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ชมุเห็ดเทศเป็นสมนุไพรในบญัชียาหลกัแหง่ชาติที่มีรายงานในการช่วยยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรีย

ที่ผิวหนงั วตัถปุระสงค์ในการศึกษานีจ้ึงต้องการหาตวัท าละลายที่เหมาะสมในการสกดัสารจากชมุเห็ดเทศ  เพื่อ
ฤทธ์ิต้านเชือ้จุลินทรีย์ และเพื่อพฒันาต ารับเจลผสมสารสกดัชุมเห็ดเทศที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเสถียรภาพ  
โดยใช้ตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ 50% isopropyl alcohol, 50% ethanol และ 95% ethanol ในการสกัดสาร
ออกฤทธ์ิด้วยวิธีการหมกั พบว่าสารสกัดชุมเห็ดเทศด้วย 95% ethanol มีฤทธ์ิในการยบัยัง้เชือ้จุลินทรีย์ดีท่ีสดุ 
โดยเมื่อการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคญั emodin ในสารสกัดชุมเห็ดเทศด้วยวิธี HPTLC พบว่ามีสาร emodin 
อยูร้่อยละ 2.27 ในการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดัชมุเห็ดเทศ ในการยบัยัง้เชือ้และการฆา่เชือ้ในจุลนิทรีย์
พบว่าสารสกัดชุมเห็ดเทศสามารถยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย S. aureus ดีกว่าเชือ้รา C. albicans  และความเข้มข้น
ของสารสกดัชมุเห็ดเทศมผีลตอ่ร้อยละการอยูร่อดของเซลล์เพาะเลีย้ง เมื่อตัง้ต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศที่
ความเข้มข้นร้อยละ 4 พบว่าการเติมโพลอกซาเมอร์ในปริมาณมากขึน้ท าให้ความหนืดของต ารับเจลเพิ่มขึน้ มี
การซมึผา่นท่ีดี และการปลดปลอ่ยสารสกดัขึน้อยูก่บัความเข้มข้นของโพลอกซาเมอร์ เมื่อทดสอบเสถียรภาพของ
ต ารับเจลไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ  pH พบเพียงการเปลี่ยนแปลงความหนืดของต ารับเจลที่
ลดลง และฤทธ์ิการต้านเชือ้ S.aureus และ C.albicans ของต ารับเจลผสมสารสกดัชุมเห็ดเทศยงัคงอยู่ ถ้าเพิ่ม
เสถียรภาพด้านความหนืดเจลผสมสารสกดัชุมเห็ดเทศน่าจะสามารถน าไปพฒันาตอ่ยอดในการศกึษาเชิงคลนิิก
ตอ่ไป 
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Cassia alata Linn. (Chumhetthet) is a Thai herbal medicine on the National List of Major 

Medicines. It has been reported for the treatment of fungi and bacteria infection on the skin. The 
purpose of this study were to obtain a suitable solvent for the extraction of C.alata and to develop an 
effective and stable gel formulation for antimicrobial activity. Three solvents, 50% isopropyl alcohol, 
50% ethanol and 95% ethanol, were used to extract C.alata by the fermentation method. It was found 
that the extract using 95% ethanol showed the best antimicrobial activity. Emodin content in 95% 
ethanol extract by using HPTLC was 2.27%. When comparing MIC and MBC, the extract was able to 
inhibit and kill S.aureus better than C.albicans. The concentration of the C.alata extract had an effect 
on the survival rate of the HaCaT cell line. The gels were formulated with 4% w/w C.alata extract. The 
increase in poloxamer 407 concentration resulted in an increase in the viscosity of gels. The extract 
release depends on the concentration of poloxamer and emodin and could permeate well 
through  newborn pig skin when formulating the extract of gel formulation. The gels were stable with 
no physical and pH changes. Only the decrease in the viscosity of the gel formulation was observed. 
The antimicrobial activity against S.aureus and C.albicans of the gel formulations was persisted after 
stability study at the elevated temperature. If the stability of gel viscosity is enhanced, the gel 
containing C.alata extract can be further developed and studied in humans as a potential herbal gel 
for antimicrobial activity. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 สมุนไพรไทยมีบทบาทและความส าคญัต่อประเทศไทยในทัง้ในภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคเกษตรกรรม รวมทัง้ด้านการใช้รักษาและดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ในยุค Thailand 4.0 ได้
เกิดแนวคิด Herb 4.0 เพ่ือพฒันาพืชสมุนไพรไทยและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร 
(โกสินทร์ บณุยวฒัโนภาส, 2560) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภณัฑ์จากสมนุไพรเพิ่มขึน้และได้ใช้
ยาสมุนไพรไทยท่ีมีคณุภาพ ลดการน าเข้ายาแผนปัจจุบนั และพึ่งพาตนเองโดยยึดหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง (สุเทพ วัชรปิยานันทน์ , 2560) ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ประชาชนจึงให้ความสนใจยาสมนุไพร และศึกษาเก่ียวกับสมนุไพรไทยมากขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่มีการ
อ้างอิงจากต ารายาแผนโบราณ  

ปัจจบุนัยาสมนุไพรท่ีได้ขึน้ในบญัชียาหลกัแห่งชาติประกอบด้วย ยาแผนไทยหรือยาแผน
โบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร ซึ่งยาจากชุมเห็ดเทศจัดอยู่ในหมวดของยาท่ีพัฒนาจาก
สมนุไพร ปัจจบุนัมีจ าหน่ายในรูปแบบยาชง ยาแคปซูล มีข้อบง่ใช้ในการบรรเทาอาการท้องผกู ใน
งานสาธารณสุขมูลฐานมีการใช้ชุมเห็ดเทศ โดยใช้ส่วนของใบ และดอก ในการบรรเทาอาการ
ท้องผกู และส่วนของใบ ในการรักษาอาการกลากเกลือ้น และฝี ส าหรับการน ามาใช้ภายนอกเพ่ือ
รักษากรากเกลือ้นและฝี ยงัไม่แพร่หลายนกั เน่ืองจากยงัไม่มีต ารับยาส าหรับใช้ภายนอกออกวาง
จ าหนา่ยในประเทศไทย ไมว่า่จะเป็นรูปแบบเจล อิมลัเจล หรือครีม 
 ผู้วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาพฒันาต ารับเจลจากสารสกดัชมุเห็ดเทศ เพ่ือพฒันาต ารับยา
ท่ีมีประสิทธิภาพในการต้านเชือ้จุลินทรีย์ก่อโรคทางผิวหนังและมีเสถียรภาพ เพ่ือเพิ่มมูลค่าของ
สมนุไพรและเกิดเป็นต ารับยาท่ีสามารถน าไปตอ่ยอดให้เกิดเป็นต ารับยาใช้รักษาผู้ ป่วยโรคผิวหนงั
ได้หรือสามารถน าไปศกึษาทางคลินิกในการรักษาโรคผิวหนงัตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือหาตวัท าลายท่ีเหมาะสมในการสกดัสารออกฤทธ์ิต้านเชือ้จลุินทรีย์จากชมุเห็ดเทศ 
2. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพฤทธ์ิการต้านเชือ้จลุินทรีย์และเสถียรภาพต ารับเจลผสมสาร

สกดัใบชมุเห็ดเทศ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. เตรียมสกดัสารส าคญัจากผงใบชมุเห็ดเทศด้วยตวัท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ 50%  

Ethanol, 50% isopropyl alcohol, 95% ethanol แล้วระเหยด้วยเคร่ืองกลัน่ระเหยสญุญากาศ 
2. ทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดัและต ารับ 
3. การแยกสกดัสารสกดัชมุเห็ดเทศเพ่ือก าจดัคลอโรฟิลด์ 
4. ศกึษาความเป็นพิษตอ่เซลล์ HaCaT 
5. การหาคา่ความเข้มข้นต ่าสดุท่ีสามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ (MIC) 
6. การวิเคราะห์สารส าคญั emodin ด้วย HPTLC 
7. เตรียมต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศ 

7.1 วดั pH สงัเกตลกัษณะสี และความหนืด  
7.2 ศกึษาความเสถียรภาพทางกายภาพของต ารับผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศ  
7.3 ศกึษาฤทธ์ิหลงัการเตรียมต ารับ เทียบกบัหลงัจากการเก็บต ารับ เป็นเวลา 2 เดือน 

8. ศกึษาการปลดปล่อยยา 
9. การทดสอบการซมึผ่านโดยใช้หนงัหมู 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

การศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.การศกึษาฤทธ์ิของสารสกดัชมุเห็ดเทศ 

ตวัแปรต้น   : ชนิดของตวัท าละลาย 
ตวัแปรตาม :  ฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดั และปริมาณสารส าคญั 

2.การพฒันาต ารับ 
ตวัแปรต้น   :  ความเข้มข้นของสารก่อเจล 
ตวัแปรตาม :  การปลดปลอ่ยยา การซมึผา่น เสถียรภาพทางกายภาพและการ 

ออกฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้จลุินทรีย์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 

 

 

 

 

 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
 สารสกดัชมุเห็ดเทศมีประสิทธิภาพต้านฤทธ์ิจลุินทรีย์ และรูปแบบต ารับท่ีมีผลตอ่ 

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของต ารับยาผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้รูปแบบต ารับยาใช้ภายนอกผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ  
สามารถน าไปตอ่ยอดใช้ในทางคลินิกตอ่ไป 
 

ชนิดของตวัท าละลาย 

ความเข้มข้นของ 

สารก่อเจล  

-  ฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดัชมุเห็ดเทศ 

-  ปริมาณสารส าคญั 

-  การปลดปล่อยยา  

-  การซมึผา่น  

-  เสถียรภาพทางกายภาพ 

-  ฤทธ์ิต้านเชือ้จลุินทรีย์ของต ารับเจล 



  
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจยัเพ่ือพฒันาต ารับเจลจากสารสกดัชมุเห็ดเทศครัง้นี ้ได้ท าการศกึษาเอกสารและ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ชุมเหด็เทศ  

 ชมุเห็ดเทศ มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Cassia alata Linn. อยูใ่นวงศ์ Caesalpiniaceae ช่ือ 
สามัญ  Ringworm Bush, Candelabra Bush ช่ืออ่ืน ได้แก่  ชุมเห็ด (ใต้) ขีค้าก ลับมืนหลวง 
(เหนือ) ชุมเห็ดใหญ่ (กลาง) ส้มเห็ด (เชียงราย) จุมเห็ด (มหาสารคาม)  (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 
2542) 

1.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
เป็นไม้พุ่มสูง 3 เมตร ใบรูปรี ใบประกอบจบัเรียงแบบขนนก ยาว 30-60 ซม. และปลายใบ

มนเว้าเล็กน้อย ฐานใบจะมนไม่เท่ากัน ขอบใบเรียงมีสีแดง ใบมีความกว้าง 5 -7 ซม. ยาว 5-15 
ซม. ก้านใบสัน้ ก้านดอกสัน้  ดอกเป็นช่อใหญ่มีสีเหลือง มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ เป็นรูปขอบ
ขนาน สีเขียวตรงปลายจะแหลม ผลเป็นฝักรูปไม้บรรทดั ฝักแก่มีสีด าแตกตามยาว เมล็ดมีลกัษณะ
แบนเป็นรูปสามเหล่ียม ผิวขรุขระสีด า  
สรรพคณุ ใบ ชงด่ืมเป็นยาระบาย บดผสมกระเทียมหรือน า้ปนูใส แก้กลากเกลือ้น และแมลง 
สตัว์กดัตอ่ย ใบสด ต าพอกเพ่ือเร่งหวัฝี ฝัก เป็นยาช่วยขบัพยาธิ ต้นและราก เป็นยาแก้กษัยเส้น 
แก้ท้องผกู และบ ารุงหวัใจ 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ชดุเห็ดเทศ Cassia alata Linn. 
ที่มา: http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=40 

http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=40
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1.2 องค์ประกอบทางเคมี 

  ใบมีสารแอนทราควิ โนนหลายชนิด   เช่น   aloe – emodin, chrysophanol, 

emodin, rhein  และสารกลุม่แทนนิน สารฟลาโวนอยด์ เช่น kaemferol เป็นต้น ชมุเห็ดเทศเป็นยา

ระบายท่ีดี เน่ืองจากมีทัง้แอนทราควิโนน ซึ่งเป็นยาระบาย และแทนนิน ซึ่งเป็นยาฝาดสมาน จึง

เป็นยาระบายท่ีสมานธาตุในตวั (ฐานข้อมูลเคร่ืองยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี)  ในใบชุมเห็ดเทศควรมีสาร hydroxyanthracene derivatives ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

1.0 โดยน า้หนกั (โดยค านวณเป็น rhein-8-glucoside)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างองค์ประกอบของสารออกฤทธ์ิในใบชมุเห็ดเทศ 
ที่ ม า :http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/14810/1/IJNPR%203%283%29%2
0291-319.pdf 

 

  Emodin เป็นอนุพันธ์แอนทราควิโนนธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ในสมุนไพรจีนท่ีใช้กัน
อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย  เช่ น  Rheum palmatum, Polygonum cuspidatum แ ล ะ  Polygonum 
multiflorum ถูกใช้เป็นยาจีนโบราณมานานกว่า 2,000 ปี และยังคงมีอยู่ในการเตรียมสมุนไพร
ตา่งๆ หลกัฐานท่ีเกิดขึน้ใหม่บง่ชีว้่าอีโมดินมีคณุสมบตัิทางเภสชัวิทยาท่ีหลากหลายรวมถึงยาต้าน
มะเร็งตบั ต้านการอกัเสบ การต้านอนมุลูอิสระและฤทธ์ิต้านจลุชีพ (Dong et al., 2016) 

  

chrysophanol aloe – emodin 

rhein  

emodin 

rhein-8-glucoside 
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1.3 ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
1.3.1 ฤทธ์ิรักษาอาการท้องผกู 

  การศึกษาผู้ ป่วยจ านวน 80 ราย ในกลุ่มผู้ ป่วยท่ีได้รับยาสมุนไพรรูปแบบชาชง  
ใบชมุเห็ดเทศ ในเวลาก่อนนอน 1 ครัง้ มีผลช่วยในการบรรเทาอาการท้องผกู โดยผู้ ป่วยมีการถ่าย
ภายในเวลา 24 ชัว่โมง โดยมีผลดีกว่ากลุ่มท่ีได้รับยาหลอก ซึ่งได้ผลการศึกษาไม่แตกต่างกันไป
จากกลุม่ท่ีได้รับยาระบายมิสท์แอลบา (Thamlikitkul et al., 1990) 
  เม่ือใช้สารสกัดจากใบแห้งชุมเห็ดเทศด้วยน า้ร้อนกับหนูแรทโดยให้ทางปากด้วย
ขนาด 500 และ 800 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม มีผลช่วยในการระบาย (Ogunti & Elujoba, 1993) และ
เม่ือให้สารสกดัด้วยตวัท าละลายน า้ของใบชมุเห็ดเทศกบัหนเูม้าส์โดยผา่นชอ่งทางปาก ด้วยขนาด
เท่ากับใบแห้งรูปแบบผงของชุมเห็ดเทศขนาด 20, 10 และ 5 กรัมต่อกิโลกรัม ท าให้หนูเม้าส์       
ถ่ายเหลว โดยการให้ขนาดท่ีสงู (20 และ 10 กรัมต่อกิโลกรัม) จะท าให้ผลการออกฤทธ์ิเป็นไปได้
เร็วกว่าขนาดท่ีต ่า (5 กรัม/กิโลกรัม) กลุ่มสารแอนทราควิโนนไกลโคไซด์จากใบ ประกอบด้วย 
rhein, emodin, aloe-emodine, isocrysophanol, physcion-l-glycoside แ ล ะ  chrysophanol    
ซึง่มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย 

1.3.2 ฤทธ์ิกระตุ้นการเคล่ือนไหวของล าไส้ 
   สารสกัดใบชุมเห็ดเทศท่ีสกัดด้วยน า้ขนาดเทียบเท่าผงใบแห้งชุมเห็ดเทศ 5 กรัม
ตอ่กิโลกรัม ท าให้ล าไส้เล็กสว่นปลายของหนตูะเภามีการหดรัดตวั สารสกดัจากใบชมุเห็ดเทศด้วย
น า้ขนาดเทียบเท่ากบัใบแห้งรูปแบบผงของใบชุมเห็ดเทศ 10 และ 20 กรัมตอ่กิโลกรัม ท าให้มีการ
เพิ่มการเคล่ือนไหวของล าไส้ของหนูเม้าส์ได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญั สารสกัดใบ
ชุมเห็ดเทศด้วยตวัท าละลายน า้ขนาด 15 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ท าให้ส่วนปลายของล าไส้เล็ก   
หนูตะเภามีการหดตวัได้ในหลอดทดลอง (Akah, 1994) ขณะท่ีสารไกลโคไซด์ในใบชุมเห็ดเทศ     
มีผลช่วยกระตุ้นการท างานของกล้ามเนือ้เรียบในล าไส้ (Seshagiri-Rao, Sastry, & Krishna-Rao, 
1975) 

1.3.3 ฤทธ์ิต้านเชือ้จลุินทรีย์ 
  สารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศด้วยตัวท าละลายแอลกอฮอล์และครีมชุมเห็ดเทศ
เข้มข้นร้อยละ 20 มีผลในการรักษาผู้ ป่วยโรคกลาก 30 ราย และโรคเกลือ้น 10 ราย ได้ดีเม่ือเทียบ
กับยา whitfield แต่ไม่มีผลในการรักษาเชือ้ราท่ีเล็บและผิวหนังท่ีศีรษะ ยาเตรียมชุมเห็ดเทศใน
รูปแบบทิงเจอร์และครีม ให้ผลในการรักษาผู้ ป่วยโรคกลากเกลือ้นท่ีผิวหนงัได้เช่นเดียวกับยาครีม
ความเข้มข้นร้อยละ 1 โคลไตรมาโซล สารสกัดใบสดจากชุมเห็ดเทศสดด้วยน า้ (โดยมีสัดส่วน     
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ใบสด 100 กรัมต่อปริมาตรน า้ 50 มิลลิลิตร) ความเข้มข้นร้อยละ 100 ทาบริเวณแขน และขา 
ความเข้มข้นร้อยละ 90 ทาบริเวณคอ และมือ  และความเข้มข้นร้อยละ 80 ทาบริเวณหน้า 1 ครัง้ 
ก่อนนอน 2 ชั่วโมง มีผลต่อการรักษาโรคกลากเกลือ้นและเชือ้รา ในผู้ ป่วยจ านวน 200 คนได้ 
(Damodaran & Venkataraman, 1994) 
  สารสกัดใบชุมเห็ดเทศด้วยน า้ (Fuzellier, Mortier, & Lectard, 1982) สารสกัด
ด้วยเอทานอล (Ibrahim & Osman, 1995)  สารสกัดด้วยเมทานอล (Phongpaichit, Pujenjob, 
Rukachaisirikul, & Ongsakul, 2004)  และสาร aloe-emodin, rhein, emodol, 4,5-dihydroxy-
1-hydroxymethylanthrone, 4,5-dihydroxy- methylanthraquinone และ chrysophanol จากใบ
ชุมเห็ดเทศ มีฤทธ์ิยับยัง้เชือ้ราท่ีผิวหนัง ได้แก่ Epidermophyton floccosum, Microsporium 
gypseum (วันดี กฤษณพันธ์, แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ, มัลลิกา ไตรเดช, & สุภาวี อาชวาคม , 
2541)  และ M. canis (Ibrahim & Osman, 1995) เม่ือเทียบกับยา tolnaftate โดยสารส าคัญ 
rhein ให้ผลยบัยัง้เชือ้ราได้ดี และสารสกดัใบชมุเห็ดเทศด้วยตวัท าละลายเอทานอลท่ีความเข้มข้น 
0.104 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  มีฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้ราได้ดีพอกับยา ketoconazole และ itraconazole  
(โชติกา บุญ -หลง  & กาญจนา พฤษพันธ์ , 2543) นอกจากนีส้ารสกัดใบชุมเห็ดเทศด้วย
คลอโรฟอร์ม อีเทอร์ แอลกอฮอล์ และน า้ และสารสกดัด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 50 จากทกุส่วนของ
ชมุเห็ดเทศ มีฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้ราท่ีเป็นสาเหตกุ่อโรคกลากได้ 
  สารสกัดจากเปลือกต้นชมุเห็ดเทศด้วยตวัท าละลายน า้และเอทานอลมีผลยบัยัง้
เชื อ้  C. albicans ได้  ท่ีความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร เม่ือเป รียบเทียบกับยา 
ticonazole 30 ไมโครกรัมตอ่ไมโครลิตร (Somchit, Reezal, Nur, & Mutalib, 2003) ส่วนสารสกัด
ท่ีได้จากใบด้วยตัวท าละลายจากน า้และเอทานอลไม่มีฤทธ์ิยับยัง้เชือ้ได้  (Ibrahim & Osman, 
1995) น า้มนัหอมระเหยจากใบชมุเห็ดเทศ สารสกดัจากเปลือกต้นด้วยตวัท าละลายเมทานอล มี
ฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย B. subtilis ในจานเพาะเลีย้งเชือ้ได้ (Benjamin, 1980) สารสกัดจากใบ
ชุมเห็ดเทศท่ีมีน า้เป็นตัวท าละลายท่ีความเข้มข้นมากกว่า 21.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถ
ยบัยัง้เชือ้ E. coli ในจานเพาะเลีย้งเชือ้ได้ (Kanbutra et al.) 
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1.4 ความเป็นพษิทั่วไปและต่อระบบสืบพันธ์ุ 
1.4.1 การทดสอบความเป็นพิษ 

  การทดสอบพิษชนิดกึ่งเรือ้รัง พบว่าขนาดร้อยละ 2 และ 10 ของอาหารในการ
ผสมผงใบชุมเห็ดเทศลงในอาหารให้หนูแรทกินเป็นเวลานาน 28 วนั พบว่าเกิดแผลในล าไส้ ตบั 
และไต และมีระดับฮีโมโกลบิน และ packed cell volume (PCV) สูงขึน้ จ านวนเม็ดเลือดแดง
ลดลงใน 14 วันแรก หลังจากใส่สารสกัดใบชุมเห็ดเทศด้วยตัวท าละลายเอทานอลขนาด 100 
มิลลิกรัม ลงในน า้ด่ืมให้หนูแรทกินเป็นเวลานาน 14 วนั ท าให้เกิดแผลในตบั มีการตายของเซลล์
ตบั และพบเส้นเลือดด าการคัง่ของเลือด ส าหรับการฉีดสาร emodin และ kaemferol ขนาด 10 
มิลลิกรัม เข้าช่องท้องหนแูรทติดตอ่กนันาน 14 วนั หรือฉีดสาร aloe-emodin ขนาด 100 มิลลิกรัม 
สาร rhein ขนาด 70 มิลลิกรัม เข้าช่องท้องเป็นเวลา 4 วัน ท าให้เกิดแผลในตบัของหนูทุกกลุ่ม 
กลุ่มท่ีได้รับ aloe-emodin จะพบเซลล์กล้ามเนือ้หัวใจถูกท าลาย หนูทุกกลุ่มมีระดบัฮีโมโกลบิน 
และ PCV ลดลงภายใน 14 วัน (Yagi, Tigani, & Adam, 1998) เม่ือป้อนสารสกัดจากใบท่ีมีน า้
เป็นตวัท าละลายขนาด 250, 100, 50 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ให้หนูแรทเป็นเวลา 14 วัน 
ส่งผลให้ระดับฮีโมโกลบินและเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันหนูมีอาการผอมแห้ง เบื่อ
อาหาร และน า้หนักลด  (Sodipo, Effraim, & Emmagun, 1998) การทดสอบพิษเรือ้รัง เม่ือป้อน
สารสกัดจากใบด้วยตวัท าละลายเอทานอลร้อยละ 50 ให้หนูแรทในขนาด 0.75 กรัม/กิโลกรัม/วนั 
คิดเป็น 25 เท่าของขนาดท่ีใช้ในคน ซึ่งคิดเป็น 1.5 กรัม/คน/วนั เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าไม่มีความ
เป็นพิษ  

การทดสอบความเป็นพิษชนิดเฉียบพลนัของหนูเม้าส์เม่ือให้สารทางปากและฉีด
เข้าใต้ผิวหนงั พบว่าสารสกดัใบชมุเห็ดเทศด้วยตวัท าละลายแอลกอฮอล์ร้อยละ 50 ไมมี่ความเป็น
พิษ แต่เม่ือฉีดเข้าทางช่องท้องหนูเม้าส์ พบว่ามีความเป็นพิษเล็กน้อย และสารสกัดจากส่วน   
เหนือดินของชมุเห็ดเทศด้วยตวัท าละลายแอลกอฮอล์ร้อยละ 50 เม่ือฉีดเข้าทางช่องท้องหนูเม้าส์ 
พบวา่มีความเป็นพิษปานกลาง (Dhawan, Dubey, Mehrotra, & Tandon, 1980) 

1.4.2 ความเป็นพิษตอ่ระบบสืบพนัธุ์ 
  สารสกัดใบชุมเห็ดเทศด้วยตวัท าละลายแอลกอฮอล์ร้อยละ 50 ฉีดเข้าช่องท้อง 
หนแูรทขนาด 125 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม พบว่าไม่มีผลตอ่การท าให้เกิดการแท้งและไมพ่บผลตอ่ตวั
อ่อน แต่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของรอบเดือนท่ีไม่ชดัเจน ส าหรับสารสกัดจากใบด้วยน า้ขนาด 
300 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลท าให้มดลูกหนูแรทหดตัวในหลอดทดลอง และช่วยกระตุ้ น
ฮอร์โมนน oxytocin (Rao, Menezes, & Gadelha, 1988) 
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1.4.3 พิษตอ่เซลล์ 
  การทดสอบความเป็นพิษตอ่เซลล์โดยใช้ brine shrimp พบว่าสารสกดัใบชมุเห็ด
เทศด้วยตัวท าละลายท่ีเป็นน า้ขนาด 7.74 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ท าให้ brine shrimp ตายไป
คร่ึงหนึ่ง (Parra, Yhebra, Sardiñas, & Buela, 2001) และสารสกัดนีมี้ความเป็นพิษต่อเซลล์ 
Vero โดยความเข้มข้น 1,414 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร ท าให้เซลล์ Vero ตายไปคร่ึงหนึ่ง (Yoosook, 
Bunyapraphatsara, Boonyakiat, & Kantasuk, 2000) 

1.4.4 ฤทธ์ิก่อกลายพนัธุ์ 
  สารสกัดใบชุม เห็ดเทศด้วยเอทานอล มีผลก่อกลายพันธุ์ ใน  Salmonella 
typhimurium strain TA98 และพบว่าสารสกดัชมุเห็ดเทศด้วยแอลกอฮอล์ มีฤทธ์ิก่อกลายพนัธุ์ S. 
typhimurium strain TA98 และ TA100 โดยในการออกฤทธ์ิต้องการเอนไซม์จากตบัหนกูระตุ้นการ
ออกฤทธ์ิ  
 

2.เจล  
 เจล เป็ นยา เต รียมกึ่ งแข็ ง ท่ี โป ร่ง ใส  ( transparent) ห รือ โป ร่งแส ง  ( translucent) 
ประกอบด้วยอนุภาคกระจายตวัของสารก่อเจล (gelling agent) ท่ีกระจายตวัอยู่ในตวักลาง อาจ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า   เจลล่ี (jelly) เป็นเภสชัภัณฑ์เพ่ือบริหารยาเฉพาะท่ีหรือภายในช่องร่างกาย 
ได้แก่ ทาหรือป้ายผิวหนงั ตา ช่องจมกู ชอ่งคลอดและชอ่งทวารหนกั เป็นยาพืน้ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ตวัยาท่ีละลายน า้เน่ืองจากมีปริมาณน า้เป็นองค์ประกอบสูงเจลท่ีดีมีลักษณะนุ่ม เรียบเนียน ให้
ความรู้สึกเย็น (cooling effect) จากการระเหยของน า้ เกิดเป็นฟิล์มยึดติดผิวหนังได้ดี และล้าง
ออกง่ายได้ด้วยน า้ (ลลนา คงคาเนนมิตร, 2547) 
 

2.1 ชนิดของเจล  
2.1.1 แบ่งตามวัฏภาค จะแบ่งเจลออกได้เป็น 2 ประเภท คือ single-phase system และ 
two-phase system 
ก. Single-phase system (Single-phase gel) 

  ประกอบด้วยสารอินทรีย์ท่ีมีโมเลกุลใหญ่ หรือคอลลอยด์ของสารอินทรีย์ท่ีมี
โมเลกุล  ขนาดใหญ่กระจายอย่างสม ่าเสมอในของเหลว มกัจะมี van der  waal force เช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยของโมเลกุลอย่างแน่นหนาท าให้เกิดเป็น crystalline และ amorphous region ขึน้ 
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ไม่สามารถแบ่งแยกระหว่างโมเลกุลท่ีกระจายตัวอยู่ (dispersed molecule) กับ dispersion 
medium ได้ จึงเรียกว่าเป็น one phase system  เจลท่ีได้จะมีความเป็นเนือ้เดียวกันตลอด 
(homogenous) Single phase gel อาจประกอบด้วย synthetic macromolecule เช่น carbopol 
หรือ gum เชน่ tragacanth gel หรือ carboxymethylcellulose gel หรืออาจเรียกวา่ mucilage 

ข. Two-phase system (Two-phase gel) 
  เป็นเจลท่ีเตรียมจากคอลลอยด์อนินทรีย์ท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กๆ กระจายตัวอยู ่
เช่น อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจล ถ้าหากอนุภาคมีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรืออนุภาคขนาดเล็กมา
รวมกลุ่มกันเป็น floccules เรามักเรียกระบบนัน้ว่า magma หรือ milk เช่น bentonite magma 
หรือ magnesia magma ซึ่งเจลในระบบนีมี้ความคงตวัไม่คอ่ยดีนกั แตส่ามารถกระจายตวัใหม่ได้
อีก และมีคุณสมบตัิเป็น thixotropic คือ เม่ือตัง้ทิง้ไว้จะมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวแต่ถ้ามีแรงไป
กระท าหรือเกิดการเขย่าจะกลายเป็นของเหลว ซึ่งจ าเป็นจะต้องเขย่าก่อนจะน าไปใช้เพ่ือให้ได้เจล
ท่ีมีความสม ่าเสมอ (homogeneity) (ปลืม้จิตต์ โรจนพนัธุ์, 2537) 
 

2.2 กลไกการเกิดเจล  
  พอลิเมอร์สามารถท าให้สารละลายมีความหนืดเพิ่มขึน้ได้ โดยโมเลกุลของพอลิ
เมอร์สามารถเกิดพนัธะกบัโมเลกลุของน า้ กล่าวคือ เกิดไฮเดรชนั (Hydration) พนัธะดงักล่าวอาจ
เป็นพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) เช่น พันธะระหว่าง hydroxyl group บนโมเลกุลของ
อนุพันธ์เซลลูโลสกับโมเลกุลน า้ หรืออาจเป็น ion-dipole interaction เช่น  ระหว่าง carboxyl 
group ของ sodium carboxymethyl-cellulose กบัน า้ นอกจากนีพ้อลิเมอร์ยงัสามารถกกัโมเลกลุ
ของน า้จ านวนหนึ่งไว้ภายในสายโซ่โมเลกลุท่ีขดเป็นก้อนได้ บางครัง้จะเรียกพอลิเมอร์ท่ีละลายใน
น า้ว่า ไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) พอลิเมอร์จะท าให้สารละลายมีการไหลแบบซูโดพลาสติก 
(pseudoplastic flow) และบางชนิดยังให้การไหลแบบพลาสติก (plastic flow) คือมี yield point 
หรือเป็นระบบคืนรูปช้า (thixotropy) ซึ่งล้วนมีประโยชน์ต่อการตัง้ต ารับ (ลลนา คงคาเนนมิตร, 
2547) 
 

2.3 ตัวสารก่อเจล  

2.3.1 Poloxamers เป็น block โพลีเมอร์ของpolyoxyethylene (a) ท่ีชอบน า้,  
polyoxypropylene (b) ท่ีไม่ชอบน า้ poloxamers ทัง้หมดมีโครงสร้างทางเคมีท่ีคล้ายกัน แต่มี
น า้หนักโมเลกุลท่ีแตกต่างกันและองค์ประกอบของ  (a) และ (b) ท่ีใช้กันมากท่ีสุด 2 ชนิด คือ  
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poloxamer 188 (a = 80, b = 27) ท่ีมีน า้หนกัโมเลกลุ ตัง้แต ่7680 ถึง 9510 Da และ poloxamer 
407 (a = 101, b = 56) ท่ีมีน า้หนกัโมเลกลุตัง้แต ่9840 ถึง 14600 Da  สามารถละลายในน า้ กรด
อ่อน และแอลกอฮอล์ ไม่ละลายใน propylene glycol, glycerin และ mineral oil มีช่ือพ้องหลาย
คือ pluronic, poloxalkol, monolan และ supronic ถ้าใช้เป็นสารก่อเจล ต้องใช้เปอร์เซ็นสงูขนาด 
15-50% เจลท่ีได้จะมีความคงทนตอ่อิเล็คโตรไลต์ 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 โครงสร้างของ poloxamer 407 

ที่มา: https://www.wikiwand.com/en/Poloxamer_407 
 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับยาเจลผสมสารสกัดสมุนไพร 
 Capsaicinoid ใช้ในการรักษาเฉพาะและแผน่แปะความเข้มข้นสงู เพ่ือบรรเทาอาการปวด 
ของเส้นประสาทส่วนปลาย เช่น post-herpetic neuralgia อาจใช้เป็นครีมเพ่ือบรรเทาอาการปวด
เม่ือยเล็กน้อยและปวดของกล้ามเนือ้และข้อต่อท่ีเก่ียวข้องกับโรคข้ออักเสบ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี เ้พ่ือวัดความสามารถในการซึมผ่านของ capsaicinoid ผ่านผิวหนังหน้าท้อง 
Spraque-Dawley rat เป็นการแพร่กระจายของเมมเบรน Capsaicinoid ก าหนดประเมินการเจาะ
ของ capsaicinoid จากแต่ละรูปแบบของยาโดยใช้ Franz diffusion cell กับ Spraque-Dawley 
rat abdomen  ศึกษาความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงอิทธิพลของอุณหภูมิ การ
ทดสอบทางประสาทสัมผสั       ค่าความเป็นกรด – เบส เส้นผ่านศนูย์กลางทรงกลม ความหนืด 
และความสอดคล้อง (consistency) ผลการวิจยัพบว่าchili fructus extract มี capsaicinoid 1.93 
± 0.2% ผลรวมของการซึมผา่น capsaicinoid จากรูปแบบเจลและอิมลัเจลเทา่กบั 153.11 ± 2.42 

μg cm-2และ 321.22 ± 4.67 μg cm-2 ตามล าดบั ค่าร้อยละ capsaicinoid ท่ีได้จากการซึมผ่าน
ของเจลและอิมัลเจลมีขนาด 19.39 ± 0.31% และ 40.69 ± 0.59% ตามล าดับ การไหลของ 

capsaicinoid จากเจลและรูปแบบขนาดของอิมัลเจลคือ 11.26 ± 0.20 μg cm-2 ชั่วโมง -1 และ 

24,28 ± 0,52 μg cm-2 ชัว่โมง-1 ตามล าดบั ผลการวิจยัพบวา่ปริมาณความสามารถในการซมึผ่าน

https://www.wikiwand.com/en/Poloxamer_407
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ของรูปแบบ   อิมลัเจลสงูกว่าเจล  และรูปแบบทัง้สองมีความคงสภาพทางกายภาพ  (Effionora & 
Ramadon, 2014) 
 การศึกษาสูตรเจลสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้สารสกัดจาก Azadirachta 
indica และ Lycopersicon esculentum ความเข้มข้นต่าง ๆ ของโพลีเมอร์ถูกน าไปใช้ในสูตรเจล 
เจลยังถูกประเมินเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น สี, ค่า pH, ความสามารถในการ
แพร่กระจาย และความหนืด การประเมินผลส าหรับต้านเชือ้แบคทีเรียและเชือ้ราท าโดยใช้  cup 
plate method  ส าหรับ HPMC ท่ีความเข้มข้น 2-3% มีความสอดคล้องและความหนืดท่ีต้องการ
ส าหรับการบริหารเฉพาะโซนของการยบัยัง้อยู่ระหว่าง 15-23 mm ส าหรับ S. aureus, 18-22 mm 
ส าหรับ E.coli ,15-25 mm ส าหรับ A.niger และ A.Varis  เจลแสดงให้เห็นว่ามีฤทธ์ิต้านเชือ้
แบคทีเรียและฤทธ์ิต้านเชือ้ราท่ีมีแนวโน้มต่อสายพันธุ์ อ่ืน ๆ ท่ีใช้ส าหรับการศึกษาเจลมีความ
เสถียรท่ีอณุหภมูิห้อง (Pandey, Jagtap, Polshettiwar, & Kuchekar, 2011) 
 งานวิจยัการพฒันาต ารับเจลสารสกดัชะเอมเหนือ (Derris reticulata) ในการพฒันาต ารับ 
เจลท่ีสกัดด้วยแอลกอฮอล์โดยใช้สารก่อเจล 6 ชนิด ได้แก่ 4% methylcellulose   5% sodium 
carboxymethylcellulose  3 %  hydroxyethyl cellulose 3 %  hydroxylpropyl cellulose 1 % 
Carbopol 941 และ 20% Poloxamer 407 พบว่าสารก่อเจลท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีดีคือ 
สตูร C-F และการพฒันาสตูรต ารับอีก 8 ต ารับโดยใช้สารก่อเจลสตูร C-F พบว่าสตูรต ารับท่ีดีท่ีสดุ 
คือสูตรต ารับท่ีมีเจลพืน้เป็น 15% Poloxamer 407  และต ารับท่ีมีปริมาณสารสกัด 3% และ 5% 
เม่ือน าไปทดสอบการต้านเชือ้ HSV-1 พบว่าต ารับเจลท่ีใส่ปริมาณสารสกัด 5% มีผลในการต้าน
เชือ้ HSV-1 ได้ในระดบัปานกลาง ส่วนต ารับเจลท่ีใส่ปริมาณสารสกัด 3% ไม่มีผลในการต้านเชือ้ 
HSV-1 (สมิตา วิเศษสทุธิชยั, 2005) 
 งานวิจยัการศึกษาและประเมินศกัยภาพในการรักษาบาดแผลในแบบจ าลองหนูท่ีมีการ
ตดิเชือ้บริเวณแผลผา่ตดัในบริเวณหลงั โดยการศกึษาเจลสมนุไพรชมุเห็ดเทศชว่ยเพิ่มการหายของ
แผลได้อย่างมีนัยส าคัญ ประเมินจากการหดตวัของความยาวของแผลและลักษณะภาระทาง
ชีวภาพ (Iraqui, Chakraborty, Das, & Yadav, 2019) 
 



  
 

 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1.อุปกรณ์ เคร่ืองมือและสารเคมี 

1.1 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ 
1. Rotary Evaporator    Buchi, Thailand 
2. Incubator     Thermo stable IF-50, USA 
3. Hot air oven     Memmert, Germany 
4. Rheometer     Thermo scientific, Germany 
5. UV spectrophotometer    Shimadzu UV1800, Japan 
6. Franz diffusion cell    Perme gear, USA     
7. Digital pH-meter    Model 320 log R, USA 
8. Autoclave     TOMY SD-320, Japan 
9. Sonicator     Wisd, Korea 
10.  Vortex mixer     Wise Mix VM-10, Korea 
11. เคร่ืองชัง่ดจิิตอล 4 ต าแหนง่   Precisa XT 120A, Switzerland 
12. Sample autospot    Linomat 5, Camag, Switzerland 
13. TLC visualizer 2      Camag, Switzerland 
14. TLC Scanner 3      Camag, Switzerland 
15. TLC silica gel 60 F254  plates   Merck, Germany 

1.2 สารเคมี  
1. ผงใบชมุเห็ดเทศ      ร้านหลานหลวงสมนุไพร 
2. 50% ethanol 
3. 95% ethanol     EMSURE, Germany 
4. 50% isopropyl alcohol 
5. DMSO (Dimethyl sulfoxide)   Merck, Germany 
6. Hexane      J.T.Bake, USA 
7. Poloxamer 407 
8. Propylene glycol    บริษัทซีพี ดรัก เซ็นเตอร์, ประเทศไทย 
9. Clotrimazole     บริษัทซีพี ดรัก เซ็นเตอร์, ประเทศไทย
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10. Amoxicillin 500 มิลลิกรัม 
11. Toluen      Fisher, UK 
12. Ethyl acetate       Fisher, UK 
13. Formic acid        Fisher, UK 
14. Methanol (AR Grade)     Merck, Germany  
15.น า้กลัน่ 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1 การสกัดสารโดยวิธีการหมัก (Maceration) 

- ชัง่ผงใบชมุเห็ดเทศ ใส่ลงในขวดแก้วขนาด 1000 มิลลิลิตร จ านวน 3 ใบ ใบละ 100 กรัม 

เตมิ 50% ethanol หรือ 95% ethanol หรือ 50% isopropyl alcohol ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร 

- ปิดฝาให้สนิทด้วยอะลมูิเนียมฟลอยด์ หมกัทิง้ไว้เป็นเวลา 3 วนั  

- น ามากรองด้วยผ้าขาวบาง 1 รอบ  แล้วกรองด้วยชุดกรองสุญญากาศ ด้วยกระดาษ

กรอง Whatman No.1  

- น าสารละลายท่ีได้มาระเหย เอาตวัท าละลายออกด้วยเคร่ืองระเหยแบบสุญญากาศ ท่ี

อณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส และความดนั 71 มิลลิเมตรปรอท จนสารสกดัแห้ง  

- ท าการชัง่และบนัทกึน า้หนกัท่ีได้ 

- ส าหรับสารสกัดท่ีหมักด้วยตัวท าละลาย 50% ethanol และ 50% isopropyl alcohol 

เม่ือน าไประเหยตวัท าละลายออก แต่ไม่สามารถระเหยส่วนท่ีเป็นน า้ออกได้ จึงต้องท ามาระเหย

ด้วย water bath จนสารสกดัแห้ง ท าการชัง่และบนัทกึน า้หนกัท่ีได้ 

- ค านวณหาร้อยละของน า้หนกั (%yield) ของสารสกดั เก็บสารสกดัหยาบในขวดแก้วแล้ว

หอ่ด้วยฟอยล์เก็บในตู้เย็นจนกวา่จะน ามาใช้ 

2.2 การทดสอบฤทธ์ิการต้านเชือ้ของสารสกัดและต ารับด้วย Agar well diffusion 
2.2.1 การเตรียมสารสกดั 

- น าสารสกัดหยาบท่ีหมักด้วยตัวท าละลาย 50%ethanol , 95%ethanol และ 

50%isopropyl alcohol ชัง่อยา่งละ 20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรัม  

- ละลายด้วย DMSO 1 มิลลิลิตร น าไป vortex จนสารสกดัละลายจนหมด 

- ปรับปริมาตรด้วยน า้กลัน่จนครบ 100 มิลลิลิตร (ต้องการละลายด้วย 1% DMSO) 
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2.2.2 การเตรียม positive control  
  น าผงยา clotrimazole 10 มิลลิกรัม ละลายด้วย DMSO ปรับปริมาตรจนครบ 50 

มิลลิลิตร  จากนัน้ปรับความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 20 ไมโครกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร (โดยดูดจาก 

stock solution 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนครบ 10 มิลลิลิตร) การเตรียมยา amoxicillin 500 

มิลลิกรัม ก็ท าเช่นเดียวกัน แต่ละลายด้วยน า้กลัน่ และกรองด้วย syringe filter ขนาดรูเปิด 0.22 

ไมครอน ก่อนน าไปทดสอบ 

2.2.3 การเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ 
  น าผง Nutrient agar 9.2 กรัม ละลายในน า้กลั่น ปรับปริมาตรจนครบ 400 

มิลลิลิตร น าเข้าเคร่ือง Autoclave อุณหภูมิ 121องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที จากนัน้น าออกมา

พกัให้หายร้อน เทลงจานเพาะเชือ้ ปริมาตร 20 มิลลิลิตรตอ่จานเพาะเชือ้ 

2.2.4 การเตรียมเชือ้ 
  น าเชือ้ S.aureus, B.sublitis, C.albicans และ A.niger ไปเพาะเลีย้งใน Tryptic 

Soy Broth ท่ีอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-18 ชัว่โมง 

2.2.5 การทดสอบฤทธ์ิการต้านเชือ้ของสารสกดั 
- ใช้ไม้พนัก้านส าลี จุม่เชือ้ท่ีใช้ในการทดลองมาป้ายลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ให้ทัว่ผิวอาหาร 

- เจาะหลมุขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 0.5 เซนตเิมตร บนผิวอาหารเลีย้งเชือ้ 5 หลมุ  

- เติมสารสกดัปริมาตร 40 ไมโครลิตร ลงในหลมุท่ีเจาะเอาไว้ แล้วเติมหลมุควบคมุด้วยยา 

และ 1% DMSO ในปริมาตรท่ีเทา่กนั 

- บ่มเชือ้ไว้ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-18 ชัว่โมง อ่านผลด้วยการวดัเส้น

ผา่นศนูย์กลางของ Inhibition zone ท่ีเกิดขึน้ 

2.2.6 การทดสอบฤทธ์ิการต้านเชือ้ของต ารับเจล 
- ใช้ไม้พนัก้านส าลี จุม่เชือ้ท่ีใช้ในการทดลองมาป้ายลงบนอาหารเลีย้งเชือ้ให้ทัว่ผิวอาหาร 

- เจาะหลมุขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 0.5 เซนตเิมตร บนผิวอาหารเลีย้งเชือ้ 5 หลมุ  

- เตมิต ารับเจลลงในหลมุท่ีเจาะเอาไว้ แล้วเตมิหลมุควบคมุด้วยยา และต ารับเจลเปลา่ 

- บ่มเชือ้ไว้ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-18 ชัว่โมง อ่านผลด้วยการวดัเส้น

ผา่นศนูย์กลางของ Inhibition zone ท่ีเกิดขึน้ 

 



 16 
 
2.3 การแยกสารสกัดชุมเหด็เทศ  
 - ละลายสารสกดัชมุเห็ดเทศ ปริมาณ 1 กรัม ด้วย น า้ 150 มิลลิลิตร 

- เทสารละลายลงในกรวยแยกขนาด 500 มิลลิลิตร เติม hexane ลงไป 150 มิลลิลิตร ท า

การเขยา่ 1 นาที แล้วหยดุพกั 3 นาที จนครบ 1 ชัว่โมง รอจนสารแยกออกเป็น 2 ชัน้ 

- ไขเอาสารสกัดชุมเห็ดเทศในชัน้ hexane และสกัดชุมเห็ดเทศในชัน้น า้ ท่ีแยกกันเป็น 2 

ชัน้ออก โดยต้องเปิดฝาไว้ขณะท่ีไข 

- น าสารสกดัชมุเห็ดเทศในชัน้ hexane ระเหยในตู้ดดูควนัจนแห้งสนิท และบนัทึกน า้หนกั

ท่ีได้ 

- น าสารสกัดชุมเห็ดเทศในชัน้น า้ ระเหยบน water bath ในตู้ดูดควันจนแห้งสนิทและ

บนัทกึน า้หนกัท่ีได้ 

 

2.4 ศึกษาความเป็นพษิต่อเซลล์ HaCaT 
 การทดสอบความเป็นพิษในเซลล์โดยมีความเข้มข้นของสารสกดั 80, 40, 20, 10, 5 และ 

2.5 mg/ml โดยใช้สารละลาย MTS ทดสอบในเซลล์ HaCaT (human epidermal keratinocyte) 

วิเคราะห์ด้วยเคร่ือง microplate reader ท่ี 490 nm. ท าการลงเซลล์ใน 96-well cell plate 100 

μL บ่มตู้บ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้จึงเติมสารสกัดชุมเห็ดเทศบ่มต่ออีก 4 ชั่วโมง เติม 

สารละลาย MTS 20 μL บ่มต่อจนครบ 4 ชั่วโมง น าไปวิเคราะห์ค่าการรอดชีวิตของเซลล์ด้วย

เคร่ือง microplate reader ท่ี 490 nm. และค านวณหาคา่ร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์ โดยใช้สตูร

ดงันี ้

ร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์ =
A sample 490

A control 490
 x 100 

 

โดย A sample 490 คือ คา่การดดูกลืนแสงของเซลล์ HaCaT ท่ีท าการทดสอบกบัสารสกดั     

           ชมุเห็ดเทศท่ี 490 นาโนเมตร 

 A control 490 คือ คา่การดดูกลืนแสงของเซลล์ HaCaT กลุม่ควบคมุท่ี 490 นาโนเมตร 
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2.5 การหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้ (Minimal Inhibitory  
concentration, MIC) และการหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถฆ่าเชือ้ ได้ (Minimal 
bactericidal concentration: MBC)  
 ในการทดสอบนีจ้ะใช้อาหารเลีย้งเชือ้แบบเหลว คือ Tryptic Soy Broth ส าหรับเลีย้งเชือ้ 
S.aureus และ C.albican น าสารสกดัชุมเห็ดเทศท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้มาหาค่าความเข้มข้นต ่าสดุ ท่ี
สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ โดยเตรียมสารสกดั 100 มิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร จากนัน้เจือจางเป็น
ล าดบัส่วนจะได้ความเข้มข้นของสารสกัด เป็น 100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56, 0.78, 0.39, 
0.19 และ 0.09 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั ส่วน positive control คือหลอดท่ีมีอาหารเลีย้ง
เชือ้เพียงอย่างเดียวไม่มีสารสกัด จากนัน้เติมเชือ้จุลินทรีย์ท่ีเตรียมไว้ลงไปในทุกหลอด จ านวน
หลอดละ 1 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนัน้
สงัเกตหลอดสุดท้ายท่ีไม่มีจุลินทรีย์เจริญหรือสงัเกตอาหารเลีย้งเชือ้ในหลอดไม่ขุ่น อ่านปริมาณ
ของสารทดสอบของหลอดนีเ้ป็นคา่ MIC บนัทกึหนว่ยเป็นมิลลิกรัมตอ่มิลลิลิตร  

จากการหาคา่ MIC น าหลอดท่ีไมมี่ความขุ่นปริมาตร 10 ไมโครลิตร เกล่ียลงบนอาหาร
เพาะเชือ้ NA น าไปบม่ท่ีอณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชัว่โมง อา่นผลโดยพิจารณาความ
เข้มข้นของสารสกดัท่ี สามารถฆา่เชือ้ได้โดยจะสงัเกตไมพ่บการเจริญของแบคทีเรีย บนจานอาหาร
เพาะเชือ้ 

 

2.6 การวิเคราะห์สารส าคัญ emodin ด้วย HPTLC 
 น าสารสกัดชมุเห็ดเทศ ความเข้มข้น 10 mg/ml และสารมาตรฐานอีโมดิน  1 mg/ml ด้วย
ตัวท าละลายเมทานอล spot ลงบน TLC sillica gel 60 F254 plate 10x10 เซนติ เมตร 10 
ไมโครลิตร โดยใช้เคร่ือง  CAMAG Automatic TLC Linomat 5 ขนาดแบรน 0.6 เซนติเมตร โดย
เว้นระยะจากปลายด้านล่าง 1 เซนติเมตร เว้นด้านข้างแผ่นทัง้สองด้านด้านละ 1.5 เซนติเมตร ใช้ 
mobile phase คือ Toluene : Ethyl acetate : Formic acid  (10:2:1v/v)  ระยะทางท่ีสารเคล่ือนท่ี 
8 เซนติเมตร น าแผ่น TLC plate มาท าการสังเกตลักษณะโครมาโทรแกรมของสารท่ีแยกโดย
ตรวจสอบภายใต้แสงอลัตร้าไวโอเลตท่ีความยาวคล่ืน 254 และ 366 บนัทึกภาพ น าแผ่นไปสแกน
ด้วยเคร่ือง TLC Scanner 3 บนัทกึผลปริมาณสารส าคญั (Narayanan & Jadhav, 2015) 
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2.7 การเตรียมต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเหด็เทศ  

2.7.1 การเตรียมเจล  
- กระจาย poloxamer 407 ลงในน า้กลัน่จนเป็นเนือ้เดียวกนั 
- เตรียมสารสกดัชมุเห็ดเทศละลายในแอลกอฮอล์ 
- เตมิ propylene glycol  และสารละลายสารสกดัชมุเห็ดเทศ ตามล าดบัลงในสารละลาย  

poloxamer 407 
- ปรับปริมาตรจนครบด้วยน า้กลัน่ (ตารางท่ี1) 
 

ตาราง 1 แสดงสตูรอตัราสว่นของต ารับเจล 
 

Ingredient %w/w 
Crude extract 4 
Poloxamer 407 10-20 
Propylene Glycol 5 
Ethanol 5 
Purified water q.s. 

 
a. ศึกษาเสถียรภาพต ารับ 

i. การศึกษาเสถียรภาพทางกายภาพ 

ศึกษาเสถียรภาพด้วยวิธี heating-cooling cycle จ านวน 6 วฏัจกัร โดย

เก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 24 ชัว่โมง และท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็น

เวลานาน 24 ชัว่โมง นบัเป็น 1 วฏัจกัร ท าการเปรียบเทียบสมบตัิทางกายภาพหลงัเตรียมเสร็จกับ

หลงัศกึษาเสถียรภาพทกุ 2 วฏัจกัร 

     ก. การศึกษาความหนืด 

 ศกึษาความหนืดและพฤตกิรรมการไหลโดยใช้เคร่ืองวดัพฤตกิรรมการไหล

ด้วยเคร่ือง rheometer หวัวดัเป็นชนิด plate-plate ใช้เทคนิคในการวดัแบบขัน้บนัได ก าหนดช่วง

ในการวัดค่า shear rate ในช่วง 0.01-500 1/s. ท่ีอุณหภูมิ  25±1องศาเซลเซียส เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการไหลและวดัด้วยเทคนิคในการวดัแบบจุด ก าหนดจุดในการวดัค่า shear rate เป็น 

0.1, 1, 10 และ 100 1/s. ท่ีอณุหภมูิ 25±1 องศาเซลเซียส เพ่ือศกึษาคา่ความหนืดของต ารับ 
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ข. การศึกษาความเป็นกรด-ด่าง 

ทดสอบความเป็นกรด-ดา่งของแตล่ะสตูรต ารับ โดยใช้เคร่ืองวดักรด-ดา่ง

อตัโนมตั ิแล้วจดบนัทกึ 

ii. เสถียรภาพของฤทธ์ิต้านเชือ้จุลินทรีย์ 

ท าการศึกษาฤทธ์ิต้านเชือ้ S. aureus และ C. albicans ด้วยวิธี agar 

well diffusion หลังเตรียมต ารับเจลเสร็จและหลังจากเก็บเจลท่ีอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 40 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 2 และ 4 สปัดาห์ เพ่ือศกึษาเสถียรภาพของฤทธ์ิต้านเชือ้จลุินทรีย์ 

 

2.8 การทดสอบการซึมผ่าน 
2.8.1 การเตรียมหนงัเพ่ือใช้ในการศกึษาการซมึผา่น 

  หนงัลกูหมแูรกเกิด น าหนงัมาโกนขน ลอกคาบเอาชัน้ท่ีมีไขมนัออก แล้วล้างด้วย

น า้สะอาด หลงัจากนัน้น าหนงัหอ่อลมูินมัฟอยด์ เก็บภายใต้อณุหภมูิ -80 องศาเซลเซียส 

2.8.2 การศกึษาการซมึผา่นด้วย Franz diffusion cell 
  เตรียมต ารับสูตรต่างๆ เพ่ือทดสอบการซึมผ่านด้วย Franz diffusion cell โดยใช้

หนงัลกูหมูแรกเกิด และส่วน receptor จะบรรจฟุอสเฟตบฟัเฟอร์ pH 7.4 ทดสอบโดยใช้อณุหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส จากนัน้ใส่ตวัอย่างน า้หนัก 0.3 กรัม ท่ีใน donor และจะเก็บตวัอย่างออกมา

ศึกษาในนาทีต่างๆ ( 30, 60, 120, 240, 360 นาที ) จนครบ 6 ชั่วโมง หลังจากนัน้วิเคราะห์ค่า

ความเข้มข้นของการซมึผ่านท่ีถกูผลกัดนัผา่นมายงั receptor chamber ด้วยการวดัคา่การดดูกลืน

แสง ด้วยเคร่ือง UV-VIS  โดยใช้ความยาวคล่ืนของแสง UV ท่ีช่วง 200-600 nm และน ามาเทียบ

คา่ความเข้มข้นของต ารับท่ีได้จากการสร้างกราฟความเข้มข้นมาตรฐาน (Standard curve) 

 

2.9 การศึกษาการปลดปล่อยยา  
เตรียมต ารับสูตรต่างๆ เพ่ือทดสอบการปลดปล่อยยาด้วย Franz diffusion cell โดยใช้ 

membrane และส่วนของ receptor จะบรรจุด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.4 ทดสอบโดยใช้

อณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนัน้ใส่ตวัอย่างน า้หนกั 0.3 กรัม ท่ีใน donor และจะเก็บตวัอย่าง

ออกมาศึกษาในนาทีต่างๆ (30, 60, 120, 240, 360 นาที ) จนครบ 6 ชัว่โมง จากนัน้จึงน ามาวดั

ปริมาณยาท่ีซึมผ่านมาด้วยเทคนิค UV-VIS  ท่ีความยาวคล่ืน 266 nm แล้วน าไปค านวณปริมาณ

ยาท่ีถกูปลดปลอ่ยออกมา 



  
 

 

บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง 

 

 ชมุเห็ดเทศเป็นสมนุไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติมีการศกึษาสามารถต้านฤทธ์ิของเชือ้รา

และแบคทีเรียส าหรับรักษาผิวหนัง  (Makinde, Igoli, Ta’Ama, Shaibu, & Garba, 2007) ใน

การศึกษาวิจยันีจ้ึงท าการศึกษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเห็ดเทศ 

เพ่ือฤทธ์ิต้านเชือ้จลุินทรีย์ และท าการตัง้ต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศศกึษาประสิทธิภาพและ

เสถียรของต ารับด้วยการทดสอบฤทธ์ิการต้านเชือ้จลุินทรีย์  ตลอดจนการหาคา่ความเข้มข้นต ่าสดุ

ท่ีสามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้และการหาค่าความเข้มข้นต ่าสุดท่ีสามารถฆ่าเชือ้ได้ การ

ปลดปล่อยและการซึมผ่านของต ารับผสมสารสกัดชมุเห็ดเทศ ทดสอบความเป็นพิษตอ่เซลล์ของ

สารสกดัเพ่ือดคูวามเป็นพิษของสารสกดัตอ่เซลล์เพาะเลีย้งชนิด keratinocyte ซึง่เป็นเซลล์ผิวหนงั

ชนิดหนึง่ 

1. การสกัดและการทดสอบฤทธ์ิยับยัง้ของสารสกัด 
 จากการสกัดใบชุมเห็ดเทศด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่  50% isopropyl alcohol, 

50% ethanol และ 95% ethanol ค านวณปริมาณร้อยละผลผลิต (yield)  จากตวัท าละลายต่างๆ

ได้  ดงัตาราง 2  สารสกัดจากตวัท าละลายท่ีมีขัว้น้อยกว่า จะท าให้ร้อยละของผลผลิตมากกว่า  

โดยการสกดัด้วย 50% isopropyl alcohol จะให้ร้อยละผลผลิตมากท่ีสดุ เพราะในใบชมุเห็ดเทศมี

สารจ าพวกแอนทราควิโนน (Singh, Singh, & Yadav, 2013) ซึ่งเป็นสารกึ่งมีขัว้และมีขัว้น้อย จึง

ท าให้ 95% ethanol และ 50% isopropyl alcohol ให้ร้อยละผลผลิตมาก 

 
ตาราง 2 การแสดงร้อยละผลผลิต (yield) ของปริมาณสารสกดัจากใบชมุเห็ดเทศ  
 

 
 

น า้หนกัสมนุไพรแห้ง 
(กรัม) 

น า้หนกัสารสกดัหยาบ
(กรัม) 

ร้อยละผลผลิต 
(%) 

50% isopropyl alcohol 100 9.24 9.24 
50% ethanol 100 4.02 4.02 
95% ethanol 100 8.82 8.82 



  

 

 

จากการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกัดท่ีสกัดด้วย 50% isopropyl alcohol, 50% 

ethanol และ 95% ethanol พบว่า สารสกัดท่ีได้จากการสกัดจากตวัท าละลายทัง้ 3 ชนิด มีฤทธ์ิ

สามารถต้านเชือ้จุลินทรีย์ท่ีใช้ทดสอบได้ และสารสกัดท่ีสกัดด้วย 95% ethanol มี Inhibition 

Zone ในการต้ าน เชื อ้ ได้ก ว้าง ท่ี สุด ใน เชื อ้  S. aureus และ  C. albicans  (ตาราง  3 และ

ภาพประกอบ  4) เน่ื องจากสารในกลุ่ ม แอนทราควิ โนน ไกล โคไซ ด์  (Wuthi-Udomlert, 

Prathanturarug, & Soonthornchareonnon, 2001) ซึ่งอยู่ในชุมเห็ดเทศถูกสกัดออกด้วยตัวท า

ละลายทัง้ 3 ชนิด และการใช้ 95% ethanol เป็นตวัท าละลายได้ร้อยละผลผลิตการสกดัมากท่ีสุด 

จงึท าให้เกิดเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสมากมากท่ีสดุ 

 

ตาราง 3 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดั 

 

เชือ้จลุินทรีย์ 

 เส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสของการต้านเชือ้ (mm) n=3 

Positive 
control 

Negative 
control 

ตวัท าละลาย 
50% isopropyl 

alcohol 
50% 

ethanol 
95% 

ethanol 
S.aureus 12.33±1.15* NA* 15.00±0.00 17.67±2.31 17.67±0.58 
B.sublitis 35.00±0.00* NA* 15.33±0.58 14.67±0.58 16.33±0.58 
C.albicans 11.33±0.58** NA* 15.67±2.08 16.33±0.58 19.33±2.08 
A.niger 12.67±1.53** NA* 14.00±1.73 14.67±3.21 15.67±2.31 

หมายเหต ุ NA = No activity 
            Positive control:   * = Amoxicillin 500 mg, ** = Clotrimazole  
                Negative control: * = 1%DMSO  
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ภาพประกอบ 4 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดัท่ีมีความเข้มข้นต่างกนั 
หมายเหต ุหมายเลข 1 negative control, หมายเลข 2 positive control, หมายเลข 3 
50% ethanol, หมายเลข 4 95% ethanol และหมายเลข 5 50% isopropyl alcohol 
  

2 3 

5 4 

1 

2 

1 

3 

5 4 

2 

1 

2 

1 

3 

5 4 

3 

5 4 
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เพ่ือท าการยืนยนัว่าสารสกัดชุมเห็ดเทศท่ีสกัดได้มีสารส าคญัในการออกฤทธ์ิจึงท าการ

วิเคราะห์หารสารส าคัญด้วยเทคนิค HPTLC พบว่า emodin ในสารสกัดจาก 95% ethanol มี

ปริมาณ emodin เทา่กบั 2.27% และได้ TLC ดงัภาพประกอบ 5  

 

 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 High-performance thin-layer chromatography fingerprinting     
of emodin 
หมายเหต ุหมายเลข 1-2: สารสกดั หมายเลข 3-10: สารมาตรฐาน emodin 
 

 จากการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดัชมุเห็ดเทศท่ีสกดัด้วยการใช้ 95% ethanol เป็น

ตวัท าละลายโดยท าการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้เชือ้และการฆ่าเชือ้ในจุลินทรีย์ท่ีได้ผล 

เส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสมากสงู จากตาราง 3  จึงเลือกสารสกดัท่ีผ่านการสกดัด้วย 95% ethanol 

มาหาค่า MIC  และ MBC ได้แสดงในตาราง 4 พบว่าสารสกดัชุมเห็ดเทศสามารถยบัยัง้แบคทีเรีย 

S. aureus ได้ดีกว่าเชือ้รา C. albicans  เน่ืองจากต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเห็ดท่ีท าการศึกษา

ต้องการฤทธ์ิในการรักษาโรคทางผิวหนงัท่ีเกิดจากแบคทีเรียและเชือ้รา จึงน าคา่ MBC ท่ีได้คา่มาก

ท่ีสุดมาค านวณเพ่ือหาความเข้มข้นต ่าสุดท่ีจะใส่สารสกัดใบชุมเห็ดเทศท่ีสกัดจาก 95% ethanol 

ลงในต ารับเจล จงึได้คา่ความเข้มข้นต ่าสดุท่ีจะใสล่งไปในเจลเทา่กบั 2.5% w/w 
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ตาราง 4 ค่าความเข้มข้นต ่ า ท่ีสุดท่ีสามารถยับยั ง้การเจริญของเชื อ้  (Minimal Inhibitory  
Concentration: MIC) และฆ่าเชือ้ (Minimal Bactericidal concentration: MBC) ของสารสกัด
ชมุเห็ดเทศ 
 

 
เชือ้จลุินทรีย์ 

 

สารสกดัชมุเห็ดเทศ 

MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) 

S.aureus 3.13 6.25 
C.albicans 6.25 25 

 

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดชุมเห็ดเทศต่อเซลล์ผิวหนัง human keratinocyte 

(HaCaT) โดยพิจารณาจากค่าร้อยละการรอดชีวิต พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดชุมเห็ดเทศมี

ผลต่อร้อยละการยู่รอดของเซลล์เพาะเลีย้งเม่ือเทียบกบัตวัควบคมุ  โดยท่ีความเข้มข้นมากกว่า 5 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลท าให้การอยู่รอดของเซลล์ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 (ภาพประกอบ 5) 

โดยการสกัดด้วยตัวท าละลายแตกต่างกันส่งผลต่อร้อยละการอยู่รอดของเซลล์ การใช้ตัวท า

ละลายในการสกัดต่างชนิดจะท าให้ปริมาณและชนิดสารท่ีถูกสกัดออกมาต่างกัน จึงท าให้ผล

ความเป็นพิษของเซลล์แตกตา่งกนั การสกดัด้วย 50% ethanol ให้ผลความเป็นพิษตอ่ HaCaT ต ่า

ท่ีสุด เน่ืองจากเป็นตวัท าละลายท่ีได้ yield ในการสกัดต ่า ดงันัน้ผลความเป็นพิษต่อ HaCaT จึง

สอดคล้องกับผลร้อยละของผลผลิตจากการสกัด (ตาราง 2) แม้ท่ี 2% และ 4% w/w ( 20 mg/ml 

และ 40 mg/ml) จะมีความเป็นพิษค่อนข้างมาก แต่การใช้เจลเพ่ือการรักษาเชือ้ราหรือแบคทีเรีย

จะสัมผัสผิวหนังบริเวณไม่กว้างนัก จึงน่าจะพอใช้ความเข้มข้นนีก้ับผิวหนังได้ หากต้องการ

น าไปใช้จริงในมนุษย์ต่อไป ควรท าการทดสอบการระคายเคืองอีกครัง้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจใน

พิษตอ่เซลล์มนษุย์จริง 
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ภาพประกอบ 6 แสดงกราฟร้อยละการรอดชีวิตของสารสกดัต่อเซลล์ human 
keratinocyte 

 
2. ต ารับเจลและเสถียรภาพของต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเหด็เทศ 

 จากการตัง้ต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศ สงัเกตลกัษณะทางกายภาพภายนอกพบว่า
ต ารับเจลมีลักษณะสีน า้ตาลเหลือง ไม่มีการเปล่ียนแปลงของสีแม้ท าการเก็บท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
รวมถึงไมมี่การแยกชัน้ของต ารับเจล 
 จากการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของสารสกดัพบว่า สารสกดัท่ีสกดัด้วย 95% ethanol มีฤทธ์ิ
ในการต้านเชือ้และมีเส้นผ่านศนูย์กลางโซนใสมากท่ีสดุ จึงได้น าสารสกดัท่ีสกดัด้วย 95% ethanol 
มาตัง้ต ารับเป็นเจลผสมสารสกดัชุมเห็ดเทศ โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดชมุเห็ดเทศ 2%, 4% 
และ 6% w/w พบว่าสามารถต้านเชือ้ทัง้ 2 ชนิดได้ทุกความเข้มข้น (ตาราง 5) โดยเม่ือเพิ่มความ
เข้มข้นของสารสกดัจาก 2% เป็น 4% ท าให้เส้นผ่านศนูย์กลางโซนใสมากเพิ่มขึน้ แต่การเพิ่มเป็น 
6% สารสกัดในเจลไม่ท าให้เส้นผ่านศูนย์กลางโซนใสมากแตกต่างจากเจลผสมสารสกัดท่ีความ
เข้มข้นของสารสกดั 4% มากนกั เน่ืองจากท่ี 4% และ 6% เป็นความเข้มข้นของสารสกดัท่ีมากกว่า
MBC ของทัง้สองเชือ้จุลินทรีย์ จึงอาจเป็นผลให้เส้นผ่านศนูย์กลางโซนใสไม่ต่างกันมากนกั และ
จากการศึกษาอ่ืนก็พบว่า ความเข้มข้น 4% ของต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเห็ดเทศก็สามารถช่วย
ต้านการอักเสบดีเช่นกัน และยังสามารถยับยัง้การบวมน า้ท่ีอุ้ งเท้าหนูอย่างมีนัยส าคัญ (Dixit, 
Misal, Gulkari, & Upadhye, 2013) ดงันัน้จึงเลือกความเข้มข้นท่ี 4% ของสารสกัด เพ่ือท าการ
ทดสอบขัน้ตอ่ไป 
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ตาราง 5 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของต ารับ 
 

เชือ้จลุินทรีย์ 
 เส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสของการต้านเชือ้ (mm) n=3 

Positive 
control 

Negative 
control 

ความเข้มข้นของสารสกดั 
2% 4% 6% 

S.aureus 13.00±1.00* NA* 10.33±0.58 11.00±1.00 11.67±0.58 
C.albicans 16.00±1.00** NA* 9.67±0.58 10.67±0.58 11.67±0.58 

หมายเหต ุ NA = No activity 
            Positive control:   * = Amoxicillin 500 mg, ** = Clotrimazole  
                Negative control: * = base gel 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้ของต ารับ 
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จากการประเมินความหนืดและพฤติกรรมการไหลของต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศ
ร้อยละ 4 ท่ีมีโพลอกซาเมอร์ท่ีมีความเข้มข้น 10.0% w/w, 15.0% w/w และ 20.0% w/w (ต ารับ 1, 
2 และ 3) ตามล าดบั พบว่าเม่ือวาดกราฟความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเค้นเฉือน (shear stress) และ 
อตัราความเค้นเฉือน (rate of shear) ของต ารับเจลทัง้ 3 เป็นเส้นตรง ซึ่งเป็นพฤติกรรมการไหล
แบบ Newtonian fluid ท่ีมีค่าความหนืดเป็นค่าคงท่ี (ภาพประกอบ 8) และเม่ือเปรียบเทียบค่า
ความหนืดของต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 ท่ีมีโพลอกซาเมอร์ท่ีมีความเข้มข้น 10-
20% w/w พบว่า การเติมโพลอกซาเมอร์ในปริมาณท่ีมากขึน้ท าให้ความหนืดของต ารับเจลเพิ่มขึน้
ตามล าดบั เน่ืองด้วยการเพิ่มขึน้ของพอลิเมอร์ท าให้การเคล่ือนท่ีด้วยแรงเฉือนลดลง พอลิเมอร์ท่ี
มากขึน้จะสามารถรับแรงเฉือนได้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้น้อยลง จึงพบความหนืดท่ีมากขึน้ 
(ตาราง 6 ) 

 
ตาราง 6 คา่ความหนืดของต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 ท่ีมีความเข้มข้นของโพลอก
ซาเมอร์ 10.0% w/w, 15.0% w/w และ 20.0% w/w (ต ารับ 1, 2และ 3) 
 

Viscosity (cP) 
shear rate (1/s) เจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 

ต ารับ 1 
(10.0% w/w) 

ต ารับ 2 
(15.0% w/w) 

ต ารับ 3 
(20.0% w/w) 

10 10.48±0.56 39.00±1.04 189.93±5.01 
50 9.28±1.70 37.99±0.38 181.06±5.60 
100 9.25±1.87 37.98±0.29 168.80±1.04 
250 9.28±1.88 37.44±0.36 164.90±0.36 
500 9.35±1.89 36.45±1.00 161.53±0.32 
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ภาพประกอบ 8 รีโอแกรมความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความหนืด ค่าความเค้นเฉือนและ
อตัราเค้นเฉือนหลงัเตรียมเสร็จใหม่ ของ ต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 ท่ี
มีความเข้มข้นของโพลอกซาเมอร์ 10.0% w/w, 15.0% w/w และ 20.0% w/w (ต ารับ 1, 
2 และ 3) 
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 จากการทดสอบเสถียรภาพของต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเห็ดเทศร้อยละ 4 ท่ีมีความ

เข้มข้นของโพลอกซาเมอร์ 10.0% w/w, 15.0% w/w และ 20.0% w/w (ต ารับ 1, 2 และ 3) 

ตามล าดับ ด้วยวิธี heating-cooling cycle พบว่าลักษณะทางด้านกายภาพของเนือ้เจลทัง้ 3 

ต ารับมีความเป็นเนือ้เดียวกัน ค่าความเป็นกรด-ดา่ง (pH) จะอยู่ในช่วง 3.5-4.1 pH ของทกุต ารับ

เปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย (ตาราง 7) 

ตาราง 7 คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) ของต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศทัง้ 3 ต ารับ 
 

ต ารับ วฏัจกัร 0 วฏัจกัร 2 วฏัจกัร 4 วฏัจกัร 6 

ต ารับ 1 3.92±0.01 3.62±0.05 3.68±0.03 3.69±0.01 

ต ารับ 2 3.96±0.01 3.78±0.02 3.59±0.03 3.69±0.01 

ต ารับ 3 4.01±0.02 3.92±0.03 3.85±0.02 3.80±0.03 

 

 แต่เม่ือท าการประเมินความหนืดและพฤติกรรมการไหลของต ารับเจลผสมสารสกัด

ชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 ท่ีมีความเข้มข้นของโพลอกซาเมอร์ 10-20% w/w พบว่า พฤติกรรมการไหล

ไม่เปล่ียนหลังการศึกษาเสถียรภาพ โดยต ารับเจลทัง้สามต ารับมีพฤติกรรมการไหลเป็นแบบ 

Newtonian fluid ดังเดิม (ภาพประกอบ 17) เม่ือเปรียบเทียบค่าความหนืดของต ารับเจลหลัง

เตรียมเสร็จกับหลงัการทดสอบความเสถียรภาพท่ี วฎัจกัรท่ี 2-6 พบว่าความหนืดของทัง้ 3 ต ารับ

เกิดการเปล่ียนแปลงโดยต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศมีความหนืดลดลง (ตาราง 8)  
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ตาราง 8 คา่ความหนืดของต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 ท่ีมีความเข้มข้นของโพลอก
ซาเมอร์ 10.0% w/w, 15.0% w/w และ 20.0% w/w (ต ารับ 1, 2 และ 3) หลงัทดสอบเสถียรภาพ 
 

ต ารับ shear rate 
(1/s) 

ต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 

วนัแรก 2 วฏัจกัร 4 วฏัจกัร 6 วฏัจกัร 

1 

 

10 10.48±0.56 10.93±1.71 7.72±3.23 1.55±0 

50 9.28±1.70 8.41±0.06 6.27±2.70 1.18±0 

100 9.25±1.87 8.38±0.09 6.27±2.75 1.15±0 

250 9.28±1.88 8.41±0.07 6.30±2.77 1.19±0 

500 9.35±1.89 8.45±0.14 6.36±2.78 1.06±0 

2 10 39.00±1.04 26.14±0.86 23.89±1.06 26.11±0.66 

 50 37.99±0.38 24.66±0.09 24.23±1.18 25.37±0.51 

 100 37.98±0.29 24.36±0.02 24.30±1.22 24.89±0.21 

 250 37.44±0.36 23.84±0.16 24.34±1.19 24.27±0.06 

 500 36.45±1.00 22.88±0.04 24.35±1.10 23.47±0.08 

3 10 189.93±5.01 90.66±1.88 90.58±1.66 96.66±1.54 

 50 181.06±5.60 91.82±2.05 90.15±0.58 91.71±0.58 

 100 168.80±1.04 92.51±2.48 89.29±3.36 89.29±1.64 

 250 164.90±0.36 86.31±0.60 87.69±4.68 86.69±2.75 

 500 161.53±0.32 85.02±1.00 83.76±0.04 84.52±1.48 

  

 จากการทดสอบเสถียรภาพของฤทธ์ิการต้านเชือ้ S.aureus และ C.albicans ด้วยวิธี agar 

well diffusion ของต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเห็ดเทศหลงัการเก็บท่ีอุณหภูมิ 40 ºC พบว่า ต ารับ

เจลยงัมีฤทธ์ิในการต้านเชือ้ราและแบคทีเรียได้ (ตาราง 9 และ 10) หลงัจาก 2 สปัดาห์ของการเก็บ

รักษาประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้ไม่เปล่ียนแปลง แตเ่ม่ือศกึษาท่ีสปัดาห์ท่ี  4 มีประสิทธิภาพท่ีดี

ขึน้หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางโซนใสมากขึน้ อาจเน่ืองจากการระเหยของตัวท าละลายเล็กน้อย
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ร่วมกบัความหนืดท่ีลดลงของเจล เม่ือท าการทดสอบความคงสภาพในระยะเร่งท าให้ความเข้มข้น

ของสารสกัดเพิ่มขึน้เล็กน้อยในต ารับ ร่วมกับความหนืดท่ีลดลงท าให้สารสกัดแพร่ลงไปยงั agar 

ได้ง่ายขึน้ 

 

ตาราง 9 แสดงประสิทธิภาพของฤทธ์ิการต้านเชือ้ Staphylococcus aureus 
 

ต ารับ สปัดาห์ 
เส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสของการต้านเชือ้ (mm) n=3 

Positive 
control 

Negative 
control 

ต ารับเจลผสมสารสกดั 
ชมุเห็ดเทศ 

10% Poloxamer407 1 
2 

18.33±1.53 
18.00±0.00 

NA 
NA 

13.00±1.00 
13.50±0.54 

 4 19.00±1.73 NA 15.33±0.58 
15% Poloxamer407 1 

2 
18.33±0.58 
18.00±0.71 

NA 
NA 

14.00±1.00 
14.33±0.71 

 4 18.67±1.53 NA 16.67±0.58 
20% Poloxamer407 1 

2 
16.50±2.12 
17.00±2.83 

NA 
NA 

11.00±0.00 
11.33±1.15 

 4 18.67±0.58 NA 18.00±1.00 

หมายเหต ุ NA = No activity 
            Positive control    = Amoxicillin 500 mg  
                Negative control  = base gel 
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ตาราง 10 แสดงประสิทธิภาพของฤทธ์ิการต้านเชือ้ Candida albicans 
 

ต ารับ สปัดาห์ 
เส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสของการต้านเชือ้ (mm) n=3 

Positive 
control 

Negative 
control 

ต ารับเจลผสมสารสกดั 
ชมุเห็ดเทศ 

10% Poloxamer407 1 
2 

12.67±0.58 
12.67±1.15 

NA 
NA 

12.33±0.58 
11.67±1.53 

 4 12.33±0.58 NA 18.00±1.73 
15% Poloxamer407 1 

2 
14.00±0.00 
13.33±0.58 

NA 
NA 

12.33±0.58 
12.00±1.73 

 4 13.00±1.00 NA 17.33±2.08 
20% Poloxamer407 1 

2 
12.00±1.00 
12.33±1.53 

NA 
NA 

9.67±1.53 
10.67±0.58 

 4 12.00±0.00 NA 17.67±2.31 

หมายเหต ุ NA = No activity 
            Positive control   = Clotrimazole  
                Negative control = base gel 
 

 จากการศึกษาการปลดปล่อยสารสกัดชุมเห็ดเทศโดยเปรียบเทียบต ารับท่ีผสมตวัสารก่อ

เจล Poloxamer 407 ความเข้มข้น 10%w/w, 15%w/w และ 20%w/w พบว่าการปลดปล่อยของ

สารสกัดนาทีท่ี 30 ของต ารับเจลทัง้ 3 ความเข้มข้นมีการปลดปล่อยท่ีใกล้เคียงกัน แต่เม่ือเวลา

ผ่านไปนาทีท่ี 60 พบว่าความเข้มข้นท่ี 10% และ 15% w/w ของโพลอกซาเมอร์ มีการปลดปล่อย

มากกวา่เท่าตวัเม่ือเทียบกบัความเข้มข้นท่ี 20% w/w อาจเน่ืองจากความเข้มข้นของสารก่อเจลโพ

ลอกซาเมอร์และความหนืดของต ารับ เม่ือความเข้มข้นของโพลอกซาเมอร์ท่ีมากจะท าให้การ

ปลดปล่อยของสารสกดัในต ารับได้น้อย เม่ือเทียบกบัความเข้มข้นของโพลอกซาเมอร์ในสดัส่วนท่ี

น้อยกวา่มีการปลดปลอ่ยได้ดีกว่า  (ภาพประกอบ 9) 
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ภาพประกอบ 9 แสดงการปลดปล่อยของสารสกดัจากต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ด 
 

 จากการศึกษาการซึมผ่าน โดยใช้ผิวหนงัลูกหมูแรกคลอด พบว่านาทีท่ี 30 มีการซึมผ่าน

ของสารสกดัในแตล่ะต ารับในปริมาตรท่ีใกล้เคียงกัน และเม่ือเวลาผ่านไปนาทีท่ี 60 พบวา่ต ารับท่ี

มีความเข้มข้นของโพลอกซาเมอร์ 10% มีการซึมผ่านได้ดีท่ีสุด และความเข้มข้นของโพลอกซา

เมอร์ 20% มีการซึมผ่านได้น้อย อาจเพราะความเข้มข้นของสารก่อเจลท่ีสูงขึน้ท าให้การ

ปลดปลอ่ยสารสกดัช้าลง จงึสง่ผลให้การซมึผา่นผิวหนงัช้าลงตามไปด้วย 
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ภาพประกอบ 10 แสดงการซมึผ่านของสารสกดัจากต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 

 การพัฒนาต ารับเจลผสมสารสกัดชุมเห็ดเทศ ด้วยวิธีการหมักโดยการสกัดจาก                
ตวัท าละลายท่ีแตกตา่งกนั และการใช้โพลอกซาเมอร์เป็นสารก่อเจล ในการสกดัด้วยตวัท าละลาย
ตา่งชนิดพบว่า สารสกัดจาก 95% ethanol ให้ฤทธ์ิในการต้านเชือ้ราและแบคทีเรียมากท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับการใช้ 50% isopropyl alcohol และ 50% ethanol พบในสารสกัดมีปริมาณ 
สารส าคัญ emodin ร้อยละ 2.27 เม่ือท าการตัง้ต ารับโดยการน าสารสกัด 95% ethanol มาตัง้
ต ารับท่ีความเข้มข้น 2-4% w/w ยังสามารถต้านเชือ้ราและแบคทีเรียได้ และมีฤทธ์ิยับยัง้เชือ้
แบค ที เรีย  S. aureus ดี กว่า เชื อ้ รา  C. albicans  จากผลของการหาค่ า  MIC และ  MBC        
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง HaCaT พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดชุมเห็ดเทศมีผล
ต่อร้อยละการอยู่รอดของเซลล์เพาะเลีย้ง จากการทดสอบความเข้มข้นมากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีผลท าให้การอยู่รอดของเซลล์ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 แม้ท่ี 2% และ 4% w/w ( 20 
และ 40 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) จะมีความเป็นพิษค่อนข้างมาก แต่การใช้เจลเพ่ือการรักษาเชือ้รา
หรือแบคทีเรียจะสัมผัสผิวหนังบริเวณไม่กว้างนัก จึงน่าจะพอใช้ความเข้มข้นนีก้ับผิวหนังได้       
เม่ือตัง้ต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศท่ีความเข้มข้นร้อยละ 4 ด้วยโพลอกซาเมอร์ความเข้มข้น 
10-20% w/w พบว่าการเติมโพลอกซาเมอร์ในปริมาณมากขึน้ท าให้ความหนืดของต ารับเจล
เพิ่มขึน้ แต่มีการซึมผ่านผิวหนงัลูกหมูแรกคลอดได้ดี การปลดปล่อยของสารสกัดจากต ารับเจล 
ขึน้กบัความเข้มข้นของโพลอกซาเมอร์  

จากผลการทดสอบเสถียรภาพของต ารับเจล พบว่าลักษณะทางกายภาพของต ารับเจล   
ไม่ เปล่ียนแปลง ต ารับเจลมีลักษณะสีน า้ตาลเหลือง มีความเป็นเนือ้เดียวกัน ไม่แยกชัน้                
คา่ความเป็นกรด-ดา่งเปล่ียนแปลงเล็กน้อย แตพ่บการลดลงของความหนืดของต ารับเจล หลงัจาก 
2 สัปดาห์ของการเก็บรักษาประสิทธิภาพในการยับยัง้เชือ้  S. aureus  และ C. albicans ได้ไม่
เปล่ียนแปลง แตเ่ม่ือศกึษาท่ีสปัดาห์ท่ี 4 มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้หรือมีเส้นผา่นศนูย์กลางโซนใสมาก
ขึน้ อาจเน่ืองจากการระเหยของตวัท าละลายเล็กน้อยร่วมกบัความหนืดท่ีลดลงของเจล เม่ือท าการ
ทดสอบความคงสภาพในระยะเร่งท าให้ความเข้มข้นของสารสกดัเพิ่มขึน้เล็กน้อยในต ารับ ร่วมกบั
ความหนืดท่ีลดลงท าให้สารสกัดแพร่ลงไปยงั agar ได้ง่ายขึน้  ดงันัน้เพ่ือให้ได้ต ารับเจลผสมสาร
สกดัชมุเห็ดเทศ เพ่ือการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียและเชือ้ราตอ่ไป จงึควรพฒันาให้ต ารับมีเสถียรภาพใน
ความหนืดมากขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ  
1.  เม่ือตัง้ต ารับเจล เจลยงัมีความเหลว หากเพิ่มความเข้มข้นของสารก่อเจล อาจท าให้

เจลมีความเป็นเจลเพิ่มขึน้ และมีความหนืดเพิ่มขึน้ 
2. ต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศสามารถน าไปศกึษาตอ่ในทางคลินิกเพ่ือประโยชน์ใน

การรักษาโรคตอ่ไป 
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ใหมข่องโลก" กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 

ฐานข้อมลูเคร่ืองยาสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. ชมุเห็ดเทศ.  สืบค้นจาก 
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ภาพประกอบ 1 แสดง Calibration curve ของสารสกดัชมุเห็ดเทศ ด้วยเทคนิค UV-VIS 
spectrophotometer ท่ี 266 nm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงสเปกตรัมของสารสกดัชมุเห็ดเทศ ท่ี 266 nm 

y = 0.007x +0.018
R² = 0.9987

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A
b

so
rb

an
ce

 a
t 

2
6

6

concentration (ug/ml)

nm.

200.00 300.00 400.00 500.00 600.00

A
bs

.

4.6975

4.0000

2.0000

0.0000

-0.3551

2

1

2

1
11

2

12

1

12

3

4



  44 

 

ภาพประกอบ 3 แสดง Calibration curve ของสารมาตรฐานอีโมดิน ด้วยเทคนิค High 
Performance Thin layer chromatography ท่ี 263 nm 
 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงสเปกตรัมของสารมาตรฐานอีโมดิน ท่ี 263 nm 
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วิธีค านวณปริมาณอีโมดนิของสารสกัดชุมเหด็เทศ 

จากสมการเส้นตรง   y   = 2721.2X – 2554.3 

แทนคา่ y ด้วยคา่ Peak area         3622.63  = 2721.2X – 2554.3 

     X   = (3622.63 + 2554.3)/2721.63 

     X   = 2.2698 µg 

สารสกดัชมุเห็ดเทศ 0.0107 g ละลายใน Methanol 1.07 ml ความเข้มข้น 10 mg/ml 

สารสกดัชมุเห็ดเทศ 1000 µl มีเนือ้สารสกดั 10,000 µg 

สารสกดัชมุเห็ดเทศ     10 µl มีเนือ้สารสกดั 100 µg 

 

สารสกดัชมุเห็ดเทศ 100  µg มี emodin 2.27µg คดิเป็น 2.27 % 
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ภาพประกอบ 5 แสดงการยบัยัง้เชือ้ Staphylococcus aureus ก่อนและหลงัการเก็บท่ีอณุหภมูิ
40ºC 
หมายเหต ุ หมายเลข 1: base gel,  หมายเลข: 2  Amoxicillin 500 mg, หมายเลข: 3  ต ารับเจล 

ก่อน หลัง 

10% 
poloxamer 

15% 
poloxamer 

20% 
poloxamer 
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ภาพประกอบ 6 แสดงการยบัยัง้เชือ้ Candida albicans ก่อนและหลงัการเก็บท่ีอณุหภมูิ 40ºC 
หมายเหต ุ หมายเลข 1: base gel,  หมายเลข: 2  Clotrimazole, หมายเลข: 3  ต ารับเจล 

20% 
poloxamer 

15% 
poloxamer 

ก่อน หลัง 

10% 
poloxamer 
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ภาพประกอบ 7 รีโอแกรมความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ความหนืด คา่ความเค้นเฉือนและอตัราเค้น
เฉือนของต ารับเจลผสมสารสกดัชมุเห็ดเทศร้อยละ 4 ทัง้ 3 ต ารับ หลงัการทดสอบเสถียรภาพของ 

ก) ต ารับ 1; ข) ต ารับ 2; ค) ต ารับ 3 
 

 

ก) 

ข) 

ค) 



  

 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาว สชุาดา เตียศรีพฒันสขุ 
วัน เดือน ปี เกิด 30 สิงหาคม 2534 
สถานที่เกิด อ.เมือง จ.สิงห์บรีุ 
วุฒกิารศึกษา ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6   

จากโรงเรียนสิงห์บรีุ  
ปริญญาตรี การแพทย์แผนทยประยกุต์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 1)  
จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสชัภณัฑ์  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 86 หมูท่ี่ 6 ต าบลถอนสมอ อ าเภอทา่ช้าง จงัหวดัสิงห์บรีุ   
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