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คํานํา  

 
บัวบกเปนสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายหลายประการ ปจจุบันบัวบกเปนหนึ่งใน

สมุนไพรท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดใหการสนับสนุนเพ่ือใชในโรงพยาบาลและการแพทยแผนไทย ใน
จังหวัดอุบลราชธานี เขตหมูบานโนนสวาง อําเภอวารินชําราบ มีการปลูกบัวบกเปนอาชีพหลัก สวนใหญ
จําหนายเพ่ือการบริโภค การนําบัวบกท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดังกลาวมาใชทางยาและเครื่องสําอางนับเปนการ
เพ่ิมมูลคาและการใชประโยชนพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย ดังนั้นโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง 
“การพัฒนาผลิตภัณฑบัวบกเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมบัวบก จังหวัดอุบลราชธานี”  จึงเปนการบูรณา
การความรูดานพืชสมุนไพรท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินกับงานวิจัยโดยใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรเพ่ือการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การพัฒนาสูตรตํารับ การวิเคราะหสารสําคัญในวัตถุดิบสมุนไพรและใน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคและบุคลากรทางการแพทยวาไดรับยาสมุนไพรท่ี
มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเม่ือใช  

โครงงานดังกลาว ประสบความสําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และคณะเภสัชศาสตร ท่ีสนับสนุนงบประมาณจากโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2558 ทําใหโครงการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอขอบคุณบุคลากรหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีไดใหความกรุณาชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานในทุก ๆ หองปฏิบัติการและหองปฏิบัติการภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีใหความอนุเคราะห
ใชเครื่องวัด Tensile ของแผนฟลม  
 

 

 

         คณะผูวิจัย 

                      ตุลาคม 2558 
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 หลักการและเหตุผล 
บัวบกเปนสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายหลายประการ อาทิ ฤทธิ์ในการรักษาแผล 

ฤทธิ์ตานการอักเสบ ฤทธิ์แกอาการคันและแพ ฤทธิ์ตานไวรัส Herpes Simplex ชวยในการรักษาแผล
ในกระเพาะอาหารและชองปาก และชวยเพ่ิมความจํา เปนตน ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุน
การใชสมุนไพรในระบบสาธารณสุข ซ่ึงบัวบกเปนหนึ่งในสมุนไพรท่ีกระทรวงไดใหการสนับสนุนใหใชใน
โรงพยาบาลและการแพทยแผนไทย ในเขตหมูบานโนนสวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มี
การปลูกบัวบกเปนอาชีพหลัก สวนใหญจําหนายเพ่ือการบริโภค การนําบัวบกท่ีปลูกในพ้ืนท่ีดังกลาวมา
ใชทางยาและเครื่องสําอางนับเปนการเพ่ิมมูลคาและการใชประโยชนพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย 
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกลเคียงมีการผลิตยาสมุนไพรเพ่ือใชในโรงพยาบาล
และจําหนายท่ัวไป ซ่ึงการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลมีขอจํากัดในเรื่องการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพร การพัฒนาสูตรตํารับ การควบคุมคุณภาพระหวางการผลิต การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป และการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ ซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการวิเคราะหสารสําคัญใน
วัตถุดิบสมุนไพรและในผลิตภัณฑสําเร็จรูป การวิเคราะหดังกลาวจําเปนตองใชเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ี
ทันสมัยตลอดจนเทคนิคการวิเคราะหท่ีใหความถูกตองแมนยํา บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานดานการผลิตยา
ตองมีความรูและทักษะดานการผลิตและการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต เพ่ือสรางความ
ม่ันใจใหกับผูบริโภคและบุคลากรทางการแพทยวาไดรับยาสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยเม่ือใช 
ดังนั้นสรางองคความรูและถายทอดทักษะดานการผลิตและการควบคุมคุณภาพใหกับบุคลากรจึงเปนสิ่ง
สําคัญ เปนการสรางเครือขายความรูระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอกใหมีความรวมมือ
อยางกวางขวางมากข้ึน 

 วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางบัวบกจากแหลงเพาะปลูกจังหวัดอุบลราชธานี 
2. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางจาก

สมุนไพรแกเภสัชกร/บุคลากรท่ีเก่ียวของกับดานการผลิตยาในโรงพยาบาล/สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 กลุมเปาหมาย : เภสัชกร นักศึกษาเภสัชศาสตร ผูสนใจท่ัวไป 
 คุณสมบัติของผูรวมโครงการ 

เภสัชกร/บุคลากรดานการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาล/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีษะเกษ และอํานาจเจริญ 

 จํานวนผูรวมโครงการ  30  คน 
 พ้ืนท่ี / กลุมเปาหมายท่ีศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ผลผลิตของงานท่ีจะสงมอบ : ผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรในงานประชุมระดับชาติ 
 แผนการดําเนินงาน (ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินโครงการฯ) 

1. สํารวจแหลงเพาะปลูกและจําหนายบัวบก ในเขตหมูบานโนนสวาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยการสัมภาษณเกษตรกรท่ีปลูกบัวบกในหัวขอ วิธีการปลูก ระยะเก็บเก่ียว 
ราคา เปนตน 



โครงก
ารท

ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

ม ประจ
ำปี 25

58

คณะเภ
สัชศาสตร์ ม

หาวิท
ยาล

ัยอุบลราช
ธาน

ี

5 

 

2. เตรียมตัวอยางบัวบกสดท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรหมูบานโนนสวางใหอยูในรูปผงแหงและสารสกัด
หยาบ โดยลางทําความสะอาดตนสดบัวบก ตัดสวนรากออกใชเฉพาะสวนท่ีอยูเหนือดิน ผึ่งแดด

ใหสะเด็ดน้ํา อบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 50 °C โดยใชตูอบบดและลดขนาดบัวบกแหง โดยใชเครื่อง
ลดขนาด คัดขนาดเพ่ือใหผงบัวบกแหงมีขนาดสมํ่าเสมอ โดยใชแรงขนาด 60 mesh จากนั้น
สกัดสารสําคัญโดยใช ethanol 80% และทําใหสารสกัดเขมขนข้ึนโดยใช rotary evaporator 

3. ทดสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะห asiaticoside โดยวิธี HPLC เชน accuracy, 
precision เปนตน  

4. ทดสอบการเตรียมผลิตภัณฑบัวบกรูปแบบตาง ๆ เชนแคปซูลบัวบกและมาสกพอกหนาชนิด
ลอกออก ซ่ึงมีวิธีการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑแตละประเภทดังนี้ 
การผลิตและควบคุมคุณภาพแคปซูลบัวบก 
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดยตรวจสอบ 

1. ความชื้นของผงแหงบัวบกไมใหเกิน 10% โดยใชเครื่องวัดปริมาณความชื้น  
2. ความหนาแนนของผงบัวบก โดยใชเครื่องวัดความหนาแนน 
3. ความสามารถในการไหลของผงบัวบก 
4. ปริมาณเชื้อในผงแหง โดยวิธีทางจุลชีววิทยา 
5. วิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญไดแก asiaticoside ในผงแหงบัวบก โดยวิธี HPLC 

การทดสอบการผลิต: นําผงแหงบัวบกท่ีผานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบแลวบรรจุในแคปซูล
เบอร 0 โดยใชเครื่องบรรจุแคปซูลก่ึงอัตโนมัติ 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จรูปของแคปซูลบัวบกโดยตรวจสอบ 

1. ความแปรปรวนของน้ําหนักแคปซูล 
2. ความสามารถในการแตกตัว 

การผลิตและควบคุมคุณภาพเจลบัวบก 
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดย: วิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญไดแก asiaticoside ในสารสกัด
หยาบบัวบก โดยวิธี HPLC 
การทดสอบการผลิต: เตรียมเจลชนิดน้ําโดยใชสารสกัดหยาบบัวบก โดยใช polymer ชนดิท่ี
ชอบน้ําเปนสารกอเจล มีสารเพ่ิมความชุมชื้น สารกันเสียและสารเพ่ิมความคงตัวเปน
องคประกอบในตํารับ 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จรูปเจลบัวบกโดยการทดสอบ 

1. ความเปนกรดดาง 
2. ความหนืด 
3. ปริมาณสารสําคัญในเจลบัวบก 

การผลิตและควบคุมคุณภาพมาสกพอกหนาชนิดลอกออกท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบก 
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบโดย: วิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญไดแก asiaticoside ในสาร

สกัดหยาบบัวบก โดยวิธี HPLC 
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การทดสอบการผลิต: เตรียมมาสกพอกหนาชนิดลอกออกท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบก ใช 
Polyvinyl alcohol เปนองคประกอบหลัก ผลิตโดยวิธี Film casting และมีสารเพ่ิมความ
ยืดหยุนของฟลม สารกันเสีย สารเพ่ิมความคงตัวเปนองคประกอบในตํารับ 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จรูปมาสกพอกหนาชนิดลอกออกท่ีมีสวนผสมของสารสกัด
บัวบกโดยการทดสอบ 

1. ความเปนกรดดาง 
2. ความหนาของแผนฟลม 
3. ความยืดหยุนและความแข็งแรงของฟลม 
4. อัตราเร็วในการแหง 
5. ปริมาณสารสําคัญในแผนมาสก 

5. ถายทอดเทคนิคการเตรียมผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางบัวบก แก เภสัชกร/บุคลากรท่ี
เก่ียวของกับการผลิตยาในโรงพยาบาล ณ คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 

 
 กําหนดการจัดอบรม/สัมมนา (ถามี) 

1. นํานักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปท่ี 5 ท่ีทําสารนิพนธเรื่องการผลิตและควบคุมคุณภาพแคปซูล
บัวบก และเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑมาสกหนาแบบลอกออกท่ีผสมสารสกัดบัวบก นําเสนอ
ผลงานวิจัยแบบปากเปลาและแบบโปสเตอร ในงานประชุมวิชาการ  The 7th Annual 
Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and 
Opportunities of Pharmacy Profession in Post-Millennium Development 
Agenda” ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในระหวางวันท่ี 7-8 มีนาคม 2558 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตแคปซูลจากผงบัวบกและเจลจากสารสกัดบัวบก ในวันท่ี 5 
กันยายน 2558 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
ผูสนใจเขารวมอบรมการเตรียมผลิตภัณฑจํานวน 45 คน ผลความสําเร็จของการจัดอบรม 
แสดงดังตารางตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หนวย คาเปาหมาย คาท่ีทําได 

จํานวนผูรวมโครงการ คน 30 45 
ความพึงพอใจของผูรวมโครงการ รอยละ 90 95 
ผูรวมโครงการท่ีนําความรูไปใช
ประโยชน 

รอยละ 80 90 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน เดือน 12 12 
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 ตัวชี้วัดตามเกณฑประกันคุณภาพ 

แผนการบูรณาการกับ 
การเรียนการสอน 

ลักษณะการบูรณาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

วิชา สารนิพนธ 
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต 
นักศึกษาช้ันปท่ี 5 

การมอบหมายงานใหนักศึกษา
ทําโครงการจากปญหาของการ
ใหบริการวิชาการ 

จํานวนโครงการสารนิพนธของ
นักศึกษาท่ีไดจากการบริการ
วิชาการจํานวน 2 โครงการ 

แผนการบูรณาการกับการวิจัย ลักษณะการบูรณาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
มาสกพอกหนาชนิดลอกออกท่ีมี
สวนผสมของสารสกัดบัวบก 
ดําเนินการวิจัยเม่ือป 2556-
2557 
แหลงงบประมาณจากทุนวิจัย
เพ่ือสงเสริมสมรรถนะหลักและ
การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การนําองคความรูจากการวิจัย
ถายทอดสูกลุมเปาหมายท่ีเขา
รวมโครงการ   

รอยละของผูรวมโครงการ
สามารถนําความรูไปใช
ประโยชน 

 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

1.1 หมวดคาตอบแทน  รวม   10,000 บาท (วงเงินรวมไมเกินรอยละ 30 ของงบประมาณท่ีเสนอ) 
- คาตอบแทนวิทยากร สําหรับขาราชการ อัตรา 600 บาท/ชั่วโมง/คน วันละ 5 ชม. จํานวน 3 
คน 
- คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ วันราชการ  อัตรา 50 บาท/ชม. วันละ 4 ชม. จน. 5 วัน  

1.2 คาใชสอย   รวม 40,000 บาท 
   - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ = 6,100 บาท 
 - คายานพาหนะเบิกจายตามจริง ตามสิทธิ์ = 5,060 บาท 
 - คาท่ีพักเหมาจาย 800 บาท หรือเบิกจายตามจริง ตามสิทธิ์ = 800 บาท 
 - คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/คน/วัน (ตองมากกวา 12 ชม.) = 240 บาท 
     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  25 บาท/คน/ม้ือ (2 ม้ือ) จํานวน 30 คน = 1,500 บาท 
     - คาอาหารกลางวัน 80 บาท/คน/ม้ือ จํานวน 30 คน =2,400 บาท 
     - คาน้ํามันเชื้อเพลิง = 3,000 บาท 
     - คาจางเหมาบริการ  = 27,000 บาท 

- คาจางเหมาใชเครื่อง PXRD อัตรา 500 บาท/ตัวอยาง จํานวน 15 ตัวอยาง = 7,500 บาท 
- คาจางเหมาใชเครื่อง SEM อัตรา 500 บาท/ตัวอยาง จํานวน 15 ตัวอยาง = 7,500 บาท 
- คาจางเหมาตรวจหาเชื้อกอโรคในบัวบกอัตรา 3,000 บาท/เชื้อ จน. 4 เชื้อ = 12,000 บาท 

1.3 คาวัสดุ   รวม 50,000 บาท 
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- คาวัสดุสํานักงาน 5,000 บาท 
- คาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ 3,000 บาท 
- คาวัสดุฝก  ใหเบิกจายตามจริง ท้ังนี้ตองแจกแจงรายละเอียดตอหนวย 

•บัวบกสด 50 บาท/กิโลกรัม จํานวน 100 กิโลกรัม 
•แอลกอฮอล 95% 3,000 บาท/แกลลอน 
•สารมาตรฐาน asiaticoside 10,000 บาท 
•ตัวทําละลายอินทรียสําหรับวิเคราะหสารสําคัญในบัวบก 15,000 บาท 
•พอลิเมอรท่ีใชเตรียมเจลและมาสกพอกหนาชนิดลอกออก 9,000 บาท 

              รวมงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ทุกรายการถัวเฉลี่ยได 
 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เปนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจแกพืชสมุนไพร จากการนํามาใชในเชิงพาณิชย 
2. เภสัชกรหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการผลิตยาในโรงพยาบาล/สถาบันการศึกษามีความรูดาน

เทคโนโลยีเภสัชกรรม การผลิตและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑยา 
เครื่องสําอางจากสมุนไพร สามารถนําไปประยุกตใชในงานประจําได 

3. เปนการประชาสัมพันธหนวยผลิตยาสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ผลการดําเนินงาน  
การดําเนินงานเปนลักษณะโครงการวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังนั้นผลการดําเนินงานจึงเปนลักษณะของงานวิจัย จึงขอรายงานในหัวขอตามลําดับตอไปนี้ 
 

1 บทนํา 

ปจจุบันกระแสความนิยมใชสมุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพและความงามมีมากข้ึน ซ่ึงบัวบกเปน
หนึ่งในสมุนไพรท่ีกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนใหใชในโรงพยาบาลและการแพทยแผนไทย นอกจากนี้
บัวบกเปนสมุนไพรท่ีบรรจุอยูใน WHO monograph และเภสัชตํารับของหลายประเทศ บัวบกมีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Centella asiatica (Linn.) Urban จัดอยูในวงศ Umbelliferae เปนพืชลมลุก ลําตนเลื้อยคลานไป
ตามพ้ืนดิน ใบและรากงอกตามขอของลําตน ใบเปนใบเดี่ยว คลายรูปไต ขอบใบหยัก กานใบยาว 
สามารถพบท่ัวไปในเขตรอนและอบอุน ข้ึนไดดีในท่ีชุมชื้น ท้ังท่ีโลงแจง มีแสงรําไรและในท่ีรม บัวบก
เปนท้ังพืชสมุนไพรและผักพ้ืนบานท่ีมีการใชมาตั้งแตอดีต ซ่ึงมีสารสําคัญเปนสารในกลุมไตรเทอรป
นอยด (Triterpenoids) หลายชนิด เชน กรดเอเชียติก (Asiatic acid) สารเอเชียติโคไซด (Asiaticoside) และสาร
แมดิแคสโซไซด (Madecassoside) ซ่ึงท่ีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ เชน ฤทธิ์ในการสมานแผล ฤทธิ์
ตานการอักเสบ ฤทธิ์แกอาการคันและแพ ฤทธิ์ตานไวรัส  Herpes Simplex ชวยในการรักษาแผลใน
กระเพาะอาหารและชองปาก และชวยเพ่ิมความจํา ใบบัวบกมีสารสําคัญหลายชนิดท่ีมีฤทธิ์ตานการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซ่ึงลดการเสื่อมของเซลลรางกายได นอกจากนี้ยังพบวาสารสําคัญท่ีไดจาก
บัวบกเรงการสรางคลอลาเจนท่ีเปนโครงสรางของผิว โดยเพ่ิมความชุมชื้นแกผิวหนังและลดริ้วรอยบน
ใบหนาได 

จากขอมูลดังกลาวจะพบวาบัวบกเปนสมุนไพรท่ีมีประโยชนในดานการแพทยมากมาย จึงทําให
ในปจจุบันมีการพัฒนาตํารับบัวบกออกจําหนายเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร นั่นคือการนํามาเตรียมเปน
ผลิตภัณฑในรูปแบบแคปซูลบัวบกแหง อยางไรก็ตามผลิตภัณฑแคปซูลบัวบกแหงนั้นยังมีขอจํากัดใน
เรื่องการศึกษาการวิเคราะหปริมาณสารสําคัญในการออกฤทธิ์ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
ความคงตัว นอกจากนี้บัวบกยังเปนสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑเวชสําอางและเครื่องสําอาง เชน มาสก
พอกหนา การมาสกหนามีมาตั้งแตสมัยโบราณกาล (Wilkinson & Moore, 1982) และกําลังไดรับความนิยม
อยางแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากการมาสกหนานั้นสามารถเห็นผลไดอยางรวดเร็วและชัดเจน อีกท้ัง
บัวบกท่ีมีฤทธิ์ตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidation) ซ่ึงชวยชะลอความเสื่อมของเซลล, มีฤทธิ์
ชวยเรงการสรางคอลลาเจน (Collagen) ท่ีเปนโครงสรางของผิวทําใหผิวหนายกกระชับลดเลือนริ้วรอย 
(จันทรพร ทองเอกแกว, 2556) นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดบัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) 

ท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดสิวไดอีกดวย (นุศวดี พจนานุกิจ และ สมใจ ขจรชีพพันธุงาม, 2553) 

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเสริมอาหารแคปซูล
บัวบก จึงทดสอบความคงตัวในสภาวะตางๆ รวมถึงการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญในการออกฤทธิ์
ของบัวบก คือ asiaticoside, asiatic acid และ madecassoside โดยทําการวิเคราะหดวยเครื่อง High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตแคปซูลผงบัวบัวแหงในระดับอุตสาหกรรมตอไป 
ท้ังยังเล็งเห็นความสําคัญของมาสกหนาแบบลอกออกท่ีมีสวนประกอบของสารสกัดบัวบก จึงมีความ
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สนใจท่ีจะพัฒนามาสกพอกหนาชนิดลอกออก (Peel-off facial masks) โดยนําสารสําคัญจากธรรมชาติท่ี
สนใจมาผสมกับโพลิเมอรท่ีมีคุณสมบัติเปนสารกอฟลม (film-forming polymers) ซ่ึงเม่ือแหงอยางสมบูรณจะ
มีคุณสมบัติท่ีเรียกวา Cohesive Plastic Layer และสามารถลอกออกไดโดยไมท้ิงสารตกคางไวบนผิวหนา ทํา
ใหรูสึกถึงผิวหนาท่ีสะอาด สดชื่น (DeNaverre, 1975) ใชงานงาย และสะดวกมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเปนตัวเลือก
หนึ่งของการเลือกผลิตภัณฑดูแลผิวหนาในปจจุบัน 

  

2 การทบทวนวรรณกรรม 

1. บัวบก 

1.1. ชื่อวิทยาศาสตร :  Centella asiatica (Linn.) Urban  

1.2. ชื่อภาษาอังกฤษ  : Indian pennywort, Indian water navelwort, Asiatic 

pennywort,  

 Gotu kala  
1.3. ชื่ออ่ืนๆ   : จําปาเครือ กะบังหอก (ลําปาง) มัณฑูกะบรรณี (สันสกฤต) 

เตียกําเชา ฮมคัก (จีน) ผักหนอก (เหนือ) ปะหนะ ผักแวน (ใต) เอ
ขาเดาะ    (แมฮองสอน)  

1.4. วงศ  :  Umbelliferae 

1.5. ลักษณะของพืช 

เปนพืชลมลุกสูง 6 – 10 เซนติเมตร ลําตนทอดเลื้อยไปตามพ้ืนดิน มีรากและใบงอกตามขอ
ของลําตนใบเปนใบเดี่ยวรูปไตถึงรูปแผกลม กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 1.3- 3 เซนติเมตร
ปลายใบกวาง ฐานใบเวารูปหัวใจกานใบยาว 1- 4.5 เซนติเมตรออกดอกสีมวงเปนชอกระจุก
กลมตามซอกใบหรือตรงขามกับใบ กานชอดอกยาว 4-8 มิลลิเมตร ดอกยอยขนาดผาน
ศูนยกลาง 3- 4 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกัน ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ รูปรี
กวาง เกสรผู 5 อัน ติดอยูระหวางกลีบดอก กานชูเกสรเพศเมีย 2 อัน ลักษณะผลกลมแบน
แยกเปนสองซีก สีเขียว ขนาด 3-3.5 มิลลิเมตร แตละซีกมีหนึ่งเมล็ด 

1.6. การปลูกและขยายพันธุ 

บัวบกเปนพืชท่ีข้ึนงาย ปลูกไดท่ัวไป โตไดดีในดินท่ีมีความชุมชื้นสูงมาก สามารถปลูกไดตลอดป 
ขยายพันธุโดยใชเมล็ดและไหล แตนิยมการปกชําไหล โดยตัดแยกไหลท่ีมีตนออนและมีรากงอก 
นําไปปลูกในท่ีชื้นแฉะ ซ่ึงจะขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว สามารถปลูกไดในกระถางและภาชนะ
อ่ืนๆ หลังจากปลูก 60-90 วัน สามารถทําการเก็บเก่ียวไดโดยใชเสียมขุดเซาะบริเวณใตรากแลว
ดึงเอาตนบัวบกออกมาลางน้ํา ทําความสะอาดเก็บใบเหลืองออก 

1.7. สารสําคัญ  

สารกลุม Triterpene saponin และ Triterpene acids sugar ester สารท่ีมีการศึกษากัน
มากไดแก asiatic acid,madecassic acid และ asiaticosides  

1.8. สรรพคุณยาไทย 
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ตําราการแพทยแผนไทย ใชบัวบกรักษาอาการช้ําใน บํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง รักษาบาดแผล 
รักษาพิษเนื่องจากงูกัด รักษาอาการเริ่มเปนบิด ทองรวง ใชผสมรวมกับสมุนไพรอ่ืนๆ เปนยา
รักษาอาการรอนใน กระหายน้ํา รักษาเด็กท่ีเปนซาง ตัวรอนและผอมแหง รักษาโรคปากเปอย 
ปากเหม็น เจ็บคอ น้ําลายไหล 

1.9. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

1.9.1.ฤทธิ์ในการรักษาแผล สารในบัวบกสามารถชวยสมานแผลใหหายเร็วข้ึนโดยกระตุนการ

สราง  collagen, DNA และโปรตีน เรงกระบวนการสรางเนื้อเยื่อใหมลดการเกิด 

fibrosis ของแผลเพ่ิม antioxidants ของแผลเพ่ิม expression ของยีนท่ีเก่ียวของกับ

การสรางหลอดเลือดใหม นอกจากนี้บัวบกยังรักษาแผลเปน และ keloid ได 

1.9.2. ฤทธิ์ตานอักเสบChattterjee et al. (1992) พบวาเม่ือนําสารสกัดบัวบกจาก

แอลกอฮอลทดสอบกับหนูทดลอง มีผลตอการชวยเรงการสมานแผลในกระเพาะอาหาร

และลําไส 

1.9.3. ฤทธิ์รักษาแผลในกระเพาะอาหาร Chuen Lung Cheng และคณะ (2004) ไดศึกษา

ฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารระหวางสารสกัดจากบัวบกและสาร asiaticoside ใน

หนูทดลองท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารดวยกรดอะซีติกพบวาสารท้ังสอง

สามารถลดขนาดของแผลไดภายในเวลา 3 วันและ 7 วันข้ึนอยูกับขนาดท่ีให เพ่ิมจํานวน

ของหลอดเลือดขนาดเล็กในเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังเพ่ิมการแสดงออกของ basic 

fibroblast growth factor และกดการทํางานของเอนไซม myeloperoxidase  

1.9.4. ฤทธิ์เพ่ิมความจําXing Linc และคณะ (2013) ทําการศึกษาฤทธิ์เพ่ิมความจําของสาร 

asiaticoside ในหนูทดลอง ผลการทดลองพบวาสารดังกลาวเพ่ิมความสามรถในการ

จดจําและการเรียนรูในหนูทดลองได  นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เพ่ิมระดับสารสื่อประสาท 

acetylcholine และลดการทํางานของเอนไซม  cholinesterase อักท้ัง ธนียา หาวิเศษ 

(2549) ไดทําการทดลองใหสารสกัดน้ําบัวบกแกหนูตั้งแต 100, 300, 600 มิลลิกรัมตอ

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) เปนเวลา 3 สัปดาห พบวาสารสกัดบัวบกขนาด 100 มิลลิกรัมตอ

น้ําหนักตัว (กิโลกรัม) มีฤทธิ์คลายความกังวล นอกจากนั้นยังพบวาสารสกัดขนาด 600 

มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว (กิโลกรัม) มีผลเพ่ิมการเรียนรูและความจําของหนูท่ีใชทดลอง 

1.9.5. ฤทธิ์รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดํา Montecchio และคณะ ศึกษาผลของ 

triterpenic fraction ของบัวบก (CATTF)     ในผูปวยท่ีมี post-phlebitic syndrome 

โดยนับจํานวน circulating endothelial cells ภายใต  phase-contrast 

microscope กอนและหลังจากรับประทาน CATTF ขนาด 30 มก./ครั้ง วันละ  3 ครั้ง 

เปนเวลา 3 สัปดาห  พบวา กอนไดรับสารสกัด ผูปวยจะมีจํานวน circulating 
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endothelial cells  เพ่ิมข้ึนกวาปกติ บัวบกชวยลดปริมาณ endothelial cells ใน

เลือดลงมาใกลเคียงกับคนปกติ 

1.9.6. 17ฤทธิ์ในการสมานแผล (Wound healing effect) สารสกัดบัวบกมีรายงานการศึกษา

ท้ังในสัตวทดลอง (in vitro) และในหลอดทดลองวา (in vivo) ชวยเรงการสมานแผล ทํา

ใหแผลหายเร็วข้ึน โดยมีผลเพ่ิมการสังเคราะห collagen เพ่ิมปริมาณ fibronectin 

ภายในเซลล เพ่ิม mitotic activity ของ germ layer และเพ่ิมขนาดของ kerato 

hyaline granules ของเนื้อเยื่อบริเวณท่ีเกิดแผล และผลท่ีไดข้ึนกับปริมาณสารท่ี

ไดรับปจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑจากบัวบก ท้ังท่ีใชรับประทาน และใชเปนยาภายนอก

สําหรับใชในการรักษาบาดแผล (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2009 ) 

1.9.7. 1 7ฤทธิ์ในการรักษาและปองกันการเกิดแผลเปอย (Anti-ulcer and ulcer 

protective effect) จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวา asiaticoside และสารสกัด

บัวบกมีฤทธิ์ในการปองกันและรักษาแผลเปอยในทางเดินอาหารซ่ึงมี ความสัมพันธกับ

ฤทธิ์ในการสมานแผล ลดการถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระ และการกระตุน mucosal 

defensive factors  (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2550 ) 

1.9.8. 1 7ฤทธิ์ในการปกปองเซลลประสาท (Neuroprotective effect) จากรายงาน

การศึกษาพบวา สารสกัดบัวบกสามารถชวยปองกันเซลลประสาทจากการถูกทําลายดวย

สาร glutamate, กระตุนใหเกิด regeneration ของเซลลประสาทและชวยเพ่ิม

ความสามารถในการเรียนรูและความจําของสัตวทดลอง โดยพบวาฤทธิ์ในการปกปอง

เซลลประสาท เสริมสรางการเรียนรูและความจําจะเก่ียวของกับคุณสมบัติในการตาน

อนุมูล อิสระ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีจะนําไปใชในผูปวย

โรคอัล ไซเมอร ซ่ึงมีสาเหตุของโรคอยางหนึ่งมาจากภาวะ oxidative stress นอกจากนี้

ไดมีการจดสิทธิบัตรของสาร asiatic acid สําหรับรักษาโรคสมองเสื่อม (dementia) 

และเพ่ิมการเรียนรู (Lee MK, et al., 2000) 

1.9.9. 17ฤทธิ์ตอจิตประสาท (Psycho-neurological effect) จากการศึกษาในหนูขาว พบวา

สารสกัดแอลกอฮอลของบัวบกทําใหระดับ GABA ซ่ึงเปน inhibitory transmitter ใน 

central nervous system เพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมข้ึนของ GABA จะแปรตามขนาดของ

สารสกัดท่ีสัตวทดลองไดรับ นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยท่ีสนับสนุนวาบัวบกมีฤทธิ์

เปน anxiolytic, sedative, antidepressive, anticonvulsive และ analgesic 

substance รวมท้ังเสริมฤทธิ์และเพ่ิม safety margin ของยากันชักบางตัวท่ีใชอยูใน

ปจจุบัน (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2550 ) 
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1.9.10. 1 7ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) จากการศึกษาผลของ asiaticoside 

ตอปริมาณสารตานออกซิเดชั่นในบาดแผล excision-type cutaneous wounds ของ

หนูขาว พบวาการทา asiaticoside 0.2% ท่ีบริเวณบาดแผล วันละ 2 ครั้งติดตอกันเปน

เวลา 7 วัน ทําใหมีการเพ่ิมข้ึนของท้ัง enzyme และ non-enzymatic antioxidants 

ในเนื้อเยื่อท่ีเกิดข้ึนใหม ไดแก superoxide dismutase, catalase, glutathione 

peroxidase, vitamin E และ ascorbic acid และยังทําใหระดับของ lipid peroxide 

ลดลง ( Shukla A,Rasik AM & Dhawan BN, 1999) อยางไรก็ตาม การทา 

asiaticoside ตอไปอีกจนครบ 14 วันไมพบความแตกตางของปริมาณ antioxidant เม่ือ

เทียบกับกลุมควบคุม ซ่ึงการท่ีปริมาณ antioxidant เพ่ิมข้ึนในระยะเริ่มตนของการ

สมานแผลนี้ อาจเปนกลไกอันหนึงท่ีเดี่ยวของกับฤทธิ์ในการสมานแผลของ asiaticoside 

(สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2550 ) 

1.9.11. 1 7ฤทธิ์กระตุนหรือเสริมภูมิคุมกัน (Immunomodulatory effect) 1 7การศึกษาฤทธิ์

กระตุนภูมิของสารสกัดน้ําหรือสารสกัดแอลกอฮอลของบัวบกใน reticuloendothelial 

system (RES) ของหนูถีบจักร และใน human complement system พบวาหลังจาก

ฉีดสารสกัดแอลกอฮอลเขาใตผิวหนังของหนูถีบจักรเปนเวลา 24 ชั่วโมง จะกระตุน RES 

และมีรายงานการศึกษาในหลอดทดลองวาสารสกัดน้ําก็สามารถกระตุนการทํางานของ 

human complement system ท้ังในสวนท่ีเปน classical และ alternative 

pathway ( Labadie RP,et al., 1989) 

1.9.12. 1 7ฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง (Anticancer) 1 7มีรายงานการวิจัยวาสารสกัดหยาบของบัวบก

และสารสกัดหยาบท่ีผานกระบวนการทาง chromatography เพ่ือทําใหบริสุทธิ์ข้ึนเปน 

partial purified fraction (AF) แสดงฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งท้ังในหลอดทดลองและใน

สัตวทดลอง (Babu TD,Kuttan G & Padikkala J, 1995) โดย AF จะแสดงฤทธิ์ยับยั้ง 

proliferation ของ transformed cell lines ไดดีกวา CE และการออกฤทธิ์จะแปรตาม

ขนาดของสารท่ีใช จากการทดลองกับ Ehric ascites tumor cells (EAC) และ 

Dalton’s lymphoma ascites tumor cells (DLA) พบวา EC50 ของ AF มีคา 17 

และ 22 µg/ml ตามลําดับ โดยท่ี AF ไมมีพิษตอ normal human lymphocytes และ

ยังพบวา AF ท่ีขนาด 8 µg/ml มีฤทธิ์กดการเพ่ิมจํานวนของเซลล mouse lung 

fibroblast (L-929) ใน long term culture (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2550 ) 

1.9.13. ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Antibacterial) มีรายงานการวิจัยวาสารสกัดบัวบกมีฤทธิ์

ตานเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โดยการทดสอบดวยวิธี Agar dilution test กับเชื้อ 7 ชนิด 

พบวา asiaticoside ขนาด 10 mg/ml สามารถตานเชื้อ 1 8Pseudomonas pycyaneus 
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และ 1 8Trichoderma mentagrophytes โดยมีคา MIC 1,000 µg/mlแตไมแสดงฤทธิ์

ตานเชื้อ 1 8Staphylococcus areus, E. coli, Candida albicans หรือ1 8 Aspergillus 

niger (Tschesche W & Wulff G, 1965 ) จากการศึกษาเรื่องการทดสอบการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียท่ีกอเกิดสิวของสารสกัดจากพืชสมุนไพร พบวาผลทดสอบการหาคาความ

เขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, 

MIC) ของสารสกัดบัวบกดวยวิธี Broth dilution technique สําหรับเชื้อ 

Propionibacterium acnes และเชื้อ Staphylococcus aureus มีคาเทากับ 200 

mg/ml (นุศวดี พจนานุกิจ และ สมใจ ขจรชีพพันธงาม, 2553) 

 

2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกอนการบรรจุแคปซูล 

2.1. การหาปริมาณความชื้นในผงสมุนไพรบัวบก การควบคุมปริมาณความชื้นในผงสมุนไพรเปนสิ่ง

ท่ีจําเปน เนื่องจากปริมาณความชื้นท่ีมากเกินไป  อาจทําใหเกิดการเติบโตของเชื้อรา จุลินทรีย 

และเกิดการสลายตัวของตัวยาไดงาย สําหรับ Loss on drying เปนการทดสอบเพ่ือหา

ปริมาณความชื้นและสารระเหยอ่ืนๆ ท่ีระเหยได ณ อุณหภูมิท่ีระบุโดยใชอุณหภูมิท่ีระบุโดย

อุณหภูมิท่ีใชสวนใหญเทากับ 100-105 องศาเซลเซียส  ดังนั้นสมุนไพรท่ีทนตอความรอนสูง

ประมาณ 105 องศาเซลเซียส จะทดสอบดวยวิธีนี้ได อยางไรก็ตามน้ําหนักตัวอยางสําหรับยา

สมุนไพรจะกําหนดไวสูงกวาตัวยาเคมีเพราะความสมํ่าเสมอของตัวยาจะนอยกวา ตํารายาของ

ประเทศไทยและตํารายาของประเทศไทยและตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย กําหนดจํานวน

ตัวอยางสําหรับตัวยาสมุนไพร เทากับ 2-5 กรัม ในขณะท่ีตัวยาเคมีใชเพียง 1 กรัม  

2.2. Bulk density /Tap density โดยหาไดจาก bulk volume และน้ําหนักของผงยาเม่ืออยูใน

กระบอกตวง (cylinder) bullk volume ของผงยาหาไดโดยใสผงยาในกระบอกตวงแลววัด

ปริมาตรของผงยาในกระบอกตวงแลววัดปริมาตรของผงยาหลังจากเคาะกระบอกตวงบนโตะ 

3 ครั้ง หลังจากนั้นนํากระบอกตวงไปเคาะดวยเครื่องเคาะมาตรฐาน 100 ครั้ง ปริมาตรท่ีไดคือ 

tap volume, tap density และ bulk density ข้ึนกับการกระจายขนาดของอนุภาค รูปราง

ของอนุภาค  และการจัดเรียงตัวของอนุภาคของผงยา  ถาผงยาเรียงตัวแบบ close packing 

ซ่ึงจะเหลือชองวางระหวางผงยามาก  ทําให bulk volume มีคาสูง  และ bulk density มีคา

ต่ํา  ผงยาชนิดนี้เรียกวา light powder  แตถาผงยามีการจัดเรียงตัวแบบ close packing ซ่ึง

จะเหลือชองวางระหวางผงยานอย ทําให bulk volume มีคาต่ําและ bulk density มีคาสูง  

ผงยาจะเรียกวา heavy powder 

2.3 Flowability นําผงยาเทผานกรวย  จากนั้นวัดรัศมีและความสูงของกองผงยาแลวนํามาหาคา 
angle of repose ผงยาทางเภสัชกรรมสวนใหญมีคาอยูระหวาง 34-48 องศา คาของมุมจะ
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ข้ึนกับความเสียดทานซ่ึงกันและกันระหวางอนุภาค  ซ่ึงถามีคาสูงแสดงวาการไหลของผงยาไมดี 
ทําการทดลอง 3 ครั้งแลวนําไปหาคาเฉลี่ย 

จากสูตร  θ  =  tan -1  h/r  

เม่ือ  θ  =  angle of  repose 
h  =  ความสูงของกองผงยา 
r   =  รัศมีของกองผงยา  
 

3. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานแคปซูลบัวบก 

3.1. Weight variation ใชในการทดสอบความสมํ่าเสมอของน้ําหนักผงยาในแตละหนวย โดย

อางอิงจากเภสัชตํารับของอเมริกา  (USP25)  แคปซูลจะผานมาตรฐานเม่ือน้ําหนักผงยาใน

แคปซูล 20 แคปซูลซ่ึงแตละแคปซูลอยูในชวง 90-110% ของคาเฉลี่ย ถามีมากกวา 2 แคปซูล

เบี่ยงเบนเกิน 10% ของคาเฉลี่ยใหทําเพ่ิมอีก 40 แคปซูล รวมเปน 60 แคปซูล ตองมีไมเกิน 

2-6 แคปซูล ท่ีเบี่ยงเบนเกิน 10% แตตองไมมีเม็ดใดเลยท่ีเบี่ยงเบนเกิน 25% จึงจะผาน

มาตรฐาน 

3.2. Disintegration time การทดสอบการแตกตัวของยาโดยจะกําหนดระยะเวลาการแตกตัวและ

สารละลายท่ีใชทดสอบ ณ อุณหภูมิท่ีกําหนด ซ่ึงข้ึนกับรูปแบบของยาเตรียมและวัตถุประสงค

ในการใชวาตองการใหออกฤทธิ์เร็วหรือชา โดยเริ่มแรกใชแคปซูล 6 แคปซูล  ถามี 1 หรือ 2 

แคปซูล ไมกระจายตัวอยางสมบูรณใหทําซํ้าอีก 12 แคปซูล รวมเปน 18 แคปซูล ตองมีไมนอย

กวา 16-18 แคปซูลกระจายตัวอยางสมบูรณจึงจะผานมาตรฐาน 

 

4. หลักการการวิเคราะหคุณภาพและปริมาณโดยเครื่อง HPLC 

HPLC เปนเครื่องมือใชสําหรับแยกสารประกอบท่ีสนใจท่ีผสมอยูในตัวอยาง โดยกระบวนการแยก

สารประกอบท่ีสนใจจะเกิดข้ึนระหวางเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยูกับท่ี (stationary phase) หรือ 

คอลัมน (column) กับเฟสเคลื่อนท่ี (mobile phase) ซ่ึงจะถูกแยกออกมาในเวลาท่ีตางกัน สาร

ผสมท่ีอยูในตัวอยาง สามารถถูกแยกออกจากกันไดนั้นจะข้ึนอยูกับความสามารถในการเขากันไดดี

ของสารนั้นกับเฟสท่ีเคลื่อนท่ีหรือเฟสท่ีอยูกับท่ี โดยสารประกอบตัวไหนท่ีสามารถเขากันไดดีกับ

เฟสท่ีเคลื่อนท่ี สารนั้นก็จะถูกแยกออกมากอน สวนสารท่ีเขากันไดไมดีกับเฟสท่ีเคลื่อนท่ี หรือเขา

กันไดดีกับเฟสอยูกับท่ี ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารท่ีถูกแยกออกมาไดนี้จะถูกตรวจวัด

สัญญาณดวยตัวตรวจวัดสัญญาณ (detector) และสัญญาณท่ีบันทึกไดจากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะ

เปนพีค ซ่ึงจะเรียกวา โครมาโตแกรม (chromatogram)  
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5. การวิเคราะห HPLC  

5.1. สามารถตรวจวัดไดท้ังเชิงคุณภาพวิเคราะห (Qualitative Analysis) และเชิงปริมาณวิเคราะห 

(Quantitative Analysis) โดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน สวนใหญนิยมใชวิเคราะห

สารประกอบท่ีระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือมีน้ําหนักโมเลกุลสูง (High 

Molecular Weight Compounds) เทคนิค HPLC นี้ไดถูกนํามาใชวิเคราะหตัวอยางจาก

หลากหลายอุตสาหกรรม ท้ังดานยา สิ่งแวดลอมรวมถึงใชมากในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การ

วิเคราะหหาปริมาณวิตามิน สารปนเปอนในอาหาร สารพิษท่ีผลิตจากเชื้อรา (Mycotoxin) 

5.2. สวนประกอบหลักของเครื่อง HPLC ประกอบดวย  

5.2.1. Mobile phase / Solvent : ตัวทําละลายท่ีใชในการชะหรือแยกตัวอยาง เปนเฟส

เคลื่อนท่ีมีลักษณะเปนของเหลว ทําหนาท่ีในการนําสารตัวอยางและตัวทําละลายเขาสู

เฟสท่ีอยูกับท่ีท่ีบรรจุอยูในคอลัมน ซ่ึงกระบวนการแยกจะเกิดข้ึนภายในคอลัมน  

5.2.2. Pump : ทําหนาท่ีดึงตัวทําละลายซ่ึงทําหนาท่ีเปนเฟสเคลื่อนท่ีเขาสูระบบ HPLC  

5.2.3. Injector / Autosampler : ทําหนาท่ีในการฉีดสารตัวอยางเขาระบบ HPLC  

5.2.4. Column : ภายในบรรจุดวยเฟสท่ีอยูกับท่ีมีลักษณะเปนของแข็งหรือเจล ทําใหเกิด

กระบวนการแยกองคประกอบของสารท่ีสนใจ โดยกระบวนการแยกเกิดข้ึนระหวางเฟสท่ี

เคลื่อนท่ีกับเฟสท่ีอยูกับท่ี  

5.2.5. Detector :  เปนตัวตรวจวัดสัญญาณทําหนาท่ีในการตรวจวัดสัญญาณของสารท่ีสนใจท่ี

ไดจากการแยก 

 

6. มาสกพอกหนาแบบลอก (Peel-off facial masks) 

  Peel-off mask หรือ มาสกพอกหนาชนิดลอกออก มักทําจาก wax, gelling agent,latex 

หรือ plastic resin มีลักษณะเปนของเหลว แตเม่ือทาลงบนผิวหนังจะแหงกลายเปนแผนแนบติด

กับผิวหนังมักปลอยใหอยูบนผิวหนาสักระยะหนึ่งเพ่ือใหสารสําคัญ (Active substance) ดูดซึมเขา

สูผิวหนัง แผนมาสกชวยปองกันการสูญเสียความชุมชื้นของผิวหนัง และทําใหผิวหนังนุมเรียบเนียน

ข้ึน เม่ือแหงสนิทสามารถดึงลอกออกเปนแผนใหหลุดออกจากผิวหนาได 

การศึกษาท่ีเก่ียวของกับ Peel-off mask พบรายงานของ ปญญกานต ผลพงษและรัตนา ศิริ
พันธุ ( 2546) ทําการศึกษาพัฒนาสูตรตํารับฟลมพอกหนาจากสารสกัดขม้ินชัน โดยใช polyvinyl 
alcohol เปนสารกอฟลม มีการทดลองเตรียมตํารับ แลวสังเกตการแยกชั้นของตํารับเม่ือตั้งท้ิงไว
นาน 2 สัปดาห เพ่ือคัดเลือกตํารับท่ีมีความคงตัวมาทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเพ่ิมเติม 
เม่ือไดตํารับท่ีมีความคงตัวและมีคุณสมบัติตามตองการ จะมีการเติมสารสกัดขม้ินชันลงในตํารับ
ปริมาณท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 0.001%w/w และ เติม tween 20 ปริมาณ 0.75 %w/w เพ่ือให
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ตํารับมีความคงตัวดี และเม่ือนําไปทดสอบในอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน 4 คน พบวาหลังจากใช
ผลิตภัณฑความชุมชื้นท่ีผิวหนังเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปนเวลานานถึง 135 นาที   

รายงานของ Beringhs, el at., 2013 ทําการออกแบบสูตรตํารับ Green Clay และ Aloe 
Vera Peel-Off Facial Mask โดยศึกษาดูอิทธิพลของ Cereal alcohol-EtOH (drying 
accelerator), Carbomer (viscosity agent) และ Polyvinyl alcohol (film forming agent) ท่ี
ความเขมขนตางๆ ท่ีมีผลตอคุณสมบัติทางกายภาพ,drying time และความคงตัวทางเคมีกายภาพ
และทางจุลชีววิทยา พบวา สูตรตํารับท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ สูตรตํารับท่ีประกอบดวย 13%w/w 
PVA, 10%w/w cereal alcohol และไมใส carbomer  

Simchareon, el at., 2013 ทําการออกแบบสูตรตํารับ Peel-off Mask จาก Deproteinized 
Natural Rubber Latex ในสูตรตํารับประกอบกดวย DNRL, polyvinyl alcohol (PVA) และ 
methylcellulose (MC) เปน film formers, propylene glycol (PG) และ glycerin เปน 
plasticizer, Tween 80 เปน stabilizer, Paraben concentrate เปน preservative และ 
สารสําคัญอ่ืนๆ ผูวิจัยศึกษาลักษณะทางกายภาพของ Peel-off Mask ในรูปแบบ paste ,คุณสมบัติ
เชิงกลของแผนฟลม ,ความคงตัวของตํารับ และการระคายเคืองตอผิวหนัง พบวาสูตรตํารับท่ี
เหมาะสม ประกอบดวย 14% DNRL , 2% PVA, 2.5% MC, 3% PG, 1.5% glycerin, 1.25% 
Tween 80, 1% Paraben concentrate, 5% tocopheral acetate, 1% aloe vera, 2% 
jojoba oil, 0.5% tamarind extract 

 
7. ขอมูลการตั้งสูตรตํารับ 

7.1. สารกอฟลม (Film-forming polymer) 

Polyvinyl alcohol (PVA) เปน Vinyl polymer มีลักษณะเปนผงสีขาว (Modi, 1980) 

สามารถละลายในน้ําเย็นและเบสออนไดดี (ปรีชา, 2530) โดยน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยของพอลิเมอรจะ

มีผลตอความหนืด (Viscosity) ของสารละลาย ในทางการคาไดมีการแบงชนิดของพอลิไวนิล

แอลกอฮอลตามความหนืดเปน  4 ระดับ ไดแก 

ความหนืดต่ํา (Low viscosity)   น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 25,000-35,000 

ความหนืดปานกลาง (Medium viscosity)  น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 120,000-150,000 

ความหนืดสูง (High viscosity)   น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 170,000-220,000 

ความหนืดสูงมาก (Super high viscosity)  น้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 250,000-300,000 

สมบัติทางกายภาพของ Polyvinyl alcohol มีความสัมพันธกับน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยและ

เปอรเซ็นตไฮโดรไลซิส โดยเม่ือน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ยหรือเปอรเซ็นตไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน จะมีสมบัติ

ทางกายภาพเพ่ิมข้ึน เชน ความหนืด (Viscosity) ความตานทานแรงดึง (Tensile strength) และ

ความทนทานตอน้ํา (Water resistance) เปนตน  (Hodgkinson and Taylor, 2000) 
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สมบัติทางกล (Mechanical properties) ของ Polyvinyl alcohol สามารถข้ึนรูปเปน

แผนฟลมไดดี ซ่ึงสมบัติทางกลของฟลม ข้ึนอยูกับ เกรดของ Polyvinyl alcohol ปริมาณ 

plasticizer และความชื้นสัมพัทธ ไดแก 1. ความตานทานแรงดึงขาด (Tensile strength) ของ

ฟลมจะเพ่ิมข้ึน เม่ือ Polyvinyl alcohol มีน้ําหนักโมเลกุล หรือเปอรเซ็นตไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน 2. 

การยืดตัว (Elongation) จะมีคาอยูระหวางรอยละ 10-600 โดยข้ึนอยูกับน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 

ปริมาณ plasticizer และความชื้นสัมพัทธ 3. ความตานทานแรงฉีกขาด (Tear resistance) ของ

ฟลมจะเพ่ิมข้ึน เม่ือ Polyvinyl alcohol มีน้ําหนักโมเลกุล หรือเปอรเซ็นตไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน และ

การเติม plasticizer จะเปนการเพ่ิมความตานทานแรงฉีกขาดได 4. ความแข็ง (Hardness) ของ

ฟลมจะลดลง หรือความยืดหยุน (Flexibility) ของฟลมจะเพ่ิมข้ึน เม่ือเปอรเซ็นตไฮโดรไลซิสลดลง 

และการเติม plasticizer จะเปนการเพ่ิมความยืดหยุนได 

การละลาย (Solubility) แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1. การละลายในน้ํา พอลิไวนิล

แอลกอฮอล สามารถละลายในน้ําไดดีเนื่องจากประกอบดวย หมูไฮดรอกซิลท่ีมีสมบัติชอบน้ํา แต

เกรดไฮโดรไลซอยางสมบูรณท่ีมีความเปนผลึกสูงกวา จะตองอาศัยความรอนใหสามารถเกิดการ

ละลายในน้ําไดอยางสมบูรณ สวนเกรดไฮโดรไลซเพียงบางสวนท่ีมีความเปนผลึกต่ํากวา จะสามารถ

ละลายไดดีท้ังในน้ํารอนและน้ําเย็น 2. การละลายในน้ําผสมแอลกอฮอล สําหรับพอลิไวนิล

แอลกอฮอลท่ีมีเปอรเซ็นตไฮโดรไลซิสต่ํากวารอยละ 73 จะไมสามารถละลายในน้ําหรือแอลกอฮอล

เพียงอยางเดียวแตจะละลายในน้ําผสมแอลกอฮอลได โดยปริมาณแอลกอฮอลท่ีผสมลงในน้ําจะ

เพ่ิมข้ึน เม่ือพอลิไวนิลแอลกอฮอลมีเปอรเซ็นตไฮโดรไลซิสลดลง 3. การละลายในตัวทําละลาย สวน

ใหญแลวพอลิไวนิลแอลกอฮอลจะไมละลายในตัวทําละลายอินทรียท่ัวไป (Organic solvent) แตจะ

สามารถละลายไดในตัวทําละลายอินทรียประเภทสารประกอบพอลิไฮดรอกซี (Polyhydroxy 

compound) เชน กลีเซอรีน (Glycerine) เอทิลีน ไกลคอล (Ethylene glycol) พอลิเอทิลีน ไกล

คอล (Polyethylene glycol) ซ่ึงนิยมใชเปนพลาสติไซเซอร สารประกอบเอมีด (Amides) 

สารประกอบเอมีน (Amines) ไดเมทิลซัลฟอกไซด (Dimethyl sulfoxide) เปนตน โดยจะสามารถ

ละลายเพ่ิมข้ึน เม่ือเปอรเซ็นตไฮโดรไลซิสลดลงอยางไรก็ตามจะตองมีการใหความรอนในระหวาง

การละลายดวยความทนทานตอน้ํามันและตัวทําละลาย (Oil and solvent resistance) 

การนําไปใชประโยชน  (Application) มีการนํา ไปใช ในงานอุตสาหกรรมตางๆ เชน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีใชในการเคลือบเสนดาย อุตสาหกรรมกระดาษท่ีใชเปนสารปรับปรุงคุณสมบัติ 

(Sizing agent) และเคลือบกระดาษเพ่ือปองกันน้ํา อุตสาหกรรมกาว และอุตสาหกรรมการบรรจุ 

เปนตน 

7.2. สารเพ่ิมความยืดหยุน (Plasticizer) 
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สารเพ่ิมความยืดหยุน เปนสารชวยทางเภสัชกรรมท่ีเติมลงไปเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน 

(Flexibility) ของฟลม ใหมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปรางไดดีข้ึนและลดความแข็งเปราะ

ของฟลมโดย Plasticizer จะไปลดแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล (Hydrogen bonding) ระหวาง

สายพอลิเมอร ทําใหเกิดชองวางระหวางโมเลกุลมากข้ึน เพ่ิมความยืดหยุน ชวยปองกันการแยกตัว

ของฟลมในระหวางทําใหแหง ทําใหมีลักษณะทางกายภาพดี นิ่มข้ึน 

Glycerin มีสูตรโมเลกุล คือ C3H8O3 เปนของเหลวใสไมมีสี ไมมีกลิ่น มีความหนืดและดูด

ความชื้น มีรสชาติหวาน โดยหวานประมาณ 0.6 เทาของซูโครส (พลกฤต พลตรีและศตายุ นาโคม, 

2548) มีสถานะหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 17.8 ๐C , มีจุดเดือดและสลายตัวท่ี 290๐C จากคุณสมบัติท่ี 

Glycerin สามารถดูดกลืนน้ําไดจากอากาศ จึงนําไปทําเปน moisturizer ในเครื่องสําอาง   และมี

การใช Glycerin เปน plasticizer ในฟลมไดหลายชนิด 

การละลาย (Solubility) ของ Glycerin สามารถละลายไดดีในน้ําและแอลกอฮอล ละลายได

เล็กนอยใน Ether, Ethyl acetate และ Dioxane, ไมละลายในสารละลายไฮโดรคารบอน 

(hydrocarbons) 

   การนําไปใชประโยชน (Application) นิยมใชอยางกวางขวางในทางเภสัชกรรมท้ังในสูตร

ตํารับยารับประทาน ยาหยอดตา ยาหยอดหู ยาใชภายนอก และยาฉีดเขาเสนเลือดดํา ในสูตรตํารับ

ยาและเครื่องสําอางโดยสวนมากใช Glycerin เปนสารใหความชื้น และสารชวยลื่น แตในการเตรียม

ยาฉีดนั้น มักใช glycerin เปน solvent ใน oral solution ใช glycerin เปน solvent สารให

ความหวาน preservative และสารเพ่ิมความหนืด นอกจากนี้ยังมีการนํามาใชเปน plasticizer 

ของ gelatin ในการผลิต soft gelatin capsules และ gelatin suppositories และมักนําไปใชใน

การปรุงแตงอาหาร นอกจากนี้ยังพบวามีการใช Glycerin ในการรักษาโรคตามคลินิกตางๆ อีกดวย 

(พลกฤต พลตรีและศตายุ นาโคม, 2548) 

7.3. Drying acelerator  

เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) หรือเกรนแอลกอฮอล (Grain 

alcohol) หรือแอลกอฮอล เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีมีหมู ไฮดรอกซิล (-OH) ตออยูกับสาย

โซของไฮโดรคารบอน  มีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH เปนของเหลวใส ไมมีสี ระเหยได จุดไฟติด มี 

pH เปนกลาง มีจุดเดือดท่ี 78.15 องศาเซลเซียส แตสามารถระเหยไดแมท่ีอุณหภูมิต่ํา สามารถผสม

เขากันไดดีกับน้ําและตัวทําละลายอินทรียอ่ืนๆ เชน อีเทอร คลอโรฟอรม 

การนําไปใชประโยชน (Application) ของ Ethanol และ aqueous ethanol solutions ท่ี

ความเขมขนตางๆ ถูกนํามาใชอยางแพรหลายท้ังในสูตรตํารับยาและในเครื่องสําอาง แมวาเอทา

นอลสวนใหญ เปนตัว ทําละลาย แตยั งสามารถใช เปนยาฆาเชื้ อและเปน antimicrobial 

preservative  
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7.4. สารเพ่ิมเนื้อ (Thickening agent) 

Xanthan gum เปน High Molecular Weight Polysaccharide มีคุณสมบัติเปน Anionic มี

ลักษณะเปนผงสีขาวอมเหลือง นํามาใชประโยชนในการเพ่ิมความหนืด สารละลาย Xanthan gum 

มีคุณสมบัติเปน Pseudoplastic อาจเรียกวา Shear Thinning Fluid เปนของไหลประเภทนอน

นิวโตเนียน (Non-Newtonian fluid) ชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีสมบัติสําคัญคือ เม่ือเพ่ิม Shear rate จะทําให

ความหนืด (Viscosity) ของของไหลลดลง เนื่องจากความหนืดของของเหลวประเภทนี้ไมคงท่ี จึง

เรียกวาเปนความหนืดปรากฏ (Apparent Viscosity) ข้ึนอยูกับ Shear rate ดวยคุณสมบัติท่ีเปน 

Pseudoplasticity จะสงผลตอความเรียบเนียนของผลิตภัณฑ และยังทําใหเนื้อของผลิตภัณฑมี 

Texture หรือเนื้อสัมผัสท่ีดีอีกดวย Xanthan gum ไมเกิดเจล (gel) เนื่องจากโครงสรางเปน

ก่ิงกานสาขา (branching) แตจะเกิดเจลไดเม่ือใชรวมกับกัมบางชนิด เชน โลคัสบีนกัม (locust 

bean gum) กัวกัม (guar gum) สามารถเก็บในอุณหภูมิหอง โดยปดฝาขวดใหสนิท เก็บรักษาให

พนจากแสงแดด ความชื้น และความรอนและ Xanthan gum สามารถทําให emulsion มีความคง

ตัวในชวงอุณหภูมิและ pH ท่ีกวาง เม่ือใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอางจะทําใหเครื่องสําอางสามารถ

เกลี่ยไดงายข้ึนและเปนเนื้อเดียวกัน อีกท้ัง Xanthan gum ยังมีการนํามาใชในการทําแชมพูทําให

เนื้อแชมพูมีคุณภาพดีอีกดวย  

การละลาย (Solubility) ของ Xanthan gum สามารถละลายไดท้ังในน้ํารอนและน้ําเย็น ให

ความหนืดมากแมในความเขมขนต่ําๆ 

การนําไปใชประโยชน (Application) Xanthan gum เปนสารท่ีไดจากธรรมชาติ 100% สกัด

ไดจากเมือก (slime) ท่ีสรางมาจากแบคทีเรีย Xanthomonas campestris, Xanthan gum ไมมี

พิษ และไมทําใหเกิดความระคายเคืองตอผิวหนัง และสามารถใชรวมกับ Thickening agent อ่ืนๆ 

เพ่ือปรับปรุง Texture หรือเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑและสามารถเพ่ิม-ลดความหนืดไดตามตองการ

ไดอีกดวย จากคุณสมบัติขางตนทําให Xanthan gum เปน Thickening agent ท่ีมีประสิทธิภาพดี

ชนิดหนึ่ง และเหมาะอยางยิ่งสําหรับการนํามาใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับ

ผิวหนา (พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศและนิธิยา รัตนาปนนท, 2557) 

 

8. ขอมูลของเชื้อท่ีนํามาศึกษา  
8.1. Staphylococcus aureus  

S. aureus เปนแบคทีเรียกรัมบวกรูปกลม (gram-positive cocci) เซลลมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 0.5-1.5 µm มักอยูรวมกันเปนกลุมคลายพวงองุน (grap-like cluster) จํานวน
เซลลในแตละกลุมไมแนนอนบางอาจเห็นเปนเซลลเดี่ยวหรือคูก็ได เชื้อ S. aureus ไมสามารถ
เคลื่อนท่ีได (non-motile) และจัดอยูในกลุม facultative anaerobe คือสามารถเจริญไดในท่ีมี
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ออกซิเจนและมีออกซิเจเพียงเล็กนอย สามารถเจริญไดในท่ีมีความเขมขนของเกลือโซเดียมคลอไรด

สูงถึง 10% เจริญไดท่ีอุณหภูมิแตกตางกันตั้งแต 18-40  ͦC สามารถทนตอความแหงและความรอน
ท่ีอุณหภูมิ 50  ไดนาน 30 นาที (ภัทรชัย กีรติสิน, 2551) และเจริญไดดีในอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา

ท่ีอุณหภูมิ 37   ͦ C pH 7.4 โคโลนีมีสีเหลืองทอง S. aureus เปนเชื้อท่ีกอใหเกิดโรคท่ีสําคัญท่ี
ผิวหนัง เชน ฝ การติดเชื้อของแผลผาตัด แผลอักเสบ เปนตน คนท่ีเปนพาหะของเชื้อนี้ไมไดพบ
เฉพาะคนท่ีกําลังเปนโรคเนื่องจากติดเชื้อนี้ เทานั้นแตยังสามารถพบในคนท่ีมีสุขภาพดีดวย 
นอกจากนี้ S. aureus ยังพบตามสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย เชน ผิวหนัง ในจมูก คอ และผม  
8.2. Escherichia coli  

E.coli เปนแบคทีเรียกรัมลบรูปแทง เซลลมีขนาดประมาณ 0.3-1 x 1-6 µm จัดอยูในกลุม 
facultative anaerobe เชื้อสามารถถูกทําลายไดงายโดยความรอนและความแหง แตเชื้อสามารถ
อาศัยอยูในท่ีมีความชื้นและทนความเย็นไดนาน การเจริญของเชื้อไมตองการสารอาหารพิเศษ จึง

เพาะไดงายดวยอาหารเพาะเชื้อท่ัวไป (ภัทรชัย กีรติสิน, 2551) ท่ีอุณหภูมิ 7-46 ͦ C pH ของอาหาร
ตั้งแต 4.4 – 10 E.coli เปนเปนแบคทีเรียประจําถ่ินในทางเดินอาหาร โดยเฉพาะในลําไสใหญ และ
เปนสปชีสท่ีพบการกอโรคในคนไดบอยท่ีสุดในจีนัสนี้ รวมถึงพบกอโรคไดบอยกวาเชื้ออ่ืนๆ ในกลุม 
Enterobacteriaceae สวนใหญกอใหเกิดโคในระบบทางเดินอาหาร แตบางสายพันธุสามารถ
กอใหเกิดโรคนอกระบบทางเดินอาหารได เชน โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ โรคเยื่อหุม
สมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด เชื้อ E.coli พบไดท้ังในคนปกติและคนท่ีมีระบบ
ภูมิคุมกันบกพรอง และเปนหนึ่งในเชื้อกอโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีพบไดบอยท่ีสุด และเปนหนึ่ง
ในเชื้อตองหามในเครื่องสําอางอีกดวย 

 

3 ระเบียบวิธีวิจัย 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาข้ันตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพแคปซูลบัวบกจากแหลงเพาะปลูกจังหวัด

อุบลราชธานี 
2.  เพ่ือทดสอบหาความคงสภาพของแคปซูลบัวบก 
3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑมาสกหนาแบบลอกออกจากสารสกัดบัวบกจากแหลงเพาะปลูกจังหวัด

อุบลราชธานี 
 
ข้ันตอนการวิจัย 
1. การเตรียมวัตถุดิบและการเตรียมผงบัวบก 

1.1. การคัดเลือกวัตถุดิบและการเก็บสารตัวอยาง 
หลังจากปลูกบัวบกประมาณ 60 - 90 วันก็จะเริ่มเก็บเก่ียวใบ จากนั้นนํามาลางนํ้า ทําความ
สะอาดเก็บใบเหลืองเศษวัชพืชอ่ืน ๆ ออก ซ่ึงในงานวิจัยนี้เก็บวัตถุดิบจาก จ. อุบลราชธานี  
ในชวงเดือนตุลาคม 

1.2. การเตรียมวัตถุดิบและการอบ 
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นําบัวบกท่ีเก็บเก่ียวมาไดมาลางน้ําใหสะอาด ตัดสวนรากท้ิง จากนั้นนําไปผึ่งใหสะเด็ดน้ํา   
1.3. การอบ 

นําบัวบกท่ีสะเด็ดน้ําแลวนํามาเกลี่ยในภาชนะท่ีสะอาด โดยเกลี่ยใหเทากันท้ังถาด จากนั้น
นําไปอบท่ีอุณหภูมิ 50°C ดวยเครื่อง Hot air oven เปนเวลา 72 ชั่วโมง  

1.4. การเตรียมผงสมุนไพร 
1.4.1.นําบัวบกท่ีผานการอบแลวมาชั่งน้ําหนัก 
1.4.2.นําบัวบกท่ีไดมาปนจนละเอียด 
1.4.3.นําผงบัวบกท่ีปนไดไปผานแรงเบอร 60 
1.4.4.เก็บผงบัวบกท่ีไดไวในถุงสะอาดและมัดปากถุงใหแนน 

 
2. การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 

2.1. การทดสอบหาความชื้นในผงบัวบกดวยเครื่อง Moisture balance 
การหาปริมาณความชื้นในผงสมุนไพร เปนสิ่งท่ีควรคํานึงถึงเพราะความชื้นในผงสมุนไพรเปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเชื้อจุลินทรียเจริญเติบโต อีกท้ังยังมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในการ
ทดลองนี้ไดมีการหาปริมาณความชื้นดวยเครื่อง Moisture balance 

วัสดุอุปกรณ ไดแก ชอนตักสาร เครื่อง Moisture balance Mettler® รุน LJ16  
สารเคมี ไดแก ผงบัวบก 
วิธีการทดลอง  

1. เปดเครื่อง Moisture balance 
2. ชั่งผงบัวบกลงในเครื่องประมาณ 5 กรัม  
3. เกลี่ยผงบัวบกใหสมํ่าเสมอกัน ตั้งเวลา 10 นาที  
4. จากนั้นกด start   
5. เม่ือครบเวลา 10 นาที เครื่องจะคํานวณ % Loss on drying ท่ีมีอยูในผงบัวบก  
6. บันทึกคาท่ีได (ทํา 3 ซํ้า) 

2.2. การทดสอบคุณสมบัติการไหลของผงบัวบก (flowability) 
เปนคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการบรรจุผงยาลงในแคปซูล เพ่ือไมใหเกิดความแปรปรวนของ
น้ําหนักซ่ึงสามารถวัดไดจากมุมของการไหล (angle of repose) ทดสอบโดยการเทผงยาลง
บนพ้ืนราบจะเกิดกองผงยาข้ึนซ่ึงจะมีมุมระหวางผิวเอียงของกองผงยากับแนวราบท่ีมีคาคงท่ี 
คาของมุมนี้จะข้ึนกับความเสียดทานระหวางผิวอนุภาคหากผงยามี angle of repose สูงบง
บอกวาแรงเสียดทานมีมากและการไหลของผงยาไมดี   

วัสดุอุปกรณ ไดแก Funnel Petidish ไมบรรทัด 
สารเคมี ไดแก ผงบัวบก 
วิธีการทดลอง  

1. นําผงบัวบกเทผานกรวยลงใน petidish จนเต็มฐานของจาน  
2. วัดความสูงของผงยา และเสนผานศูนยกลางของจานแกว  
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3. คํานวณหา angle of repose โดยใชสูตร angle of repose = 1/ tan 𝜃 
2.3. การหา tapped density  

ความสามารถในการตอกอัดของสาร (compressibility ratio) เปนคาท่ีบงบอกความสามารถ
ในการอัดแนนของสารนั้นๆ สารท่ีมีคา compressibility ratio สูงจะสามารถตอกอัดไดดีกวา 
นอกจากนี้compressibility ratio ต่ํา เชน 5-12 จะพบวาการไหลของสารอยูในข้ันดีมาก หาก
พบวามีคาตรงกันขาม เชนมีคาสูงกวา35ความสามารถในการไหลของผงยาจะมีความสามารถ
ในการไหลต่ํากวามาก ไมเหมาะกับการผลิตทางเภสัชกรรม 

วัสดุอุปกรณ ไดแก Cylinder ขนาด 100 ml 
สารเคมี ไดแก ผงบัวบก 
วิธีการทดลอง 

การหา bulk density  
1. ชั่งผงบัวบก 10 กรัม (m) ใสในกระบอกตวงแหงขนาด 100 ml  
2. เคาะกระบอกตวง 3 ครั้ง  
3. คาท่ีอานไดเปนมิลลิลิตร (v) แลวคํานวณหา bulk density (m/v) 

การหา tapped density 
1. ชั่งผงยามา 10 กรัม (m) ใสกระบอกตวงแหงขนาด 100 ml 
2. เคาะ 100 ครั้งดวยเครื่องทดสอบหาคา Tapped density 
3. อานคาท่ีไดเปนมิลลิลิตร (v) แลวคํานวณหา Tapped density (m/v) 
 

3. การผลิตแคปซูลบัวบกแหง 
วัสดุอุปกรณ ไดแก บีกเกอร แคปซูลเบอร 0 เครื่องบรรจุแคปซูลก่ึงอัตโนมัติ กระปุกบรรจุ
แคปซูลเครื่อง seal กระปุกแคปซูล 
สารเคมี ไดแก ผงบัวบก 
วิธีการทดลอง 

1. นําแคปซูลเรียงลงใน loading tray จนเต็มโดยใหสวน body อยูดานลาง 
2. นํา loading tray วางลงบน tray base ของเครื่อง 
3. กดสวน cap ของแคปซูลใหเรียบเสมอผิวดวยคันบังคับ 
4. โยกคันบังคับเพ่ือรัดสวน body ของแคปซูลใหติดอยูกับ tray base 
5. ยก loading tray เพ่ือแยก cap ออกจากแคปซูล 
6. บรรจุตัวยาลงในสวน body ของแคปซูลจนเต็ม กดใหแนนดวย pressing device 
7. นํา loading tray ซ่ึงมีสวน cap ของแคปซูลติดอยูมาสวมกับ tray base อีกครั้ง
เพ่ือให cap สวมกับ body 
8. ปดแผนบังคับสวน cap ของแคปซูลแลวล็อกไว 
9. โยกคันบังคับเพ่ือดันสวน body ของแคปซูลใหสวมกับ cap ใหแนน 
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10. ยกแผน loading tray ท่ีมีแคปซูลท่ีไดบรรจุตัวยาแลวออกโดยแคปซูลท่ีไดจะมี
ปริมาณตัวยาตามตองการ คือ 400 มิลลิกรัม 
11. เลือกแคปซูลท่ีมีรูปลักษณไมดีท้ิงไป 
12. นําแคปซูลใสกระปุก กระปุกละ 70 แคปซูล 

 
4. การควบคุมคุณภาพแคปซูลบัวบกแหง 

4.1. การทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนัก (weight variation) 
เปนการทดสอบการกระจายตัวของผงยา  อางอิงจากเภสัชตํารับของอเมริกา (USP 25) 

วัสดุอุปกรณ ไดแก เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนง แปรงปดฝุนผงยา กระจกนาฬิกา 
วิธีการทดลอง 

1. ชั่งแคปซูลท่ีบรรจุผงยาบัวบก 
2. แกะแคปซูลและใชแปรงปดผงบัวบกออกจากแคปซูลจนหมด  
3. นําแคปซูลเปลาไปชั่งน้ําหนัก คํานวณหาผลตางของน้ําหนักของผงยา  
4. ทําท้ังหมด 20 แคปซูล 

การประเมินผล  
แคปซูลจะเขามาตรฐานเม่ือน้ําหนักของแคปซูลแตละเม็ดอยูในชวง 90-110% ของ
คาเฉลี่ย ถาแคปซูลท่ีทําไปแลวในตอนแรกไมเขามาตรฐานท่ีกําหนด  แคปซูลเหลานี้จะ
เขามาตรฐานเม่ือ ปริมาณยาในแคปซูลไมเกิน 2 แคปซูลมีคามากกวา 10% ของคาเฉลี่ย 
ไมมีแคปซูลใดเลยท่ีมีคาเกิน 25% ใหหาปริมาณสุทธิของแคปซูลอีก 40 แคปซูล แลวหา
คาเฉลี่ยของ 60 แคปซูล แคปซูลจะเขามาตรฐานเม่ือ มีแคปซูลไมเกิน 6 ใน 60 แคปซูลมี
น้ําหนักแตกตางไปเกิน 10% ของน้ําหนักสุทธิ ไมมีแมแตแคปซูลเดียวท่ีมีคาเกิน 25% 

4.2. การทดสอบเวลาการแตกตัว (disintegration test) 
เปนการทดสอบการกระจายตัวของยาโดยกําหนดเปนเวลา (disintegration time) ในตัวกลาง
ท่ีใชทดสอบการแตกตัว ณ อุณหภูมิท่ีกําหนด ตามมาตรฐานเภสัชตํารับอังกฤษ (BP) กําหนดวา
ยาในรูปแบบแคปซูลจะผานเกณฑมาตรฐานเม่ือแตกตัวหมดภายในระยะเวลา 30 นาที โดยไม
มียาตกคางบนตะแกรงเลย ยกเวนเปลือกแคปซูลเทานั้น 

วัสดุอุปกรณ ไดแก เครื่อง disintegration test Erweka® รุน ZT 52 Thermometer 
สารเคมี ไดแก แคปซูลบัวบก น้ํากลั่น 
วิธีการทดลอง 

1. เติมน้ํากลั่นในบีกเกอรท่ีใชเฉพาะกับเครื่อง disintegration test Erweka® รุน 
ZT 52ขนาด 1 ลิตร 
2. ตั้งอุณหภูมิน้ํากลั่นใหอยูท่ี 37°C 
3. นําแคปซูลท่ีตองการทดสอบจํานวน 6 แคปซูลใสลงใน basket rack ชองละ 1 
แคปซูลโดยใส disk ลงไปดวยเพ่ือปองกันการลอยตัวของแคปซูล 
4. เริ่มการทํางานของเครื่อง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแคปซูล 
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5. บันทึกเวลาท่ีแคปซูลแตกตัวหมด 
6. ถามียา 1 หรือ 2 แคปซูลแตกตัวหมดใหทดสอบอีก 12 แคปซูล และกําหนดให
การแตกตัวจะผานมาตรฐานเม่ือแตกตัวหมดไมเกิน 16 แคปซูลจาก 18 แคปซูลท่ี
ทําการทดสอบ (ทํา 3 ซํ้า) 

 
5. การวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ 

วัสดุและอุปกรณ ไดแก เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง ชุดกรอง mobile phase for HPLC, 
Pump กระดาษกรอง ขนาด 0.45 µm, หัวกรอง 0.45 µm, Degasser and sonicator, 
Micropipette, Microwave Vortex, High performance liquid chromatography system 
Column (reverse phase column C18) 
สารเคมี ไดแก Methanol HPLC grade, Acetonitrite HPLC grade, Deionized water, 
Standard Asiaticoside, Standard Asiatic acid, Standard Madecassocia, ผงบัวบก 
5.1. การเตรียมสารสกัดแคปซูลบัวบก 

1. นําผงจากแคปซูลบัวบก 500 mg (จดบันทึกน้ําหนักท่ีแนนอน) ใสลงใน Erlenmeyer 
flask ขนาด 125 ml 
2. เติม ethanol 20 ml เปนตัวทําละลายสกัด 
3. ทําการสกัดโดยใช microwave (2450 MHz, 600W) นาน 20 วินาที พัก 30 วินาที  
สกัด 4 รอบ (เติม ethanol ครั้งเดียว) หลังจากสกัดเสร็จแลวจะเห็นวา ethanol ระเหย
หมด 
4. ทําการกลั้วดวย methanol ลงใน volumetric flask โดยกรองผาน Nylon 
membrane filter ขนาด 0.45 µm 
5. ปรับปริมาตรดวย methanol จนครบ 10 ml 

5.2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
เตรียม stock solution ของ asiaticoside 8.055 mg/ml, asiatic acid 8.028 mg/ml, 
madecasoside 1.01 mg/ml ใน methanol ดังนี้ 

1. เตรียม stock solution ของ asiaticoside ความเขมขน 8.055 mg/mL โดยชั่ง 
asiaticoside 80.55 mg ใสลงใน volumetric flask จากนั้นปรับปริมาตรดวย 
methanol จนครบ 10 ml 
2. เตรียม stock solution ของ asiatic acid ความเขมขน 8.028 mg/mL โดยชั่ง 
asiatic acid 80.28 mg ใสลงใน volumetric flask จากนั้นปรับปริมาตรดวย 
methanol จนครบ 10 ml 
3. เตรียม stock solution ของ madecassoside ความเขมขน 1.01 mg/mL โดยชั่ง 
madecassoside 10.10 mg ใสลงใน volumetric flask จากนั้นปรับปริมาตรดวย 
methanol จนครบ 10 ml 
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4. เตรียมสารละลายมาตรฐานผสม asiaticoside, asiatic acid และmadecassoside 
ความเขมขน 400 µg/mL  

5.3. การวิเคราะหโดย HPLC 
5.3.1.เตรียม mobile phase กรอง methanol HPLC grade ดวยกระดาษกรอง ขนาด 0.45 

µm  กรอง Acetonitrile HPLC grade ดวยกระดาษกรอง ขนาด 0.45 µm  นําไป 
Degas เปนเวลา 20-30 นาที 
 
 

5.3.2.วิเคราะหโดยใชสภาวะดังนี้ 
HPLC column: Water symmetry RP C18 (250 mm × 4 mm I.D. ; particle size 

: 5 µm) 
Mobile phase: A : Deionized water และ B : Acetonitrite HPLC 
Gradient solvent system  

Time (min) Pump A water (%) Pump B Acetonitrite (%) 
0 85 15 
5 80 20 
10 55 45 
15 55 45 
20 20 80 
30 20 80 
35 85 15 
50 85 15 

Flow rate : 1ml/min 
Injection volume : 20 µl 
Detector wavelength : 206 nm 

 
6. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของวิธีวิเคราะห (Method Validation) 

6.1.  การหาความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linearity) 
การหาความสัมพันธเชิงเสนตรง เปนการทดสอบโดยการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง 
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานเทียบกับพ้ืนท่ีใตกราฟ (AUC) ท่ีไดจากการวิเคราะห
สารละลายมาตรฐานท่ีความเขมขนตาง ๆ อยางนอย 5 ความเขมขน ความสัมพันธเชิงเสนตรง 
แสดงดวยคา correlation coefficient (r2) คาท่ียอมรับได คือ > 0.999 และพิจารณาคา
จุดตัดแกนตั้ง (y-intercept) คาความชันของกราฟ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (RSD) 
ดวย   
วิธีการทดสอบ 
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1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน 5 ความเขมขน คือ 50, 100, 200, 300 และ 400 µg/ml 
ตามลําดับ 
2. ฉีดสารละลายมาตรฐานเขาเครื่อง HPLC ทีละความเขมขนโดยทําซํ้าท่ีความเขมขนละ 1 
ครั้ง 
3. สรางกราฟมาตรฐานโดยใหแกน X เปนความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน และแกน Y 
เปนพ้ืนท่ีใตพีก 
4. คํานวณหาสมการเสนตรงและคา r² โดยคา r² บงบอกถึงแนวโนมความเปนเสนตรง 

6.2. การทดสอบความเท่ียงตรงของวิธีวิเคราะห (Accuracy)  
การทดสอบความเท่ียงตรงของวิธีวิเคราะหใชวิธีทดสอบแบบ standard addition method 
โดยเติมสารละลายมาตรฐานท่ีรูปความเขมขนแนนอนอยางนอย 3 ความเขมขน ลงใน 
sample แลววิเคราะหหาคาพ้ืนท่ีใตกราฟ (AUC) ของความเขมขนรวมของแตละตัวอยาง
ตัวอยางท่ีมีการเติมสารมาตรฐาน เรียกวา spiked sample และตัวอยางท่ีไมมีการเติมสาร 
standard เรียกวา unspiked sample คาความเท่ียงตรงของวิธีวิเคราะห คํานวณในรูปของ 
%recovery โดยมีเกณฑท่ียอมรับคือ 95-105%  
วิธีการทดสอบ 

1. การเตรียม unspiked sample (Blank) ทําโดยการสกัดแคปซูลบัวบกใสใน 
volumetric flask แลวปรับปริมาตรดวย methanol จนครบ 10 mL  
2. การเตรียม spiked sample 
3. เตรียม stock solution ของสารละลายมาตรฐานซ่ึงประกอบไปดวย 
Asiaticoside, Asiatic acid, Madecassoside ความเขมขน คือ 4000 µg/mL เพ่ือ
จะ spike ใหได 3 ความเขมขน คือ 50 200 และ 400 µg/mL ดังนี้ 
4. สกัดแคปซูลบัวบกตามวิธีการสกัดขางตนใสลงใน volumetric flask ขนาด 10 mL 
จากนั้น pipette สารละลายมาตรฐาน 125 µL แลวปรับปริมาตรใหครบ 10 mL 
5. สกัดแคปซูลบัวบกตามวิธีการสกัดขางตนใสลงใน volumetric flask ขนาด 10 mL 
จากนั้น pipette สารละลายมาตรฐาน 500 µL แลวปรับปริมาตรใหครบ 10 mL 
6. สกัดแคปซูลบัวบกตามวิธีการสกัดขางตนใสลงใน volumetric flask ขนาด 10 mL 
จากนั้น pipette สารละลายมาตรฐาน 1,000 µL แลวปรับปริมาตรใหครบ 10 mL 
7. คํานวณหาปริมาณสารละลายมาตรฐานท่ีตรวจพบ  คํานวณหา % recovery โดยมี
เกณฑท่ียอมรับคือ 100± 20% การคํานวณ % recovery คํานวณไดโดยสมการ
ดังตอไปนี้  
รอยละของการคืนกลับ (%Recovery) = Measured concentration × 100 

         Standard concentration 
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6.3. การทดสอบความแมนยํา (Precision) 
การทดสอบความแมนยําของการวิเคราะห เปนการทดสอบวาวิธีท่ีเลือกใชและเครื่องมือท่ีใชใน
การวิเคราะหใหผลท่ีใกลเคียงกันในทุก ๆ ครั้งท่ีทําการทดลอง และผลท่ีไดอยูในเกณฑท่ี
ยอมรับไดแสดงในรูปของ %RSD มีคา < 2.0 มี 2 รูปแบบ ไดแก 

1. การทดสอบในวันเดียวกัน (intra-day) เปนการตรวจสอบความแมนของ การ
วิเคราะหดวยนักวิเคราะหคนเดียว เครื่องมือและสภาวะการวิเคราะหเดียวกัน โดย
วิเคราะหซํ้า ในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกันหรือในวันเดียวกัน  
2. การทดสอบตางวันกัน (inter-day) เปนการทดสอบความแมนของการวิเคราะหใน
เวลาท่ีตางกันออกไปท้ังหมด 3 วัน   

วิธีการทดสอบ 
1. เตรียมสารละลายมาตรฐานความเขมขน 50, 200, 400 µg/ml  
2. นํามาวิเคราะหดวย HPLC โดยทําการฉีดขวดละ 3 ครั้ง  
3. ทําการวิเคราะหในวันเดียวกัน (intra-day) โดยหาคาเฉลี่ย AUC ของแตละขวด 
แลวนําคาเฉลี่ย AUC ของแตละขวดท่ีคํานวณไดมาหา %RSD   
4. ทําการวิเคราะหท่ีตางวันกันท้ังหมด 3 วัน (inter-day) โดยหาคาเฉลี่ย AUC ของ
ท้ัง 3 ขวดท่ีวิเคราะหในวันเดียวกัน (รวม 9 ครั้ง) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีได ของแตละวันมา
หา %RSD โดยมีเกณฑการยอมรับ คือ %RSD ≤ 2.0  
5. การคํานวณ %RSD คํานวณไดโดยสมการตอไปนี้ 

 %RSD = ( SD × 100) 

              �̅� 
7. การทดสอบความคงตัวของแคปซูลบัวบก (Stability test) 

ทดสอบความคงตัวของแคปซูลบัวบกโดยนําแคปซูลท่ีเตรียมไดบรรจุในขวดพลาสติก  ปดฝาแลว
นําไปเก็บท่ี 3 สภาวะ ดังนี้ และสุมตัวอยางแคปซูลภายหลังการเก็บท่ีเวลา 0, 1, 3, 6 เดือน เพ่ือ
ทดสอบ 

1.อุณหภูมิปกติของหอง 
2. อุณหภูมิ 25 0C   
3. อุณหภูมิ 45 0C  ความชื้นสัมพัทธ 75% RH  

7.1 ปริมาณสารสําคัญ 
1. วิเคราะหหาปริมาณ Triterpenoids ในแคปซูลบัวบก ท่ีเวลาเริ่มตน และเม่ือเก็บนาน 30, 
60 และ 90 วัน ท่ีสภาวะตาง ๆ 3 สภาวะ 
2. สกัดและวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญโดยวิธี HPLC วิเคราะหซํ้า 3 ครั้ง จากนั้นนําไปหา
คาเฉลี่ย 
2. เปรียบเทียบปริมาณสาระสําคัญคงเหลือเทียบกับปริมาณเริ่มตน  

7.2 Weight variation วิธีการทดสอบดังกลาวไวขางตน  
7.3 Disintegration time วิธีการทดสอบดังกลาวไวขางตน 
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8. การทดสอบหาสูตรตํารับมาสกพอกหนาท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบกท่ีทําใหไดแผนฟลมท่ีมี
ลักษณะเหมาะสม 
8.1.  ข้ันตอนการหาปริมาณ Film former และ Plasticizer ท่ีเหมาะสมจากการเติม Film 

former คือ Polyvinyl alcohol (PVA) MW 13,000 – 23,000 98% hydrolyzed และ 
Plasticizer คือ Glycerin 
เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก  Beaker, Stirring rod, Thermometer, Dropper เครื่อง, Hot 
plate, Hot air oven, Water bath shaker, Plastic plate ขนาด 6x9.5 cm, เครื่องวัด
ความหนืด 
สารเคมี ไดแก Polyvinyl alcohol (PVA) MW 13,000 – 23,000 98% hydrolyzed, 
xanthan gum และ Glycerin 

วิธีการทดลอง 
1. เตรียมสารละลาย PVA ท่ีความเขมขน10%15%และ20% w/w โดยชั่ง PVA  
มาละลายในน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ 80๐Cโดยคอยๆ โปรย PVA ทีละนอยและคนอยางรวดเร็ว 
จนกระท่ังไดสารละลายใสและเปนเนื้อเดียวกัน 
2. นําสารละลาย PVA ท่ีเตรียมไดมาเติม Glycerin ท่ีความเขมขน 0%,4% และ 6% 
w/w คนสารละลายอยางรวดเร็วจนสารละลายเปนเนื้อเดียวกันดังนั้นสูตรตํารับท่ีเตรียม
จะไดท้ังหมด9สูตร  ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1  
3. นําไปไลฟองอากาศดวยเครื่อง Sonicator  
4. นําสารละลายท่ีเตรียมได เทลงบน Plate ขนาด 6x9.5 cm ปริมาณ 3 กรัม จากนั้น
นําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 50 ๐C อบเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
5. สังเกตและบันทึกลักษณะของแผนฟลมท่ีได 

ตารางท่ี 1 สูตรตํารับท่ีเตรียมเพ่ือหาปริมาณ Film former และ Plasticizer ท่ีเหมาะสม 
เม่ือเติม Plasticizer (Glycerin) ความเขมขน 0%, 4% และ 6% w/w ลงในสารละลาย Film 
former (PVA) ความเขมขน 10%, 15% และ 20% w/w ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรท่ี PVA (%w/w) Glycerin (%w/w) 
1 10 0 
2 10 4 
3 10 6 
4 15 0 
5 15 4 
6 15 6 
7 20 0 
8 20 4 
9 20 6 
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หมายเหต ุ: ลักษณะทางกายภาพท่ีใชในการพิจารณาแผนฟลม มีดังนี้ 
1. ความสามารถในการกอตัวเปนแผนฟลม 
2. ความยืดหยุน 
3. ความไมเปราะแตกงาย 
4. ความสมํ่าเสมอเรียบเนียน 
5. ความสามารถในการลอกออกจากPlate หลังอบ 

เกณฑการใหคะแนน:ใหคะแนนตั้งแต 0-4 โดยแทนสัญลักษณ ดังนี้ 
++++ มากท่ีสุด +++ มาก ++ นอย + นอยมาก 0 ไมแสดงลักษณะนั้น     

8.2. ข้ันตอนการหาปริมาณ Drying accelerator ท่ีเหมาะสม จากการเติม 95% Ethanol  โดย
พิจารณาจากคา Drying time และลักษณะทางกายภาพของแผนฟลม 
เพ่ือหาสูตรตํารับท่ีสามารถกอตัวเปนแผนฟลมและมี Drying time นอยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ
กันระหวางสูตรตํารับท่ีเติม 95% Ethanolความเขมขน0, 2, 6, 10, 12 และ 15%w/w 
ตามลําดับ 
เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก  Beaker, Thermometer, Dropper เครื่อง, Hot plate, Hot 
air oven, Water bath shaker, Plastic plate ขนาด 6x9.5 cm, เครื่องวัดความหนืด 
สารเคมี ไดแก Polyvinyl alcohol (PVA) MW 13,000 – 23,000 98% hydrolyzed, 
Glycerin 95% , Ethanol 
ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. เลือกสูตรตํารับท่ีมี Film former และ Plasticizer ในปริมาณท่ีทําใหแผนฟลมมี
ลักษณะทางกายภาพท่ีดีตามเกณฑท่ีใชพิจารณา ซ่ึงสูตรตํารับท่ีพิจารณาเลือก คือ 
สูตรตํารับท่ีมีปริมาณPVA และGlycerin ความเขมขน 15% และ 6% w/w 
ตามลําดับ 

2. เติม 95% Ethanol ความเขมขน 0, 2, 6, 10, 12 และ 15%w/w ตามลําดับ 
คนอยางรวดเร็วจนสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นสูตรตํารับท่ีเตรียมจะได
ท้ังหมด 6 สูตร ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 สูตรตํารับท่ีเตรียมเพ่ือหา Drying time ท่ีนอยท่ีสุด เม่ือเติม 95% Ethanol ความเขมขน0, 
2, 6, 10, 12 และ 15%w/w ตามลําดับ ลงในสารละลายท่ีมี PVA และ Glycerin 15% และ 6% w/w 
ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 

สูตรท่ี PVA (%w/w) Glycerin (%w/w) 95% Ethanol 
1 15 6 0 
2 15 6 2 
3 15 6 6 
4 15 6 10 
5 15 6 12 
6 15 6 15 
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3.  ปด Paraffin และนําไปไลฟองอากาศดวยเครื่อง Sonicator 
4.  วัด pH ดวย pH test stripสังเกตสี/ความใส และวัดความหนืดของตํารับท่ีได 
บันทึกผล 
5.  นําสารละลายท่ีไดเทลงใน Plastic plate (ขนาด 6x9.5 cm) ปริมาณ 3 กรัม ชั่ง
นําหนักเริ่มตน และนําไปทดสอบหา Drying time โดยใชเครื่อง Water bath ท่ี
อุณหภูมิ 37๐C นําออกมาชั่งน้ําหนักทุก 15 นาที จนไดน้ําหนักคงท่ีและแผนฟลม
สามารถลอกออกไดบันทึกผล ณ เวลาท่ีแผนฟลมสามารถลอกออกไดเปนคา Drying 
time  
6. นําสารละลายท่ีไดเทลงใน Plastic plate (ขนาด 6x9.5 cm) ปริมาณ 3 กรัม 
จากนั้นอบท่ีอุณหภูมิ 50๐C เปนเวลา 24 ชั่วโมง และวัดความหนาของแผนฟลมท่ีได
หลังอบ 

หมายเหตุ:ลักษณะทางกายภาพท่ีใชในการพิจารณาแผนฟลม มีดังนี้ 
1. ความสามารถในการกอตัวเปนแผนฟลม 
2. ความยืดหยุน 
3. ความไมเปราะแตกงาย 
4. ความสมํ่าเสมอเรียบเนียน 
5. ความสามารถในการลอกออกจากPlate หลังอบ 

เกณฑการใหคะแนน:ใหคะแนนตั้งแต 0-4 โดยแทนสัญลักษณ ดังนี้ 
++++ มากท่ีสุด +++ มาก ++ นอย + นอยมาก 0 ไมแสดงลักษณะนั้น     
 

8.3. ข้ันตอนการหาปริมาณ1 8 Thickening agent ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคา Drying time 
และลักษณะทางกายภาพของแผนฟลม เพ่ือเพ่ิมความหนืดของสูตรตํารับ และทําใหผลิตภัณฑ
มีเนื้อสัมผัสท่ีดีมากข้ึน จากการเติม Xanthan gumความเขมขน 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 
1% w/w 
เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก  Beaker, Stirring rod, Thermometer, Dropper เครื่อง, Hot 
plate, Hot air oven, Water bath shaker, Plastic plate ขนาด 6x9.5 cm, เครื่องวัด
ความหนืด 
สารเคมี ไดแก Polyvinyl alcohol (PVA) MW 13,000 – 23,000 98% hydrolyzed, 
Glycerin, 95% Ethanol, Xanthan gum 
ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. เม่ือไดสูตรตํารับท่ีมี Film former, Plasticizer และ Drying accelerator ใน
ปริมาณท่ีทําใหแผนฟลมมีลักษณะทางกายภาพท่ีดีตามเกณฑท่ีใชพิจารณา และมีคา 
Drying time ท่ีนอยท่ีสุด ซ่ึงสูตรตํารับท่ีพิจารณาเลือก คือ สูตรตํารับท่ีมีปริมาณ 
PVA, Glycerin และ 95% Ethanol ความเขมขน 15, 6 และ 15% w/w ตามลําดับ 
 2. เติม Xanthan gum 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1% w/w ตามลําดับ คนอยาง
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รวดเร็วจนสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นสูตรตํารับท่ีเตรียมจะไดท้ังหมด 5สูตร 
ดังท่ีแสดงในตารางท่ี 3 
3. ปด Paraffin filmและนําไปไลฟองอากาศดวยเครื่อง Sonicator 
4. วัด pH ดวย pH test strip สังเกตสี/ความใส และวัดความหนืดของตํารับท่ีได  
5. แบงสารละลายท่ีเตรียมไดเทลงบนPlastic plate ขนาด 6x9.5 cm ปริมาณ 3 กรัม 
จากนั้นนําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 50๐C อบเปนเวลา 24 ชั่วโมงและวัดความหนาของ
แผนฟลมท่ีไดหลังอบ 
6. เทสารละลายท่ีเตรียมได ลงบน Plate ขนาด 6x9.5 cm ปริมาณ 3 กรัม ชั่งนํา
หนักเริ่มตน และนําไปทดสอบหา Drying time โดยใชเครื่อง Water bath ท่ีอุณหภูมิ 
37 ๐C นําออกมาชั่งน้ําหนักทุก 15 นาที จนไดน้ําหนักคงท่ีและแผนฟลมสามารถลอก
ออกได บันทึกผล ณ เวลาท่ีแผนฟลมสามารถลอกออกไดเปนคา Drying time 
7. สังเกตและบันทึกลักษณะของแผนฟลมท่ีได 
 

ตารางท่ี 3 สูตรตํารับท่ีเตรียมเพ่ือหาปริมาณ Thickening agent ท่ีเหมาะสม เม่ือเติม Xanthan gum
ความเขมขน 0, 0.25, 0.5, 0.75 และ 1% w/w ลงในสารละลายท่ีมี PVA, Glycerin และ 95% 
Ethanol ความเขมขน 15, 6 และ 15% w/w ตามลําดับ 
หมายเหตุ : ลักษณะทางกายภาพท่ีใชในการพิจารณาแผนฟลม มีดังนี้ 

  1. ความสามารถในการกอตัวเปนแผนฟลม 
 2. ความยืดหยุน 
 3. ความไมเปราะแตกงาย 

4. ความสมํ่าเสมอเรียบเนียน 
 5. ความสามารถในการลอกออกจากPlate หลังอบ 
เกณฑการใหคะแนน:ใหคะแนนตั้งแต 0-4 โดยแทนสัญลักษณ ดังนี้ 
++++ มากท่ีสุด +++ มาก ++ นอย + นอยมาก 0 ไมแสดงลักษณะนั้น 

8.4. ข้ันตอนการหาปริมาณท่ีเหมาะสมของสกัดบัวบกในตํารับโดยพิจารณาจากคา Drying time 
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผนฟลม เพ่ือใหไดสูตรตํารับท่ีมีปริมาณสารสกัดท่ี
เพียงพอในการแสดงคุณสมบัติ จากการเติมสารสกัดปริมาณ 1, 2 และ 4% w/w ลงใน
สารละลายท่ีมีมี PVA ,Glycerin, 95% Ethanol และ Xanthan gum ความเขมขน 15, 6,15 
และ 15% w/w ตามลําดับ รวมท้ังมีการเติม Chelating agent คือ disodium EDTA ความ

สูตรท่ี PVA (%w/w) Glycerin (%w/w) 95% Ethanol (%w/w) Xanthan gum (%w/w) 
1 15 6 15 0 
2 15 6 15 0.25 
3 15 6 15 0.50 
4 15 6 15 0.75 
5 15 6 15 1 
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เขมขน 0.1% และ Preservative คือ Paraben concentration ความเขมขน 1% และ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมาสกพอกหนาชนิดลอกออกในทองตลาด  
เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก  Beaker, Stirring rod, Thermometer, Dropper เครื่อง, Hot 
plate, Hot air oven, Water bath shaker, Plastic plate ขนาด 6x9.5 cm, เครื่องวัด
ค ว า ม ห นื ด , เ ค รื่ อ ง  Texture Analyzer  
สารเคมี ไดแก Polyvinyl alcohol (PVA) MW 13,000 – 23,000 98% hydrolyzed  
Glycerine 95% Ethanol Xanthan gum สารสกัดบัวบก ผลิตภัณฑมาสกพอกหนาชนิดลอก
ออกในทองตลาด  
ข้ันตอนการดําเนินการ 
1. สกัดสารบัวบก 
                                     บักบกสด (5 kg) 
 
                   ตัดสวนรากออกไปแลวลางดวยน้ําใหสะอาด (2.31 kg) 
 
       นําไปตากแดดใหแหง แลวนําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 50ºC จนไดน้ําหนักคงท่ี (0.23 kg) 
 
         นําไปบดลดขนาดดวยเครื่องปน ปริมาณท่ีไดสุดทาย คือ ผงบัวบก 229.39 g 
 

        นําผงบัวบกท่ีไดมาแชใน 95% Ethanol โดยเท 95% Ethanol ใหทวมผงบัวบก 
                                   ตั้งท้ิงไว จนสีผงบัวบกเปลี่ยนเปนไมมีสี 
 
                นํามากรองดวยผาขาวบาง 

และนําสวนท่ีเปนน้ํามาระเหยแหงดวยเครื่อง Rotary evaporator 
 
                           จะไดเปน Crude extract 61.05 g 
 
 
 
2. วิธีเติมสารสกัดลงในสูตรตํารับท่ีเหมาะสม 

2.1 เม่ือไดสูตรตํารับท่ีมี Film former, Plasticizer, Drying accelerator และ 
Thickening agent ในปริมาณท่ีทําใหแผนฟลมมีลักษณะทางกายภาพท่ีดีตามเกณฑท่ีใช
พิจารณา และมีคา Drying time ท่ีนอยท่ีสุดซ่ึงสูตรตํารับท่ีพิจารณาเลือก คือ สูตรตํารับท่ีมี
ปริมาณ PVA, Glycerin, 95% Ethanol, Xanthan gum, disodium EDTA และ Paraben 
concentration ความเขมขน 15, 6, 15, 1, 0.1 และ 1% w/w ตามลําดับ 



โครงก
ารท

ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

ม ประจ
ำปี 25

58

คณะเภ
สัชศาสตร์ ม

หาวิท
ยาล

ัยอุบลราช
ธาน

ี

34 

 

2.2. เติมสารสกัดบัวบก 1, 2 และ 4% w/w ตามลําดับ คนอยางรวดเร็วจน
สารละลายเปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นสูตรตํารับท่ีเตรียมจะไดท้ังหมด 4 สูตร รวมกับสูตรตํารับท่ีไม
เติม 18สารสกัด18 1 สูตรดังท่ีแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี  4 สูตรตํารับท่ีเตรียมเพ่ือหาปริมาณสารสกัดบัวบกท่ีเหมาะสม เม่ือเติมสารสกัดบัวบก ความ
เขมขน1, 2 และ 4% w/w ลงในสารละลายท่ีมี PVA, Glycerin, 95% Ethanol, Xanthan gum, 
disodium EDTA และ Paraben concentration ความเขมขน 15, 6, 15, 1, 0.1 และ 1% w/w 
ตามลําดับ 
 

3. ปด Paraffin filmและนําไปไลฟองอากาศดวยเครื่อง Sonicator 
4. วัด pH ดวย pH test strip สังเกตสี/ความใส และวัดความหนืดของตํารับท่ีได แลวบันทึก
ผล 
5. แบงสารละลายท่ีเตรียมไดเทลงบน Plastic plate ขนาด 6x9.5 cm ปริมาณ 3 กรัม 
จากนั้นนําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 50๐C อบเปนเวลา 24 ชั่วโมง และวัดความหนาของ
แผนฟลมท่ีไดหลังอบ 
6. สารละลายท่ีเตรียมได เทลงบน Plastic plate ขนาด 6x9.5 cm ปริมาณ 3 กรัม ชั่งน้ําหนัก
เริ่มตน และนําไปทดสอบหา Drying time โดยใชเครื่อง Water bath ท่ีอุณหภูมิ 37 ๐C นํา
ออกมาชั่งน้ําหนักทุก 5 นาที จนไดน้ําหนักคงท่ีและแผนฟลมสามารถลอกออกได บันทึกผล ณ 
เวลาท่ีแผนฟลมสามารถลอกออกไดเปนคา Drying time 
7. สังเกตและบันทึกลักษณะของแผนฟลมท่ีได 
8. นําแผนฟลมมาตัดใหไดขนาด 0.6x4 cm เพ่ือนําไปวัด Tensile strength และ Elongation 
at breakและตัดใหไดขนาด 2x5 cm เพ่ือนําไปวัด Adhesion strength ดวยเครื่องดวยเครื่อง 
Texture Analyzer บันทึกผล  

หมายเหต:ุลักษณะทางกายภาพท่ีใชในการพิจารณาแผนฟลม มีดังนี้  
1. ความสามารถในการกอตัวเปนแผนฟลม 
2. ความยืดหยุน 
3. ความไมเปราะแตกงาย 
4. ความสมํ่าเสมอเรียบเนียน 

สูตร
ท่ี 

PVA 
(%w/w) 

Glycerin 
(%w/w) 

95% Ethanol 
(%w/w) 

Xanthan gum 
(%w/w) 

สารสกัดบัวบก 
(%w/w) 

1 15 6 15 1 0 
2 15 6 15 1 1 
3 15 6 15 1 2 
4 15 6 15 1 4 
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5. ความสามารถในการลอกออกจากPlate หลังอบ 
เกณฑการใหคะแนน:ใหคะแนนตั้งแต 0-4 โดยแทนสัญลักษณ ดังนี้ 
++++ มากท่ีสุด +++ มาก ++ นอย + นอยมาก 0 ไมแสดงลักษณะนั้น   

 
9. การทดสอบคุณสมบัติของแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก ไดแก การทดสอบฤทธิ์ Antioxidant และ

ฤทธิ์ Antibacterial 

เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก 24 well plate, Micropipette ขนาด 20-200 µL และ 100-
1,000 µL เครื่อง UV-Vis spectrophotometer 

สารเคมี ไดแก  DI water Methanol Vitamin C  (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 
ข้ันตอนการดําเนินการการทดสอบฤทธิ์ Antioxidant ของสารสกัดบัวบกและแผนฟลมท่ีมีสาร
สกัดบัวบก 

9.1. Antioxidant (DPPH assay) 

การเตรียมสารเคมี 
1. เตรียมสารละลายมาตรฐาน DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) โดยชั่ง 
DPPH 6.71 mg ละลายในตัวทําละลาย Methanol1 ml ใสลงในAmber 
Volumetric Flask และปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร (เก็บในขวดสีชา) 
2. เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยใช vitamin C เปนสารมาตรฐานท่ีแสดงฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ โดยชั่ง Vitamin C จํานวน 3.2 mg ละลายใน DI water ปริมาตร 1 ml 
ใสลงหลอดทดลองจะไดสารละลายท่ีมีความเขมขน 3200 µg/mg จากนั้นนํา
สารละลายมาตรฐานท่ีไดเตรียมเปนความเขมขน 125 µg/ml จากนั้นปรับปริมาตร
ดวยตัวทําละลาย DI water ใหมีปริมาตร 1000 ml 
3. เตรียมสารละลายตัวอยาง จากสารสกัดบัวบก ในตัวทําละลาย ethanol ปริมาตร 
1 mL ไดสารละลายตัวอยางมีความเขมขนเทากับ 5 mg/mL 
4. เตรียมสารละลายตัวอยาง จากแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก 4% ของตํารับ ในตัวทํา
ละลาย  DI water  ปริมาตร 50 mL ไดสารละลายตัวอยางมีความเขมขนเทากับ 2.4 
mg/mLการทดสอบการจับอนุมูลอิสระ 
1. เตรียมสารละลายท่ีจะวัดคาการดูดกลืนแสงจากสารละลายมาตรฐาน Vitamin C ท่ี
เตรียมไวแลวใสลงใน Well plate ดังตารางท่ี 5 จากนั้นตั้งท้ิงไว 45 นาที ในท่ีมืด ณ 
อุณหภูมิหอง (ทํา 3 ซํ้าในแตละความเขมขน) 

ตารางท่ี 5 การเตรียมสารละลายท่ีจะวัดคาการดูดกลืนแสงจากสารละลายมาตรฐาน Vitamin C 

Sample (µl) 
Methanol 

(µl) 
DPPH (µl) 

Final Concentration 
(µg/ml) 

DI water = 250 
(Control) 

250 500 0 

10 490 500 1.25 
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15 485 500 1.88 
20 480 500 2.50 
30 470 500 3.75 
40 460 500 5.00 
50 450 500 6.25 
2. เตรียมสารละลายท่ีจะวัดคาการดูดกลืนแสงจากสารละลายสารสกัดบัวบกท่ีเตรียม
ไวแลว ดังตารางท่ี 6 จากนั้นตั้งท้ิงไว 30 นาทีในท่ีมืด ณ อุณหภูมิหอง (ทํา 3 ซํ้าในแต
ละความเขมขน) 

ตารางท่ี 6 การเตรียมสารละลายท่ีจะวัดคาการดูดกลืนแสงจากสารละลายสารสกัดบัวบก 
Sample (µl) Methanol (µl) DPPH (µl) Final Concentration (µg/ml) 

DI water = 250 
(Control) 

250 500 0 

10 490 500 50 
20 480 500 100 
30 470 500 150 
40 460 500 200 
50 450 500 250 
60 440 500 300 
70 430 500 350 
3. เตรียมสารละลายท่ีจะวัดคาการดูดกลืนแสงจากสารละลายแผนฟลมท่ีเตรียมไวแลว 
ดังตารางท่ี 7 จากนั้นตั้งท้ิงไว 30 นาทีในท่ีมืด ณ อุณหภูมิหอง (ทํา 3 ซํ้าในแตละ
ความเขมขน) 

ตารางท่ี 7 การเตรียมสารละลายท่ีจะวัดคาการดูดกลืนแสงจากสารละลายแผนฟลม 
Sample (µl) Methanol (µl) DPPH (µl) Final Concentration (µg/ml) 

DI water = 250 (Control) 250 500 0 
200 300 500 480 
250 250 500 600 
300 200 500 720 
350 150 500 840 
400 100 500 960 

4. นําสารละลายแตละความเขมขนท่ีเตรียมไวในขอท่ี 1, 2 และ 3 ไปวัดคา 
absorbance ท่ีความยาวคลื่น 517 nm ดวยเครื่อง UV-visible 
spectrophotometer จากนั้นนําขอมูลจากการวัดคาการดูดกลืนแสง คํานวณ
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ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระโดยคํานวณหา % inhibition, % remaining, 
IC50, EC50และคา VCEAC ( Vitamin C equivalent antioxidant capacity) 

การคํานวณหา %inhibition จากสมการ 
 

 
การคํานวณหา % remaining จากสมการ 

 
 

หาคา IC50 โดยการสรางกราฟความสัมพันธระหวาง % inhibition (แกน y) กับความ
เขมขนของสาร (แกน X ) โดยใชสมการท่ี 1 
หาคา EC50โดยการสรางกราฟความสัมพันธระหวาง % remaining (แกน y) กับความ
เขมขนของสาร (แกน X ) โดยใชสมการท่ี 2 
นําคา IC50และ EC50ของสารตัวอยางท่ีไดจากการทดลอง ไปคํานวณเปรียบเทียบกับ 
IC50และ EC50ของสารละลายมาตรฐาน Vitamin C  แลวรายงานเปนคา VCEAC 
(Vitamin C equivalent antioxidant capacity)  มีหนวยเปน mg Vitamin C/1 g 
sample 

9.2. Antimicrobial 

ทดสอบฤทธิ์ Antibacterial ของแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก โดยวิธี Cylinder plate method 
เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก Petridish, Micropipette ขนาด 100-1,000 µL, Micropipette tip, 
Cuvette เครื่อง UV-Vis spectrophotometer, ตู Laminar air flow, หลอดทดลองแบบมีฝา
เกลียว, Inoculating loop Cotton swap, Venire caliper 
อาหารเลี้ยงเชื้อ ไดแก Muller Hinton Agar(MHA), Tryptic Soy broth (TSB), Agar 
ยาปฏิชีวนะ (Positive control) ไดแก Clindamycin  
เชื้อจุลชีพท่ีนํามาทดสอบ ไดแก Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 
ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. เตรียมตํารับมาสกพอกหนาท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบกในรูปของเหลว 3 ความเขมขน 
ไดแก 1, 2 , และ 4 % w/w, Negative control คือ ตํารับท่ีไมไดใสสารสกัดบัวบก  Positive 
control คือ ยา 1% clindamycin  
2. วิธีการเตรียมเชื้อจุลินทรียเพ่ือทดสอบ เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli  ในอาหาร Tryptic Soy Broth (TSB) บมภายใตอุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 
18-24 ชั่วโมง ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน 
3. ปรับความขุนดวยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ (sterile water)  โดยวัดการดูดกลืนแสงท่ี 625 nm 
ใหไดคาการดูดกลืนแสงในชวง 0.08-0.1 จะมีจํานวนเชื้อประมาณ 1x108 -2 x 108 cfu/ml 
4. วิธีการทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรีย ใช Cotton swab ไรเชื้อ จุมเชื้อจาก Suspension 
ของเชื้อท่ีเตรียมไวแลวนํามาปายบนผิวหนาของอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) ใหท่ัว

% inhibition= [ (ODcontrol- ODsample)/ODcontrol] x 100 

% remaining = (ODsample- ODcontrol) x 100 

(1) 

(2) 
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จานอาหาร โดยปาย 3 ครั้ง แตละครั้งใหหมุนจานอาหารเลี้ยงเชื้อไป 60 องศา ท้ิงไวประมาณ 
1 นาที จนผิวหนาอาหารแหง จากนั้นวาง cylinder cup (outside diameter 8 mm, inside 
diameter 6 mm, length 10 mm) ท่ีผานการฆาเชื้อแลว ลงบนผิวหนาอาหาร  โดยวางแต
ละ cup ใหอยูหางจากกันและใหหางจากขอบจานมากท่ีสุด แลวนําตํารับมาสกพอกหนาท่ีมี
สวนผสมของสารสกัดบัวบก 1, 2 , และ 4 % w/w ในรูปของเหลว, Negative control และ  
Positive control มาหยดลงใน cylinder cup ถวยละ 100 ไมโครลิตร  จากนั้นนําไป 
incubate ท่ีอุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง  
5. อานผลโดยการสังเกตการเกิดวงใสรอบ cylinder cup และวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของ
วงใส 
 

10. การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญท่ีมีในแผนฟลมดวยวิธี High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 

เครื่องมือและอุปกรณ ไดแก เครื่อง High-performance liquid chromatography (HPLC), 
Nylon membrane filter 0.45 µm Syringe,  หัวกรอง 0.45 µm Nylon 
สารเคมี ไดแก Methanol (HPLC), Acetonitrile, DI water สารมาตรฐาน Asiaticoside, 
Madecassoside และ Asiatic acid 
ข้ันตอนการดําเนินการ 

1. ข้ันตอนการเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

เตรียมสารละลายมาตรฐาน Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid จาก 
stock solution ความเขมขน 4 mg/ml ใหมีความเขมขน 10, 20, 40, 80, 100 และ 
200 µg/ml โดยใช Methanol เปนตัวทําละลาย 

2. ข้ันตอนการเตรียมสารละลายตัวอยางจากแผนฟลมเพ่ือนํามาวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ 
ไดแก Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid 

1. เตรียมสารละลายตัวอยางจากแผนฟลมท่ีมี 1, 2 และ 4%w/w ของสารสกัดบัวบก 
โดยตัดแผนฟลมขนาด 2x2 cm (n=3) วัดความหนา และชั่งน้ําหนักไว 
2. นําแผนฟลมมายอยในตัวทําละลายผสมระหวาง 55% DI water และ 45% ACN 
ปริมาตร 3 ml (นําไป sonicate 1 hr) จากนั้นกรองดวย Nylon membrane filter 
0.45 µm แลวปรับปริมาตรดวยตัวทําละลายผสมจนครบ 5 ml 

3. นําสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอยางไปวิเคราะห โดยวิธี HPLC 
สภาวะท่ีใชสําหรับ HPLC คือ 
Column: reversed phase RP-18 column (250 mmx4 mm I.D ; particle size 

5µm) 
Mobile phase: Gradient of acetonitrile/water (ดังตารางท่ี 8) 
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ตารางท่ี 8 Mobile phase ท่ีใชสําหรับ HPLC 
Time (min) Pump A : Water (%) Pump B : Acetonitrile (%) 

0 85 15 
5 80 20 
10 55 45 
15 55 45 
20 20 80 
30 20 80 
35 85 15 
40 85 15 

 
Flow rate: 1 ml/min  
Injection volume: 20 µl 
Detection: at UV 206 nm 

4. คํานวณหาปริมาณสารสําคัญ ไดแก Asiaticoside Madecassoside และ Asiatic acid 
ท่ีมีในแผนฟลมท่ีบรรจุ 1, 2 และ 4%w/w ของสารสกัดบัวบก 

 

4 ผลการทดลอง 

1. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานทางกายภาพของผงบัวบก 
1.1. การหาปริมาณความชื้นของผงบัวบกดวยเครื่อง moisture balance 
ตารางท่ี 9 ตารางแสดงผลการทดสอบหาปริมาณความชื้นดวยเครื่อง  moisture balance 

Loss on drying  

ครั้งท่ี น้ําหนัก (g) % moisture mean SD 

1 3.002 5.7 

6.03 0.29 2 3.002 6.2 

3 3.002 6.2 
 
จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 9 ซ่ึงทําการทดสอบผงบัวบกกอนทําการบรรจุแคปซูลโดยเครื่อง 
moisture balance พบวามีปริมาณความชื้นเฉลี่ย 6.03±0.29 %w/w  ซ่ึงเปนไปตามกวาเกณฑท่ี  
Thai herbal pharmacopeia กําหนด  ซ่ึงกําหนดเกณฑไวหามเกิน 14.0 %w/w ของน้ําหนักผง
บัวบกท่ีนํามาทดสอบ ดังนั้นแคปซูลบักบกจึงผานเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบหาปริมาณความชื้น 
 
1.2. การทดสอบความสามารถในการไหล (Flowability) 
ตารางท่ี 10  ตารางแสดงผลการทดสอบ Angle of repose หรือมุมในการไหลของผงบัวบก 
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Flowability 

ครั้งท่ี h r angle mean SD 

1 2.0 8.9 12.67 

15.13 2.83 2 2.7 8.2 18.23 

3 2.2 8.5 14.51 
 
จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 10 พบวาผงบัวบกกอนทําการบรรจุแคปซูลมี Angle of repose 
เฉลี่ย 15.13±2.83 ซ่ึงอยูนอกเกณฑมาตรฐานเภสัชตํารับอเมริกา USP 36  ซ่ึงกําหนดวาหากมี 
Angle of repose 25-30 จัดวามีการไหลท่ีดีมาก 
1.3. การทดสอบ bulk density, tapped desity และ % compressibility 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบ bulk density, tapped desity และ % compressibility ของ
ผงบัวบก 

ครั้งท่ี น้ําหนัก (g) bulk density tap density %compressibility Hausner ratio 

1 20.001 0.33 0.41 18.5 1.23 

2 20.061 0.33 0.40 16.7 1.20 

3 20.002 0.34 0.40 15.3 1.18 

 

Mean 16.8 1.20 

SD 1.61 0.02 
 

จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 11  พบวา ผงบัวบกกอนทําการบรรจุแคปซูลมี % 
compressibility เฉลี่ย 16.80±1.61 และมีคา Hausner ratio 1.20±0.02 ซ่ึงจัดวามีการไหล
คอนขางดี ตามเกณฑมาตรฐานเภสัชตํารับอเมริกา USP 36  ซ่ึงกําหนดวาหากมี  % 
compressibility  16 – 20 จัดวามีการไหลท่ีคอนขางดี 
 

2. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานแคปซูลบัวบก 
2.1. การทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักแคปซูล (Weight variation) 
ตารางท่ี 12 ตารางแสดงความแปรปรวนของน้ําหนัก 

Weight variation ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
ผลการทดสอบ ผาน ผาน ผาน 
 จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 12 ทําการทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักแคปซูลบรรจุผง
บัวบกแตละแคปซูล พบวา ทุกแคปซูลผานเกณฑมาตรฐานตามเภสัชตํารับอเมริกากําหนด (USP 36) 
คือ ไมมีแคปซูลใดท่ีมีน้ําหนักมากกวาหรือนอยกวา 10% ของน้ําหนักเฉลี่ย แสดงวาการบรรจุแคปซูล
ดวยเครื่องบรรจุแคปซูลก่ึงอัตโนมัติ ไมทําใหเกิดการแปรปรวนของน้ําหนักผงบัวบกท่ีบรรจุในแคปซูล 
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2.2. การทดสอบระยะเวลาในการแตกตัวของแคปซูล (Disintegration time) 
ตารางท่ี 13 ตารางแสดงการแตกตัวของแคปซูลบัวบก 

Disintegration time ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 
ผลการทดสอบ แตกตัวภายใน 30 นาที  แตกตัวภายใน 30 นาที  แตกตัวภายใน 30 นาที  

จากผลการทดสอบตามตารางท่ี 13 ทําการทดสอบการแตกตัวของแคปซูลบรรจุผงบัวบก 
พบวาทุกแคปซูลผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีเภสัชตํารับอเมริกากําหนด (USP 36 ) คือ ไมมีแคปซูลใดท่ี
ใชเวลาแตกตัวเกิน 30 นาที และไมมีผงบัวบกตกคางบนตะแกรง 
 
3. การพัฒนาวิธีวิเคราะหและควบคุมคุณภาพสารสกัดจากสมุนไพรบัวบกโดยใช HPLC 

3.1. การพัฒนาวิธีวิเคราะหเพ่ือทดสอบหาปริมาณสาร Triterpenoids ในบัวบก 
เม่ือปรับเปลี่ยน condition ของ mobile phase เพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการแยกสาร 
Triterpenoids  ในบัวบก ซ่ึงประกอบดวย Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic 
acid พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมเปนดังนี้  
HPLC column: Water symmetry RP C18 (250 mm×4 mm I.D. ; particle size : 5 
µm) 
Mobile phase: A : Deionized water และ B : Acetonitrite  
Flow rate: 1 ml/min 
Injection volume: 20 µl 
Detector wavelength: 206 nm 
Running time: 50 นาที 
 

ตารางท่ี 14  แสดงสัดสวน Mobile phase ท่ีใชในการวิเคราะห 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากผลการทดลองวิเคราะหสาร Triterpenoids ในบัวบกดวยเทคนิค HPLC ตามสภาวะท่ีใช
พบวาสามารถแยก peak ของ Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid โดยมี 

Time (min) Pump A water (%) Pump B Acetonitrile (%) 
0 85 15 
5 80 20 
10 55 45 
15 55 45 
20 20 80 
30 20 80 
35 85 15 
50 85 15 
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Retention time ท่ีเวลาประมาณ 12 นาที 17 นาทีและ 20 นาที ตามลําดับ และ 
chromatogram ของสารสกัด มีคา Retention time ของ Triterpenoids ท้ัง 3 ชนิด 
ใกลเคียงกับสารมาตรฐาน 

 
รูปท่ี 1 แสดงโครมาโตแกรมของ reference standards ซ่ึงประกอบดวย 

Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid 

 
รูปท่ี 2 แสดงโครมาโตแกรมของสารสกัดบัวบก ซ่ึงประกอบดวย  

Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid 
 
3.2 การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของวิธีการวิเคราะห (Method Validation) 

3.2.1   System suitability 
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ตารางท่ี 15 ผลการทดลองวิเคราะหสาร Triterpenoids ในบัวบกดวยเทคนิค HPLC 

Parameters 
Result 

Asiaticoside Madecassoside Asiatic acid 
Plate count (N) 25860.93 9715.19 36479.20 
Tailing factor (T) 1.06 1.15 1.23 
Capacity  factor (K’) 3.19 4.99 6.20 
Resolution (Rs) - - - 

  จากผลการวิเคราะห system suiability พบวามี Plate count ของสาร Triterpenoids 
ท้ังสามชนิดมีคามากกวา 2000 แสดงวา คอลัมนมีประสิทธิภาพในการแยกดี Tailing factor ของ 
Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid มีคา 1.06 1.15 และ 1.23 ตามลําดับ คาท่ี
ยอมรับไดคือ < 1 แสดงวา peak ของสารท้ังสามชนิดมีความสมมาตรพอสมควร และ Capacity 
factor ซ่ึงเปนคาท่ีบอกความสามารถในการ retain สารท่ีจะวิเคราะหไวในคอลัมน พบวา 
Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid มีคา Capacity factor เทากับ 3.19 4.99 
และ 6.20 ตามลําดับ 

 
3.2.2 ขีดจํากัดของการตรวจวัด (Limit of detection) 

จากการผลการทดลองพบวา ขีดจํากัดของการตรวจวัดสาร Triterpenoids โดยวิธีนี้
คือ Asiaticoside 1.04 µg/mL, Madecassoside 1.33 µg/mL  และ Asiatic acid 
0.41 µg/mL 
 

3.2.3 ขีดจํากัดของการวิเคราะหปริมาณ (Limit of quantification) 
จากการผลการทดลองพบวา ขีดจํากัดของการวิเคราะหปริมาณสาร Triterpenoids 
โดยวิธีนี้คือ Asiaticoside 3.47 µg/mL, Madecassoside 4.44 µg/mL  และ 
Asiatic acid 1.36 µg/mL 
 

3.2.4 ความสัมพันธเชิงเสน (Linearity) 
จากการทดลองหาความสัมพันธเชิงเสน (linearity) ของ Triterpenoids ท้ังสามชนิด
ในชวงความเขมขน 50 – 400 µg/mL พบวา R2 > 0.998 โดยผลท่ีไดเปนดังรูปท่ี 
3,4,5 
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รูปท่ี 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสาร Asiaticoside กับพ้ืนท่ีใตกราฟ 

 

 
รูปท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสาร Madecassoside กับพ้ืนท่ีใตกราฟ 

 

y = 4424x - 27115 
R² = 0.998 
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รูปท่ี 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสาร Asiatic acid กับพ้ืนท่ีใตกราฟ 

 
3.2.5 ความแมนยํา (Precision)  

จากการทดสอบความแมนยํา (Precision) ของวิธีการวิเคราะห ท้ังความแมนยําภายใน
วันเดียวกัน ( Intraday precision) และความแมนยําระหวางวัน ( Interday 
precision) พบวาสารท้ังสามชนิดมีคา %RSD อยูระหวาง 0.1087 – 1.6460 ดังแสดง
ในตารางท่ี 16 

3.2.6 ความแมนยําภายในวันเดียวกัน (Intraday precision) 
ตารางท่ี 16 แสดงความแมนยําในวันเดียวกัน (Intraday precision) ของการวิเคราะหปริมาณ 
Asiaticoside Madecassoside และ Asiatic acid  ท่ีความเขมขนตางๆ 

สาร Conc. (µg/mL) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 mean SD %RSD 

Asiaticoside 

49.99 174217 176985 173006 174736 2039.64 1.16727 

199.98 842936 847576 865264 851925 11782.29 1.38302 

399.9583 1728288 1732382 1755988 1738886 14951.56 0.85984 

Madecassoside 

50.4167 492872 502022 500236 498377 4850.1 0.97318 

201.6667 2002865 2038864 2069869 2037199 33533 1.64603 

403.3333 3839941 3832935 3891978 3854951 32256.8 0.83676 

Asiatic acid 

50.1750 515797 511977 501547 509774 7376.09 1.4469 

200.7000 2252120 2275140 2314081 2280447 31319.6 1.3734 

401.4000 4343407 4367555 4380591 4363851 18866.7 0.4323 
 

y = 11897x - 66764 
R² = 0.9992 
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3.2.7 ความแมนยําระหวางวัน (Interday precision) 
ตารางท่ี 17 แสดงความแมนยําระหวางวันของการวิเคราะหปริมาณ Asiaticoside ท่ีความเขมขน
ตางๆ 

Asiaticoside 

Day Conc. (µg/mL) %RSD 

1 49.9900 0.3299 

199.9800 0.1603 

399.9583 0.8395 

2 49.9900 0.1087 

199.9800 0.1569 

399.9583 0.3801 

3 49.9900 0.4967 

199.9800 0.4987 

399.9583 0.3930 

 
ตารางท่ี 18  แสดงความแมนยําระหวางวันของการวิเคราะหปริมาณ Madecassoside  

Madecassoside 

Day Conc. (µg/mL) %RSD 

1 50.42 0.7047 

201.67 0.5086 

403.33 1.3618 

2 50.42 0.4214 

201.67 0.6474 

403.33 0.6897 

3 50.42 1.0284 

201.67 0.3184 

403.33 0.1701 

 
 
 



โครงก
ารท

ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

ม ประจ
ำปี 25

58

คณะเภ
สัชศาสตร์ ม

หาวิท
ยาล

ัยอุบลราช
ธาน

ี

47 

 

ตารางท่ี 19  แสดงความแมนยําระหวางวันของการวิเคราะหปริมาณ Asiatic acid ความเขมขน
ตางๆ 

Asiatic acid 

Day Conc. (µg/mL) %RSD 

1 50.1750 1.0612 

200.7000 0.5134 

401.4000 1.1541 

2 50.1750 0.1887 

200.7000 0.3440 

401.4000 1.8433 

3 50.1750 1.0684 

200.7000 0.9343 

401.4000 1.4811 

 
3.2.8 ความถูกตอง (Accuracy)จากการทดสอบความถูกตอง (Accuracy) พบวา % 

recovery ของ Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid ดังตารางท่ี 20 
ตารางท่ี 20 แสดง % recovery จากการทดสอบความถูกตองของวิธีควบคุมคุณภาพของสารสําคัญใน
บัวบก 
                   Peak 
 Conc. 

% recovery 
Asiaticoside Asiatic acid Madecassoside 

50 µg/mL 
94.35 74.40 93.53 
95.32 75.04 99.84 
90.44 94.66 103.91 

200 µg/mL 
96.55 97.90 98.52 
98.50 104.86 101.63 

400 µg/mL 
86.03 108.58 89.87 
85.14 108.87 87.82 
88.96 112.94 90.97 

average 91.911±4.983 97.156±15.071 95.761±5.986 
 

 
 
3.2.2 ….. 



โครงก
ารท

ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

ม ประจ
ำปี 25

58

คณะเภ
สัชศาสตร์ ม

หาวิท
ยาล

ัยอุบลราช
ธาน

ี

48 

 

4 การทดสอบความคงตัว (Stability)  
ผลการทดสอบความคงตัวของแคปซูลบัวบกท่ีเดือนท่ี 0, 1, 3, และ 6  
4.1 weight variation 

ตารางท่ี 21 ความคงตัวของ weight variation ของแคปซูลบัวบก เดือนท่ี 0, 1, 3, และ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผลการทดสอบตาม ตารางท่ี 21  ทําการทดสอบความแปรปรวนของน้ําหนักแตละแคปซูลใน
เดือนท่ี 0, 1, 3, 6 ท่ีเก็บท่ีอุณหภูมิหอง 25°C และ 45°C ตามลําดับ พบวา มีเพียงในเดือนท่ี 6 ท่ี
อุณหภูมิ 45°C ท่ีไมสามารถนํามาทดสอบไดเนื่องจากแคปซูลเสียสภาพติดกันเปนกอนภายใน
กระปุก  สวนในสภาวะอ่ืนๆ ผานเกณฑมาตรฐานตามเภสัชตํารับอเมริกากําหนด USP36 คือ ไมมี
แคปซูลใดท่ีมีน้ําหนักมากกวาหรือนอยกวา 10% ของน้ําหนักเฉลี่ย 
 
4.2 Disintegration time 

จากผลการทดสอบดังตารางท่ี 22 พบวา แคปซูลบรรจุผงบัวบกเม่ือเก็บไวในสภาวะตางๆ เม่ือเวลา
ผานไป 3 เดือนแคปซูลยังคงทดสอบระยะเวลาในแตกตัวผานตามขอกําหนด แตเม่ือระยะเวลาผาน
ไป 6 เดือน แคปซูลท่ีถูกเก็บไวท่ีสภาวะเรง อุณหภูมิ 450C  ความชื้นสัมพัทธ 75% เม่ือนําไป
ทดสอบระยะเวลาเวลาในแตกตัวพบวาไมผานตามขอกําหนดของ USP 36 
 
ตารางท่ี 22 การแตกตัวของแคปซูลบัวบก 

เดือน สภาวะ weight variation (n=3) 
0  ผาน 

1 
อุณหภูมิหอง ผาน 
250C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 

3 
อุณหภูมิหอง ผาน 
250C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 

6 
อุณหภูมิหอง ผาน 
250C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ไมสามารถทดสอบได 

เดือน สภาวะ Disintegration time  (n=3) 

0  ผาน 

1 
อุณหภูมิหอง ผาน 
250C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 
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4.3 ปริมาณสารสําคัญ  
การทดสอบคงตัวหลังเก็บแคปซูลท่ี 3 สภาวะคือ อุณหภูมิหอง, อุณหภูมิ 250C  ความชื้นสัมพัทธ 
750RH  และอุณหภูมิ 450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผลการทดลองเปนดังตาราง 23 

ตารางท่ี 23 แสดง % สาร Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid คงเหลือท่ีเวลาและ

สภาวะตางๆ   

เดือน สภาวะ 
% Remaining 

Asiaticoside Madecassoside Asiatic acid 
0 เริ่มตน 100 100 100 

1 
อุณหภูมิหอง 100.06 102.47 112.44 
250C   99.89 100.28 121.95 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH 101.35 102.62 111.40 

3 
อุณหภูมิหอง 102.90 105.96 119.64 
250C   97.78 93.19 86.10 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH 91.64 104.00 102.39 

6 
อุณหภูมิหอง 94.73 92.23 98.85 
250C   97.97 93.35 115.01 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH 95.92 128.96 103.92 

    
จากตารางแสดงเปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Asiaticoside จากสภาวะเริ่มตน พบวาการ
เก็บไวท่ีอุณหภูมิหองท่ัวไปนาน 3 เดือน มีปริมาณ Asiaticoside เพ่ิมข้ึนสูงสุดคือ 2.9% และการ
เก็บไวท่ี 450C ความชื้นสัมพัทธ 75 % RH นาน 3 เดือน มีปริมาณ Asiaticoside ลดลงต่ําสุดถึง 
8.36% อยางไรก็ตามการเก็บไวทุกสภาวะมีปริมาณสาร Asiaticoside เปลี่ยนแปลงไมเกิน ±10%  

ผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Madesassoside จากสภาวะเริ่มตน พบวาการเก็บไวท่ี 450C 
ความชื้นสัมพัทธ 75 %RH นาน 6 เดือน มีปริมาณ Madesassoside เพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 28.96% 
และการเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง นาน 3 เดือน มีปริมาณ Madesassoside ลดลงต่ําสุดคือ 7.73% 

3 
อุณหภูมิหอง ผาน 
250C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 

6 
อุณหภูมิหอง ผาน 
250C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ผาน 
450C  ความชื้นสัมพัทธ 750RH ไมสามารถทดสอบได 
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สําหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Asiatic acid จากสภาวะเริ่มตน พบวาการเก็บไวท่ี 250C นาน 
1 เดือน มีปริมาณ Asiatic acid เพ่ิมข้ึนสูงสุดถึง 21.95% และการเก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง นาน 3 
เดือน มีปริมาณ Asiatic acid ลดลงต่ําสุดคือ 13.90%  

 
5 การทดสอบหาสูตรตํารับมาสกพอกหนาชนิดลอกออกท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบกท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด 
5.1 การหาปริมาณ Film former และ Plasticizer ท่ีเหมาะสม จากการเติม Film former คือ 

Polyvinyl alcohol (PVA) MW 13,000 – 23,000 98%hydrolyzed และ Plasticizer คือ 
Glycerin โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของแผนฟลม  
จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของแผนฟลมท่ีเตรียมไดจากการผสมระหวาง PVA ความ
เขมขน 10, 15 และ 20  % w/w รวมกับ Glycerin ความเขมขน 0, 4 และ 6 %w/w  ดังนั้น
สูตรท่ีเตรียมไดท้ังหมดคือ 9 สูตร ซ่ึงไดผลดังตารางท่ี 24 

ตารางท่ี 24  ลักษณะทางกายภาพของแผนฟลมท่ีเตรียมไดจากการผสมระหวาง  PVA ( 10, 15 
และ 20 %w/w ) รวมกับ Glycerin  (0, 4 และ 6 %w/w ตามลําดับ) 

สูตรท่ี 

การสังเกตลักษณะทางกายภาพ 
ความสามารถ
ในการกอตัว
เปนแผนฟลม 

ความ
ยืดหยุน 

ความไม
เปราะแตก

งาย 

ความ
สมํ่าเสมอ
เรียบเนียน 

ลอกออกจาก 
plate 

หลังอบไดงาย 

คะแนน
รวม 

1 +++ + + +++ ++ 10 
2 +++ + + +++ +++ 11 
3 +++ +++ + +++ +++ 13 
4 +++ ++ +++ +++ +++ 23 
5 +++ ++ +++ +++ +++ 23 
6 +++ ++++ +++ +++ +++ 25 
7 +++ + +++ +++ +++ 22 
8 +++ + +++ +++ +++ 22 
9 +++ + +++ +++ +++ 22 
หมายเหตุ : ++++ มากท่ีสุด  +++ มาก  ++ นอย  +นอยท่ีสุด 0ไมแสดงลักษณะนั้น 
ผลการทดสอบพบวาแผนฟลมท่ีมีลักษณะดีท่ีสุดคือแผนฟลมท่ีไดจากสัดสวน PVA 15 %w/w และ 
Glycerin 6 %w/w (สูตรท่ี 6)  
5.2 การหาปริมาณ Drying accelerator ท่ีเหมาะสม จากการเติม 95% Ethanol โดยพิจารณา

จากคา Drying time และลักษณะทางกายภาพของแผนฟลม 
จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของตํารับและแผนฟลมท่ีเตรียมได เม่ือเติม 95% 
Ethanol ความเขมขน 0,  2,  6, 10, 12 และ 15 % w/w ตามลําดับ ลงในสารละลายท่ีมี 
PVA และ Glycerine ความเขมขน 15 และ 6%w/w ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 25 และ 26) 
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ตารางท่ี 25  คุณสมบัติทางกายภาพของตํารับ (คา pH  สี/ความใส  drying time ท่ี 37 °C  ความ
หนาหลังอบท่ี 50 °C และคาความหนืด) 

ตํารับท่ี pH 
สี/ความ

ใส 

drying time 
 ท่ี 37 °C 

(นาที) 

ความหนา
(mm) 

อบ ท่ี 50 °C 
(n=16) 

ความหนืด 

T( °C) แรง (Pa) 
คาความหนืด

(cP) 

1 6.1 ใส 75 0.094±0.062 19.71 3.478(1/7) 74.93 

2 6.1 ใส 60 0.059±0.029 19.77 4.26(1/7) 91.77 

3 6.1 ใส 60 0.076±0.074 19.72 4.287(1/7) 92.36 

4 6.1 ใส 60 0.062±0.039 19.69 4.680(1/7) 100.8 

5 5.9 ใส 60 0.083±0.022 20.02 5.121(1/6) 307 

6 5.9 ใส 45 0.081±0.029 19.99 5.598(1/6) 335.6 

 
ตารางท่ี 26 ลักษณะทางกายภาพของแผนฟลมท่ีเตรียมไดจากการผสมระหวาง  PVA 15 %w/w, 
Glycerin  6 %w/w และ 95%Ethanol (0,  2,  6, 10, 12 และ 15 %w/w ตามลําดับ) 

สูตรท่ี 

การสังเกตลักษณะทางกายภาพ 

ความสามารถ
ในการกอตัว
เปนแผนฟลม 

ความ
ยืดหยุน 

ความไม
เปราะแตก

งาย 

ความ
สมํ่าเสมอ
เรียบเนียน 

ลอกออก
จาก plate 
หลังอบได

งาย 

คะแนนรวม 

1 +++ +++ +++ +++ +++ 15 
2 +++ +++ +++ +++ +++ 15 
3 +++ +++ +++ +++ +++ 15 
4 +++ +++ +++ +++ +++ 15 
5 +++ +++ +++ +++ +++ 15 
6 +++ +++ +++ +++ +++ 15 

หมายเหตุ : ++++ มากท่ีสุด  +++ มาก  ++ นอย  +นอยท่ีสุด 0 ไมแสดงลักษณะนั้น 
ผลการทดสอบพบวาแผนฟลมท่ีมีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมท่ีสุดและมีคา Drying time 

นอยท่ีสุด คือแผนฟลมท่ีไดจากสัดสวน PVA, Glycerin  และ 95% Ethanol ความเขมขน 15, 6 และ 
15 %w/w ตามลําดับ (สูตรท่ี 6)   

5.3 การหาปริมาณ Thickening agent ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคา Drying time และ
ลักษณะทางกายภาพของแผนฟลม 
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จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของตํารับและแผนฟลมท่ีเตรียมได เม่ือเติม Xanthan 
gum ความเขมขน 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1 %w/w ตามลําดับ ลงในสารละลายท่ีมี PVA, 
Glycerin และ 95% Ethanol  ความเขมขน 15,  6 และ 15 %w/w ตามลําดับ (ดังตารางท่ี 
27 และ 28) 

ตารางท่ี 27 คุณสมบัติทางกายภาพของตํารับ (คา pH ,สี/ความใส, Drying time ท่ี 37 °C , ความ
หนาหลังอบท่ี 50 °C และ คาความหนืด) 

ตํารับ
ท่ี 

pH สี/ความใส 
drying time  

ท่ี 37 °C 
(นาที) 

ความหนา(mm) 
อบ ท่ี 50 °C 

(n=16) 

ความหนืด 

T( °C) แรง(Pa) 
คาความหนืด

(cP) 
1 5.9 ใส 45 0.081±0.029 19.99 5.598(1/6) 335.6 

2 5.9 ขุนเล็กนอย 45 0.098±0.021 19.64 4.185(1/5) 698 

3 5.9 
สีเหลือง/

ขุนเล็กนอย 
45 0.114±0.025 20 3.332(1/3) 4,302 

4 5.9 
สีเหลือง/

ขุน 
45 0.076±0.017 20 4.345(1/4) 2,017 

5 5.9 
สีเหลือง/

ขุน 
30 0.102±0.035 22.15 2.657(1/2) 9,595 

 
ตารางท่ี 28 ลักษณะทางกายภาพของแผนฟลมท่ีเตรียมไดจากการผสมระหวาง  PVA 15 %w/w, 
Glycerin  6 %w/w, 95%Ethanol 15 %w/w และ Xanthan gum  (0, 0.25, 0.5, 0.75 และ 1 
%w/w ตามลําดับ) 

สูตรท่ี 

การสังเกตลักษณะทางกายภาพ 

ความสามารถ
ในการกอตัว
เปนแผนฟลม 

ความ
ยืดหยุน 

ความไม
เปราะแตก

งาย 

ความ
สมํ่าเสมอ
เรียบเนียน 

ลอกออก
จาก plate  
หลังอบได

งาย 

คะแนนรวม 

1 +++ ++++ +++ +++ +++ 16 
2 +++ ++++ +++ +++ +++ 16 
3 +++ ++++ +++ +++ +++ 16 
4 +++ +++ +++ +++ +++ 15 
5 +++ +++ +++ +++ +++ 15 
หมายเหตุ : ++++ มากท่ีสุด  +++ มาก  ++ นอย  +นอยท่ีสุด 0 ไมแสดงลักษณะนั้น 
            ผลการทดสอบพบวาตํารับท่ี 5 ซ่ึงมีปริมาณ Xanthan gum มากท่ีสุด 1 %w/w ทําให
ตํารับมีความหนืดมากท่ีสุด และแผนฟลมท่ีไดมีลักษณะทางกายภาพไมตางกัน จึงพิจารณาจากคา 
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Drying time ท่ีนอยท่ีสุด พบวาแผนฟลมท่ีมีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมและมีคา Drying time 
นอยท่ีสุด คือ แผนฟลมท่ีไดจากสัดสวน PVA, Glycerin, 95% Ethanol และ Xanthan gum 
ความเขมขน 15, 6, 15 และ 1 %w/w ตามลําดับ (สูตรท่ี 5)  จึงพิจารณาเปนสูตรตํารับมาสกพอก
หนาชนิดลอกออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือนํามาใสสารสกัดสารสกัดบัวบกตอไป  
5.4 การหาปริมาณท่ีเหมาะสมของสกัดบัวบกในตํารับ โดยพิจารณาจากคา Drying time 

คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผนฟลม  
จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพและเชิงกลของแผนฟลมท่ีเตรียมได  เม่ือเติมสารสกัด
บัวบก 1, 2 และ 4%w/w ตามลําดับ ลงในสารละลายท่ีมี PVA, Glycerin, 95% Ethanol, 
Xanthan gum, disodium EDTA และ Paraben concentration ความเขมขน 15%, 6%, 
15%, 1%, 0.1% และ 1%w/wตามลําดับ (ดังตารางท่ี 29, 30 และ 31) 

ตารางท่ี 29  คุณสมบัติทางกายภาพของตํารับ (คา pH, สี/ความใส, Drying time ท่ี 37 °C, ความ
หนาหลังอบท่ี 50 °C และคาความหนืด) 

ตํารับท่ี pH สี/ความใส 

drying 
time  

ท่ี 37 °C 
(นาที) 

ความหนา(mm) 
อบ ท่ี 50 °C 

(n=16) 

ความหนืด 

T( °C) แรง(Pa) 
คาความหนืด

(cP) 

1 5.9 
สีเหลือง/

ขุน 
30 0.099±0.006 20 

1.683(1/4
) 

781 

2 5.9 สีเขียวเขม 35 0.096±0.007 20 
2.388(1/4

) 
1,085 

3 5.9 
สีเขียวเขม 

35 0.123±0.015 20 
1.031(1/4

) 
478.5 

4 5.9 
สีเขียวเขม 

30 0.121±0.02 20 
1.850(1/5

) 
308.6 

 
ตารางท่ี 30 ลักษณะทางกายภาพของแผนฟลมท่ีเตรียมไดจากการผสมระหวาง  PVA 15 %w/w, 
Glycerin  6 %w/w, 95%Ethanol 15 %w/w, Xanthan gum 1 %w/w และสารสกัดบัวบก (0, 
1, 2 และ 4 %w/w ตามลําดับ) 

สูตรท่ี 

การสังเกตลักษณะทางกายภาพ* 

ความสามารถ
ในการกอตัว
เปนแผนฟลม 

ความ
ยืดหยุน 

ความไม
เปราะแตก

งาย 

ความ
สมํ่าเสมอ
เรียบเนียน 

ลอกออก
จาก plate  
หลังอบได

งาย 

คะแนนรวม 

1 +++ +++ +++ +++ ++++ 16 
2 +++ +++ +++ +++ ++++ 16 
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3 +++ +++ +++ +++ ++++ 16 
4 +++ +++ +++ +++ ++++ 16 
หมายเหตุ : ++++ มากท่ีสุด  +++ มาก  ++ นอย  +นอยท่ีสุด 0ไมแสดงลักษณะนั้น   
 
ตารางท่ี 31 คุณสมบัติเชิงกลของแผนฟลมท่ีเตรียมได (คา Tensile strength คา Elongation at 
break  และ คา Adhesion  Strength)  

ตํารับท่ี 
Tensile strength 

(MPa) 
Elongation at break   

(%) 

Adhesion  Strength 
(N/m) 

1 2.561±0.281 26.533±4.406 2.565±0.352 

2 3.915±0.584 31.2±7.663 1.512±0.075 

3 3.409±0.481 26±1.833 1.773±0.767 

4 3.273±0.450 30.133±4.805 1.5±0.163 

Commercial product* > 4.736±0.909 >278 6.632±2.196 

         * การวัดผล Tensile strength และ Elongation at break ท่ี Speed 10 mm/min ของ 
Commercial product พบวา แผนฟลมยังไมขาด 
 

 
รูปท่ี 6 แผนภูมิแสดงคา Tensile  strength 
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รูปท่ี 7 แผนภูมิแสดงคา % Elongation at break 

 
รูปท่ี 8 แผนภูมิแสดงคา Adhesion strength 

 
6 การทดสอบคุณสมบัติของแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก ไดแก การทดสอบฤทธิ์ Antioxidant และ 

ฤทธิ์ Antibacterial  
6.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ Antioxidant ของสารสกัดบัวบกและแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก โดยวิธี 

1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) assay  
การรายงานคา IC50 และ EC50 ของสารมาตรฐาน Vitamin C ผลการวิเคราะหฤทธิ์ 
Antioxidant โดยวิธี DPPH คํานวณ %Inhibition และ %Remaining จากคา Absorbance 
ท่ีความยาวคลื่น 517 nm ของสารมาตรฐาน Vitamin C ไดผลดังตารางท่ี 30 จากนั้นสราง
กราฟความสัมพันธระหวาง %Inhibition กับ ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน Vitamin 
C ไดผลดังรูปท่ี 9 และ %Remaining กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน Vitamin C 
ไดผลดังรูปท่ี 10 และคํานวณคา IC50 และ EC50 จากกราฟ ไดผลดังตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32  DPPH assay ของสารมาตรฐาน Vitamin C (n=3) 
Final conc. 

Vitamin C (µg/ml) 
%Inhibition 

(X ̅ ±SD) 

%Remaining 

(X ̅ ±SD) 
0.00 -0.03±1.18 100.03±1.18 
1.25 18.03±8.23 81.97±8.23 
1.88 26.79±5.68 73.21±5.68 
2.50 38.50±2.46 61.50±2.46 
3.75 55.44±6.46 44.56±6.64 
5.00 75.10±3.62 24.90±3.62 
6.25 95.06±0.48 4.94±0.48 

 
รูปท่ี 9 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Inhibition กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน 

Vitamin C โดย DPPH assay (n=3) 

 
รูปท่ี 10 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน

Vitamin C โดย DPPH assay (n=3) 
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ตารางท่ี 33 คา IC50 และ EC50 ของสารมาตรฐาน Vitamin C โดย DPPH assay 
สมการเสนตรง R2 คา IC50 (µg/ml) คา EC50 (µg/ml) 

y=15.216x-0.705 0.999 3.33 - 
y=-15.216x+100.705 0.999 - 3.33 

 
การรายงานคา IC50 และ EC50 ของสารตัวอยาง 

ผลการวิเคราะหฤทธิ์ Antioxidant โดยวิธี DPPH คํานวณ %Inhibition และ 
%Remaining จากคา Absorbance ท่ีความยางคลื่น 517 nm ของสารตัวอยาง (สารสกัด
บัวบกและสารละลายจากแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก) ไดผลดังตารางท่ี 34-36 จากนั้นสราง
กราฟความสัมพันธระหวาง %Inhibition กับ ความเขมขนของสารละลายตัวอยาง และ 
%Remaining กับ ความเขมขนของสารละลายตัวอยาง ไดผลดังรูปท่ี 11-14 และคํานวณคา 
IC50 และ EC50 จากกราฟ ไดผลดังตารางท่ี 36 

ตารางท่ี 34  DPPH assay ของสารสกัดบัวบก (n=3) 
Final conc. 

Crude extract (µg/ml) 
%Inhibition 

(X ̅ ±SD) 
%Remaining 

(X ̅ ±SD) 
0.00 0.03±2.97 99.97±2.97 
50 5.31±5.17 94.69±5.17 
100 19.62±1.71 80.38±1.71 
150 38.31±2.32 61.69±2.32 
200 55.08±2.13 44.92±2.13 
250 73.43±3.64 26.57±3.64 
300 84.21±1.69 15.79±1.69 
350 87.15±0.47 12.85±0.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Inhibition กับความเขมขนของสารสกัดบัวบก 
โดย DPPH assay (n=3) 

y = 0.2816x - 3.8796 
R² = 0.9782 
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y = 0.0865x - 1.7168 
R² = 0.9713 
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รูปท่ี 12 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของสารสกัดบัวบก 

โดย DPPH assay (n=3) 
 ตารางท่ี 35  DPPH assay ของสารละลายจากแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก (n=3) 

Final conc. แผนฟลม 
(µg/ml) 

%Inhibition 

(X ̅ ±SD) 

%Remaining 

(X ̅ ±SD) 
0.00 0.00±2.14 100.00±2.14 
480 31.27±1.35 68.73±1.35 
600 53.70±2.33 46.30±2.33 
720 63.50±0.79 36.50±0.79 
840 75.10±1.16 24.90±1.16 
960 77.64±1.94 22.36±1.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Inhibition กับความเขมขนของสารละลายจากแผนฟลมท่ีมี
สารสกัดบัวบก โดย DPPH assay (n=3) 
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y = -0.0865x + 101.72 
R² = 0.9713 
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รูปท่ี 14 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของสารละลายจากแผนฟลมท่ีมี
สารสกัดบัวบก โดย DPPH assay (n=3) 
  
ตารางท่ี 36 คา IC50 และ EC50 ของสารตัวอยาง โดย DPPH assay 

สารตัวอยาง สมการเสนตรง R2 คา IC50 (µg/ml) คา EC50 (µg/ml) 

สารสกัดบัวบก 
y = 0.281x - 3.879 0.978 191.74 - 

y = -0.281x + 
103.879 

0.978 - 191.74 

แผนฟลมท่ีมี
สารสกัดบัวบก 

y = 0.086x - 1.716 0.971 601.349 - 
y = -0.086x + 

101.716 
0.971 - 601.349 

 
การรายงานคา VCEAC (Vitamin C equivalent antioxidant capacity) ของสารตัวอยาง 
ตารางท่ี 37 คา VCEAC (mg Vitamin C/1 g sample) ของสารตัวอยาง (n=3) 

สารตัวอยาง คา VCEAC (mg/g)( X̅ ±SD ) 
สารสกัดบัวบก 15.69±0.45 

แผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก 4.99±0.05 
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6.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ Antibacterial ของแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก โดยวิธี Cylinder plate 
ตารางท่ี 38  แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ Antibacterial โดยวิธ ีCylinder plate 
                         Inhibition zone  
(cm) 
สารท่ีใชทดสอบ 

เชื้อแบคทีเรีย 
S.aureus E.coli 

Clindamycin 
(Positive control) 

6.1 4 

ไมใสสารสกัดบัวบก 
(Negative control) 

2.5 1.8 

 สารสกัดบัวบก 1% 

n1 0.9 0.9 
n2 0.9 0.8 
n3 0.9 0.8 

เฉลี่ย ±SD 0.9 0.83±0.06 

สารสกัดบัวบก 2% 

n1 1.2 1.4 
n2 1.0 1.2 
n3 1.5 1.9 

เฉลี่ย ±SD 1.23±0.25 1.5±0.36 

สารสกัดบัวบก 4% 

n1 1.6 1.8 
n2 2.2 1.8 
n3 1.0 1.9 

เฉลี่ย ±SD 1.6±0.6 1.83±0.06 
 

7 การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญท่ีมีในแผนฟลม ดวยวิธี High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) 
7.1 จากการวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid 

สามารถสรางกราฟมาตรฐานและไดสมการดังนี้ 
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 ตารางท่ี 39 ขอมูลการสรางกราฟมาตรฐาน Asiaticoside 
 Asiaticoside  

(µg/ml) 
RT Area 

 (V*Sec) 
  0 0 0 
10 12.008 28319 
20 11.965 67935 
40 11.925 148926 
80 11.951 326979 
100 11.957 424794 
200 11.974 955684 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         รูปท่ี 15 กราฟมาตรฐาน Asiaticoside 
 

ตารางท่ี 40  ขอมูลการสรางกราฟมาตรฐาน Madecassoside 
Madecassoside (µg/ml) RT Area 

(V*Sec) 
0 0 0 
10 16.527 57860 
20 16.654 144516 
40 16.683 355972 
80 16.834 718920 
100 16.893 927236 
200 16.996 2011952 

y = 4796.8x - 29414 
R² = 0.9953 
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รูปท่ี 16 กราฟมาตรฐาน Madecassoside 
ตารางท่ี 41 ขอมูลการสรางกราฟมาตรฐาน Asiatic acid      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 17 กราฟมาตรฐาน Asiatic acid 

y = 10120x - 48252 
R² = 0.9977 
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y = 9994.3x - 82740 
R² = 0.9941 
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Asiatic acid 
(µg/ml) 

RT Area 
(V*Sec) 

0 0 0 

10 20.325 44901 

20 20.668 89309 

40 20.584 281414 

80 20.575 666306 

100 20.586 866296 

200 20.596 1970054 
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7.2 จากการวิเคราะหสารละลายตัวอยางจากแผนฟลมท่ีมี 1% 2% และ 4%w/w  
 ของสารสกัดบัวบกขนาด 2x2 cm (n=3) ไดผลดังนี้ 
ตารางท่ี 42  ผลการวิเคราะหสารละลายตัวอยางจากแผนฟลมท่ีมี 1% 2% และ 4%w/w ของสารสกัด
บัวบก 
    *หมายเหตุ: ผลการวิเคราะห พบวา ไมเกิด peak area ของ Asiatic acid  
 

ผลการคํานวณหาปริมาณ Asiaticoside และ Madecassoside ตอหนวยพ้ืนท่ีของแผนฟลมท่ี
มี 1, 2 และ 4 %w/w ของสารสกัดบัวบก ขนาด 4 cm2 (2x2 cm) จากสมการมาตรฐาน ไดดังนี้ 

- Asiaticoside : y = 4796.x – 29414      R² = 0.995 
- Madecassoside: y = 10120x - 48252  R² = 0.99 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนฟลม 
(2x2 cm) 

Sample น้ําหนัก 
(mg) 

ความหนา(mm) 

X ̅ ±SD 

Asiaticoside 
Area (V*Sec) 

Madecassoside 
Area 

(V*Sec) 
สารสกัด1% 1 33.72 0.093±0.006 44805 312921 

2 40.53 0.110±0.010 67215 472562 
3 36.36 0.090±0.000 62503 449041 

สารสกัด2% 4 39.7 0.107±0.006 71012 575147 
5 44.63 0.113±0.006 73666 593132 
6 52.41 0.123±0.006 85568 839849 

สารสกัด4% 7 51.48 0.120±0.010 207527 1451142 
8 44.9 0.107±0.015 182974 1234354 
9 51 0.110±0.010 206715 1489586 
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ตารางท่ี 43 ปริมาณสาร Asiaticoside ตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ีของแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก 

 
ตารางท่ี 44  ปริมาณสาร Madecassoside ตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ีของแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก    

 
 
 
 
 
 

แผนฟลม 
(2x2 cm) 

Sample Asiaticoside 
Area (V*Sec) 

Asiaticoside 
conc. 

(µg/mL) 

µg/5 ml 
(µg/4 cm2) 

µg/cm2 X ̅ ±SD 
 

สารสกัด1% 1 44805 15.47518766 77.37594 19.34398 22.83±3.08 
2 67215 20.14783153 100.7392 25.18479 
3 62503 19.16534612 95.82673 23.95668 

สารสกัด2% 4 71012 20.93953294 104.6977 26.17442 27.67±2.02 
5 73666 21.49291076 107.4646 26.86614 
6 85568 23.97456214 119.8728 29.9682 

สารสกัด4% 7 207527 49.40387823 247.0194 61.75485 59.55±3.63 
8 182974 44.28440367 221.422 55.3555 
9 206715 49.23457048 246.1729 61.54321 

แผนฟลม 
(2x2 cm) 

Sample Madecassoside  
Area 

 (V*Sec) 

Madecassoside  
conc. 

(µg/mL) 

µg in 5 
ml 

( in 4 
cm2) 

µg/cm2 X ̅ ±SD 
 

สารสกัด1% 1 312921 35.68903162 178.4452 44.61129 56.79±10.64 
2 472562 51.46383399 257.3192 64.32979 
3 449041 49.13962451 245.6981 61.42453 

สารสกัด2% 4 575147 61.6006917 308.0035 77.00086 88.64±18.27 
5 593132 63.37786561 316.8893 79.22233 
6 839849 87.75701581 438.7851 109.6963 

สารสกัด4% 7 1451142 148.1614625 740.8073 185.2018 177.86±16.99 
8 1234354 126.7397233 633.6986 158.4247 
9 1489586 151.9602767 759.8014 189.9503 
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5 สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 

 

1. การอบบัวบกท่ีอุณหภูมิ 50° C ทําใหความชื้นผานตามเกณฑมาตรฐานกําหนด ซ่ึงสอดคลองกับ % 

compressibility และคา Hausner ratio ท่ีจัดวาผงบัวบกมีการไหลคอนขางดี แตพบวาผงบัวบกมี 

Angle of repose นอกเกณฑมาตรฐาน ซ่ึงตามเกณฑเภสัชตํารับอเมริกา (USP 36 ) กําหนดวา

หากมี Angle of repose 25-30 ถือวามีการไหลท่ีดีมาก แตผงบัวบกจากการวิจัยมี Angle of 

repose 15.13 ซ่ึงนอยกวาเกณฑท่ีมีกําหนดไวในเภสัชตํารับอเมริกา (USP 36 ) อาจเกิดจากเทผง

บัวบกไมตอเนื่องหรือตั้งกรวยไวต่ําเกินไปจึงทําใหเกิดการอัดแนนของผงบัวบก  

2. ลักษณะทางกายภาพของแคปซูลและลักษณะผงบัวบกท่ีอุณหภูมิหองและอุณหภูมิ 25° C เม่ือ

ระยะเวลาผานไป 6 เดือน ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก แตท่ีอุณหภูมิ 45° C ความชื้นสัมพัทธรอยละ 75 

เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในเดือนท่ี 6 แคปซูลเหนียวจับตัวเปนกอน ซ่ึงไม

สามารถหาความแปรปรวนของน้ําหนักได และเม่ือนํามาทดสอบการแตกตัวพบวาไมผานมาตรฐาน 

ซ่ึงอาจเกิดจากการท่ีความชื้นสามารถผานเขาไปในภาชนะบรรจุได  

3. เม่ือทําการสกัดหาปริมาณสาร Tripernoids 3 ชนิด โดยใชวิธี microwave-assisted extraction 

(MAE) พบวาไดปริมาณสาร Asiaticoside 4.37±0.08 mg/g dry powder, Madecassoside 

2.51±0.08 mg/g dry powder และได Asiatic acid 1.10±0.11 mg/g dry powder ซ่ึงนอยกวา

การศึกษาของ P. Puttarak ซ่ึงใชวิธีการสกัดวิธีเดียวกันนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากสวนของพืชท่ี

นํามาสกัดตางกันโดยการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชทุกสวนของบัวบกยกเวนราก มีการศึกษาวาปริมาณ

สาร Triterpenoids ในสวนตางๆ ของบัวบกจะมีปริมาณไมเทากันโดยพบวาสวนของใบจะมี

ปริมาณมากสุดถึง 82.6% เม่ือเทียบกับสวนอ่ืนๆ  รองลงคือ ลําตนและราก ซ่ึงพบ 15.9% และ 

1.5% ตามลําดับ  

4. การตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของวิธีการวิเคราะหหาปริมาณสาร Triterpenoids

ในบัวบกโดยใชเทคนิค HPLC  

4.1. system suitability พบวา Asiaticoside, Madecassoside และ Asiatic acid มี 

Retention time ท่ี 12 นาที 17 นาทีและ 20 นาทีตามลําดับ เม่ือพิจารณาคา Resolution 

(Rs) ระหวาง Asiaticoside กับ Madecassoside เปน 10.38 และ ระหวาง 

Madecassoside กับ Asiatic acid เปน 6.13 ซ่ึงโดยท่ัวไปคาท่ียอมรับไดคือ >2 แตถามาก

เกินไปจะทําใหสารใชเวลาในการถูกซะลางออกจากคอลัมนนานเกินไปซ่ึงจะทําใหเปลือง 

mobile phase 

4.2. accuracy and precision พบวามีคา %recovery ของ Asiaticoside, Madecassoside 

และ Asiatic acid เฉลี่ยเปน 91.911±4.983, 97.156±15.071 และ 95.761±5.986 
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ตามลําดับ ซ่ึงอยูในชวง 100±10% และพบวาคา %RSD ของสารท้ังสามชนิด <2 ในทุกความ

เขมขนท่ีทําการทดลอง แสดงใหเห็นวาวิธีการวิเคราะหมีความถูกตองและความแมนยําสูง  

5. การทดสอบความคงตัวของสาร Triterpenoids พบวาอุณหภูมิและความชื้นมีผลตอความคงตัวของ

สาร Asiaticoside โดยพบวา ท่ีอุณหภูมิ 45° C ความชื้นสัมพัทธ 75% มีปริมารสาร Asiaticoside

ในเดือนท่ี 3 ลงลง 8.46% และเดือนท่ี 6 ลดลง 4.18% แตอยางไรก็ตามปริมาณ Asiaticoside ท่ี

ลดลงนั้นยังคงอยูในชวง ±10% 

6. การศึกษาหาสูตรตํารับมาสกพอกหนาแบบลอกออกท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบก จะพิจารณา

เลือกปริมาณของสวนประกอบตางๆในตํารับ จากระยะเวลาในการแหงเปนแผนฟลม (Drying 

time) การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของตํารับ และคุณสมบัติเชิงกลของแผนฟลมท่ีเตรียมได   

ในข้ันตอนการหาปริมาณ Film former และ Plasticizer โดยผูวิจัยไดทําเลือก Film former เปน 

Polyvinyl alcohol (PVA) เนื่องจากเปนพอลิเมอรท่ีละลายน้ําใหความหนืดแกตํารับ สามารถข้ึน

รูปเปนแผนฟลมได  ไมระคายเคืองตอผิวหนัง และมักถูกนํามาใชในการผลิตเครื่องสําอาง แตมี

ขอจํากัดของแผนฟลมท่ีไดจะมีความแข็งเปราะ จึงเติม Plasticizer เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุน สารท่ีใช

เปน Plasticizer คือ Glycerin จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของแผนฟลมท่ีเตรียมไดจากการ

สัมผัส พบวาเม่ือเติมปริมาณของ Glycerin ในสัดสวนท่ีมากข้ึน จะทําใหแผนฟลมมีความยืดหยุน

มากข้ึน และเม่ือเพ่ิมปริมาณของ PVA ในสัดสวนท่ีมากข้ึนทําใหความเปราะแตกงายของแผนฟลม

ลดลง แตการเพ่ิมปริมาณของ PVA จะทําใหสัดสวนของ Plasticizer ตอ Film former ลดลง อาจ

สงผลใหความยืดหยุนลดลงได  ดังนั้นปริมาณของ Film former และ Plasticizer ท่ีเหมาะสม คือ 

PVA 15% w/w และ Glycerin 6% w/w (40% of PVP) ตามลําดับ  จากนั้นไดทําการศึกษาหา

ปริมาณ Drying accelerator ท่ีเหมาะสมจากการเติม 95% Ethanol พิจารณาจากคา Drying 

time และลักษณะทางกายภาพของแผนฟลม ผลการศึกษาพบวา การเติม 95% Ethanol ทําให

ตํารับมี pH ประมาณ 5.9-6.1 และคาความหนืดของตํารับท่ีแรงใกลเคียงกันมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเม่ือ

เพ่ิมสัดสวนของ 95% Ethanol อาจเนื่องจากสัดสวนของน้ําในตํารับท่ีลดลง และมีการระเหยของ 

Ethanol ไปบางสวน นอกจากนี้พบวาสัดสวนของ 95% Ethanol ท่ีเพ่ิมข้ึนจะชวยลด Drying 

time ท่ี 37ºC โดยต่ําสุดอยูท่ี 45 นาที (95% Ethanol 15 %w/w) แสดงใหเห็นวาความเขมขน

ของ Ethanol ในตํารับเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลลด Drying time แตมีความสัมพันธแบบ Nonlinear 

relationship และหากใส Ethanol มากเกินไปจะทําให PVA ในตํารับจับกันเปนกอนสีขาวไดและ

อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง  แผนฟลมท่ีไดจากการอบใหแหงท่ี 50 ºC  มีความหนาอยู

ในชวง 0.059-0.094 mm และลักษณะทางกายภาพภายนอกของแผนฟลมไมเปลี่ยนแปลงเม่ือ

สัดสวนของ 95% Ethanol เพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงพิจารณาเลือก Drying accelerator ท่ีเหมาะสม ท่ีทํา

ให Drying time นอยท่ีสุด คือ  95% Ethanol  ปริมาณ 15 %w/w  ตอมาศึกษาหาปริมาณ 
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Thickening agent ท่ีเหมาะสม เม่ือเพ่ิมสัดสวนของ xanthan gum พบวาคาความหนืดของตํารับ

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ตํารับมีความขุนเพ่ิมข้ึน pH ไมเปลี่ยนแปลง  Drying time ท่ี 37ºC ลดลง 

(ต่ําสุด 30 นาที) และแผนฟลมท่ีไดจากการอบใหแหงท่ี 50 ºC มีความหนาอยูในชวง 0.076-0.114 

mm นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะทางกายภาพภายนอกของแผนฟลมเม่ือสัมผัสมีการเปลี่ยนแปลง

เล็กนอย ดังนั้นจึงเลือกปริมาณของ xanthan gum ท่ีทําใหตํารับมีความหนืดสูงสุดและทําให 

Drying time นอยท่ีสุด คือ  xanthan gum 1 % มาศึกษาตอ  เม่ือไดตํารับพ้ืนท่ีเหมาะสม สุดทาย

จะเปนการศึกษาหาปริมาณท่ีเหมาะสมของสกัดบัวบกในตํารับ รวมท้ังมีการเติม Chelating agent 

คือ Disodium EDTA  ความเขมขน 0.1% และ Preservative คือ Paraben concentration 

ความเขมขน 1% รวมดวย   โดยจะพิจารณาจากคา Drying time คุณสมบัติทางกายภาพและ

เชิงกลของแผนฟลม เม่ือเติมสารสกัดบัวบก (สกัดดวย 95% Ethanol) ความเขมขน 0,1,2, 4 

%w/w  พบวาตํารับมีสีเขียวเขมข้ึน  คาความหนืดของตํารับมีแนวโนมลดลง ซ่ึงลดลงมากจาก

ตํารับท่ีไมไดใสสารเพ่ิมความคงตัวตางๆ (เทียบเฉพาะตํารับท่ีไมใสสารสกัดบัวบก)  pH ไม

เปลี่ยนแปลง  Drying time ท่ี 37ºC ประมาณ 30-35 นาที แผนฟลมท่ีไดจากการอบใหแหงท่ี 50 

ºC มีความหนาอยูในชวง 0.096-0.121 mm ลักษณะทางกายภาพภายนอกของแผนฟลมเม่ือสัมผัส

ไมมีการเปลี่ยนแปลง และผลการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผนฟลมท่ีเตรียมไดเทียบกับผลิตภัณฑ

ท่ีจําหนายในทองตลาด พบวาคา Tensile strength, Elongation at break  และ Adhesion  

Strength ของแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบกทุกความเขมขน มีคานอยกวาผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายใน

ทองตลาดท่ี Speed 10 mm/min  ถาเทียบแคระหวางความเขมขนพบวา คา Tensile stre ngth 

และ Elongation at break  ของตํารับท่ี 2 (สารสกัดเขมขน 1%) สูงสุดอยูท่ี 3.915±0.584 MPa

และ 31.2±7.663 % ตามลําดับ สวนคา Adhesion  Strength ของตํารับท่ี 1 (ไมใสสารสกัด) 

สูงสุดอยูท่ี 2.565±0.352 N/m   ดังนั้นหากพิจารณาเลือกตํารับมาสกพอกหนาชนิดลอกออกท่ีมี

สวนผสมของสารสกัดบัวบก จากขอมูลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผนฟลม 

สูตรตํารับท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ สูตรตํารับท่ี 2 ประกอบดวย สารสกัดบัวบก 1%, PVA  15%, 

Glycerin 6% , 95%Ethanol 15%, Xantham gum 1%, Disodium EDTA  0.1% และ 

Paraben concentration 1% w/w  

7. การทดสอบฤทธิ์ Antioxidant นําสารสกัดบัวบกและสารละลายจากแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบกมา

วิเคราะหฤทธิ์Antioxidant โดยวิธี DPPH พบวาสารสกัดบัวบกมี คา IC50/EC50 และคา VCEAC 

เทากับ 191.74 µg/ml และ 15.69±0.45 mg/g ตามลําดับ สวนสารละลายจากแผนฟลมท่ีมีสาร

สกัดบัวบกมีคา IC50/EC50 และ คา VCEAC เทากับ 601.349 µg/ml และ 4.99±0.05 mg/g 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาท้ังสารสกัดบัวบกและสารละลายจากแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบก จะมี

ฤทธิ์ Antioxidant ท่ีความเขมขนสูงๆ และเม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน Vitamin C  แสดงใหเห็นวา 
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สารสกัดบัวบกและสารละลายจากแผนฟลมท่ีมีสารสกัดบัวบกจะมีฤทธิ์ Antioxidant ของสาร 1 g 

เทียบกับฤทธิ์ Antioxidant ของ Vitamin C  เปน 15.69±0.45 และ 4.99±0.05 mg ตามลําดับ 

ซ่ึงถือวามีปริมาณนอย 

8. ศึกษาฤทธิ์ Antibacterial เม่ือนําสูตรตํารับมาสกพอกหนาท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบกในรูป

ของเหลว 3 ความเขมขน ไดแก 1 %, 2 %, และ 4 % w/w, Negative control คือ ตํารับท่ีไมได

ใสสารสกัดบัวบก  Positive control คือ ยา 1% clindamycin มาศึกษาโดยวิธี cylinder plate 

method พบวา ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S.aureus และ E.coli ของตํารับท่ีมีสารสกัดบัวบก

ท้ัง  3 ความเขมขน มี inhibition zone นอยกวาตํารับท่ีไมใสสารสกัดบัวบก (Negative control ) 

แสดงใหเห็นวา inhibition zone ท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนผลมาจากฤทธิ์ Antibacterial ของ Alcohol 

และ Preservative ในตํารับ ไมใชฤทธิ์ของสารสกัดบัวบก อาจเกิดจาก ความเขมขนของสารสกัด

บัวบกในตํารับหรือปริมาณสารสําคัญในสารสกัดบัวบกนอยเกินไปท่ีจะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไดหรือตํารับ

มีความหนืดทําใหสารสําคัญถูกปลดปลอยออกมาไดไมเต็มท่ี   

9. การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ ไดแก Asiaticoside, Asiatic acid และ Madecassoside ท่ีมี

ในแผนฟลมจากการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญในแผนฟลม ดวยวิธี High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) สามารถหาปริมาณ ของ Asiaticoside และ Madecassoside

ไดแตไมสามารถหาปริมาณ Asiatic acid  อาจเนื่องมาจากปริมาณของ Asiatic acid  ในแผนฟลม

มีนอยมาก จนไมเกิด peak area ของ Asiatic acid  อยางชัดเจน (ภาคผนวก) จากการวิเคราะห

พบวาในแผนฟลมท่ีมีสารสกัดเขมขน 1 %w/w (n=3) มีปริมาณ Asiaticoside และ 

Madecassoside เฉลี่ย เทากับ 22.83±3.08  µg/cm
2 และ 56.79±10.64 µg/cm2 ตามลําดับ 

แผนฟลมท่ีมีสารสกัดเขมขน 2 %w/w (n=3) มีปริมาณ Asiaticoside และ Madecassoside 

เฉลี่ย เทากับ 27.67±2.02 µg/cm2 และ 88.64±18.27 µg/cm2 ตามลําดับ และแผนฟลมท่ีมีสาร

สกัดเขมขน 4%w/w (n=3) มีปริมาณ Asiaticoside และ Madecassoside เฉลี่ย เทากับ 

59.55±3.63 µg/cm2 และ 177.86±16.99 µg/cm2 ตามลําดับ   
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ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  
 ดานปริมาณ มีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหกับผูท่ีสนใจเขารวมประชุม

วิชาการเชิงปฎิบัติการ ในวันท่ี 5 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหนองใหญ 
จังหวัดศรีษะเกษ จํานวนผูรวมโครงการจํานวน 45 คน ซ่ึงเกินกวาเปาหมายท่ีตั้งไว 30 คน ผูเขาอบรมมี
ความพึงพอใจ 95% และสามารถนําความรูไปใชประโยชนได 90% 

 ดานคุณภาพ การบริหารโครงการเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ มีการนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติท้ังแบบปากเปลาและแบบ
โปสเตอร  

 ดานเวลา ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สามารถสงรายงาน
การเงินและรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (12 เดือน)
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ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามเกณฑประกันคุณภาพ  
 ความสําเร็จของการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 1501 502 สารนิพนธ 
จํานวน 2 เรื่องคือ 

1. เรื่อง การผลิตและควบคุมคุณภาพแคปซูลผงบัวบก โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปท่ี 5 
จํานวน 2 คน คือ นายพลวัฒน แกวคําสอน และนางสาวทิพสุคนธ รัชวัฒนะ เปน
ผูดําเนินการวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของ ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาออน ไดรับรางวัลท่ี 3 ในการ
นําเสนอสารนิพนธประจําป 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและได
นําเสนอแบบปากเปลาในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th Annual Northeast 
Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of 
Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” ระหวางวันท่ี 7-8 
มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน 

2. เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑมาสกหนาแบบลอกออกท่ีผสมสารสกัดบัวบก บัวบก โดยมีนักศึกษา
เภสัชศาสตร ชั้นปท่ี 5 จํานวน 2 คน คือ นางสาวจิดาภา เงินกระโทกและนางสาวปริตรา วรช่ืน 

เปนผูดําเนินการวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของ ผศ.ดร. วริษฎา  ศิลาออน และไดนําเสนอแบบ
โปสเตอรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th Annual Northeast Pharmacy Research 
Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of Pharmacy Profession in Post-
Millennium Development Agenda” ระหวางวันท่ี 7-8 มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยา
ลับขอนแกน 

นักศึกษาท่ีทําสารนิพนธไดเรียนรูถึงกระบวนการทําวิจัยและวิธีการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวางการทําวิจัย กิจกรรมท่ีนักศึกษาไดทําไดแกการนําเสนอเคาโครงรางสารนิพนธ ซ่ึง
นักศึกษาไดนําเสนอความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน และประโยชนท่ี
ไดรับจากการทําสารนิพนธหัวขอดังกลาว และไดมีทักษะการเขียนรายงานสารนิพนธ การ
นําเสนอสารนิพนธ และการเผยแพรผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ ซ่ึงท้ังหมดเปน
กระบวนการเรียนรูท่ีครบวงจรเก่ียวกับการเรียนการสอนดานโครงงานหรือสารนิพนธในระดับ
ปริญญาบัณฑิต 

 ความสําเร็จของผลผลิตโครงการเชิงวิชาการ  
ไดตีพิมพเผยแพรในเอกสารประชุมวิชาการท่ีมี peer review ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ   The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 
“Challenges and Opportunities of Pharmacy Profession in Post-Millennium 
Development Agenda” ระหวางวันท่ี 7-8 มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยา
ลับขอนแกน  (ภาคผนวก จ) 
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ความรูท่ีไดรับจากการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
1. นักศึกษาสารนิพนธท่ีเขารวมโครงการไดมีโอกาสเขาไปในชุมชนท่ีมีการเพาะปลูก

บัวบกซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ไดรับความรูเก่ียวกับวิธีการเตรียม
วัตถุดิบ เพ่ือนํามาทําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เรียนรูเก่ียวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
บัวบก วิธีการสกัด วิธีการวิเคราะหสาระสําคัญ อันจะนําใหเกิดประโยชนตอไปใน
อนาคตเม่ือนักศึกษาประกอบวิชาชีพในรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชน สามารถนํา
ความรูดานสมุนไพร ไปใชประโยชนท้ังในดานการรักษาและการผลิตเปนผลิตภัณฑใน
เชิงพาณิชยได 

2. นักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับข้ันตอนการวิจัยและเรียนรูวิธีการแกปญหาดวยตัวเอง 

 

ปญหาและอุปสรรค 
1. ดานการดําเนินงาน/การบริหารโครงการ ไมมี 
2. ดานการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  เนื่องจากเปนโครงการ

ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาสารนิพนธ สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นป
ท่ี 5 ภาคปลาย ซ่ึงนักศึกษามีเวลาจํากัดในการทําสารนิพนธ เนื่องจากมีการเรียนการ
สอนแบบ block course เพ่ือใหนักศึกษาออกฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางในปท่ี 
6 ไดทันตามเวลาท่ีสภาวิชาชีพกําหนด 

 
 

แนวทางในการแกไข 
1. นักศึกษาควรเริ่มทําสารนิพนธในภาคตน ของชั้นปท่ี 5  
2. เพ่ือใหการบูรณาการงานวิจัยและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการบูรณาการกับวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ก ภาพกิจกรรม  

 

 
รูปท่ี 1  ตํารับมาสกพอกหนาชนิดลอกออกท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบก 

 

 
        รูปท่ี 2 ทดสอบหา Drying time โดยใชเครื่อง Water bath shaker  ท่ีอุณหภูมิ 37 ๐C 

 
 



โครงก
ารท

ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

ม ประจ
ำปี 25

58

คณะเภ
สัชศาสตร์ ม

หาวิท
ยาล

ัยอุบลราช
ธาน

ี

75 

 

 
รูปท่ี 3 วัด Tensile strength และ Elongation at break  ของแผนฟลมท่ีได 

 

 
รูปท่ี 4 วัด Adhesion strength ของแผนฟลมท่ีได 

ogram ของสารละลายตัวอยาง 9  
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รูปท่ี 5 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus  

 
 
 

 
รูปท่ี 6 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Escherichia  coli  
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ภาคผนวก 2 โครงการวิจัยท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (อ.
ทํา) 

  

 

 
 
 
 

รูปท่ี 7  Chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน ความเขมขน 10 µg/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปท่ี 8   Chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน ความเขมขน 20 µg/ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                   รูปท่ี 9  Chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน ความเขมขน 40 µg/mL 

 



โครงก
ารท

ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

ม ประจ
ำปี 25

58

คณะเภ
สัชศาสตร์ ม

หาวิท
ยาล

ัยอุบลราช
ธาน

ี

78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 10   Chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน ความเขมขน 80 µg/mL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 11   Chromatogram  ของสารละลายมาตรฐาน ความเขมขน 100 µg/mL 
 

 
 
 
 

  รูปท่ี 12  Chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน ความเขมขน 200 µg/mL 
V 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 12  Chromatogram ของสารละลายมาตรฐาน ความเขมขน 200 µg/mL 
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รูปท่ี 13  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 1  

 
 

 
รูปท่ี 14  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 2 

 
 

 
 

รูปท่ี 15  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 3  



โครงก
ารท

ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

ม ประจ
ำปี 25

58

คณะเภ
สัชศาสตร์ ม

หาวิท
ยาล

ัยอุบลราช
ธาน

ี

80 

 

 
รูปท่ี 16  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 4 

 
 

 
รูปท่ี 17  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 5  

 
 

 
รูปท่ี 18  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 6  
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รูปท่ี 19  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 7  

 

 
รูปท่ี 20  Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 8 

 

 
รูปท่ี 21   Chromatogram ของสารละลายตัวอยาง 9  
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การนําเสนอแบบปากเปลา โดยนายพลวัฒน แกวคําสอน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th 
Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and 
Opportunities of Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” วันท่ี 8 
มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลับขอนแกน 
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ภาคผนวก จ ความสําเร็จของผลผลิตโครงการเชิงวิชาการ 
 

 ไดตีพิมพเผยแพรในเอกสารประชุมวิชาการท่ีมี peer review ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ   The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 
2015 “Challenges and Opportunities of Pharmacy Profession in Post-Millennium 
Development Agenda” ระหวางวันท่ี 7-8 มีนาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยา
ลับขอนแกน 
 
เรื่องท่ี 1 การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพแคปซูลบรรจุผงบัวบก  
เรื่องท่ี 2 ผลของแอลกอฮอลตอคุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของตํารับมาสกพอกหนาชนิด

ลอกออกท่ีมีสวนผสมของสารสกัดบัวบก (มีโปสเตอรการนําเสนอ) 
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