอบ
ความคงตัว คือการปั่ นเหวี่ยงที่ 5,000 รอบ ต่อนาที เป็ นเวลา 20 นาที โดยไม่แยกชั้น จึงได้คดั เลือกสาหรับ
เป็ นเจลพื้นสาหรับการผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอในปริ มาณ 0.1%, 0.5% และ 1.0 % ดังภาพที่ 1 ผลการ
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พัฒนาสู ตรเจล ผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอ ได้เจลที่มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง เท่ากับ 5.5 ทุกสู ตรมีสีเขียวเข้ม
ขึ้นตามปริ มาณของสารสกัดที่ใส่

เจลพืน้

สารสกัด 0.1%

สารสกัด 0.5%

สารสกัด 1%

ภาพที่ 1 ตารับเจลที่มีสารสกัดเหงือกปลาหมอ
การทดสอบความคงตัวของตารับเจลทีม่ ีสารสกัดเหงือกปลาหมอ
การทดสอบความคงตัวของตารับเจลผสมสารสกัดเหงือกปลาหมดโดยใช้สภาวะเร่ งร้อนสลับเย็นที่
อุณหภูมิ 45 oCและ 4oC จานวน 4 รอบ แล้วเปรี ยบเทียบความหนื ด สี และค่า pH ของผลิตภัณฑ์ พบว่าความ
หนืดของเจลใส่ สารสกัดมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อผ่านสภาวะเร่ ง และปริ มาณสารสกัดเหงือกปลาหมอที่
เพิ่มขึ้นทาให้ความหนืดมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาลักษณะสัมผัสแล้วพบว่าเจลก่อน
และหลังการทดสอบด้วยสภาวะเร่ งให้ลกั ษณะสัมผัสไม่ต่างกัน
ผลการวัดสี ของเจล พบว่าการผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอทาให้เจลมีสีเขียวเข้มขึ้นแปรผันตรงกับ
ปริ มาณสารสกัด สังเกตได้จากค่า L* ลดลงตามปริ มาณสารสกัดที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่า h ซึ่ งบ่งบอกเฉดสี
ของเจลเปลี่ยนแปลงไปอยูท่ ี่เฉดสี เขียวคือมีค่าประมาณ 101 และค่า C ซึ่งบอกความสดของสี มีค่าเพิ่มขึ้นมาก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสู ตรพื้นนัน่ คือเจลมีสีเขียวเมื่อเทียบกับสู ตรพื้น แต่ค่า C ลดลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มปริ มาณ
สารสกัด นัน่ คือเมื่อปริ มาณสารสกัดทาให้เจลมีสีเขียวเข้มขึ้นความจัดจ้านของสี จึงมีแนวโน้มลดลง เมื่อเจ
ลผ่านสภาวะเร่ งพบว่า ทุ กสู ตรตารั บค่า L* มี แนวโน้มเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย แสดงให้เห็ นว่าสี ของเจลจางลง
เล็กน้อย ในขณะที่ค่า h ลดจาก 101 ลงมาอยูท่ ี่ประมาณ 72-98 นัน่ คือเฉดสี เขียวจางลง
ผลการวัดค่า pH ของเจลเมื่อผ่านสภาวะเร่ ง พบว่าทุกสู ตรตารับเจลคือสู ตรพื้น และสู ตรที่ผสมสาร
สกัดเหงือกปลาหมอ 0.1% 0.5% และ 1.0% มีความคงตัวของ pH ตลอดระยะเวลาการทดสอบในสภาวะเร่ ง
คือมีค่าประมาณ 5.5
การทดสอบประสิ ทธิภาพเจลแต้ มสิ ว
ผลการทดสอบการระคายเคืองโดยวิธี closed patch test พบว่าอาสาสมัครจานวน 2 คน เกิดรอย
บวมแดงในสารควบคุมเชิงบวก คือ 0.5% SLS โดยมีค่า M.I.I คือ 0.4 ในขณะที่สารควบคุมเชิ งลบ คือ
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น้ าเปล่า สารสกัดเหงือกปลาหมอ เจลพื้น และเจลผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอ ไม่เกิดการระคายเคือง ทาให้
ค่า M.I.I เท่ากับศูนย์ จากผลการทดสอบจะเห็ นว่าสารสกัดเหงื อกปลาหมอรวมทั้งสู ตรตารับเจลมี ความ
ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผูบ้ ริ โภค
จากผลการทดลองประสิ ทธิ ภาพการลดสิ วในอาสาสมัครจานวน 10 คนพบว่าเจลผสมสารสกัด
สามารถทาให้ สิ วลดได้ ในช่วงเวลา 2-3 วัน และเจลไม่มีผลต่อการยุบของสิ วในอาสาสมัคร 2 คน ดังแสดง
ในตาราง 5 ในขณะที่เจลพื้นไม่มีผลต่อการลดสิ วในอาสาสมัคร ผลการลดรอยแดงในอาสาสมัครพบว่าเจล
ผสมสารสกัดสามารถลดการอักเสบบวมแดงได้ในช่ วง 3-4 แต่ ไม่มีผลในอาสาสมัคร 2 คน ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องมาจากสภาพร่ างกายของอาสาสมัครแต่ละคนที่ต่างกันจึงตอบสนองต่อประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณฑ์
ต่างกัน
หลังการทดสอบประสิ ทธิ ผลของอาสาสมัครจนครบ 4 สัปดาห์ ได้ให้อาสาสมัครประเมินความพึง
พอใจของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ จลเหงื อ กปลาหมอพบว่ า คุ ณ สมบัติ ซึ ม สู่ ผิ ว เนื้ อ สั ม ผัส และสี ข องผลิ ต ภัณ ฑ์
ประสิ ทธิ ภาพการยับยังสิ ว รวมทั้งความพึงพอใจโดยรวม ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดี ในส่ วนของความ
เหนอะหนะขณะใช้ และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อเจลผสมสารสกัดเหงือกปลาหมอ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลีย่
การซึ มเข้าสู่ ผวิ
4.30
ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์
4.10
ความเหนอะหนะขณะใช้
3.70
สี ของผลิตภัณฑ์
4.40
กลิ่นของผลิตภัณฑ์
3.50
ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งสิ ว
4.54
ความพึงพอใจโดยรวม
4.85
สรุ ปผลการวิจัย
สารสกัดใบเหงื อกปลาหมอเมื่อสกัดด้วยเอทานอล 95% โดยใช้ระยะเวลาการสกัด 1, 12 และ 24
ชม. ให้ปริ มาณผลผลิตไม่ต่างกันคือมีค่าระหว่างร้อยละ 0.97-1.07 และมีปริ มาณสู งกว่าสารสกัดก้านเหงือก
ปลาหมอซึ่ งพบว่ามีปริ มาณผลผลิตอยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.39-0.91 และพบว่าสารสกัดใบที่ใช้เวลาสกัด 24 ชม.
ให้ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกสู งสุ ด คือ 291.34±0.59 mg GAE/g การทดสอบฤทธิ์ ต้านการอักเสบพบว่า
สารสกัดใบเหงือกปลาหมอมีฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง เมื่อนาสารสกัดใบ
เหงื อกปลาหมอผสมในตารับเจลแต้มสิ วพบว่าได้เจลสี เขียวมีความคงตัวดี ผ่านการทดสอบด้วยสภาวะเร่ ง
ร้อนสลับเย็นมีค่า pH สี และความหนื ดไม่เปลี่ ยนแปลงมากนัก ตารับเจลสามารถช่ วยให้สิวลดลงได้เฉลี่ ย
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ภายใน 2.3 วัน และลดรอยแดงจากสิ ว ได้เ ฉลี่ ย ภายใน 3.6 วัน และได้รั บ ความพึ ง พอใจโดยรวมจาก
อาสาสมัครอยู่ในระดับดี มากคือ 4.85 คะแนน อย่างไรก็ตามผลจากการทดลองนี้ ใช้อาสาสมัครเพียงแค่ 10
คน จึงมีขอ้ เสนอแนะจากผูว้ ิจยั ควรเพิ่มจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างให้มากกว่านี้ เพื่อให้ผลการทดลองมี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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