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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสารส าคัญในหญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea Less.) โดยการทดลองแบ่งออกเป็น     
2 ส่วนได้แก่ การสกัดหญ้าดอกขาว และการศึกษาการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ 
[3H]Nicotine กับตัวรับนิโคตินิคในเน้ือสมองหนู  ในส่วนของการสกัดหญ้าดอกขาวท าการสกัดด้วยวิธี
ซอกห์เลต การกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค การกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟและการสกัดแบบพาร์ทิชัน 
โดยท าการสกัดที่สภาวะต่างๆ กันและรายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้  (%yield) รวมถึงวิเคราะห์
ปริมาณนิโคตินในสารสกัดด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และน าสาร
ที่สกัดได้จากวิธีซอกห์เลตไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ  ด้วย GC-MS จากการทดลองพบว่าปริมาณ
นิโคตินในสารสกัดไม่ขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้  โดยการสกัดแบบซอกห์เลตเป็นเวลา  8 ชั่วโมง  
โดยเอทานอลให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตสูงที่สุดคือ 26.230 % แต่อะซิโตไนไตรล์สกัดได้นิโคตินปริมาณสูงสุด  
คือ 1.9697 มิลลิกรัม ต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ในขณะที่การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคโดย
ใช้น้ ามีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้สูงที่สุด 17.720 % (ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และ 80 นาที) และสกัดได้
ปริมาณนิโคตินสูงสุด 0.0376 มิลลิกรัม ต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และ 40 นาที) 
ในขณะที่การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟมีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้สูงที่สุด  24.314 % จาก
การสกัดด้วยตัวท าละลายร่วมน้ าต่อ  เอทานอล 40 : 60 % (ที่ 6 นาที และก าลังไฟฟ้า 180 วัตต์) และสกัด
ได้ปริมาณนิโคตินสูงสุด 0.5017 มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง โดยใช้น้ าสกัดเป็นเวลา 12 นาที  ที่
ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต์ จากนั้นจึงท าการสกัดแบบพาร์ทิชัน (Partition) เพื่อให้ได้ สารในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 
อัลคาลอยด ์ไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ ซาปอนนิน แอนทราควิโนน แทนนิน แอนทราควิโนนอะไกลโคน
และฟีนอล เมื่อน าสารสกัดที่ได้จากวิธีซอกห์เลตและการสกัดแบบ พาร์ทิชันไปศึกษาการแทนที่ของ   
สารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ [3H]Nicotine กับตัวรับ นิโคตินิคในเนื้อสมองหนูขาวเล็ก พบว่า สารสกัด
จากหญ้าดอกขาวในกลุ่มต่างๆ มีความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคใกล้เคียงกัน แต่สารสกัด      
แทนนินหยาบและการใช้น้ าในการสกัดจะท าให้ได้สารสกัดที่มีผลโดยตรงกับตัวรับนิโคตินิคได้ดีที่สุด 
โดยแทนนินเป็นสารที่มีรสฝาดที่มีอยู่ในหญ้าดอกขาว ท าให้เมื่อผู้สูบบุหร่ีรับประทานหญ้าดอกขาวแล้วท าให้
สูบบุหร่ีไม่อร่อย 
 
 
ค าส าคัญ  :  หญ้าดอกขาว / ซอกห์เลต / ตัวรับนิโคตินิค / นิโคติน / [3H]Nicotine / การสกัด /  

 ไมโครเวฟ / อัลตราโซนิค / HPLC / GC-MS 
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Abstract 
 
This research investigated the extraction and properties of bioactive compounds in Vernonia 
Cinerea Less. The nicotine content in crude Vernonia Cinerea Less. extract and the replacement of 
[3H]nicotine binding with nicotinic receptor by crude extract were analyzed. The first part concerned 
the extraction of Vernonia Cinerea Less. by Soxhlet, ultrasonic-assisted extraction and microwave-
assisted extraction at different experimental conditions (solvent, time, temperature, microwave power) 
followed by the determination of the nicotine content, using high performance liquid chromatography 
(HPLC) of various substances in the extract from Soxhlet extraction by GC-MS. The results showed 
that the nicotine content in the extract did not depend on the percentage yield. For Soxhlet 
extraction of 8 hours, the maximum %yield of 26.230 was obtained with ethanol, while the highest 
nicotine content was found when acetonitrile was used (1.9697 mg/g dry weight). Ultrasonic-
assisted extraction using water showed the highest %yield, which was 17.720 % (at 70 °C for 80 
min) and the highest nicotine content was 0.0376 mg/g dry weight (at 50 °C for 40 minutes). For the 

microwave-assisted extraction, the highest yield of extraction was 24.314 % using water : ethanol (40 
: 60 %) as the solvent (at 6 minutes and 180 W microwave power) and the highest nicotine content 
of 0.5017 mg/g dry weight was obtained with extraction by water for 12 minutes at 450 W 
microwave power. Finally, the partition extraction was carried out in order to obtain the substance in 

various specific groups including alkaloids, glycosides, flavonoids, saponin, tannin, antraquinone, 
phenol and antraquinone aglycone. Using the crude extract from the Soxhlet method and the 
partition extraction, the replacement of [3H]nicotine binding with a nicotinic receptor was studied in 
rat brain. The results showed that all crude extract from Vernonia Cinerea Less. was able to bind 
with the nicotinic receptor, especially the crude tannins and the crude extract from water, which 
showed the best result. In addition, the tannins are substances that taste astringent in Vernonia 
Cinerea Less. which affect smokers to get bitter flavor. 
 
 
Keywords  :  Vernonia Cinerea Less. / Soxhlet / Nicotinic receptor / Nicotine / [3H]Nicotine / 

Extraction / Microwave / Ultrasonic / HPLC / GC-MS 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของงำนวิจัย  
ในปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์และออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดจ านวน           
ผู้สูบบุหร่ีโดยการออกกฎหมาย เพิ่มภาษีบุหร่ีและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหร่ี ส่งผลให้จ านวนและอัตราการสูบบุหร่ีของ
ประชากรเป็นประจ าลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 [1] แต่จากข้อมูลสถิติชี้ให้เห็นว่าการลดจ านวน
ผู้สูบบุหร่ีไม่สามารถท าได้ในประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูบบุหร่ีเป็นระยะเวลายาวนานและ
กลุ่มเยาวชน ท าให้อัตราการสูบบุหร่ีเป็นประจ ายังคงมีปริมาณสูง  (ร้อยละ 18.94 ของประชากรในปี 
พ.ศ. 2549) ท าให้เกิดการสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากการป้องกันไม่ให้จ านวนกลุ่ม
ประชากรใหม่สูบบุหร่ีเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะหามาตรการและวิธีต่างๆ เพื่ อช่วยลด
และเลิกบุหร่ีให้กับกลุ่มผู้สูบบุหรี่จนเกิดอาการติด 

การติดบุหร่ีนั้นเกิดจากสองสาเหตุ คือการติดบุหร่ีด้วยความเคยชินซึ่งสามารถเลิกได้โดยการหักดิบ        
ส่วนสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การติดสารนิโคติน   ซึ่งมีฤทธิ์ เป็นสารเสพติด โดยเมื่อผู้ เสพ                 
รับสารนิโคตินจากการสูบบุหร่ี นิโคตินจะผ่านเข้าสู่สมองไปจับกับตัวรับนิโคตินิค (Nicotinic receptor) 
ซึ่งจะกระตุ้นให้ปลายประสาทหลั่งสารโดปามีน ส่งผลให้ผู้สูบเกิดความสุขและผ่อนคลาย [2] ผู้สูบ         
ที่ติดบุหร่ีด้วยสาเหตุนี้มักไม่สามารถเลิกได้โดยง่ายด้ วยวิธีการหักดิบ  ควรให้ค าปรึกษาหรือ                
ค าแนะน าในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าอาการติดบุหร่ีจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม การอดบุหร่ี
หรือเลิกบุหร่ีต้องกระท าด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของตัวผู้ที่ติดบุหร่ีเองและสามารถอาศัยตัวช่วยจาก
ภายนอกซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือยาแบบต่างๆ การช่วยเหลือโดยการให้ยาช่วยเหล่านี้มักท าโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญหรือเภสัชกร ซึ่งยาที่ให้นั้นมักเป็นยาที่ลดอาการลงแดงหรืออาการถอนยาจากการขาดสาร
นิโคติน (Withdrawal syndrome) โดยในระหว่างการอดนั้นสามารถการใช้สารนิโคตินทดแทนในระดับที่
ต่ ากว่าบุหร่ีธรรมดา เพื่อลดอาการขาดนิโคตินชั่วคราว (Nicotine replacement therapy) โดยอุปกรณ์ที่
นิยมใช้มักอยู่ในรูปของหมากฝร่ังนิโคติน ลูกอมนิโคติน  แผ่นติดกับผิวหนังผสมนิโคติน เป็นต้น ซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติในการปล่อยสารนิโคตินในระดับที่ต่ ากว่าบุหร่ีธรรมดาเข้าสู่ร่างกายจึง
สามารถลดอาการขาดนิโคตินชั่วคราวได้ ก่อนลดระดับลงจนถึงระดับที่ไม่ต้องใช้สารนิโคติน อีกวิธี
หนึ่งคือการใช้ยาช่วยเลิกบุหร่ีโดยแพทย์เป็นผู้สั่งนั้นมักเป็นยาบูโพรพิออน (Bupropion) ซึ่งออกฤทธิ์
โดยตรงต่อระบบประสาทจึงมีผลข้างเคียงสูง หรือยาในกลุ่มสารท าการตัวรับนิโคตินิค (Nicotinic 
receptor agonist) เช่น ยาวาเลนอีคลีน (Varenicline) หรือยาไดแอนีคลีน (Dianicline) ซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์ 
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และมีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงกับนิโคติน จึงสามารถจับกับ Nicotinic receptor ส่งผลให้นิโคตินไม่
ออกฤทธิ์และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิกบุหร่ีได้ในที่สุด 

อย่างไรก็ตามการใช้ยาเหล่านี้แม้ได้ผลดีแต่ก็มีราคาสูงเนื่องจากเป็นยาที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
และใช้เวลานานในการรักษา อีกทั้งยังท าให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้มาก ท าให้เกิด      
การพิจารณาน าสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาช่วยในการรักษาอาการติดบุหร่ี ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ 
ลดความอยากบุหร่ีโดยกระบวนการต่างๆ กัน โดยส่วนใหญ่แล้วมักท าให้สูบบุหร่ีไม่อร่อย หรือมี
อาการคลื่นไส้ อาเจียนหลังการสูบ ท าให้การเลิกบุหร่ีสามารถกระท าได้ง่ายขึ้น 

สมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นที่สนใจมากชนิดหนึ่งในปัจจุบันซึ่งมีสมบัติดังกล่าวคือ หญ้าดอกขาว หรือ          
หญ้าหมอน้อย (Vernonia Cinerea Less.) โดยหญ้าดอกขาวเป็นพืชล้มลุกที่มีขนาดเล็ก ลักษณะล าต้น
เป็นเหลี่ยมและมีขนนุ่ม ดอกเล็กกลมเป็นพู่ขึ้นได้ทั่วไป มีฤทธิ์ทางยาคือสามารถน ามารักษาอาการไข้  
แก้ปวดแก้ไอ แก้ตับอักเสบ  ดีซ่าน  แก้อาการท้องเสีย  ท้องร่วง  เนื่องจากมีฤทธิ์แก้ปวด แก้อักเสบ 
นอกจากสรรพคุณทางยาเหล่านี้  หญ้าดอกขาวยังเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในการน ามาช่วยใน   
การหยุดบุหรี่เนื่องจากส่วนหน่ึงเกิดจากผลข้างเคียงจากสารจ าพวกโซเดียมไนเตรต ซึ่งท าให้ประสาท  
รับรสบริเวณลิ้นเกิดอาการชา รับรสได้น้อยลงท าให้สูบบุหร่ีไม่อร่อย เสียรสชาติและเบื่อบุหร่ีในที่สุด 
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเลิกสูบบุหร่ี อย่างไรก็ตามอาจเกิดอาการข้างเคียง เช่น อาการคอแห้ง     
ปากแห้งและมีสารจ าพวกโปแตสเซียมสูง จึงควรระวังในการใช้กับผู้มีอาการโรคหัวใจและเนื่องจาก
หญ้าดอกขาวมีรสขม จึงมักถูกแปรรูปเป็นเคร่ืองดื่ม เช่น ชา กาแฟ หมากฝร่ังและลูกอมสมุนไพร 
เพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ในงานวิจัยนีผู้้วิจัยมีความสนใจศึกษาการสกัดสารจากหญ้าดอกขาวโดยใช้กระบวนการต่างๆ กันโดย
เน้นที่การเลือกใช้ตัวท าละลายในกลุ่มต่างๆ ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดแต่ละกลุ่มจากหญ้าดอกขาวต่อ
ตัวรับนิโคตินิคในสัตว์ทดลอง รวมถึงการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติของสารออกฤทธิ์ใน
สารสกัด เพื่อน าไปสู่การอธิบายกลไกการออกฤทธิ์อย่างละเอียดและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นใน
การน าสารสกัดจากสมุนไพรชนิดนี้มาช่วยในการบ าบัดผู้มีอาการติดบุหร่ีและต่อยอดในการวิจัยเพื่อ
การน าสมุนไพรไทยชนิดน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ส าคัญในหญ้าดอกขาว 

 

2. เพื่อศึกษากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ส าคัญจากหญ้าดอกขาว 
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1.3 ขอบเขตงำนวิจัย 
1. ศึกษาผลกระทบของ ชนิดของตัวท าละลาย เวลาที่ใช้ในการสกัด อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด และ 
    กรรมวิธีการสกัด ที่เหมาะสมในการสกัดสารส าคัญของหญ้าดอกขาว 
 
2. ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากหญ้าดอกขาวแต่ละกลุ่มต่อตัวรับนิโคตินิคในสัตว์ทดลอง (In vitro test) 
 
3. ใช้วิธีทางโครมาโทกราฟีเพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มต่างๆ 
 

4. ศึกษาลักษณะทั่วไป โครงสร้างทางเคมี และสมบัติทางยาของสารสกัดจากหญ้าดอกขาว 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สร้างงานวิจัยพื้นฐานส าหรับการสกัดสารจากสมุนไพรหญ้าดอกขาว 
 
2. สามารถศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติของสารออกฤทธิ์จากหญ้าดอกขาว เพื่อน าไปช่วยใน 
    การบ าบัดผู้มีอาการติดบุหร่ี 
 
3. เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้งานจริง โดยการน าสมุนไพรไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  



บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 บุหรี ่[3] 
บุหร่ี มีลักษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษ (ขนาดปกติจะมีความยาวสั้นกว่า 120 มิลลิเมตร 
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร) มีใบยาสูบบดหรือซอย บรรจุภายในห่อกระดาษ 
ปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดส าหรับจุดไฟและอีกด้านหนึ่งจะมีตัวกรอง ไว้ส าหรับใช้ปากสูดควัน    
ค านี้ปกติจะใช้หมายถึงเฉพาะที่บรรจุใบยาสูบภายใน แต่ในบางคร้ังก็อาจใช้หมายถึงมวนกระดาษที่
บรรจุสมุนไพรอ่ืนๆ เช่น กัญชา (Marijuana) บุหร่ี ต่างจากซิการ์ (Cigar) ตรงที่บุหร่ีนั้นมีขนาดเล็กกว่า 
และใบยาสูบจะมีการบดหรือซอย รวมทั้งกระดาษที่ห่อซิการ์โดยปกติจะใช้ใบยาสูบทั้งใบ ซิการ์ชนิด
ที่มีขนาดเล็กพิเศษเท่าบุหร่ี เรียกว่า ซิการ์ริลโล (Cigarillo) บุหร่ีเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ก่อนสงครามแห่งครายเมีย เมื่อทหารแห่งจักรวรรดิอังกฤษ เร่ิมเลียนแบบการใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์ห่อใบยาสูบจากทหารตุรกีแห่งอาณาจักรออตโตมัน 
 

 

รูปท่ี 2.1 ลักษณะทั่วไปของบุหรี่ ยังไม่ได้จุด [4] 

 

2.1.1 สาเหตุของการติดบุหร่ี [5] 
ภาวะทางจิตใจ ได้แก่ ทัศนคต ิความเชื่อ ความรู้สึกที่มีต่อการสูบบุหร่ี ผู้สูบบุหร่ีคิดว่าการสูบบุหร่ีท าให้ 
ผ่อนคลายความเครียด  ลดความกระวนกระวายใจ  ท าให้มีสมาธิ  มีชีวิตชีวา  สามารถจัดการกับ 
ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆ ได้ เช่น ซึมเศร้า เบื่อหน่าย 
 
ภาวะทางสังคม หรือนิสัยความเคยชิน เกิดจากการที่ผู้สูบบุหร่ีได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรม
ประจ าวันกับการสูบบุหร่ี  เช่น สูบบุหร่ีหลังจากรับประทานอาหาร  สูบบุหร่ีในวงเหล้า  วงกาแฟ         
สูบบุหรี่เพราะว่าท าให้มือของคุณท าอะไรบางอย่าง 

http://th.wikipedia.org/wiki/1_E-1_m
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E-2_m&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/marijuana
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/cigar
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/cigarillo
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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การติดสารนิโคติน  เมื่อสูดควันบุหร่ีเข้าไป  นิโคตินจะถูกดูดซึมผ่านผนังเซลล์ทางเดินหายใจเข้าสู่
กระแสเลือด แล้วไปออกฤทธิ์ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น สมอง หัวใจ หลอดเลือด ทางเดินอาหาร
และกล้ามเนื้อลาย นิโคตินจะถูกก าจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะในรูปของโคตินีน (Cotinine) 
 
ในช่วงต้น ค.ศ. 1980 เป็นช่วงที่มีการถกเถียงกันว่า บุหร่ีมีฤทธิ์เสพติดหรือไม่ จนกระทั่งถึงช่วงปลาย 
ค.ศ. 1980 ได้เร่ิมมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของนิโคตินต่อระบบประสาทส่วนกลางและพบว่านิโคติน
ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับสารเสพติดอ่ืนๆ  (แอมเฟตามีน โคเคน) ในการท าให้ติดยา การท าความเข้าใจถึง
ความเป็นจริงที่ส าคัญเกี่ยวกับการติดบุหร่ีและการเลิกบุหร่ีนั้น  ต้องพิจารณาจากสมอง  2 ส่วน คือ  
สมองชั้นนอก (Cerebral cortex) ที่เป็นสมองส่วนคิด ที่ท าหน้าที่คิดและตัดสินใจด้วยสติปัญญาแบบมี
เหตุผลและสมองส่วนที่อยู่ชั้นใน (Limbic system) ที่เป็นสมองส่วนอยาก (Brain rewarding pathway) 
เป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม สมองส่วนนี้เป็นที่ตั้งระบบประสาทส่วนกลางที่มีส่วนที่รับรู้
เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกเป็นสุขใจ เป็นส่วนที่เป็นศูนย์กลางของการติดบุหร่ีและยาเสพติดทุกชนิด
ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจจิตใจ 
 
กระบวนการเร่ิมจากสมองบริเวณที่เรียกว่า Ventral Tegmental Area (VTA) ซึ่งอยู่ในสมองชั้นในจะ
ส่งสัญญาณประสาทในรูปของสารสื่อประสาทเป็นสารเคมีชื่อโดปามีน  (Dopamine) ไปที่สมองส่วน 
Nucleus Accumbens (NA) สารโดปามีนที่สมองท าหน้าที่ส าคัญในการท าให้ร่างกายรู้สึกมีความสุข   
อ่ิมเอิบใจ มีแรงจูงใจ 
 

 

รูปท่ี 2.2 สมองชั้นใน (The Limbic Brain) [6]  
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รูปท่ี 2.3 ผลของนิโคตินต่อปริมาณของสารโดปามีนในสมอง [5] 

(A) เป็นสภาวะปกติของปลายประสาท VTA เมื่อมีการกระตุ้นจะส่งผลให้มีการหลั่งสารโดปามีน
ออกมา เมื่อโดปามีนจับกับตัวรับที่เรียกว่าตัวรับโดปามีน (Dopamine receptor) ที่ปลายประสาทของ 
Nucleus Accumbens ท าให้รู้สึกมีความสุขสบาย อ่ิมเอิบใจมีแรงจูงใจเกิดขึ้น  (B) เป็นสภาวะที่มี
นิโคตินมากระตุ้น โดยนิโคตินจะจับกับตัวรับนิโคตินิคที่ปลายประสาท VTA ส่งผลท าให้มีการหลั่ง
สารโดปามีนออกมามากกว่าในสภาวะปกติ ท าให้ผู้ที่สูบบุหรี่มีความรู้สึกสุขใจสบายใจขึ้น 
 
นิโคตินที่ได้จากควันบุหร่ีจะผ่านจากเลือดเข้าไปในระบบประสาทส่วนกลางได้เร็วมาก  คือประมาณ            
6 วินาท ีจากนั้นนิโคตินจะไปออกฤทธิ์กระตุ้นสมองส่วนอยากโดยการจับกับตัวรับนิโคตินมีผลท าให้
มีการหลั่งสารโดปามีนออกมามากขึ้นท าให้ผู้สูบบุหร่ีมีความรู้สึกสุข  สบายใจขึ้น รู้สึกว่าความเครียด 
ความกดดันต่างๆ ลดลง มีอารมณ์เป็นสุข มีแรงจูงใจ ให้ท างานหรือวางแผนงานต่างๆ  มากขึ้น มีความ
ตื่นตัวมากขึ้นและยังมีผลในการลดความอยากอาหารอีกด้วย นอกจากนิโคตินจะมีผลต่อการเพิ่ม     
การหลั่งของสารโดปามีนที่สมองส่วนอยากแล้ว นิโคตินยังมีผลต่อการ เพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาท
ชนิดอ่ืนๆ เช่น แอซิติลโคลีน เซโรโทนิน นอร์เอพิเนฟริน กลูตาเมต วาโซเพรสซิน เบต้าเอนดอร์ฟิน
และสารกาบา ออกจากปลายประสาทอีกด้วย เนื่องจากตัวรับนิโคตินิคซึ่งเป็นต าแหน่งออกฤทธิ์ของ
นิโคตินมีอยู่ที่ปลายประสาทของสารสื่อต่างๆ  ที่กล่าวข้างต้น  ผลทางชีวภาพใน เชิงบวกของ            
สารสื่อประสาทรวมทั้งโดปามีนต่อระบบประสาทส่วนกลางดังแสดงในตารางที่ 2.1 

 

 

 

 

A B 
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ตารางท่ี 2.1 ผลทางชีวภาพของสารสื่อประสาทชนิดต่างๆ ที่ถูกท าให้หลั่งเพิ่มขึ้นด้วยนิโคติน [5] 

สารสื่อประสาท  ผลทางชีวภาพ 
โดปามีน 

แอซิติลโคลีน 
เซโรโทนิน 

นอร์เอพิเนฟริน 
กลูตาเมต 

วาโซเพรสซิน 
เบต้าเอนดอร์ฟิน 

สารกาบา  

 
 
 
 
 
 
 
 

ท าให้รู้สึกพึงพอใจ สุขใจ ลดความอยากอาหาร 
ท าให้ต่ืนตัว ความจ าและสมาธิดีขึ้น 

รักษาระดับอารมณ์ ลดความอยากอาหาร 
ท าให้ต่ืนตัว มีแรงจูงใจ สดชื่น ลดความอยากอาหาร 

เพิ่มความจ า 
เพิ่มความจ า 

ลดความวิตกกังวลและความเครียด 
ลดความวิตกกังวล 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่ติดบุหร่ีคือผู้ที่ต้องการได้รับสารนิโคตินซึ่งจะไปออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลางและมีผลเชิงบวกทางชีวภาพ  ดังนั้นในผู้ที่ติดบุหร่ีอย่างมาก  การเลิกบุหร่ีอย่าง
เฉียบพลันจะท าให้เกิดความรู้สึกเชิงลบ เช่น อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด เศร้า ไม่มีแรง หิวบ่อย เนื่องจาก
ไม่ได้รับสารนิโคตินจากบุหร่ี เรียกอาการเหล่านี้ว่า  อาการถอนนิโคติน  (Nicotine withdrawal 
syndrome) ซึ่งเป็นผลจากการหลั่งของสารสื่อประสาทดังกล่าวข้างต้นลดลง  ผู้ที่สูบบุหร่ีติดต่อกันเป็น
เวลานานจึงเกิดอาการ “อยากบุหร่ี” (Cigarette craving) อย่างมากเมื่อหยุดสูบบุหร่ี ผลเชิงลบเหล่านี้มัก
ท าให้ผู้สูบบุหร่ีที่พยายามหยุดสูบทนไม่ได้ต้องกลับไปสูบบุหร่ีอีกเพื่อให้ได้ความรู้สึกในเชิงบวก
เช่นเดิม การช่วยให้ผู้ติดบุหร่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีได้อาจจ าเป็นต้องใช้ยามาช่วยในการลดอาการอยาก
บุหร่ี 

 

2.1.2 สารพิษในบุหรี่ [5] 
ควันบุหร่ีประกอบด้วยสารเคมีที่เป็นอนุภาคเล็กๆ และก๊าซ มากกว่า 4,000 ชนิด และมีกว่า 60 ชนิด ที่
วงการแพทย์ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นอันตรายต่อตัวผู้สูบบุหร่ีเองและคนรอบข้างที่สูดควันบุหร่ี 
ที่ผู้สูบพ่นออกมา สถาบันคุ้มครองสภาพแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้จัด ให้ควันบุหร่ีเป็น             
สารก่อมะเร็งเกรดเอที่รุนแรงที่สุด มีอันตรายมากที่สุด ตัวอย่างสารเคมีเหล่านี้  ได้แก่ นิโคติน ทาร์   
โพลีนิวเคลียอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  เบนโซโพรีน  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ไนโตรซามีน 
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซฟอมาลดีไฮด์ ก๊าซอโครเรอีน ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
โปแตสเซียม แคดเมียม ทองแดง นิเกิล โครเมียม ลิ้นกวาง กานพลู ไดเอทิลไกลคอล ฟีออน-11 
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2.1.3 โรคที่เกิดจากการสูบบุหร่ี [5] 
บุหร่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคที่คุกคามชีวิตประชากรโลกอย่างน้อย  25 โรค โรคเหล่านี้
สามารถป้องกันได้  หรือสามารถลดความรุนแรงลงได้ด้วยการเลิกสูบบุหร่ี  ในขณะที่อายุเฉลี่ยของ    
คนในประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มมากขึ้น แต่อัตราการเกิดโรคและอัตราตายจากโรคเร้ือรัง เช่น โรคหัวใจ 
หลอดเลือดและโรคมะเร็ง ก็เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โรคเร้ือรังเหล่านี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการสูบบุหร่ี 
องค์การอนามัยโลกได้ระบุไว้ชัดเจนว่า 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากการสูบบุหร่ี นอกจากบุหร่ี
จะมีผลต่อสุขภาพของตัวผู้สูบบุหร่ีโดยตรงแล้วควันบุหร่ียังส่งผลกระทบไปยังผู้ใกล้ชิดที่ต้อง  สูดดม
ควันบุหร่ีด้วย  โรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหร่ี  เช่น  โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคมะเร็งปอด        
โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง  โรคถุงลมโป่งพองและโรคในช่องปาก  อีกทั้ง
ผลกระทบอ่ืนๆ เช่น ควันบุหร่ีในสิ่งแวดล้อม การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย สตรีมีครรภ์
กับการสูบบุหรี่ 
 

2.1.4 ประโยชน์ของการเลิกบุหร่ี [7] 
การหยุดสูบบุหร่ีเป็นผลดีต่อสุขภาพอย่างมากและเป็นผลดีที่เกิดทันทีที่เลิกบุหร่ีทั้งในเพศชายและ
หญิง ไม่ว่าจะป่วยจากโรคจากการสูบบุหร่ีแล้วหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่เลิกบุหร่ีจะมีอายุยาวกว่าผู้ที่ยังคง    
สูบบุหร่ีต่อไปโดยผู้ที่เลิกบุหร่ีก่อนอายุ 50 ปี จะมีโอกาสเสียชีวิตเพียงคร่ึงหนึ่งของผู้ที่ยังสูบต่อ      
การเลิกบุหร่ีจะลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งระบบอ่ืนๆ หัวใจวายกะทันหัน เส้นเลือด
สมองตีบตันกะทันหัน โรคถุงลมโป่งพองและโรคปอดเร้ือรังอ่ืนๆ ผู้หญิงที่หยุดสูบบุหร่ีก่อนตั้งครรภ์
หรือระหว่าง 3 - 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์จะลดความเสี่ยงที่ลูกจะมีน้ าหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ  
 
การหยุดสูบบุหรี่กับการเกิดมะเร็งทางเดินหายใจ การหยุดสูบบุหรี่ลดอัตราการเกิดมะเร็งปอดเมื่อเทียบ
กับผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ต่อไป โดยพบว่าหลังหยุดสูบบุหรี่ 10 ปี ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดจะเท่ากับ
ร้อยละ 30 - 50 ของผู้ที่ยังสูบต่อไป การลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดในผู้ที่หยุดสูบบุหร่ี พบทั้ง
ชายและหญิง ทั้งผู้ที่สูบบุหร่ีธรรมดาและบุหร่ีก้นกรอง การหยุดสูบบุหร่ีลดอัตราการเกิดมะเร็งที่คอ
และกล่องเสียง การหยุดสูบบุหร่ีลดความผิดปกติที่จะกลายเป็นมะเร็งระยะแรกของเยื่อบุล าคอ     
กล่องเสียงและปอด 
 
การหยุดสูบบุหร่ีกับการเกิดมะเร็งระบบอ่ืนๆ หลังจากหยุดสูบบุหร่ี 5 ปี อัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
ช่องปากและหลอดอาหารส่วนต้นจะลดลงคร่ึงหนึ่งเมื่อเทียบกับคนที่สูบต่อและอัตราเสี่ยงยังคงลดลง
ต่อไปหลังจากหยุดสูบเกิน 5 ปี การหยุดสูบบุหร่ีลดอัตราการเกิดมะเร็งตับอ่อน การลดนี้จะพบเมื่อ
หยุดบุหรี่มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป อัตราเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกลดลงอย่างมากในหญิงที่เลิกบุหร่ี แม้ว่า
จะหยุดเพียง 2 - 3 ปี  
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การหยุดสูบบุหร่ีกับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  การหยุดสูบบุหร่ีจะลดอัตราการเกิดโรค       
เส้นเลือดหัวใจตีบลงได้ครึ่งหน่ึงหลังจากหยุดสูบได้ 1 ปีและจะลดลงอย่างช้าๆ ต่อไปหลังจากหยุด 15 
ปี ความเสี่ยงจะเหมือนผู้ที่ไม่ได้สูบบุหร่ี ในผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ  การหยุดสูบ
บุหร่ีจะลดโอกาสของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายและโอกาสการเสียชีวิตกะทันหันอย่างมาก รายงาน
การวิจัยพบว่าโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดลงถึงร้อยละ 50 การหยุดสูบบุหร่ีจะลดโอกาสการตีบ
ตันของหลอดเลือดส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย เช่นเส้นเลือดตีบตันที่ขา 
 
การหยุดสูบบุหร่ีกับโรคปอดชนิดอ่ืนๆ การหยุดสูบบุหร่ีจะลดอาการไอ ลดจ านวนเสมหะ ลดอาการ
หายใจเสียงหวีด ลดการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวม  ในผู้ที่ยังไม่เป็น    
ถุงลมโป่งพอง การหยุดสูบบุหรี่จะท าให้สมรรถภาพปอดดีขึ้นร้อยละ 5 ภายใน 2 - 3 เดือน หลังเลิกบุหร่ี 
ผู้ที่หยุดสูบบุหร่ีอย่างถาวรอัตราการเสียชีวิตจากโรคถุงลมโป่งพองลดลง เมื่อเทียบกับ ผู้ที่สูบต่อการ
หยุดสูบบุหร่ีและการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัว น้ าหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.3 กิโลกรัม ซึ่งไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 3.5 ที่น้ าหนักเพิ่มกว่า 9 กิโลกรัม สาเหตุที่ เพิ่มเกิดจาก การ
รับประทานอาหารมากเกินไป 
 
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและพฤติกรรมหลังการหยุดสูบบุหร่ี  ในระยะแรกของการหยุดสูบบุหร่ี
มักจะมีความกังวล หงุดหงิดอารมณ์ร้อน โกรธง่าย ไม่มีสมาธิ อยากอาหารมาก มีความอยากสูบบุหร่ี
ตลอดเวลา อาการเหล่านี้จะหายไปในระยะเวลาอันสั้น แต่ความรู้สึกอยากบุหร่ีและความรู้สึกว่า
รสชาติอาหารดีขึ้นจะยังคงอยู่ต่อไประยะหนึ่ง ในระยะแรกของการหยุดสูบบุหร่ี สมรรถภาพของ   
การท างานง่ายๆ หลายชนิดที่ต้องใช้สมาธิจะลดลงเป็นเวลาสั้นๆ แต่ไม่พบความผิดปกติของความจ า
และความสามารถในการเรียนรู้และการท างานที่ใช้ความสามารถสูงภายหลังสูบบุหรี่ 

 
2.2 นิโคติน [8] 

2.2.1 ประวัติและที่มาของนิโคติน 
ที่มาของนิโคตินคือชื่อสามัญของต้นยาสูบ Nicotiana tabacum ซึ่ง Jean Nicot เป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นบุคคลที่
ส่งเมล็ดยาสูบจากโปรตุเกสไปปารีสในปี ค.ศ. 1550 และส่งเสริมให้ใช้ใบยาสูบเป็นยา สามารถแยก
นิโคตินออกมาได้ส าเร็จเมื่อปี ค.ศ. 1828 สูตรโมเลกุลได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1843 และสังเคราะห์ขึ้น
ได้เป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1904 
 
นิโคตินจัดเป็นสารพวกอัลคาลอยด์และสามารถสกัดได้จากพืชใน genus nicotiana หลายสปีชีส์ 
(Species) แต่ส่วนมากที่พบนิโคตินมากที่สุดคือ tabacum ต่อมาพบว่ามีการศึกษาทดลองพบว่ามีผลที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
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คาดไม่ถึงที่เกิดจากนิโคตินที่เกิดที่สมองและร่างกายของผู้เสพ  โดยเฉพาะผู้สูบบุหร่ีและพบว่าการติด
นิโคติน ส่วนใหญ่จะเกิดจากการสูบบุหร่ีมากที่สุด  ส่วนนิโคตินที่ติดน้อยลงมาจะเป็นรูปแบบอ่ืนๆ 
เช่น รูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง รูปแบบเคี้ยวคล้ายหมากฝร่ัง รูปแบบยาพ่นจมูก (Nasal spray) รูปแบบ
เคร่ืองใส่ยาดม (Inhaler) 
 

2.2.2 เคมีของนิโคติน 
 

 
รูปท่ี 2.4 โครงสร้างโมเลกุลของนิโคติน [8] 

 
สูตรทางเคมี   :   C10H14N2 
ชื่อทางเคมี   :   1-Methyl-2-(3-Pyridyl)Pyrrolidine 
น ้าหนักโมเลกุล   :   162.26 กรัม/โมล 
ความหนาแน่น   :   1.01 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
จุดหลอมเหลว   : 79 องศาเซลเซียส 
จุดเดือด   : 247 องศาเซลเซียส 
ลักษณะทางกายภาพเป็นของเหลวลักษณะคล้ายน้ ามัน ไม่มีสี แต่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเมื่อน าไปเผา
ไฟและมีกลิ่นคล้ายกลิ่นยาสบูเมื่อปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ 

 
2.2.3 เภสัชวิทยา 
นิโคตินออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเมื่อเสพในขนาดที่ต่ าๆ  จะกระตุ้นระบบประสาทท าให้รู้สึก             
มีความสุข แต่ถ้าเสพในขนาดสูงนิโคตินจะมีผลต่อระบบประสาทที่ไปควบคุมระบบฮอร์โมนที่เกี่ยวกับ
การหลั่งสารโดยเฉพาะนิโคตินจะไปเพิ่มสารโดปามีนในสมองและสารอ่ืนๆ ในร่างกาย อีกด้วย เมื่อ
เสพนิโคตินแล้วผลที่แสดงออกทางร่างกายที่พบก็คือ ท าให้หัวใจเต้นเร็ว  ความดันโลหิตสูง               
เกิดการทนต่อยาท าให้ต้องการเสพยาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและเมื่อหยุดยาจะท าให้เกิดการถอนยา 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Nicotine-2D-skeletal.png
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รูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่พบในประเทศไทย  ส่วนมากจะอยู่ในรูปของบุหร่ี ซิการ์  แผ่นแปะผิวหนัง 
(Transdermal) แบบเคี้ยวคล้ายหมากฝร่ัง (Chewing gum) ซึ่ง 2 แบบหลังใช้ส าหรับรักษาผู้ที่ต้องการ
เลิกบุหร่ีโดยใช้นิโคตินทดแทน นอกจากนี้ยังพบในยานัตถุ์ ยาเส้น อีกด้วย 
 
การดูดซึมของนิโคตินจะถูกดูดซึมทางผิวหนังและเยื่อเมือกที่บุผิวเช่นที่ในปากและในจมูก  หรือ      
การสูดดมทางปอด  ปริมาณของนิโคตินและความรวดเร็วที่ร่างกายได้รับจะขึ้นอยู่กับวิธีการเสพ       
โดยการสูดควันพบว่าจะได้รับนิโคตินเป็นปริมาณที่มากและเร็วกว่าวิธีอ่ืนๆ 

 
2.2.4 พิษของนิโคติน 
นิโคตินมีค่า Lethal Dose (LD) เท่ากับ 60 มิลลิกรัม ซึ่งค่า LD นี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่านิโคตินเป็นสารที่มี
อันตรายสูง ในขณะที่ซิการ์มีสารนิโคตินอยู่ถึงมวนละ 100 - 120 มิลลิกรัม เน่ืองจากในต่างประเทศได้
เห็นว่านิโคตินมีอันตรายมากและขณะเดียวกันมีการเสพสูงขึ้นมากในหมู่วัยรุ่นจึงได้ท าการพิจารณา
และออกกฎใหม่เพื่อที่จะควบคุมสารตัวนี้ให้เข้มงวดมากขึ้นและในปัจจุบันในต่างประเทศเร่ือง       
การสูบบุหรี่หรือการใช้นิโคตินและการติดบุหร่ีก าลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องรีบจัดการแก้ไขเนื่องจาก
การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจ านวนมากในประเทศและท าให้เกิดการติดนิโคติน 
จะส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพ สังคม สภาวะแวดล้อมลักษณะอาการพิษเฉียบพลันคือเมื่อสูดดม
อาจมีอาการแสบร้อนคล้ายถูกไฟไหม้  คลื่นไส้อาเจียน ชัก ซึ่งอาจน ามาสู่การหายใจล้มเหลวได้      
ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดศีรษะ เหงื่อออกมาก อ่อนเพลีย มึนงง สับสน อาจมีผื่นแดงที่ผิวหนัง  รู้สึก   
ปวดแสบปวดร้อนเหมือนไฟไหม้ แสบตา ตาแดง นอกจากนี้นิโคตินยังสามารถท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด  รวมทั้งระบบประสาทส่วนกลาง  ส่วนอาการพิษในระยะยาวจาก      
การทดลองในสัตว์พบว่าการได้รับนิโคตินในระยะยาวจะมีผลต่อเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์และ
สามารถท าให้ทารกในครรภ์ผิดปกติได้ 
 

2.2.5 การเสพติดนิโคติน 
นิโคตินสามารถเสพติดได้ โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหร่ีจัดหรือผู้ที่ได้รับนิโคตินรูปแบบอ่ืนๆ  ในปริมาณที่
ค่อนข้างสูงและ/หรือเป็นเวลานาน การติดนิโคตินนั้น  เมื่อติดแล้วสามารถเลิกได้ยากอีกด้วย           
จากการศึกษาข้อมูลเมื่อเร็วๆ นี้พบว่านิโคตินสามารถท าลายสมองได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้พฤติกรรมของ
ผู้ เสพเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสมองเป็นส่วนที่ควบคุมการท างานของอวัยวะและควบคุม               
การแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ สมองแต่ละส่วนควบคุมส่วนต่างและหน้าที่ต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นเมื่อนิโคตินท าลายสมอง ส่วนใดของผู้เสพจะท าให้อวัยวะหรือพฤติกรรมที่สมองส่วน
นั้นๆ ควบคุมอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป 
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จากการศึกษาจากข้อมูลต่างๆ ในต่างประเทศจัดว่านิโคตินเป็นยาที่สามารถเสพติดได้และยังพบว่ามี
คนจ านวนมากทีเดียวติดยานิโคตินเดี่ยวๆ (โดยเฉพาะบุหร่ี) มากกว่าติดนิโคตินที่ใช้ร่วมกับสารอ่ืนๆ 
มีการศึกษาของ NHSDA (National Household Survey on Drug Abuse ) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
นิโคตินสามารถเสพติดได้เท่ากับเฮโรอีนและยังพบว่าผู้เสพนิโคตินโดยการสูบบุหร่ีมีอัตราการตาย 
สูงกว่าผู้ไม่เสพนิโคตินอย่างสูงมาก การเสพนิโคตินท าให้อัตราการเกิดมะเร็งสูงกว่าคนที่ไม่เสพมาก  
โดยอัตราการเกิดมะเร็งมากขึ้นตามจ านวนนิโคตินที่ผู้ เสพรับเข้าไป  ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูบบุหร่ี 
(Secondhand smoker) จะมีอัตราการตายก่อนวัยอันควรแม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้สูบบุหร่ีก็ตามและ
นอกจากนี้ยังพบว่าบุหรี่หรือนิโคตินสามารถท าลายสมองของผู้เสพนิโคตินอีกด้วย ในขณะนี้ประเทศ
สหรัฐอเมริกานี้ถือว่าการติดนิโคตินหรือติดบุหร่ีเป็นวิกฤตการณ์อันยิ่งใหญ่ในวงการสาธารณสุข 
นิโคตินเป็นสิ่งเสพติดที่ถือเป็นด่านแแรกที่น าไปสู่ยาเสพติดร้ายแรงชนิดอ่ืนได้  เช่น สุรา โคเคน 
เฮโรอีน ยาอี ฯลฯ NHSDA มีความพยายามที่จะก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมบุหร่ีเสียใหม่ โดยจะจัดให้
เป็นยา 
 

2.3 วิธีรักษาการติดบุหรี่ [9] 

2.3.1 การหักดิบ (Cold turkey) 
วิธีนี้ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เป็นการให้ผู้ติดบุหร่ีเลิกสูบในทันทีโดยไม่ต้องมีการใช้ยา  หรือ    
ความช่วยเหลือใดๆ โดยทั่วไปวิธีนี้อาการขาดนิโคตินจะหายไปได้เองภายในระยะเวลา ประมาณ 2 - 3 
สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเกิดการปรับเปลี่ยนท าให้เกิดสมดุลใหม่ได้โดยไม่ต้องมีนิโคติน 
 
2.3.2 ใช้ยาช่วย (Pharmacological therapy) 
ในรายที่มีการติดทางร่างกายมากๆ การขาดนิโคตินอาจรุนแรงจนท าให้ผู้สูบบุหร่ีเลิกล้มความตั้งใจที่
จะเลิกสูบได้  การใช้ยาบางอย่างอาจช่วยให้การเลิกสูบบุหร่ีง่ายขึ้น  ยาที่มีการน ามาใช้ช่วยอดบุหร่ีมี   
หลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดแทนและกลุ่มที่ช่วยลดอาการถอนยา 
 
2.3.2.1 กลุ่มทดแทน (Replacement therapy) 
การใช้ยาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงในการเลิกสูบบุหร่ีคือ  การให้
นิโคตินทดแทน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดนิโคติน ในต่างประเทศมีอยู่ 6 แบบคือแบบ
แผ่นแปะ (Nicotine patch) แบบหมากฝร่ัง (Nicotine gum) แบบสเปรย์พ่นจมูก (Nicotine nasal spray) 
แบบสูดทางปาก (Nicotine oral inhaler) แบบเม็ดอม (Nicotine lozenge) และแบบอมใต้ลิ้น (Nicotine 
sublingual tablet) แต่ส าหรับในประเทศไทยมีใช้เพียง 2 แบบคือ แบบหมากฝร่ัง (Nicorette®) และ 
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แบบแผ่นแปะ (Nicotinell-TTS®) ซึ่งความแตกต่างของนิโคติน  ในแต่ละรูปแบบนั้นมีไม่มากนัก 
ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ในการเลือกใช้ว่าจะสะดวกกับวิธีใด 
 
2.3.2.2 กลุ่มที่ช่วยลดอาการถอนยา (Reduction of withdrawal)  
Bupropion HCl sustained release (Quomem®) ยาบูโพรพิออนที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันเป็น 
ยาเม็ดมีกลไกการออกฤทธิ์  โดยการกระตุ้นการหลั่งโดปามีนในสมองและยับยั้งการดูดกลับของ    
สารสื่อประสาทพวก นอร์เอพิเนฟริน เซโรโทนินและโดปามีน เข้าสู่ปลายประสาท มีผลท าให้ผู้ที่
ได้รับยาบูโพรพิออนมีปริมาณโดปามีนที่ปลายประสาทเพิ่มมากขึ้น  ท าให้เกิดอาการผ่อนคลาย           
มีความสุข มีอาการของการขาดนิโคตินน้อยลง  
 
นอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) เป็นยาประเภท  Tricyclic Antidepressant เป็นยาคลายความเครียดที่
พบว่ามีประสิทธิผลในการรักษา ผู้ติดบุหร่ี ที่มีข้อห้ามหรือใช้ยาแล้วไม่ได้ผลจากการใช้กลุ่มยาช่วย
เลิกบุหร่ีที่เป็นยาขนานที่หนึ่ง (First-line drug) หรือยาบูโพรพิออน มีรายงานพบว่าการใช้ยาในกลุ่มนี้
ช่วยให้การเลิกสูบบุหร่ีประสบความส าเร็จมากขึ้นโดยเฉพาะในรายที่มีประวัติเคยเป็น  โรคซึมเศร้า  
มาก่อน นอกจากนี้ยาในกลุ่มนี้มีข้อดี  คือ มีใช้ค่อนข้างแพร่หลายและราคาไม่แพง นอร์ทริปไทลีน        
มีฤทธิ์ในการยับยั้งการดูดกลับของสารสื่อประสาท ได้แก่ นอร์เอพิเนฟรินและเซโรโทนิน ที่ตัวรับก่อน
จุดประสานประสาท (Presynaptic receptor) จึงสามารถบรรเทาอาการซึมเศร้า ซึ่งเป็นอาการที่จะพบ
ได้ขณะที่พยายามเลิกบุหร่ี  
 
โคลนิดีน (Clonidine) เป็นยารักษาความดันโลหิตสูง พบว่าช่วยลดอาการถอนฝิ่น แอลกอฮอล์และ   
ยังสามารถช่วยลดอาการถอนนิโคตินได้ โคลนิดีนที่ใช้ในการลดอาการอยากบุหร่ีมีทั้งรูปแบบ
รับประทานและรูปแบบแผ่นติดผิวหนัง โคลนิดีนเป็นอนุพันธ์ของอิมมิดาโซลีน (Imidazoline) มีฤทธิ์
กระตุ้นตัวรับ  Peripheral Alpha-Adrenergic ท าให้เกิดเส้นเลือดตีบ นอกจากนั้นยังยับยั้งกระแส
ประสาทซิมพาเตติก (Sympathetic) จากสมองส่วนกลาง มีผลให้ความดันโลหิตลดลง และการเต้นของ
หัวใจช้าลง เชื่อว่าการได้รับโคลนิดีนจะลดความรุนแรงของอาการถอนนิโคตินจากการเลิกสูบบุหรี่ได้  
 

2.4 หญ้าดอกขาว [10] 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia cinerea Less. วงศ์ Asteraceae เป็นพืชเขตร้อนที่พบได้ทั่วไปในประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพืชนี้มีชื่อเรียกต่างๆ กันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น 
หมอน้อย หญ้าละออง ก้านธูป ถั่วแฮะดิน ฝร่ังโคก เสือสามขา หญ้าสามวัน เซียวซัวเฮา ส าหรับชื่อ
หญ้าดอกขาวนี้เป็นชื่อพ้องกับพืชอ่ืนหลายชนิดทั้งพืชที่อยู่คนละวงศ์ เช่น หญ้ายอนหู Leptochloa 
chinensis (L.) Ness (Gramineae) กระดุมเงิน Eriocaulon henryanum Ruhle (Eriocaulaceae) 
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2.4.1 ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ 
หญ้าดอกขาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นชื่อพ้อง (synonym) หลายชื่อ เช่น Blumea chinensis (L.) DC., 
Conyza chinensis L., Conyza cinerea L., Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob, Serratula cinerea (L.) 
Roxb., Vernonia arguta Baker, Vernonia betonicaefolia Baker, Vernonia exilis Miq., Vernonia vialis 
DC., Vernonia laxiflora Less., Vernonia parviflora Reinw ex Blume, Vernonia rhomboidea Edgew. 
ส่วนชื่อสามัญ (common name) ก็มีเรียกหลายชื่อเช่นกัน เช่น little ironweed, ash-coloured fleabane, 
ash-coloured ironweed, purple fleabane, purple-flowered fleabane ชื่อเรียกในภาษาอ่ืน เช่น จีน :    
Ye xiang niu, Yi zhi xiang ภาษาฝร่ังเศส : Ayapana sauvage (Réunion); Bengali: Kalajira, Kukshim, 
Kuksim; Hindi: Dandotpala, Sahadevi, Sadodi; Malay: Daun rusa, Gander rusa;  Nepaless: Jhur 
jhure; Sanskrit: Dandotpala, Devasasha, Devi Derika, Gandhavalli, Govandani, Sahadevi; Tamill: 
Puvamkurundal, Sahadevi ซึ่งเอกสารข้อมูลในทางการแพทย์อายุรเวท นิยมใช้ชื่อ Sahadevi มากที่สุด 
 
หญ้าดอกขาว เป็นไม้ล้มลุกอายุ 2 - 5 ปี ล าต้นตั้งตรง มีกิ่งก้านน้อย กิ่งและก้านเรียว มีลักษณะเป็นร่อง 
มีขนขึ้นปกคลุม ล าต้นสูง 15 - 80 เซนติเมตร ใบเป็นใบเด่ียว เรียงสลับ มีลักษณะรีแคบ รูปไข่ รูปหอก 
หรือรูปแถบ ใบที่บริเวณโคนต้นมีขนาดใหญ่กว่าที่ปลายยอด ใบที่โคนต้นกว้าง 1.5 - 3.5 เซนติเมตร 
ยาว 3 - 8.5 เซนติเมตร ใบที่บริเวณปลายยอดกว้าง 3 - 15 เซนติเมตร ยาว 1 - 7 เซนติเมตร ปลายใบมน
หรือแหลม โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกมีลักษณะเป็นช่อกระจุกแน่น ดอกย่อยมี
ประมาณ 20 ดอก ดอกออกรวมเป็นช่อแยกแขนง รูปคล้ายช่อเชิงหลั่น กว้าง 5 - 15 เซนติเมตร ยาว 5 - 35 
เซนติเมตร มีใบประดับรูปคล้ายระฆัง 4 ชั้น ดอกสีม่วงหรือชมพู มีสีเข้มแล้วค่อยๆ จางลง พอดอกแก่
จะกลายเป็นสีขาว เมื่อดอกโรยแล้วจะติดผล มีขนที่ข้อเป็นสีขาว ผลเป็นชนิดผลแห้งเมล็ดร่อน 
(achene) มีเมล็ดเดียว รูปทรงกระบอกแคบสีน้ าตาลเข้ม เปลือกแข็งและแห้งไม่แตก ยาว  1.5 - 2 
มิลลิเมตร หน้าน้อยกว่า  0.5 มิลลิเมตร  พืชนี้จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้งต้องการน้ าและความชื้นใน
ปริมาณปานกลาง ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด 
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รูปท่ี 2.5 ลักษณะทางกายภาพของหญ้าดอกขาว [11] 

 

2.4.2 ประโยชน์ของหญ้าดอกขาว 

2.4.2.1 สรรพคุณทางการแพทย ์
ในการใช้เป็นยาทางการแพทย์แผนไทย ส่วนที่ใช้ได้แก่ ล าต้น ใบ ดอก เมล็ด ราก ล าต้น ใช้ล าต้นแห้ง 
ประมาณ  10 - 15 กรัม  น ามาต้มน้ ากินเป็นยาแก้ไข้ ปวดท้อง ท้องขึ้นท้องเฟ้อ แผลบวมอักเสบ        
ความดันเลือดสูง แก้เด็กกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือใช้ต าให้ละเอียดเอามาพอก แก้นมคัด ดูดหนอง     
แก้บวมหรือคั้นเอาน้ าจากล าต้น กินแก้บิด ท้องเสียและแก้ริดสีดวงทวาร ใบ ใช้ใบสดน ามาต า          
ให้ละเอียด ใช้พอกแผลช่วยสมาน หรือคั้นแล้วกรองเอาน้ า หยอดตาแก้ตาฟาง ตาแดง ทาแก้กลาก
เกลื้อน เร้ือนกวาง เมล็ด ใช้เมล็ดแห้งประมาณ 2 - 4 กรัม น ามาป่นให้ละเอียด ใช้ชงกับน้ าร้อนกินเป็น          
ยาขับพยาธิเส้นด้าย ปัสสาวะขัด ท้องอืด แก้ไอ บ ารุงธาตุ โรคผิวหนังเร้ือรัง โรคผิวหนังด่างขาวและ
เป็นยาแก้พิษ ราก ใช้รากสด  30 - 60 กรัม (แห้ง 15 - 30 กรัม) น ามาต้มเอาน้ ากินเป็นยาขับพยาธิ           
ขับปัสสาวะ แก้ไอเร้ือรัง ช่วยเร่งคลอดและขับรกหลังคลอด ทั้งต้นและราก ตากแห้งบดเป็นผง รักษา
แผลสด แผลเร้ือรัง ผิวหนังพุพอง ห้ามเลือด ต้มกินแก้ปวดท้อง ท้องขึ้นท้องเฟ้อ ต าพอกนม แก้นมคัด 
แก้บวมและดูดหนอง แก้ไข้ แก้ไอ ดีซ่าน ปัสสาวะรดที่นอน 
 
การแพทย์แผนโบราณ (Traditional medicine) และการแพทย์พื้นบ้าน (Folk medicine) ในหลายประเทศ 
เช่น อินเดีย เนปาล จีน กัมพูชา มีการใช้หญ้าดอกขาวเพื่อบรรเทาโรคและอาการต่างๆ จ านวนมาก 
เช่น ไข้มาลาเรีย อาการปวด อาการอักเสบ มะเร็ง โรคทางเดินอาหาร โรคตับ โรคหืด เยื่อตาอักเสบ  
ใช้ถ่ายพยาธิ ขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ การส าราวจทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของประเทศกัมพูชาพบการ
ใช้พืชนี้เป็นยาลดไข้ในผู้ป่วยมาลาเรีย ในประเทศอินเดียใช้น้ าคั้นบรรเทาอาการปัสสาวะขัดในตัวเด็ก 
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ใช้ส่วนใบในรูปยาต้มส าหรัยแก้ท้องเสีย ปวดท้อง จุกเสียด บรรเทาอาการไอ ส่วนเมล็ดใช้ถ่ายพยาธิ
ตัวกลม พยาธิเส้นด้ายโดยเตรียมเป็นเพสต ์(Paste) ผสมกับน้ ามะนาวใช้ก าจัดเหา 
 
2.4.2.2 สรรพคุณทางการช่วยเลิกบุหร่ี 
การใช้หญ้าดอกขาวในการช่วยอดบุหร่ีหรือเลิกบุหร่ี  รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องมีเฉพาะใน
ประเทศไทย ปัจจุบันมีการใช้หญ้าดอกขาวในรูปแบบชาชง (Herbal infusion) ในการบ าบัดผู้ติดบุหร่ี
ในโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร 
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  โรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งเปิดคลินิคอดบุหร่ีโดยใช้
รูปแบบการบ าบัดแบบผสมผสานทั้งร่างกายและจิตใจ ตัวอย่างวิธีใช้สมุนไพร เช่น ใช้ชาหญ้าดอกขาว 
1 ซอง ชงในน้ าร้อน 1 แก้ว ดื่มวันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร ร่วมกับวิตามินซีขนาด 100 มิลลิกรัม จ านวน 
1 เม็ด วันละ 3 คร้ัง หลังอาหารและแนะน าให้ใช้น้ ายาบ้วนปากเมื่อเกิดอาการอยากบุหร่ีระยะเวลาใน
การบ าบัดประมาณ 1-2 เดือน พบว่ามีส่วนช่วยเลิกบุหร่ีได้ อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วย
ที่มีภาวะหัวใจวายหรือไตวาย 
 
ในทางการค้า มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์หญ้าดอกขาวจ าหน่ายในรูปบรรจุซอง ขนาดซองละ 5 กรัม ใน 1 ซอง 
ประกอบด้วย หญ้าดอกขาว 3.75 กรัม ดอกเก๊กฮวย 0.71 กรัม ใบเตย 0.71 กรัม จากการศึกษาในผู้ติด
บุหร่ีพบว่า เหตุผลส าคัญของการเลิกบุหร่ีหลังใช้ชาหญ้าดอกขาวคือ ชาลิ้น กินอาหารไม่อร่อย ไม่รู้สึก
อยากสูบบุหร่ี รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหร่ี เมื่อสูบบุหร่ีแล้วรู้สึกอยากอาเจียน ส่วนในผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหร่ี
ได้ให้เหตุผลว่า ดื่มชาหญ้าดอกขาวก็เหมือนดื่มน้ าธรรมดาไม่มีผลใดๆ แม้ว่าการใช้หญ้าดอกขาว เพื่อช่วย
เลิกบุหร่ียังขาดข้อมูลทางคลินิคอีกมาก แต่ก็นับเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ตั้งใจจะเลิกบุหร่ี เนื่องจาก
มีราคาถูกและเป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย 
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2.4.3 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากหญ้าดอกขาว [10] 

ตารางท่ี 2.2 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากหญ้าดอกขาว  
 (Vernonia cinerea Less.) 

ส่วนที่ใช้ ตัวท้าละลาย องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ เอกสารอ้างอิง 

ราก ปิโตรเลียม
อีเทอร์ 

Triterpines ( -amyrin acetate, 
 -amyrin acetate, 
  -acetoxyurs-13(18)-ene, 
 -amyrin acetate,  -amyrin, 
 -amyrin) 

- Misra  
และคณะ [12] 

ราก ปิโตรเลียม
อีเทอร์ 

Unsaturated pentacyclic 
triterpenoid, Campesterol, 
 -spinasterol 

- Misra 
และคณะ [13] 

ใบ ล าต้น 
ดอก 

เมทานอล Hirsultinolides, glycolide E, 
related lactones 

- Jakupovic 
และคณะ [14] 

ราก ปิโตรเลียม
อีเทอร์ 
เอทานอล 

3- -acetoxyurs-19-ene 
(triterpenoid), lupeol acetate 

- Misra  
และคณะ [15] 

ใบ คลอโรฟอร์ม 
เมทานอล 
น้ า 

- ขับปัสสาวะ 
ลดปัสสาวะ 

Adeboye  
และคณะ [16] 

ทุกส่วน เมทานอล Terpene glycosides, 
 potassium chloride 

ลดปัสสาวะ(ส่วนที่
ละลายน้ าได้จากสาร
สกัดจากเมทานอล) 

Herrera  
และคณะ [17] 

ดอก เอทานอล Alkaloids, saponins, steroids, 
flavonoids (preliminary 
phytochemical studies) 

แก้อักเสบ  
โรคข้ออักเสบ 

Latha  
และคณะ [18] 
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ตารางท่ี 2.2  องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากหญ้าดอกขาว  
(Vernonia cinerea Less.) (ต่อ) 

ส่วนที่ใช้ ตัวท้าละลาย องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ เอกสารอ้างอิง 

ทุกส่วน เอทานอล Stigmasterol, stigmasterol-  -
D-glucopyranoside, luteolin-
7-o-glucopyranoside, 
dotriacontanoic acid 

ยับยั้งแมลงพวก 
lepidopterous 

Tandon  
และคณะ [19] 

ทุกส่วน - Luteolin 4-O-glucoside, 
chlorogenic acid,  
methyl caffeate, 
caffeoylquinic acids 

แก้อักเสบ (ยับยั้งการ
เจริญของ zymosan
โดยกระตุ้นการผลิต
แสงของโมเลกุลที่
อุณหภูมิต่ า) 

Abeysekera 
และคณะ [20] 

V. cinerea เบนซีน 
คลอโรฟอร์ม 
เมทานอล 
ปิโตรเลียม-
อีเทอร์  

Flavonoids, 
 tannins (all fractions); 
terpenoids (petroleum ether 
and benzene) 

ต้านเชื้อแบคทีเรีย  
(สารสกัดจากเบนซีน) 

Gupta  
และคณะ [21] 

ทุกส่วน เมทานอล Steroids, triterpenoids, 
tannins, phenylpropanoids, 
flavonoids 

แก้ไข้ Gupta  
และคณะ [22] 

ใบ เมทานอล 
คลอโรฟอร์ม 
ปิโตรเลียม-
อีเทอร์ 

- แก้ปวด ลดไข้  
แก้อักเสบ 

Iwalewa  
และคณะ [23] 

ก้านดอก เอทานอล Vernolides A and B - Potent cytotoxicity 
(vernolide A);  
- marginal cytotoxicity 
(vernolide B) against 
cell lines 

Kuo  
และคณะ [24] 
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ตารางท่ี 2.2  องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากหญ้าดอกขาว  
(Vernonia cinerea Less.) (ต่อ) 

ส่วนที่ใช้ ตัวท้าละลาย องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ เอกสารอ้างอิง 

ทุกส่วน เมทานอล - แก้อักเสบเร้ือรัง Mazumdar 
และคณะ [25] 

V. cinerea อีเทอร์ 
เอทิลแอซีเทต 
แอลกอฮอล์ 

- ป้องกันและรักษา
บาดแผลที่ไต 

Adikay  
และคณะ [26] 

ทุกส่วน น้ า Sesquiterpene lactones e.g. 
vernolides C and D, 
piptocarphin, 
8 -tigtoyloxy-hirsutinolide-
13-O-acetate, 8 -tigtoyloxy-
hirsutinolide 

ต้านไข้มาลาเรีย Chea 
และคณะ [27] 

V. cinerea เอทิลแอซีเทต Vernocinolide A 
(sesquiterpenoid) 

- Chen  
และคณะ [28] 

ทุกส่วน - (+)-lirioresinol B, 
stigmasterol, stigmasterol-3-
O- -D-glucoside, 
4-sulfo-benzocyclobutene 

Cytotoxicity on PC-
12 [(+)-lirioresinol B, 
stigmasterol-3- O- -
D-glucoside, 4-sulfo-
benzocyclobutene]; 
กระตุ้นการ
เจริญเติบโตของ
เส้นประสาท (4-sulfo-
benzocyclobutene) 

Zhu  
และคณะ [29] 

V. cinerea เมทานอล - สารต้านอนุมูลอิสระ 
แก้อักเสบ 

Kumar  
และคณะ [30] 
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ตารางท่ี 2.2  องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากหญ้าดอกขาว  
(Vernonia cinerea Less.) (ต่อ) 

ส่วนที่ใช้ ตัวท้าละลาย องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ เอกสารอ้างอิง 

ทุกส่วน เมทานอล 
น้ า 
เฮกเซน 
คลอโรฟอร์ม 

 - ต้านอนุมูลอิสระ 
(สารสกัดจากเฮกเซน) 
- ยับยั้งการท าลาย 
DNA (สารสกัดจากน้ า) 
- mild cytotoxic and 
inhibition lipid -
peroxidation 

Guha  
และคณะ 
[31] 

ใบ ล าต้น 
ดอก 

เมทานอล - แก้อักเสบ ภูมิคุ้มกัน Saraphanchot
iwitthaya 
และคณะ [32] 

 

2.5 การสกัด (Extraction) [33] 

2.5.1 การสกัดโดยเทคนิคซอกห์เลต (Soxhlet Extraction) 
ในกรณีที่ตัวถูกละลายเป็นสารอินทรีย์หรือสารทางชีววิทยา ซึ่งเป็นสารที่มีการละลายในตัวท าละลาย
ต่ าและการสกัดจะสมบูรณ์ต้องใช้เวลานาน จึงต้องใช้เทคนิคซอกห์เลตในการสกัด ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้
ในการสกัดสารจ าพวกนี้ โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นของแข็งในปริมาณน้อยบรรจุอยู่ในถ้วยสกัด ท าการให้
ความร้อนแก่ตัวท าละลายที่อยู่ในขวดก้นกลม  (Boiling flask) จนถึงจุดเดือดไอของตัวท าละลาย
ดังกล่าวก็จะลอยขึ้นไปและควบแน่นที่ตัวควบแน่น  (Condenser) ซึ่งติดตั้งอยู่บนบริเวณตอนบนของ
เคร่ืองสกัด ตัวท าละลายที่เกิดจากการควบแน่นนี้สูงขึ้นจนกระทั่งถึงจุดสูงสุด ตัวท าละลายส่วนที่เกิน
ก็จะไหลกลับสู่ขวดก้นกลม ซึ่งในตัวท าละลายส่วนที่ไหลลงข้างล่างนี้จะมีสารเคมีต่างๆ ที่ถูกสกัด
ออกมาปนอยู่ด้วย กระบวนการนี้จะเกิดต่อเนื่องกันไปเร่ือยๆ ตลอดระยะเวลาการสกัดและสารเคมีก็
จะถูกสกัดและไหลลงไปในขวดก้นกลมข้างล่างมากขึ้น จนกระทั่งขั้นตอนการสกัดสิ้นสุดลง 
 
การสกัดด้วยเทคนิคนี้เป็นวิธีการสกัดที่ใช้ตัวท าละลายในปริมาณน้อย เนื่องจากตัวท าละลายที่ใช้   
สกัดสารแล้วจะถูกท าให้ระเหยและควบแน่นกลับมาใช้สกัดได้อีก ซึ่งท าให้ประหยัดตัวท าละลายและ     
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ท าให้สารที่สกัดได้มีความเข้มข้นสูงมากขึ้นและนอกจากนี้ของแข็งที่ถูกสกัดจะไม่ได้รับความร้อนสูง
เท่ากับการต้มโดยตรง 
 

 
 

รูปท่ี 2.6 ชุดอุปกรณ์ในการสกัดด้วยเทคนิคซอกห์เลต [33] 
 

2.5.2 การสกัดด้วยคลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic)  

2.5.2.1 ทฤษฎี 
คลื่นอัลตราโซนิค (Ultrasonic) ซึ่งแปลว่าคลื่นที่อยู่นอกเหนือการได้ยินของหูมนุษย์ ซึ่งในทางทฤษฎี
ระบุได้ว่ามนุษย์สามารถจะได้ยินเสียงที่มีความถี่  20 - 20000 เฮิรตซ์ ดังนั้นความหมายของค าว่า      
อัลตราโซนิคจึงหมายถึง ช่วงความถี่ของคลื่นพลังงานอัลตราซาวน์  (Conventional power second) 
ลักษณะพิเศษของคลื่นอัลตราซาวน์ คือ การมีทิศทางที่แน่นอน ทั้งนี้ เนื่องจากคุณสมบัติของ          
คลื่นทั่วไป คือ คลื่นที่มีความถี่สูง การเลี้ยวเบนและความยาวคลื่นก็จะยิ่งต่ า การใช้คลื่นอัลตราซาวน์
จะสามารถเล็งไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้เจาะจง 

 

รูปท่ี 2.7 ช่วงความถี่ของคลื่น [33] 
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การสั่นของผลึก  (Piezoelectric material) ในเคร่ืองอัลตราซาวน์  จะส่งคลื่นอัลตราซาวน์  ซ่ึงตัวคลื่นนี้จะ
ประกอบด้วยช่วงอัด  Compression (Positive pressure) และช่วงขยาย  Rarefraction (Expansion or 
Negative pressure) เข้าไปในตัวกลางเมื่อคลื่นนี้ผ่านน้ าจะท าให้เกิดคลื่นน้ าและฟองอากาศเรียกว่า 
ปรากฏการณ์ฟองน้ าในของเหลว (Cavitation) ซึ่งเป็นการเกิดคลื่นน้ าและฟองอากาศซ้ าต่อเนื่องใน
ขนาดที่เล็กมาก ท าให้ได้พลังงานจ านวนมากในช่วงขยายเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางจะท าให้      
เกิดฟอง  (Bubble) ขนาดเล็กจ านวนมาก จากนั้นเมื่อฟองได้รับแรงจากคลื่นในช่วงอัดจะท าให้         
ฟองแตกออก การเคลื่อนตัวออกของอากาศที่ต้องการจากของเหลว เมื่อมีโพรงอากาศก็จะมีแก๊สท าให้
เกิดฟองอากาศ ฟองที่เกิดจากการเป็นคลื่นโพรง มีผลท าให้เกิดคลื่นเสียงซ้อนกันรอบของเหลว        
จะท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและเกิดกระบวนการต่างๆ 
 
2.5.2.2 อัลตราโซนิคกับพืชสมุนไพร 
การสกัดสารเพื่อแยกเอาสารส าคัญออกจากพืชสมุนไพร เมื่อเกิดฟองในของเหลว จะเกิดฟองยุบลง
ใกล้กับรูของพืชที่ต้องการสกัดและจะก่อให้เกิดแรงของของเหลวแทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวของพืชที่
ต้องการสกัด ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ในขบวนการสกัด ท าให้เกิดการสกัดและการอ่ิมตัวของ
ของเหลวในของแข็ง เนื่องจากเนื้อเยื่อของพืชประกอบเป็นเซลล์ที่มีส่วนผนังเซลล์อยู่ชั้นนอกสุด     
ซึ่งจะเป็นตัวต้านทานการสกัด การสกัดจะประกอบด้วยสองขั้นตอนคือ กระบวนการแพร่ผ่าน       
ผนังเซลล์ของตัวท าละลายและการชะสารส าคัญออกจากเซลล์เมื่อผนังเซลล์ถูกท าลายลง การเกิด
ปรากฏการณ์การเกิดฟองในของเหลว คลื่นจะประกอบด้วยช่วงอัดและช่วงขยาย ในช่วงขยายเมื่อคลื่น
เคลื่อนที่ผ่านตัวท าละลายจะเกิดฟองของตัวท าละลายขนาดเล็กจ านวนมากและเมื่อรับแรงจากคลื่น
ในช่วงอัดจะท าให้ฟองแตกออกและเกิดพลังงาน จนสามารถเจาะท าลายผนังเซลล์ของพืชได้          
เมื่อผนังเซลล์ของพืชแตกออกจะท าให้เพิ่มอัตราการถ่ายเทมวลได้ดียิ่งขึ้น การใช้รังสีอัลตราซาวน์          
จะพบว่า เกิดการกระจายตัวของตัวท าละลายในใบพืช ซึ่งสามารถไหลผ่านเนื้อเยื่อของผนังเซลล์      
ผลของอัลตราซาวน์คือสามารถช่วยการสกัดโดยจะท าให้ลดเวลา การสกัดให้สั้นลง เร่งกระบวน     
การสกัดของสารที่มีโมเลกุลต่ าเน่ืองมาจากการที่ผนังเซลล์ถูกท าลาย 
 
2.5.2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดฟองในของเหลว (Cavitation) 
1. ความถี่ (Frequency) ถ้าความถี่ในการฉายรังสีเพิ่มขึ้นจะท าให้เกิดการเปลี่ยนสถานะใช้ระยะเวลา  
สั้นลง ความถี่สูงจะเกิดฟองอากาศอย่างรวดเร็วและท าให้เกิดโพรงเล็กจ านวนมาก การเพิ่มความถี่ของ
คลื่นจะท าให้การเกิดฟองในของเหลวลดลง อธิบายได้จากผลของการที่ใช้ความถี่ที่สูงมากวงจรจะท า
ให้น้อยลงกลับกลายเป็นสั้นลงอย่างมาก 
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2. ความหนืดของตัวท าละลาย (Solvent viscosity) เมื่อความหนืดมีค่าสูง จะเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
โมเลกุลของเหลวก็จะสูงขึ้นด้วย  การเกิดฟองในของเหลวจะสามารถเกิดขึ้นยาก ระดับของ
ปรากฏการณ์จะลดต่ าลงเมื่อคลื่นเกิดในช่วงขยายจะท าให้เกิดเป็นแรงภายในของเหลวดึงดูดกัน ดังนั้น
การเกิดฟองในของเหลวจะเพิ่มขึ้นยากเมื่อของเหลวมีความหนืด 
 
3. ความตึงของผิวหน้า (Solvent surface tension) มีความสัมพันธ์ดึงดูดกันกับโมเลกุลของของเหลว 
ถ้าของเหลวมีผิวหน้าเพิ่มขึ้นก็จะเกิดปฏิกิริยาซึ่งกันและกันของโมเลกุลภายในมากขึ้นตาม ดังนั้น
ของเหลวนี้จะเกิดฟองของเหลวยากขึ้นและระดับของการเกิดปรากฏการณ์นี้จะเกิดรุนแรงมากขึ้นใน
ของเหลว 
 
4. ของเหลวที่มีการระเหยสูง (Solvent vapour pressure) ฟองจะเกิดขึ้นได้มากขึ้น การเกิดฟองใน
ของเหลวจะเกิดขึ้นท าให้ตัวท าละลายระเหยได้ดีขึ้นแต่ว่าระดับความรุนแรงระหว่างการยุบลงจะต่ า 
ในทางกลับกันถ้าของเหลวมีการระเหยต่ า จะเกิดฟองในของเหลว ฟองน้ าจะระเบิดเข้าไปด้วย
ความสัมพันธ์กับความหนาแน่นมากขึ้น แต่ผลที่ได้จะเกิดฟองเล็กน้อย 
 
5. อุณหภูมิ (Temperature) เมื่ออุณหภูมิของของเหลวเพิ่มขึ้น จะท าให้โมเลกุลเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
ของเหลวลดลง ความกดโพรงอากาศจะต่ า ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะท าให้ความดันไอเพิ่มขึ้น
ตามและการเกิดฟองในของเหลวที่อยู่รอบๆ ก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย จากการพิจารณาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
จนถึงจุดเดือดของตัวท าละลายจะท าให้เกิดฟองในของเหลวเพิ่มมากขึ้น 
 
6. จ านวนฟองอากาศ (Bubble gas) จ านวนฟองอากาศและแรงระเบิดของฟองอากาศจะขึ้นกับความถี่ 
ความแรงของคลื่นเสียงและอุณหภูมิของตัวกลาง กล่าวคือถ้าอุณหภูมิสูงกว่าจ านวนฟองอากาศจะท า
ให้เกิดฟองมากขึ้น แต่แรงดันของของเหลวจะน้อยกว่าอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 
 
2.5.2.4 ชนิดของอัลตราซาวน์ 
1. กระบวนการทางอ้อมโดยอาศัยตัวกลางเป็นตัวช่วยให้ความร้อน (The Cleaning bath) วิธีนี้ขั้นตอน
การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์จะง่าย แต่มีข้อเสียคือ พลังงานที่จะใช้จะมีคลื่นความถี่ต่ า ไม่สามารถ
เปลี่ยนคลื่นความถี่ได้และการควบคุมอุณหภูมิจะไม่สมบูรณ์ 
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รูปท่ี 2.8 Cleaning bath [33] 

2. กระบวนการโดยตรงแบบให้แหล่งก าเนิดคลื่นเสียงติดกับถังสกัด (The cup horn or ultrasonic bath) 
วิ ธี นี้ ก า รควบคุ มพลั ง ง านความถี่ ที่ ใ ช้ จ ะ ง่ า ย  ส าม ารถควบคุ ม อุณหภู มิ ไ ด้ ดี ก ว่ า แบบ                           
The Cleaning bath แต่จะมีพลังงานความหนาแน่นน้อย 

 

รูปท่ี 2.9 Ultrasonic bath [33] 

3. กระบวนการโดยตรงแบบใช้ Probe หรือ Horn เป็นแหล่งก าเนิดคลื่นเสียง (The Probe sonic horn or 
ultrasonic horn) จะไม่มีการสูญเสียของปริมาตรของเหลว แต่วิธีนี้จะยากต่อการควบคุมอุณหภูมิ 

 

รูปท่ี 2.10 Ultrasonic horn [33] 
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2.5.3 การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ  

2.5.3.1 ทฤษฎี 
ไมโครเวฟเป็นสนามของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กอยู่ด้วยกัน จึงจัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มีความเร็วเท่ากับความเร็วแสง มีการแผ่รังสีเหมือนแสงแต่มีพลังงานน้อยกว่า เคลื่อนที่ในรูปแบบ
คลื่น โดยมีความถี่อยู่ที่ 300 - 300,000 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งปกติจะใช้ความถี่อยู่ในช่วง 2,450 เมกะเฮิรตซ์ 
และจะได้พลังงานออกมาประมาณ 600 - 900 วัตต ์ไมโครเวฟจึงสะท้อนไปมา ถูกส่งผ่านหรือดูดกลืน
ได้โดยขึ้นกับสารที่ไมโครเวฟท าปฏิกิริยาด้วย 
 
หลักการท างานอาศัยน้ าซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของชิ้นอาหาร เพราะน้ าเป็นโมเลกุลชนิดมีขั้วบวก
ที่ปลายด้านหน่ึง โมเลกุลของน้ าในอาหารจะเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ เมื่อน าอาหารใส่ภาชนะวาง
ไว้ในเตาอบ โมเลกุลของน้ าในอาหารจะเร่ิมดูดกลืนไมโครเวฟ สนามของไมโครเวฟจะเกิดการสั่น
เป็นจ านวนล้านๆ คร้ังใน 1 วินาที ขณะเดียวกันโมเลกุลของน้ าสั่นไปด้วยพร้อมกับเปลี่ยนต าแหน่ง
ของโมเลกุลน้ า ท าให้เกิดการจัดเรียงตัวของโมเลกุลให้เป็นระเบียบมากขึ้น การที่โมเลกุลของน้ าสั่น
อย่างมากนี้ท าให้มีความร้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้อาหารร้อนมากขึ้นจนกระทั่งสุก เตาอบ
ไมโครเวฟจะมีความร้อนเกิดขึ้นตรงบริเวณที่มีน้ าอยู่เท่านั้น ส่วนวัสดุที่บรรจุชิ้นอาหารอาจจะร้อนขึ้น
ได้บ้าง เน่ืองจากการถ่ายเทความร้อนมาจากชิ้นอาหาร 
 
การให้ความร้อนของคลื่นไมโครเวฟในการสกัดสารอินทรีย์โดยการสกัดสิ่งที่ต้องการออกมาจาก
สารละลายนั้น กระบวนการนี้จะเป็นวิธีเพิ่มปริมาณสารที่สกัดได้ (Yield) และลดเวลาในการสกัดเมื่อ
เปรียบเทียบการสกัดในแบบอ่ืน ในการสกัดสารนั้นสารละลายที่ใช้ในการสกัดจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการสกัดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ ด้วยความสามารถในการละลายของสารประกอบที่
ถูกสกัดในสารละลายจะเกิดการถ่ายเทมวลด้วยพลังงานจลน์และเกิดอันตรกิริยา (Interaction)          
ในสารละลาย 
 
คลื่นไมโครเวฟจัดเป็นคลื่นที่ปลอดภัย ไม่มีสารกัมมันตรังสีตกค้าง แต่คลื่นไมโครเวฟก็ยังมีอันตราย 
เมื่อได้รับคลื่นไมโครเวฟเป็นเวลานานและจ านวนมาก อวัยวะร่างกายอาจจะสุกและใช้การไม่ได้     
ถ้าสัมผัสกับดวงตาอาจจะบอดได้ หากได้รับคลื่นไมโครเวฟมากกว่า 5 เมกะวัตต์ต่อตารางมิลลิเมตร 
ในกรณีได้รับคลื่นไมโครเวฟน้อยกว่า  5 เมกะวัตต์ต่อตารางมิลลิเมตร คลื่นไมโครเวฟจะท าให้       
ปวดศรีษะ หน้ามืดตาลาย ระบบประสาทส่วนกลางถูกท าลายและระบบหมุนเวียนของเลือดผิดปกติ 
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2.5.3.2 การแผ่รังสีของคลื่นตามความถี่ 
1. การแผ่รังสีแบบไม่ท าให้อะตอมภายในสสารแตกตัว เช่น คลื่นวิทยุ ทีวี ไมโครเวฟ เรดาร์  
อินฟราเรดและแสงที่ตามองไม่เห็น ซึ่งคลื่นเหล่านี้เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตน้อยมาก 
 
2. การแผ่รังสีแบบท าให้อะตอมในสสารแตกตัว ได้แก่ แสงอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์เรย์ รังสีแกมมา 
ซึ่งคลื่นเหล่านี้ท าอันตรายกับสิ่งมีชีวิตได้ ถ้าได้รับรังสีในปริมาณมากๆ เช่น การฉายรังสีแกมมาเพื่อ
ก าจัดเซลล์มะเร็งจะท าให้เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือตายไป 
 
2.5.3.3 ลักษณะของคลื่นไมโครเวฟ 
คลื่นไมโครเวฟมีลักษณะอยู่ 3 อย่าง 

1. การสะท้อนของคลื่น เมื่อคลื่นไมโครเวฟตกกระทบโลหะ จะสามารถเกิดการสะท้อนออก        
คลื่นไมโครเวฟไม่สามารถทะลุผ่านโลหะไปได้ 
 
2. การสะท้อนผ่านของคลื่น คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุผ่านวัสดุบางชนิดได้ คล้ายช่องกระจก
หน้าต่างที่ยอมให้แสงธรรมดาส่งผ่านตัวมันได้ วัสดุที่คลื่ นไมโครเวฟสามารถทะลุผ่านได้คือ         
แก้วทั่วๆไป แก้วทนความร้อน เคร่ืองถ้วยชามเคลือบกระดาษและพลาสติก เป็นต้น ดังนั้นเมื่อน าวัสดุ
เหล่านี้ท าเป็นวัสดุบรรจุอาหารตัววัสดุจะไม่ร้อน จะร้อนเฉพาะอาหาร 
 
3. การดูดกลืนของคลื่น ไมโครเวฟสามารถดูดกลืนได้โดยอาหาร น้ าหรือวัสดุที่มีส่วนประกอบของ
น้ าอยู่ท าให้ก าลังของคลื่นลดลงไป ซึ่งก าลังดูดกลืนไว้จะเปลี่ยนสภาพท าให้วัตถุร้อนขึ้น วัสดุที่
ดูดกลืนคลื่นไมโครเวฟ นอกจากจะเป็นอาหาร น้ า หรือวัตถุที่มีส่วนประกอบของน้ าอยู่ ยังประกอบ
ไปด้วยเคร่ืองปั้นดินเผาที่ไม่ได้เคลือบทั้งหมด เนื่องมาจากเคร่ืองปั้นดินเผาที่ไม่ได้เคลือบจะมีรูพรุน
มากมายเมื่อน ามาใช้ในเตาไมโครเวฟละอองน้ าจะร้อนส่งผลให้ตัววัสดุร้อนไปด้วย วัสดุที่เป็น
พลาสติกบางประเภทมีค่าพาวเวอร์แฟกเตอร์  (Power factor) เป็นฉนวนสูงเมื่อน ามาใช้ในเตา
ไมโครเวฟจะถูกท าให้ร้อนขึ้น ตัวพลาสติกจะหลอมละลาย 
 

2.5.4 การสกัดอย่างเป็นขั นตอน [34] 

2.5.4.1 การสกัดโดยเพิ่มความมีขั วของตัวท้าละลาย  
โดยสกัดสารด้วยแอลกอฮอล์ หรือเมทานอล จากนั้นน าสารสกัดที่ได้จากแอลกอฮอล์นี้ไปท าให้
เข้มข้นก่อนที่จะน ามาพาร์ทิชัน (Partition) กับตัวท าละลายที่มีขั้วต่างๆ กันโดยเร่ิมต้นจากตัวท าละลาย
ที่ไม่มีขั้ว ไปถึงตัวท าลลายมีขั้ว เช่น สกัดต่อด้วย เฮกเซน เอทิลแอซีเทตและบิวทานอล ตามล าดับ 
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2.5.4.2 การสกัดโดยอาศัยคุณสมบัติในการเป็นกรดและด่างของสาร  
โดยการสกัดด้วยตัวท าละลายที่เหมาะสม จากนั้นจึงแยกกลุ่ม โดยพาร์ทิชันกับกรดและด่าง  หรือ
ในทางกลับกันพาร์ทิชันกับกรดและด่างก่อน แล้วจึงสกัดด้วยตัวท าละลายที่เหมาะสม 
 
2.5.4.3 การสกัดสารตามประเภทกลุ่มสาร  
ซึ่งมีวิธีการสกัดเฉพาะ เนื่องจากสารแต่ละกลุ่มมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น การสกัดอัลคาลอยด์    
การสกัดฟลาโวนอยด์ การสกัดแอนทราควิโนน เป็นต้น 
 

2.5.5 ปัจจัยที่มีผลในการสกัดด้วยตัวท้าละลาย [34] 
1. ตัวท าละลาย เพื่อการสกัดสารออกมาจากพืช มีการเลือกใช้ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของ
พืชที่น ามาสกัด ตัวท าละลายที่ดีควรมีขั้วที่เหมาะสมกับตัวถูกละลายและมีความหนืดต่ าเพื่อให้มี    
การไหลเวียนที่ดี โดยทั่วไปจะใช้ตัวท าละลายบริสุทธิ์ ระหว่างการสกัดความเข้มข้นของตัวถูกละลาย
จะเพิ่มขึ้น จนกระทั่งผลต่างความเข้มข้นของตัวถูกละลายในตัวท าละลายและสารตัวอย่างที่น ามาสกัด
มีค่าลดลง โดยทั่วไปการเลือกตัวท าละลายในการสกัด ตัวท าละลายควรจะมีคุณสมบัติในการสกัดสาร
ให้ได้มากที่สุด 
 
2. ปริมาณของตัวท าละลาย ปริมาณตัวท าละลายที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสารที่ต้องการสกัดจ าเป็นที่จะต้องใช้
ปริมาณของตัวท าละลายที่สูง เพราะปริมาณสารที่สกัดได้นั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณตั วท าละลาย
เพิ่มขึ้นและจ าเป็นต้องทราบถึงอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสกัด 
 
3. ขนาดของอนุภาค ขนาดของอนุภาคที่เล็กจะมีพื้นที่ผิวในการสัมผัสกันระหว่างของแข็งกับ
ของเหลวมากขึ้นและระยะทางของตัวถูกละลายที่อยู่ภายใต้ของอนุภาคจะสั้นลง ซึ่งส่งผลต่อ           
ตัวท าถูกละลายแพร่กระจายออกสู่ตัวท าละลายได้เร็วขึ้นและเวลาที่ใช้ในการสกัดก็จะสั้นด้วย 
 
4. อุณหภูมิ ในการสกัดโดยทั่วไปนิยมใช้อุณหภูมิที่สูงสุดเท่าที่จะท าได้ เพราะอุณหภูมิสูง  การแพร่
ของสารและอัตราการสกัดจะมีค่ามากขึ้น ความหนืดของตัวถูกละลายและตัวท าละลายมีค่าน้อยลง 
เป็นผลให้ระยะเวลาการสกัดน้อยลง แต่การสกัดต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินไป ควรระวังถึง
ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสาร 
 
5. เวลาที่ใช้ในการสกัด เวลาที่เหมาะสมในการสกัดคือ เวลาที่จะเกิดสมดุลระหว่างสารกับ                
ตัวท าละลายซึ่งระยะเวลาที่จะเกิดสมดุลอยู่ภายใต้อิทธิพลหลายประการ เช่น ความสามารถใน        
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การแพร่กระจายของตัวท าละลาย ซึ่งระยะเวลาที่จะเกิดสมดุลอยู่ภายใต้อิทธิพลหลายประการ เช่น 
ความสามารถในการแพร่กระจายของตัวท าละลาย ขนาด รูปร่างและโครงสร้างของพืชที่จะท าการสกัด 
 
6. การกวนของของไหล เป็นสิ่งส าคัญมากในการสกัด เพราะจะช่วยเพิ่มอัตราการสกัดเนื่องจากเกิด
การแพร่ในสภาวะปั่นป่วน ท าให้อัตราการแพร่สูงขึ้นและการถ่ายเทมวลสารจากผิวสัมผัสของอนุภาค
ไปยังของเหลวภายนอกดีขึ้น การกวนจะท าให้อนุภาคลอยตัวผสมกันได้ดีและการลอยตัวนี้จะมีผลท า
ให้พื้นที่ผิวระหว่างของแข็งและของเหลวมีมากขึ้นท าให้การสกัดดีขึ้น 

 
2.6 การตรวจสอบเบื องต้นทางพฤกษเคมี  (Preliminary Phytochemical 
Screening) [35] 
เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อหากลุ่มของสารส าคัญในพืช ท าให้ทราบว่าในตัวอย่างพืชนั้นๆ มี
องค์ประกอบทางเคมี ในสารกลุ่มใดบ้ าง  โดยน าสารละลายมา เล็กน้อย  เติมน้ ายาลงไป                          
ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิด เช่น สีหรือการเกิดตะกอน มักท าในหลุมสีหรือหลอดทดลองแล้วแต่ความ
เหมาะสม ในการทดลองควรระมัดระวังเร่ืองปริมาณน้ ายาที่ใช้ เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะต้องใช้
สภาวะที่เหมาะสม การใส่น้ ายามากหรือน้อยเกินไปอาจไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็น ปฏิกิริยาเหล่านี้
ได้มาจากการสังเกตการทดลองว่าสารกลุ่มใดในพืชให้ผลอย่างใด สารเคมีอ่ืนอาจให้ผลเหมือนกัน   
แต่จะสามารถแยกได้จากแหล่งที่มา สารบางกลุ่มไม่มีวิธีการตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจง เช่น สารใน
กลุ่มเทอร์ปีนจะมีวิธีตรวจสอบเฉพาะไทรเทอร์ปีนเท่านั้น การสรุปผลจึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจาก
การทดลองอ่ืนประกอบด้วย ซึ่งการตรวจสอบ เป็นวิธีทางเคมี อย่างไรก็ตามบางวิธีการตรวจสอบ    
ไม่สามารถอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาได้ การตรวจสอบสารแต่ละกลุ่ม หรือโครงสร้างแต่ละแบบ    
มักมีมากกว่า 1 วิธี แต่ละวิธี อาจพบผลบวกลวง (False positive) และผลลบลวง (False negative) ดังนั้น
ผลที่ได้จากการตรวจสอบจึงเป็นเพียงการคาดคะเนซึ่งจะเป็นที่แน่นอนก็ต่อเมื่อสามารถสกัดแยกสาร
บริสุทธิ์และน าสารนั้นไปพิสูจน์หาสูตรโครงสร้างทางเคมีโดยเทคนิคต่างๆ แล้วเท่านั้น  แม้ว่าจะมี
ข้อจ ากัดในเร่ืองความจ าเพาะเจาะจง แต่ก็ช่วยให้ทราบคร่าวๆ ว่ามีสารกลุ่มใดบ้างในพืช จึงใช้เป็น
แนวทางในการสกัดสารจ านวนมากต่อไป 
 

2.7 โครมาโทกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง  (High Performance Liquid 
Chromatography, HPLC) [36] 
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการแยกสารโดยอาศัยอัตรการเคลื่อนที่ของสารระหว่างเฟส  2 เฟสภายใต้      
เคร่ืองสูบแรงดันสูง (High pressure pump) สูบตัวท าละลายที่ท าหน้าที่เป็นเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase)  
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พาสารตัวอย่างที่ถูกฉีดเข้าทางช่องฉีดสาร (Injector) ผ่านอนุภาคที่เป็นเฟสอยู่กับที่ (Stationary phase) 
ซึ่งบรรจุอยู่ในคอลัมน์ (Column) สารผสมจะถูกแยกออกมาตามความสามารถในการละลายใน         
ตัวท าละลายหรือความสามารถในการดูดซับบนตัวดูดซับที่ต่างกัน ผ่านเข้าสู่เคร่ืองตรวจวัดสัญญาณ 
(Detector) ในเวลาที่ต่างกัน สัญญาณที่วัดได้จะอยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้าตามเวลาและปริมาณของสารที่
ตรวจวัดได้ส่งไปยังเคร่ืองบันทึกสัญญาณ เพื่อแสดงผลออกมาเป็นโครมาโทแกรม (Chromatogram) 
HPLC สามารถตรวจสอบได้ทั้งเชิงคุณภาพวิเคราะห์ (Qualitative analysis) และเชิงปริมาณวิเคราะห์ 
(Quantitative analysis) โดยการเปรียบเทียบกับสารมารตรฐาน สามารถตรวจวิเคราะห์สารในปริมาณ
ต่ าๆได้เมื่อเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

 
รูปท่ี 2.11 ส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ือง HPLC [36] 

 
2.7.1 ส่วนประกอบหลักของเครื่อง HPLC 

2.7.1.1 ภาชนะใส่เฟสเคลื่อนที่ (Reservoir)  
เฟสเคลื่อนที่ที่ใช้นั้นอาจจะเป็นของผสมระหว่างตัวท าละลายกับสารละลาย หรือเป็นสารละลาย  
บัฟเฟอร์ หรือของผสมระหว่างตัวท าละลายอินทรีย์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ตัววัดสัญญาณเป็นชนิดใด 
โดยทั่วๆ ไปภาชนะที่ใส่เฟสเคลื่อนที่จะท าด้วยแก้วหรือโลหะสแตนเลสและมีท่อเล็กๆ ต่อจากภาชนะ
เพื่อเอาของเหลวเข้าสู่ตัวปั๊ม โดยของเฟลวที่น ามาใช้จะต้องผ่านการกรองและการก าจัดแก๊สก่อน
น ามาใช้เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อเคร่ือง และเกิดการผิดพลาดในการวิเคราะห์ 
 
2.7.1.2 ปั๊มที่มีความดันสูง (High pressure pump)  
ใช้อัดของเหลวที่เป็นเฟสเคลื่อนที่เข้าสู่คอลัมน์ด้วยความดันสูง พร้อมกับอุปกรณ์วัดความดัน 
(Pressure gauge) เพื่อวัดความดันของปั๊มก่อนเข้าสู่คอลัมน์ คุณสมบัติของปั๊มที่น ามาใช้จะต้องให้ความ
ดันสูง ภายในปั๊มจะต้องไม่ผุกร่อน ทนต่อตัวท าละลายที่ใช้ การไหลของตัวท าละลายจะไม่ท าให้เกิด
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พัลล์ (Non-pulsing) ช่วงอัตราการไหลควรเปลี่ยนแปลงได้และจะต้องง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรา
การไหลด้วย  
 
2.7.1.3 ระบบฉีดสารตัวอย่าง (Sample injection system)  
จะต้องฉีดสารด้วยปริมาณที่น้อยๆ ตรงบริเวณกึ่งกลางของหัวคอลัมน์และจะต้องคอยระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดฟองอากาศในขณะฉีดเพื่อจะให้เกิดประสิทธิภาพการแยกเกิดขึ้นสมบูรณ์ 
 
2.7.1.4 คอลัมน์ (Column)  
ส่วนมากคอลัมน์ที่อยู่เคร่ือง HPLC จะท ามาจากเหล็กกล้าปลอดสนิม โดยความยาวของคอลัมน์และ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในเปลี่ยนแปลงได้ ตรงปลายของคอลัมน์จะมีที่ส าหรับสวมหรือสอดเข้ากับตัววัด
สัญญาณ ภายในคอลัมน์จะบรรจุเฟสคงที่ โดยส่วนมากจะเป็นพวก ซิลิกา หรืออะลูมินา ท าหน้าที่     
จับยึดสารให้แยกและไหลออกมาในเวลาที่ต่างกันตามความสามารถของสารน้ันๆ  
 
2.7.1.5 เครื่องตรวจวัดสัญญาณ (Detector)  
การท างานของตัววัดสัญญาณในเทคนิค HPLC นั้น มีหลักการดังนี้ เมื่อเฟสเคลื่อนที่ผ่านสารตัวอย่าง 
หรือชะสารตัวอย่างออกจากคอลัมน์ก็จะเข้าสู่ตัววัดสัญญาณ ค่าที่ อ่านได้จากตัววัดสัญญาณ              
จะเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งจะแปรตามคุณสมบัติบางประการของเฟสเคลื่อนที่หรือของ     
สารตัวอย่างได้ ตัววัดสัญญาณที่ดีจะต้องมีสภาพไว การตอบสนองสัญญาณเป็นแบบครอบจักรวาล
หรือเฉพาะเจาะจง เชื่อถือได้และง่ายต่อการใช้ ตัววัดสัญญาณมีด้วยกันหลายแบบขึ้นอยู่กับ            
ความต้องการในการวิเคราะห์ ดังนั้นควรเลือกตัววัดสัญญาณให้เหมาะสมในการวิเคราะห์ 
 

2.8 แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (Gas Chromatography - Mass 
Spectometer, GC-MS) [37] 
 

2.8.1 แก๊สโครมาโทกราฟี 
แก๊สโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคในการวิเคราะห์สารซึ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะมี
ความสามารถในการแยกสารออกจากสารผสมและให้ผลการวิเคราะห์ที่ เที่ยงตรงรวดเร็ว                
แก๊สโครมาโทกราฟีมีเทคนิคในการวิเคราะห์ 2 วิธี คือ แก๊ส-โซลิดโครมาโทกราฟี (Gas-Solid 
Chromatography, GSC) ซึ่งมีเฟสคงที่ (Stationary phase) เป็นของแข็งและแก๊ส-ลิควิดโครมาโทกราฟี 
(Gas-Liquid Chromatography, GLC) มีเฟสคงที่เป็นของเหลว โดยทั้งสองวิธีนี้มีเฟสเคลื่อนที่ (Mobile 
phase) เป็นแก๊ส แก๊สโครมาโทกราฟีเป็นเทคนิคที่ใช้แยกสารประกอบอินทรีย์ซึ่งสามารถกลายเป็นไอ



31 

 

ได้ง่ายที่อุณหภูมิของคอลัมน์ ทฤษฎีของแก๊สโครมาโทกราฟีนั้นอาศัยหลักการพาร์ทิชัน (Partition) 
ระหว่างเฟส 2 เฟส คือเฟสคงที่และเฟสเคลื่อนที่ โดยมีเฟสคงที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง  ส่วน    
เฟสเคลื่อนที่เป็นแก๊ส เมื่อโมเลกุลของสารตัวอย่างเคลื่อนที่ผ่านไปในคอลัมน์ จะเกิดการกระจายอยู่
ระหว่างเฟสทั้งสอง เมื่อการกระจายถึงสมดุลความเข้มข้นของสารในเฟสคงที่กับความเข้มข้นของสาร
ในเฟสเคลื่อนที่จะเป็นไปตามกฎของการกระจายและได้ค่าคงที่การแพร่กระจาย (Distribution 
constant or patition coefficient, k) ดังนั้นถ้ามีสารตัวอย่างหลายชนิดที่มีค่าคงที่การแพร่กระจาย
แตกต่างกันจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ต่างกันท าให้สารมารถแยกสารตัวนั้นๆ ออกจากกันได้ 

 

รูปท่ี 2.12 ส่วนประกอบของเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟี [37] 

 
2.8.2 ส่วนประกอบหลักของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 
 
2.8.2.1 แก๊สพา (Carrier gas)  
จะท าหน้าที่เป็นเฟสเคลื่อนที่และเป็นตัวพาองค์ประกอบของสารตัวอย่างผ่านเข้าไปในคอลัมน์และ  
ตัวตรวจวัด แก๊สพาควรมีสมบัติเป็นแก๊สเฉื่อยซึ่งจะไม่ท าปฏิกิริยากับสารตัวอย่างในคอลัมน์ ที่นิยมใช้
ได้แก่ ไนโตรเจน ฮีเลียม อาร์กอนและไฮโดรเจน 
 
2.8.2.2 ระบบใส่สารตัวอย่าง (Sample inlet system)  
ระบบใส่สารตัวอย่างของเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟีมีหลายลักษณะขึ้นกับชนิดของสารตัวอย่างที่
น ามาวิเคราะห์ ซึ่งสารตัวอย่างอาจจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ในการวิเคราะห์นั้น      
สารตัวอย่างจะต้องกลายเป็นไอได้ง่าย ดังนั้นบริเวณที่ฉีดสารตัวอย่างจะมีเคร่ืองให้ความร้อนเพื่อ     
ท าให้บริเวณนี้มีอุณหภูมิสูง 
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2.8.2.3 คอลัมน ์(Column)  
เป็นส่วนที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบของสารผสม ดังนั้นการเลือกชนิดของคอลัมน์ เฟสของเหลว 
(Liquid phase) โซลิดซับพอร์ทและความยาวคอลัมน์จึงมีผลต่อการแยกสาร ภายในคอลัมน์จะบรรจุ
ด้วยสารที่ ใช้ เป็นโซลิดซับพอร์ทและเฟสคงที่ห รือเฟสของเหลว คอลัมน์ที่ ใช้ ในเค ร่ือง                   
แก๊สโครมาโทกราฟีแบ่งได้เป็น  2 ประเภทคือ แพคคอลัมน์  (pack column) และคาปิลารีคอลัมน์ 
(Capillary column) 
 
2.8.2.4 เครื่องตรวจวัดสัญญาณ (Detector)  
เป็นเคร่ืองมือที่ท าหน้าที่ตรวจสอบสารที่แยกออกจากคอลัมน์ว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ดังนั้น     
ตัวตรวจวัดต้องมีสภาพความไวสูงและให้ผลการตรวจวัดเหมือนกันทุกคร้ังเมื่อเป็นสารตัวอย่างชนิด
เดียวกันและมีการตอบสนองในช่วงความเข้มข้นของสารที่กว้างพอที่นิยมใช้ได้แก่ ตัวตรวจวัด      
เทอร์มัลคอนดักติวิตี (Thermal Conductivity Detector, TCD) ตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน 
(Flame Ionization Detector, FID) ตัวตรวจวัดชนิดอิเล็กตรอนแคพเจอร์ (Electron Capture Detector, 
ECD) 
 

2.8.3 แมสสเปกโทรเมทรี (Mass Spectrometry, MS) 
แมสสเปกโทรเมทรีเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกและบันทึกไอออนที่เกิดขึ้น เมื่อโมเลกุลของสารถูกท า
ให้อยู่ในสภาวะแก๊สไอออนที่มีประจุบวกหรือประจุลบ โดยโมเลกุลของสารถูกชนด้วยอิเล็กตรอนที่มี
พลังงานและให้ไอออน การสูญเสียอิเล็กตรอนจากโมเลกุล (M) จะให้ไอออนที่เป็นประจุบวก (Cation 
radical, M.+) แต่ถ้าโมเลกุลได้รับอิเล็กตรอนจะให้ไอออนที่เป็นอนุมูลประจุลบ (Anion radical, M.-) 
การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างและมวลโมเลกุลของสารประกอบ รูปแบบการแตกตัวของ
สารอินทรีย์แต่ละชนิดจะมีรูปแบบเฉพาะ (Fingerprint) ท าให้สามารถใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
สารประกอบอินทรีย์ 
 
2.8.3.1 กระบวนการเกิดไอออไนเซชัน (ionization process) 
เมื่ออิเล็กตรอนถูกเร่งในสนามไฟฟ้าจนท าให้ได้รับพลังงานมากพอซึ่งเมื่อชนกับโมเลกุลแล้วท าให้
โมเลกุลเกิดการสูญเสียอิเล็กตรอน โดยทั่วไปอิเล็กตรอนจะมีพลังงานอยู่ในช่วง  0 - 75 อิเล็กตรอน
โวลต์ และส่วนมากมักใช้พลังงาน 70 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นพลังงานที่เพียงพอในการท าให้โมเลกุล
เกิดการแตกตัวเป็นไอออน 
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ในกระบวนการไอออไนเซชันนั้น ไอออนโมเลกุลที่เกิดขึ้นยังมีพลังงานมากพอที่จะเกิดการแตกตัว 
(Fragmentation) ต่อไปเร่ือยๆ  เป็นไอออนที่มีมวลต่ าลง  (A+, B+, etc.) จนกว่าพลังงานลดลงจนไม่
เพียงพอต่อการแตกตัวต่อไปอีก 

                                       

การเกิดการแตกตัวของสารขึ้นอยู่กับพลังงาน ชนิดของสาร โครงสร้างของโมเลกุลและเวลาระหว่าง
การเกิดไอออน  สมบัติที่ส าคัญของไอออนคือ ประจุ  (z) และมวล  (m) แมสสเปกโทรมิเตอร์เป็น
เคร่ืองมือในการวัดอัตราส่วนของมวลต่อประจุ  ไอออนโมเลกุลจะมีมวลใกล้เคียงกับโมเลกุลของสาร
ที่ยังไม่เกิดการสูญเสียอิเล็กตรอน ทั้งนี้เนื่องจากมวลของอิเล็กตรอนมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมวล
ทั้งหมดของโมเลกุล mM = mM.+ ส าหรับไอออนที่มีประจุ +1 (z=1) ดังนั้นอัตราส่วนของมวลต่อประจุจะ
มีค่าเท่ากับมวลของไอออน m/z = m/1 = m แมสสเปกตรัมได้จากการเขียนกราฟความสัมพันธ์ของมวล
ต่อประจุ (m/z) ซึ่งเป็นแกนนอนและปริมาณไอออน  (Ion abundance) เป็นแกนตั้ง โดยพีคที่มีปริมาณ
ไอออนมากที่สุดเรียกว่าเบสพีค  (Base peak) ซึ่งอาจเป็นพีคของไอออนโมเลกุล หรือไอออนย่อย 
ไอออนใดไอออนหน่ึง ดังแสดงในรูป 

 

รูปท่ี 2.13 แมสสเปกตรัมที่แสดงพีคของไอออนโมเลกุลและไอออนย่อย [37] 

แมสสเปกตรัมของสารแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันและสามารถใช้เป็นลักษณะเฉพาะของ
สารเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารได้ โดยการเปรียบเทียบกับสเปกตรัมของสารมาตรฐาน  
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2.9 เทคนิค Radioligand binding assay [38] 
เทคนิค Radioligand binding assay เป็นที่นิยมใช้ศึกษาบทบาทการจับของลิแกนด์ (Ligand) กับตัวรับ
ของสารสื่อประสาทและฮอร์โมนหลายชนิด นับว่าเป็นเทคนิคที่มีความส าคัญในการค้นหาสารใหม่ที่
มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งค่อนข้างรวดเร็วและมีความไวสูง  โดยใช้สารที่ติดฉลากด้วย
ไอโซโทปกัมมันตรังสี เช่น 3H และ 125I ซึ่งสารนี้สามารถที่จะจับกับตัวรับได้อย่างจ าเพาะ การติด
ฉลากด้วยไอโซโทปกัมมันตรังสีท าให้สามารถตรวจจับปริมาณสารได้ในระดับ Femtomol (10-15 mol) 
แต่ทั้งนี้จะต้องมีการสังเคราะห์  Radioligand ที่มีหมู่ เคมีที่สามารถเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ 
(Fluorescence) ให้สามารถตรวจจับได้  
 
Liquid scintillation counting เป็นวิธีการตรวจจับการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าที่มีประสิทธิภาพสูง และ
อาจใช้วัดการปลดปล่อยรังสีแกมมาได้ด้วย เมื่อสารตัวอย่างที่มี Radioligand กระจายตัวในตัวท า
ละลายที่ เ รียกว่า  Liquid scintillation solvent ซึ่งมีสารที่สามารถเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์เป็น
องค์ประกอบอยู่ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่อยู่ในโมเลกุลของ Radioligand จะปลดปล่อยอนุภาคเบต้า
พร้อมกับสูญเสียพลังงานให้กับตัวท าละลาย ท าให้โมเลกุลตัวท าละลายอยู่ในสถานะกระตุ้นและเกิด
การปลดปล่อยพลังงานให้กับโมเลกุลตัวท าละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปลดปล่อยแสงฟลูออเรสเซนต ์
ที่จะถูกตรวจจับโดย Photomultiplier tube แล้วเปลี่ยนสัญญาณรูปแสงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในรูป Electrical 
pulse ที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณแสงฟลูออเรสเซนตท์ี่เกิดขึ้น 
 
ในการศึกษาด้วยเทคนิค Radioligand binding assay ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 2 ส่วน คือ  

1. การเตรียมเมมเบรนที่มีตัวรับที่สนใจศึกษา 
2. การบ่ม Radioligand กับเมมเบรนในสภาวะที่มีและไม่มีสารที่ท าการศึกษา (Test compounds) 

 
การเตรียมเมมเบรนจะต้องเลือกบริเวณเนื้อเยื่อของสัตว์ที่มีปริมาณตัวรับที่ท าการศึกษาอยู่ปริมาณมาก 
แต่อย่างไรก็ตามเมมเบรนที่เตรียมได้ก็มีองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวรับที่ท าการศึกษา การจับ
กันระหว่าง Radioligand กับตัวรับเรียกว่า “Specific binding” แต่ถ้า Radioligand จับกับต าแหน่งอ่ืนที่
ไม่ใช้ตัวรับจะเรียกว่า “Non-specific binding” โดยการจับแบบ Non-specific binding เกิดได้หลาย
กรณี เช่น จับกับตัวรับชนิดอ่ืนๆ เอนไซม์และโปรตีนที่ เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นต้น หรืออาจเกิดจาก 
Radioligand ละลายอยู่ในองค์ประกอบพวกไขมันหรือถูกดูดเข้าไปยัง Intact cell หรือ Membrane 
vesicle และอาจจะเกิดได้ในขั้นตอนการกรองแยก Bound ligand ออกจาก Free ligand 
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การประเมิณค่า Non-specific binding ท าได้โดยวัดการจับของ Radioligand ในสภาวะที่มีสารที่จับ
อย่างจ าเพาะกับตัวรับนั้นๆโดยใช้ความเข้มข้นของสารดังกล่าวในขนาดความเข้มข้น  100 - 1000     
ของค่า  Dissociation equilibrium constant (Kd) ซึ่งท าให้สารดังกล่าวสามารถปิดกั้นการจับของ 
Radioligand ต่อตัวรับได้ทั้งหมดและเมื่อผ่านขั้นตอนการกรองแล้วสามารถวัดปริมาณรังสีที่
ปลดปล่อยจาก Radioligand ได้แสดงว่าเกิดการจับอย่างไม่จ าเพาะกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ตัวรับ
ที่ท าการศึกษา ค่าการจับของ Radioligand ที่ไม่จ าเพาะเมื่อเทียบกับการจับทั้งหมด (Total binding)     
ควรมีค่าไม่เกินร้อยละ 5 

 
Specific binding  =  [Total binding ] – [Nonspecific binding] 

%  inhibition  =  100 – [%  specific binding] 
 

ในกรณีสารที่ต้องการทดสอบมีความชอบจับกับตัวรับ หลังจากน าไปบ่มตามสภาวะที่เหมาะสมแล้ว 
สารที่ต้องการทดสอบที่สามารถแข่งขัน Radioligand จับกับตัวรับที่ศึกษาได้มาก เมื่อผ่านขั้นตอน   
การกรองโดยใช้เคร่ืองกรองระบบสุญญากาศ ตัวรับจะถูกจับด้วยสารที่ต้องการทดสอบและส่วนหนึ่ง
ถูกจับด้วย Radioligand ถ้าสารที่ต้องการทดสอบมีความชอบจับกับตัวรับสูงก็จะมีความสามารถใน 
การยับยั้งการจับระหว่าง Radioligand กับตัวรับได้มาก เมื่อค านวณในรูป % Inhibition ก็จะท าให้มีค่าสูง 
 

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
Benjanakaskul และคณะ [39] ได้ท าการวิจัยในรูปแบบ randomized, single blind, placebo-controlled                              
และ  two-parallel group โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มใช้อาสาสมัคร 64 คน กลุ่มแรกเป็นกลุ่มศึกษาได้รับชาชง
หญ้าดอกขาวปริมาณ 3 กรัมต่อซอง ดื่มวันละ 3 คร้ังหลังอาหาร เป็นเวลา 14 วัน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่ม
ควบคุมจะได้รับชาใบหม่อนเป็นยาหลอก ติดตามผลทุกเดือนเป็นเวลา 4 เดือน ผลการวิจัยพบว่า หลัง
สิ้นสุดระยะเวลารักษา อาสาสมัครมีอัตราการเลิกบุหร่ีอย่างต่อเนื่อง  (Continuous Abstinence Rate; 

CAR) และอัตราการเลิกบุหร่ีตลอด 1 สัปดาห์ก่อนวันประเมินผล (Point prevalence Abstinence Rate; 
PAR) การติดตามผลที่ 1, 2, 3 และ 4 เดือน พบว่า อัตราการเลิกบุหร่ีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
และพบว่า CAR และ PAR ของ กลุ่มศึกษามีแนวโน้ม     สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางคลินิค
ตลอดระยะเวลาที่ติดตามผล แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากการทดสอบ
ทางสถิติไม่เพียงพอ ส าหรับอาการ ไม่พึงประสงค์ของชาหญ้าดอกขาวที่พบมากคือ ลิ้นชา คลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้อง เวียนศรีษะ แต่พบทั้งในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 
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พัทธชัย ปิ่นนาค และคณะ [40] ได้ศึกษาผลของสารสกัดจากหญ้าดอกขาวที่มีต่ออาการขาดนิโคตินใน       
หนูขาวเล็กโดยใช้หนูขาวที่ได้รับสารนิโคตินติดต่อกันเป็นเวลา  14 วัน จนมีอาการติดสารนิโคติน 
การศึกษาการแสดงออกทางพฤติกรรมของหนูขาวเล็ก โดยเปรียบเทียบหนูขาวกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
จากหญ้าดอกขาวกับกลุ่มที่ได้รับสาร mecamylamine และเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ าเกลือเพียง
อย่างเดียวซึ่งป็นตัวแทนของหนูที่ขาดนิโคตินพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในการแสดง
อาการต่างๆ ของหนูขาวเล็กที่ได้รับสารสกัดจากหญ้าดอกขาวเมื่อเทียบกับหนูขาวเล็กกลุ่มควบคุม
และกลุ่มที่ขาดนิโคติน อย่างไรก็ตามพบว่าอาการบางอย่างเช่น การยกขาหน้าและอาการวิ่งเพ่นพ่าน
ของกลุ่มศึกษามีแนวโน้มลดลงแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ของสารสกัดจาก         
หญ้าดอกขาว ในการลดการแสดงอาการบางอาการของ การขาดสารนิโคติน ซึ่งการลดอาการดังกล่าว
สัมพันธ์กับการลดการเคลื่อนไหวของสัตว์ทดลอง จึงเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งของการลดอาการขาด
นิโคตินในหนูขาวอาจมาจากฤทธิ์ท าให้สงบลงของหญ้าดอกขาว 
 
พัทธชัย ปิ่นนาค และคณะ [41] ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของสารสกัดจากหญ้าดอกขาวต่อ α7 
nicotinic receptor และ M5 muscarinic receptor โดยตรง โดยศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากหญ้าดอกขาว 
โดยเน้นที่ปริมาณแสดงของ nicotinic receptor และ muscarinic receptor ในเนื้อสมองหนูขาวเล็กใน
ภาวะถอนยาโดยใช้หนูขาวที่ได้รับ สารนิโคตินติดต่อกันเป็นเวลา 14 วัน จนมีอาการติดสารนิโคติน
ซึ่งแสดงโดยปริมาณแสดงออกของ α7 nicotinic receptor และ M5 muscarinic receptor ในสมองหนู
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ กลุ่มควบคุมวัดโดยวิธีการ immunoblotting พบว่าสารสกัดจากหญ้าดอกขาวมี
แนวโน้มที่จะลดปริมาณแสดงออกของ α7 nicotinic receptor และ M5 muscarinic receptor ได้ใน
ลักษณะ dose-dependent response ซึ่งในงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ใช้สารสกัดจากหญ้าดอกขาวโดยใช้      
เมทานอลเป็นตัวท าละลายและท าการสกัดโดยวิธีซอกห์เลต อย่างไรก็ตามทางผู้วิจัยไม่ได้ท าการศึกษา
และระบุชนิดของสารออกฤทธิ์ในสารสกัดซึ่งส่งผลต่อตัวรับทั้งสองแต่อย่างใด  
 
มุกดา  ไชยมโน  [42] ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มร่วมกับการดื่มชา               
หญ้าดอกขาวต่อการสูบบุหร่ีของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้อาสาสมัครจากบริษัท           
ศิริวัฒนาอินเตอร์พร้ินท์ จ านวน 16 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน คือ กลุ่มทดลองที่ 1 ให้ได้รับ
การให้ค าปรึกษาร่วมกับการดื่มชาหญ้าดอกขาว โดยได้รับการให้ค าปรึกษา สัปดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 
1.30 ชั่วโมง และให้เร่ิมดื่มชา หญ้าดอกขาวในวันแรกของการให้ค าปรึกษาวันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร
เป็นเวลา 15 วัน กลุ่มทดลองที่ 2 ให้ได้รับการดื่มชาหญ้าดอกขาว วันละ 3 คร้ัง หลังอาหารเป็นเวลา   
15 วัน ท าการทดสอบในระยะก่อน การทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลการทดลอง 
วัดการสูบบุหร่ีโดยการเจาะเลือดหาระดับสารไธโอไซยาเนตในเลือด ผลการวิจัยพบว่า คนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม มีการสูบบุหร่ีในระยะหลังการทดลองต่ ากว่าระยะก่อนการทดลอง
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อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และในระยะติดตามผลคนงานทั้งสองกลุ่มมีการสูบบุหร่ีต่ ากว่า
ระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบการสูบบุหร่ีทั้ง 2 วิธี 
พบว่า คนงานทั้ง 2 กลุ่มมีการสูบบุหร่ีในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน 
 
สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ [43] ท าการสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟ จากนั้นน าหญ้าดอกขาวซึ่งมี
ฤทธิ์ลดอาการอยากสูบบุหร่ีมาเป็นส่วนผสม จากนั้นน าไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟถุง ส าหรับ 
ผู้ที่ต้องการเลิกหรือลดบุหร่ี ท าการทดสอบประสิทธิภาพช่วยอดบุหร่ีในอาสาสมัครที่ติดบุหร่ีจ านวน 
20 คน เร่ิมจาก การให้ท าแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับการติดบุหร่ีจากจ านวนมวนที่สูบต่อวัน 
จากนั้นจึงให้อาสาสมัครด่ืมผลิตภัณฑ์กาแฟหญ้าดอกขาววันละ 4 คร้ัง ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน แล้ว
ท าการติดตามผล ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครติดบุหร่ีน้อยลง จากการประเมินด้วย  Fagerstrom test 
โดยคะแนนเร่ิมต้น 6.35±1.14 ลดลงเป็น 5.10±1.97 และ 3.35±2.32 หลังดื่มกาแฟเป็นเวลา 1 และ 2 
เดือนตามล าดับ ทั้งนี้อาสาสมัครมีความพึงพอใจในกลิ่นและรสชาติของผลิตภัณฑ์กาแฟหญ้าดอกขาว
เช่นเดียวกับกาแฟทั่วไป 
 
วัฒนะ พันธุ์ม่วง [44] ได้ปรับปรุงน้ าสกัดจากหญ้าดอกขาว แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลูกกวาดแบบนุ่ม  
(soft candies) ปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากผู้บริโภคและสะดวกต่อการพกพา ง่ายต่อการบริโภค โดยน า
น้ าสกัดจากหญ้าดอกขาวผสมกับน้ าตาลกลูโคสไซรัป  นมข้นหวานเลซิทิน เนยและไขมัน ปรุงแต่ง
รสชาติ 3 แบบ คือ รสธรรมชาติดั้งเดิม รสนมมินต์และรสชามะนาว ผลิตเป็นลูกกวาดชนิดนุ่มแบบ 
open pan ที่อุณหภูมิ  125 - 130 องศาเซลเซียส ห่อแผ่นพลาสติกอ่อน ผู้วิจัยได้ทดลองให้น้ าสกัด     
หญ้าดอกขาว 3 ความเข้มข้น คือ 16% ส าหรับลูกอมชนิดอม 5 เม็ด ต่อวัน 32 % ส าหรับลูกอมชนิดอม        
3 แบบคือ รสธรรมชาติ รสมินต์และรสชามะนาวตามล าดับ น าลูกกวาดทั้ง 9 แบบมาประเมินผล
รสชาติและความเข้มข้นโดยให้ผู้เข้ารับบริการคลินิกอดบุหร่ี 54 คน ที่โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ทดลองบริโภคและให้คะแนนโดยวิธี Hedonic scoring test พบว่า ความชอบโดยรวมสูงสุด คือ 
ลูกกวาดชนิดรสนมมินต์ชนิดรับประทาน  3 เม็ดต่อวัน อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ดังนั้นลูกกวาด       
อดบุหร่ีหญ้าดอกขาวแบบนุ่มรสนมมินต์ ชนิดรับประทาน 3 เม็ดต่อวัน จึงเป็นตัวเลือกใช้ในคลินิก 
อดบุหร่ีเพื่อประเมินประสิทธิผลการลดความอยากบุหร่ีต่อไป 
 
นรุเนตร บุญเลิศ และคณะ [45] ได้พัฒนาต ารับหมากฝร่ังที่ประกอบด้วยสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อ
ช่วยอดบุหร่ี สารสกัดหญ้าดอกขาวเตรียมโดยการรีฟลักซ์ผงสมุนไพรแห้งในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียสจากนั้นท าให้แห้งโดยการท าแห้งเยือกแข็ง (Freeze drying) สารสกัดที่ได้มีสีน้ าตาลเข้ม 
มีลักษณะข้นหนืด ปริมาณสารสกัดเทียบกับผงแห้งเท่ากับ 22.12 % โดยน้ าหนัก ส าหรับส่วนประกอบ
ที่ใช้ในต ารับหมากฝร่ังได้แก่ สารสกัดหญ้าดอกขาว (ตัวยาส าคัญ)  ยาพื้นหมากฝร่ัง  (Gum base)       
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สารแต่งรสหวาน (โซเดียมซัคคาริน อะซีซัลเฟมโปแตสเซียม เเมนนิทอล) สารเพิ่มความอ่อนนุ่ม 
(ซอร์บิทัล ไกลเซอรีน) สารแต่งกลิ่นและรส (เมนทอลและกรดซิตริก  ตามล าดับ) และสารแต่งสี  
หมากฝร่ังมีน้ าหนัก 7.337 – 7.409 กรัมต่อแผ่น มีสารสกัดปริมาณ 0.880 กรัมต่อแผ่น (ประมาณ 12 % 
โดยน้ าหนัก) การทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบหมากฝร่ัง  
สีเขียว กลิ่นเปเปอร์มินต์ รสหวานเย็น 
 
ดลรวี ลีลารุ่งระยับ [46] ท าการศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ในใบ ดอกและก้านของสมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยเปรียบเทียบสารองค์ประกอบต่างๆ ระหว่าง
สมุนไพรหญ้าดอกขาวในรูปแบบชงชาและแบบเคี่ยว พบว่าแบบเคี่ยวมีปริมาณฟีนอล คาเตชิน        
ไอโซฟลาโวน ไนไตรท์ ไนเตรตและนิโคตินมากกว่าแบบชงชา และเมื่อศึกษาแยกส่วนพบว่า        
สารสกัดจากใบในรูปแบบเคี่ยว จะมีปริมาณฟีนอล คาเตชินและไอโซฟลาโวน มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ก้านและดอก ปริมาณนิโคตินในใบมีมากที่สุด รองลงมาคือดอก แต่ไม่พบในก้าน และยังพบว่าในใบ
มีไนไตรท์ ไนเตรตมากที่สุดรองลงมาคือก้าน แต่ไม่พบในดอก นอกจากนี้แล้วในสารสกัด               
หญ้าดอกขาวไม่พบปริมาณคาเฟอีนใดๆ 
 
Misra และคณะ [12] ท าการศึกษาการแยกสารไทรเทอร์ปีนจากรากของหญ้าดอกขาว โดยท าการสกัด
ด้วยการกลั่นแบบลดความดัน ใช้ปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นตัวท าละลายได้สารสกัดสีน้ าตาลด า จากนั้น
น ามาแยกด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ซิลิกาเจลเป็นตัวดูดซับ ส่วนตัวชะคอลัมน์เป็น  ปิโตร
และปิโตรเบนซีน (9 : 1, 1 : 1, 1 : 3) พบว่า สารที่สามารถแยกได้คือ ไทรเทอร์ปีน ( -amyrin acetate, 

  -amyrin acetate,   -acetoxyurs-13(18)-ene,  -amyrin acetate,  -amyrin,  -amyrin) 
 
Misra และคณะ [13] ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกและโครงสร้างของเพนตะไซคลิคไทรเทอร์     
ปีนอยด์ตัวใหม่จากรากหญ้าดอกขาวโดยสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์และสกัดซ้ าด้วยเอทานอล น ามา
แยกด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟีโดยใช้ซิลิกาเจลเป็นตัวดูดซับและตัวชะคอลัมน์เป็นเบนซีนและ
สารละลายผสมเบนซีนและเอทิลอะซีเตต (9 : 1) พบว่า ได้สาร Unsaturated pentacyclic triterpenoid, 
Campesterol,  -spinasterol 
 
Latha และคณะ [18] ได้ศึกษาผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อโรคข้ออักเสบ โดยน าหญ้าดอกขาว
(ดอก) 100 กรัม มาท าการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตและใช้เอทานอลเป็นตัวท าละลาย (3 x 200 มิลลิลิตร) 
สกัดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง น าสารสกัดที่ได้ไปทดสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น เพื่อทดสอบสารในกลุ่ม 
อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาปอนนิน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ฟีนอล เสตียรอยด์และแทนนิน จากนั้น
ผสมสารสกัดหญ้าดอกขาวกับกัมอะเคเชีย (Gum acacia) ให้มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 25 - 200 
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มิลลิกรัม/กิโลกรัม น าไปทดลองในหนู 4 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มข้ออักเสบ กลุ่มควบคุมที่ได้รับยา
เป็นเวลา 8 วัน และกลุ่มข้ออักเสบที่ได้รับสารสกัดหญ้าดอกขาวในวันที่ 11 - 18 จากการทดลองพบว่า
กลุ่มข้ออักเสบที่ได้รับสารสกัดหญ้าดอกขาว มีการเพิ่มขึ้นของ อะมิโนทรานเฟอเรส  อัลคาไลน์ 
ฟอสเฟต และ cathepsin-D ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยา จึงสรุปได้ว่าสารสกัดจาก         
หญ้าดอกขาวสามารถช่วยลดอาการอักเสบได้ 
 
Gupta และคณะ [21] ท าการศึกษาสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดหญ้าดอกขาว ซึ่งการสกัด
ใช้ตัวท าละลายคือ ปิโตรเลียมอีเทอร์ เบนซิน คลอโรฟอร์มและเมทานอล สารสกัดทุกตัวให้ผลบวก
จากการทดสอบว่าพบสารฟลาโวนอยด์และแทนนิน เมื่อน าสารทั้งหมดไปทดสอบฤทธิ์  การต้านเชื้อ
แบคทีเรีย Bacillus subtilis และ Pseudomonas aeruginosa พบว่า สารสกัดจากเบนซินมีฤทธิ์ต้านเชื้อ
แบคทีเรียในขณะที่สารสกัดชนิดอ่ืนไม่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
 
Iwalewa และคณะ [23] ศึกษาสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ออกฤทธิ์แก้ปวด แก้ไข้ แก้อักเสบ  โดยใช้       
ตัวท าละลายคือ เมทานอล คลอโรฟอร์ม และปิโตรเลียมอีเทอร์ ท าการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตเป็นเวลา 
6 ชั่วโมง ได้เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่ได้เท่ากับ  6.26 %, 7.37 % และ 6.21 % ตามล าดับ แล้วเหนี่ยวน าหนู
ให้เกิดอาการชักดิ้นชักงอ โรคบวมน้ าและเป็นไข้ เพื่อท าการประเมินฤทธิ์แก้ปวด ต้านการอักเสบ 
และลดไข้ ตามล าดับ พบว่า น้ าหนักอุ้งเท้าและไข้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มควบคุม จากผลการวิจัยระบุว่าสารสกัดสามารถลดอาการปวด ลดไข้และต้านการอักเสบได้      
ซึ่งสามารถช่วยในการรักษาโรคมาลาเรีย 
 
Adikay และคณะ [26] ศึกษาผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการป้องกันและรักษาบาดแผลที่ไต โดย
ใช้สารสกัดหญ้าดอกขาวจากตัวท าละลายคือ อีเทอร์ เอทิลอะซิเตตและแอลกอฮอล์ ซึ่งสัตว์ทดลองจะ
ใช้หนูเพศผู้ที่ได้รับเคมีบ าบัดปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับการศึกษาผลของการป้องกัน 
สัตว์ทดลองแต่ละกลุ่มจะได้รับสารสกัดหญ้าดอกขาวปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งสามชนิด
เป็นเวลา 10 วัน ตามด้วยการฉีดเคมีบ าบัด  1 คร้ัง ส่วนการศึกษาผลของการรักษาจะให้สารสกัดหญ้า
ดอกขาวเป็นเวลา 6 วัน หลังจากหนูได้ถูกท าให้เป็นพิษที่ไต ซึ่งประสิทธิภาพของสารสกัดทั้งสาม
ชนิดจะวัดจาก ยูเรียไนโตรเจนในเลือด  (BUN) เซร่ัมในเลือด  (Serum Creatinine, SC) STP ปริมาณ
ปัสสาวะ  renal malonaldehyde โปรตีนในปัสสาวะ  น้ าหนักตัวและอัตราการชะล้างครีอะตินีน 

(Creatinine leaching) จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากแอลกอฮอล์แสดงฤทธิ์การรักษาไตที่โดดเด่น
คือ BUN 57 %, SC 70 % มากกว่าอีเทอร์ (BUN 49 %, SC 40 %) และเอทิลแอซีเทต (BUN 22 %, SC 
18.18 %) 
 



แผนผังการด าเนินงานวิจัย 
 

เตรียมหญ้าดอกขาว 
 

สกัดด้วยวิธีซอกห์เลตโดยใช้ตัวท าละลายคือ น  า เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต  
ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์ 

 
น าสารที่สกัดได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเบื องต้นด้วยวิธีพฤกษเคมีเบื องต้น 

 
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในสารสกัดหญ้าดอกขาวจากตัวท าละลายแต่ละชนิดด้วยเคร่ือง HPLC 

 
วิเคราะห์หาองค์ประกอบสารต่างๆ ในสารสกัดหญ้าดอกขาว  

จากตัวท าละลายแต่ละชนิดด้วยเคร่ือง GC-MS 
 

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
ด้วยวิธีการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและคลื่นไมโครเวฟ 

 
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในสารสกัดหญ้าดอกขาวจากสารสกัดที่ได้จาก 
การกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคและคลื่นไมโครเวฟด้วยเคร่ือง HPLC 

 
สกัดหญ้าดอกขาวตามกลุ่มสารออกฤทธิ์ (partition extraction) 

(อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ ซาปอนนิน แอนทราควิโนน แทนนิน ฟีนอล  
และแอนทราควิโนนอะไกลโคน) 

 
ศึกษาการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้จากวิธีซอกห์เลตและพาร์ทิชัน 

ต่อการจับของ [3H]Nicotine กับ Nicotinic receptors 
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บทที่ 3 วิธีการทดลอง 
 
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

1.  เคร่ืองสกัดซอกห์เลต (Soxhlet extraction) 
2.  เคร่ืองระเหยลดความดันแบบสุญญากาศ (Vacuum rotary evaporator) 
3.  เคร่ืองวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวแบบสมรรถนะสูง  
 (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) ยี่ห้อ Water รุ่น 600-486-717 
4.  เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทเมทรี (Gas Chromatography-Mass Spectrometry,  
 GC-MS) ยี่ห้อ Agilent Technologies 7890A GC System CTC CombiPAL 
5. ตู้อบ (Hot air oven) 
6. เคร่ืองบดแยกหมุนเหวี่ยง (Centrifugal mill) 
7. ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum pump) 
8. เคร่ืองชั่งละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง (Digital scale) 
9. ตู้บ่มเชื อ (Incubator) 
10. เคร่ืองไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction) 
11.  เคร่ืองอัลตราโซนิค (Ultrasonic bath) 
12. เคร่ืองผสมสารละลาย (Vortex mixer) 
13. เคร่ืองหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
14. เคร่ืองผสมสาร (Homogenizer) 
15. เคร่ืองวัดกัมมันตภาพรังสี (Liquid scintillation analyzer) 
16. ชุดเคร่ืองแก้ว 
 

3.2 วัสดุและสารเคมี 

1. หญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea Less.)  
(เก็บในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 ที่จังหวัดเชียงใหม่) 

2. สารมาตรฐานนิโคติน ((-)-Nicotine PESTANAL® (98.7%),  Sigma-Aldrich) 
3. เอทานอล  
4. น  ากลั่น 
5. ปิโตรเลียมอีเทอร์  
6. คลอโรฟอร์ม  
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7. เอทิลแอซเีทต  
8. ไดคลอโรมีเทน 
9. อะซิโตไนไตรล์ 
10. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 
11. กรดซัลฟูริกเข้มข้น 
12. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
13. โซเดียมไบคาร์บอเนต  
14. เมอร์คิวริกคลอไรด์  
15. โปแตสเซียมไอโอไดด์ 
16. คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต 
17. โซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต 
18. โมโนโซเดียมซิเทต 
19. เฟอร์ริกคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต 
20. ผงเจลาติน 
21. บิวทานอล 
22. สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 
23. ไดเอทิลอีเทอร์ 
24. อะซิโตน 
25. เลตแอซีเทต 
26. สารละลายโบรมีน 
27. โซเดียมคาร์บอเนต 
28. สมองหนูขาวใหญ่ปกติที่ไม่มีพยาธิสภาพของโรคสมองจ านวน 1 ตัว 
29. ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 
30. เอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกเอซิด 
31. [3H]Nicotine (PerkinElmer, Inc. Massachusetts, USA) 
32. Carbachol 
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3.3 วิธีการทดลอง 

3.3.1 การเตรียมผงหญ้าดอกขาว 

1. น าหญ้าดอกขาวมาบดให้เป็นผงด้วยเคร่ืองบดแยกหมุนเหวี่ยงที่ มีตะแกรงคัดขนาด           
0.5 มิลลิเมตร 

2.  น าไปอบในตู้อบที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส โดยท าการชั่งน  าหนักหญ้าดอกขาวก่อนเข้า
ท าการอบ และระหว่างอบทุกๆ 1 ชั่วโมง จนกว่าน  าหนักของหญ้าดอกขาวจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

3.  เก็บหญ้าดอกขาวแห้งในตู้ดูดความชื น 
 

3.3.2 การศึกษาผลของตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 

1.  ใส่ผงหญ้าดอกขาวจ านวน 10 กรัม ลงในกรวยกระดาษ (Thimble) 
2.  ท าการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลต โดยเติมตัวท าละลายคือ น  ากลั่น 200 มิลลิลิตร ลงในขวดก้นกลม

โดยใช้เวลาสกัด 8 ชั่วโมง และควบคุมอุณหภูมิของเคร่ืองให้ความร้อนอย่างสม่ าเสมอ  
3.  น าสารสกัดที่ได้ไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเคร่ืองระเหยลดความดันแบบสุญญากาศ 
4.  ชั่งน  าหนักสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 

 
 

5.  ท าซ  าตั งแต่ข้อ 3.3.2.1 โดยเปลี่ยนตัวท าละลายเป็น เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต 
ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์  

6.  วิเคราะห์หาสารส าคัญเบื องต้นด้วยวิธีพฤกษเคมีเบื องต้น  
7.  วิ เคราะห์ปริมาณนิโคตินและสารประกอบชีวภาพในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC               

และ GC-MS 
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3.3.3 การทดสอบองค์ประกอบด้วยวิธีพฤกษเคมีเบ้ืองต้น 

3.3.3.1 การทดสอบอัลคาลอยด์ท่ัวไป [35] 
1. เตรียม Mayer reagent โดยละลายเมอร์คิวริกคลอไรด์ปริมาณ 1.358 กรัม และโปแตสเซียม  

คลอไรด์ 5 กรัม ในน  า 100 มิลลิลิตร 
2. เตรียม Wagner reagent โดยละลายไอโอดีน 2 กรัม และโปแตสเซียมคลอไรด์ 6 กรัม ใน

น  า 100 มิลลิลิตร 
3. น าสารสกัดหญ้าดอกขาว 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง แล้วหยดน  ายาทดสอบลง  3 - 4 หยด 

สังเกตสีและปริมาณตะกอนที่เกิดขึ น  Wagner reagent จะให้ตะกอนสีน  าตาลแดงและ 
Mayer reagent จะให้ตะกอนสีขาว 

 
3.3.3.2 การทดสอบฟลาโวนอยด์ [18] 

1. เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 0.1 โมลาร์ โดยปิเปต 36 % กรดไฮโดรคลอริก 
เข้มข้นปริมาตร  0.85 มิลลิลิตร ละลายในน  า  100 มิลลิลิตร น าสารสกัดหญ้าดอกขาว            
1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง แล้วหยดน  ายาทดสอบลง  3 - 4 หยด สังเกตสีและปริมาณ
ตะกอนที่เกิดขึ นถ้ามีฟลาโวนอยด์จะได้สารละลายขุ่น 

2. ทดสอบซ  าด้วย  Shinoda test [47] โดยน าสารสกัดหญ้าดอกขาว  0.5 กรัม  ละลายใน
ปิโตรเลียมอีเทอร์  4 มิลลิลิตร กรองแล้วเอาส่วนกากละลายในเอทานอล  8 มิลลิลิตร          
น าลวดแมกนีเซียมมาใส่ในหลอดทดลอง  3 - 4 ชิ น แล้วค่อยหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 
3 หยด สังเกตฟองที่เกิด ทิ งไว้ให้ละลายจนหมด จากนั น เติมน  า 1 มิลลิลิตร และ เอทานอล 
1 มิลลิลิตร สังเกตสีในชั นของเอทานอลจะให้สีเหลือง ส้ม แดง ม่วงแดง 

 
3.3.3.3 การทดสอบซาปอนนิน [35] 

1. น าสารสกัดหญ้าดอกขาว 0.5 กรัม และน  าร้อน 10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง ตั งทิ งไว้
ให้เย็น เขย่าแรงๆ 10 วินาที แล้วน ามากรอง 

2. น าสารละลายที่กรองได้มา 1 มิลลิลิตร เจือจางเป็น 10 มิลลิลิตร เขย่าแรงๆ สังเกตฟองที่
เกิดขึ น ถ้าไม่ปรากฏฟองแสดงว่าไม่มีซาปอนนิน แต่ถ้ามีฟองสูง 1 - 10 เซนติเมตร และ
คงทนนาน 10 นาที ให้หยดกรดไฮโดรคลอริก 2 นอร์มัล 1 - 2 หยด ถ้าฟองยังคงอยู่แสดง
ว่ามีซาปอนนิน 
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3.3.3.4 การทดสอบสเตียรอยด์ [18] 
1. เตรียม Salkowski reagent โดยปิเปตกรดซัลฟูริกเข้มข้นปริมาตร 60 มิลลิลิตร ใส่ในน  า              

100 มิลลิลิตร เติม สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ 0.5 โมลาร ์ปริมาตร 3 มิลลิลิตร 
2. น าสารสกัดหญ้าดอกขาว 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง แล้วหยดน  ายาทดสอบลง 3 - 4 

หยด สังเกตสี และปริมาณตะกอนที่เกิดขึ นถ้ามีสเตียรอยด์จะได้ตะกอนสีขาว และเมื่อ
หยดกรดซัลฟูริกเข้มข้นตามลงไปจะได้ตะกอนสีแดง 

 
3.3.3.5 การตรวจสอบแทนนินและฟีนอล [35] 

1. ทดสอบด้วย 1 % เจลาติน โดยชั่งเจลาติน 1 กรัม ละลายในน  า 100 มิลลิลิตร หยดสารละลาย
เจลาติน 3 - 4 หยด ในสารสกัดหญ้าดอกขาว จะได้ตะกอนสีขาว 

2. ทดสอบด้วยสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์  0.5 โมลาร์ เตรียมสารละลายโดยปิเปต                  
กรดซัลฟูริกเข้มข้นปริมาตร 10 มิลลิลิตร ละลายในน  า 80 มิลลิลิตร ชั่งเฟอร์ริกคลอไรด์   
เฮกซะไฮเดรต 13.52 กรัม ใส่ในสารละลายข้างต้น และปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 
แล้วหยด  0.5 โมลาร์ สารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์  3 - 4 หยดในสารสกัดหญ้าดอกขาว        
จะไดต้ะกอนสีเขียวด า หรือน  าเงินด า 

3. ทดสอบด้วยสารละลายโบรมีน โดยหยดโบรมีนในสารสกัดหญ้าดอกขาว  1 - 2 หยด        
จะได้ตะกอนสีขาวเหลือง 

 
3.3.3.6 การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรต [18] 

1. ทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกซ์ โดยชั่งโมโนโซเดียมซิเตรต   17.3 กรัม  และโซเดียม
คาร์บอเนต 10 กรัม ละลายในน  า 80 มิลลิลิตร ชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรต  1.73 
กรัม ละลายในน  า 10 มิลลิลิตร ผสมสารละลายที่เตรียมได้ และปรับปริมาตรเป็น 100 
มิลลิลิตร จะได้สารละลายเบเนดิกซ์ น าไปหยดในสารสกัดหญ้าดอกขาว 3 - 4 หยด จะได้
ตะกอนสีแดงอิฐ 

2. ทดสอบด้วยสารละลาย Fehling reagent โดยละลายคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรตปริมาณ 
3.466 กรัม ในน  า 50 มิลลิลิตร ชั่งโซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต 17.3 กรัม และสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 กรัม ละลายในน  า 50 มิลลิลิตร ผสมสารละลายที่เตรียมได้ทั งสอง
ในอัตราส่วนที่เท่าๆ กัน จากนั นน าสารละลายที่ไปหยดในสารสกัดหญ้าดอกขาว 3 - 4 หยด
จะได้ตะกอนสีแดงอิฐ 
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3.3.3.7 การตรวจสอบโปรตีน [18] 
1. เตรียมสารละลายไบยูเรต โดยชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดร 0.15 กรัม และโซเดียม

โปแตสเซียมทาร์เทรต 0.6 กรัม ละลายในน  า 50 มิลลิลิตร เติม 10 % สารละลายโซเดียม       
ไฮดรอกไซด์ ปริมาตร 30 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร 

2. น าสารสกัดหญ้าดอกขาว 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง แล้วหยดน  ายาทดสอบลง  3 - 4 หยด 
สังเกตสี และปริมาณตะกอนที่เกิดขึ นถ้ามีโปรตีนจะเกิดสีม่วงด า หรือน  าเงินเข้ม 

 

3.3.4 การสร้างกราฟมาตรฐาน 
การสร้างกราฟมาตรฐาน (Standard curve) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณนิโคตินจากสารสกัด 
หญ้าดอกขาวโดยใช้เทคนิค HPLC 

1. น าสารมาตรฐานนิโคติน 0.25 กรัม ใส่ในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร
ด้วยน  ากลั่น 

2. ปิเปตสารละลายมาตรฐานนิโคตินปริมาตร 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 มิลลิลิตร ใส่ขวด             
วัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร 

3. ปรับปริมาตรด้วยน  ากลั่นจะได้สารละลายมาตรฐานนิโคตินความเข้มข้น 250, 500, 750, 
1,000 และ 1,250 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 

4. น าสารละลายมาตรฐานนิโคตินไปวิเคราะห์หาปริมาณด้วยเคร่ือง HPLC 
5. น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน 

 

3.3.5 การวิเคราะห์หาปริมาณนิโคติน โดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวแบบ
สมรรถนะสูง 

1. เตรียมสารสกัดตัวอย่าง โดยชั่งตัวอย่างประมาณ 0.1 กรัม ใส่ในขวดวัดปริมาตร 3 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรด้วยตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัด 

2. กรองสารสกัดด้วยไมโครฟิลเตอร์ขนาด 0.45 ไมครอน เก็บในขวดสีชา 
3. ใช้ไมโครซีรินจ์  (Micro syringe) ขนาด  100 ไมโครลิตร  ดูดสารสกัดตัวอย่างปริมาตร           

20 ไมโครลิตร ฉีดเข้าเคร่ือง HPLC โดยสภาวะของเคร่ืองมีดังนี  
- คอลัมน์ : HiQ Sill C18 (250 มิลลิเมตร × 4.6 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ไมโครเมตร) 

Kya tech, Japan 
  - ตัวตรวจวัด : UV-Visible detector ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร 
  - เฟสเคลื่อนที่ : อะซิโตไนไตรล์ ต่อ 0.1 โมลาร ์แอมโมเนียในน  า 
  - อัตราส่วนของเฟสเคลื่อนที่ : 40 : 60 โดยปริมาตร 
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  - อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ : 1 มิลลิลิตรต่อนาที 
  - ปริมาตรสารตัวอย่างที่ฉีด : 20 ไมโครลิตร 

4. เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับกราฟมาตรฐานของสารละลายนิโคติน 
 

3.3.6 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหญ้าดอกขาวด้วยเครื่อง GC-MS 
1. น าสารที่สกัดได้จากข้อ 3.3.2 ไปวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง GC-MSโดยสภาวะของเคร่ืองมีดังนี  

  -  คอลัมน์ : DB5 (30 เมตร x 250 ไมโครเมตร x 0.25 ไมโครเมตร) 
- โปรแกรมอุณหภูมิ : 120 องศาเซลเซียส (2 นาที) - 240 องศาเซลเซียส  
ที่อัตรา 6 องศาเซลเซียส/นาที 

- อุณหภูมสิ่วนที่ฉีดสารตัวอย่าง : 250 องศาเซลเซียส 
- อุณหภูมิคอลัมน์ : 280 องศาเซลเซียส 
- ระบบใส่สาร : Headspace Splitless by Fiber โดยบ่มสารที่ 70 องศาเซลเซียส            เป็น
เวลา 10 นาที 

- Split ratio : 1:100 
- ปริมาตรสารตัวอย่างที่ฉีด : 36 ไมโครลิตร 
- แก๊สพา : ฮีเลียม 

2. เปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้กับสเปกตรัมของสารมาตรฐานที่มีบันทึกอยู่ 
 

3.3.7 การสกัดสารตามประเภทกลุ่มสาร 

3.3.7.1 การสกัดอัลคาลอยด์หยาบ [48] 
1. หญ้าดอกขาว 10 กรัม น ามาขจัดไขมันออกด้วยเฮกเซน 200 มิลลิลิตร  
2. เติม 0.5 โมลาร ์กรดซัลฟูริกปริมาตร 200 มิลลิลิตร เขย่าทิ งไว้ 1 ชั่วโมง แยกชั นกรดน ามา

ปรับให้เป็นเบส (pH = 10) ด้วยสารละลายแอมโมเนียม  
3. สกัดต่อด้วยไดคลอโรมีเทน 300 มิลลิลิตร ซอกห์เลตเป็นเวลา 6 ชั่วโมง แยกเอาชั น          

ออร์แกนิกออกไป ระเหยตัวท าละลายออกจะได้สารสกัดอัลคาลอยด์หยาบ 
 
3.3.7.2 การสกัดไกลโคไซด์หยาบ [34] 

1. หญ้าดอกขาว 10 กรัม น าไปซอกห์เลตด้วยเอทานอล 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง  
2. เติมสารละลายเลตแอซีเทต น าไปเหวี่ยงแยกตะกอน เก็บสารละลายใสเหนือตะกอน ใช้             

กรดซัลฟูริกก าจัดเลตแอซีเทตที่มากเกินพอ กรองตะกอนทิ ง  
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3. น าสารละลายที่ได้จากการกรองไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารที่ได้โดยคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ 

 
3.3.7.3 การสกัดฟลาโวนอยด์หยาบ [49] 

1. หญ้าดอกขาว 10 กรัม ซอกห์เลตด้วยเอทานอล 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง  
2. ระเหยตัวท าละลายออก น ามาสกัดต่อด้วยไดเอทิลอีเทอร์ : น  า (1 : 1, 2 x100 มิลลิลิตร) 

เก็บชั นน  ามาสกัดต่อด้วยนอร์มัลบิวทานอล (2 x 100 มิลลิลิตร) เก็บชั นบิวทานอลสกัดต่อ
ด้วย 1 % สารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (2 x 100 มิลลิลิตร) น าชั นสารละลายโปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด์ สกัดต่อด้วย 2% กรดไฮโดรคลอริค : บิวทานอล (1 : 1, 2 x 100 มิลลิลิตร)  

3. น าชั นบิวทานอลที่ได้ไประเหยตัวท าละลายออกชั่งน  าหนักสารที่ได้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่ได้ 

 
3.3.7.4 การสกัดซาปอนนินหยาบ [49] 

1. หญ้าดอกขาว 10 กรัม ซอกห์เลตด้วยเอทานอล 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 8 ชั่วโมง  
2. ระเหยตัวท าละลายออก สกัดต่อด้วยไดเอทิลอีเทอร์ : น  า (1 : 1, 2 x100 มิลลิลิตร) เก็บชั น

น  ามาสกัดต่อด้วยนอร์มัลบิวทานอล (2 x 100 มิลลิลิตร) เก็บชั นบิวทานอลสกัดต่อด้วย     
1 % โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ (2 x 100 มิลลิลิตร)  

3. เก็บชั นบิวทานอลไประเหยตัวท าละลายออกชั่งน  าหนักสารที่ได้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่ได้ 

 
3.3.7.5 การสกัดแอนทราควิโนนหยาบ [50] 

1. หญ้าดอกขาว 10 กรัม ซอกห์เลตด้วยน  า 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  
2. ระเหยตัวท าละลายออกครึ่งนึง แล้วน ามาปรับให้ pH = 4 ด้วย 2 โมลาร์ กรดไฮโดรคลอริก 
3. สกัดต่อด้วยคลอโรฟอร์ม (2 x 100 มิลลิลิตร) เก็บชั นคลอโรฟอร์มไว้ (ได้แอนทราควิโนน       

อะไกลโคน) น าชั นน  ามาเติม 0.1 กรัม โซเดียมไบคาร์บอเนต หมุนเหวี่ยงแยกตะกอนที่ 
4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที น าชั นของเหลวที่ได้ไประเหยตัวท าละลายออกจะได้
สารสกัดแอนทราควิโนน ไกลโคไซด ์ชั่งน  าหนักสารที่ได้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตที่ได้ 

 
3.3.7.6 การสกัดฟีนอลหยาบ [51] 

1. ผงหญ้าดอกขาว  10 กรัม  เติมตัวท าละลายผสมอะซิโตนและน  า  (75 : 25) ปริมาตร 110 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วยเคร่ืองผสมสารละลายทุกๆ 10 นาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้ว
น ามาเหวี่ยงแยกตะกอนต่ออีก 10 นาที เก็บของเหลวใสเหนือตะกอนไว้  
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2. น ากากที่เหลือมาท าเติมตัวละลายผสมท าซ  า 2 รอบ เก็บของเหลวใสเหนือตะกอนที่ได้ทั ง     
3 ครั ง มารวมกันแล้วน าไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารที่ได้โดยคิดเป็น
เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตที่ได้ 

 
3.3.7.7 การสกัดแทนนินหยาบ [52] 

1. ผงหญ้าดอกขาว 10 กรัม น ามาแช่ในน  าปราศจากไอออนปริมาตร 200 มิลลิลิตร ทิ งไว้ 12 
ชั่วโมง 

2. น ามาต้มเป็นเวลา 10 นาที กรองเอาของเหลวไประเหยตัวท าละลายออก  ชั่งน  าหนักสารที่
ได้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ 

 

3.3.8 การศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 

3.3.8.1 การศึกษาผลของเวลาท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยวิธีซอกห์เลต 
1. ใส่ผงหญ้าดอกขาวจ านวน 10 กรัม ลงในกรวยกระดาษ เติมตัวท าละลายที่ได้จากข้อ 3.3.2 

ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงในขวดก้นกลม ท าการสกัดที่เวลา 4, 6, 8, 10 และ 12 ชั่วโมง 
2. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารที่ได้ และวิเคราะห์ปริมาณ

นิโคตินในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC 
 

3.3.8.2 การศึกษาผลของตัวท าละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วย       
คลื่นอัลตราโซนิค 

1. ชั่งผงหญ้าดอกขาวจ านวน 2 กรัม เติมตัวท าละลายคือ น  ากลั่น 40 มิลลิลิตร ลงในขวด     
รูปชมพู่ ท าการสกัดที่เวลา 40 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  

2. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ท าซ  าโดยเปลี่ยนตัวท าละลายเป็น เอทานอล           
อะซิโตไนไตล์ เอทิลอะซีเตต ไดคลอมีเทนและปิโตรเลียมอีเทอร์  

3. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้ และ
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC 

 
3.3.8.3 การศึกษาผลของเวลาท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 

1. ชั่งผงหญ้าดอกขาวจ านวน 2 กรัม เติมตัวท าละลายที่ได้จากข้อ 3.3.8.2 ปริมาตร 40 มิลลิลิตร 
ลงในขวดรูปชมพู่  ท าการสกัดที่ เวลา  20, 40, 60, 80 และ  100 นาที  ที่ อุณหภูมิ  50                   
องศาเซลเซียส 



50 

 

2. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้ และ
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC 

 
3.3.8.4 การศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นดว้ยคลื่นอัลตราโซนคิ 

1. ชั่งผงหญ้าดอกขาวจ านวน 2 กรัม เติมตัวท าละลายที่ได้จากข้อ 3.3.8.2 ปริมาตร 40 
มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ ท าการสกัดที่เวลาที่ได้จากข้อ 3.3.8.3 ที่อุณหภูมิ 30, 40, 50, 
60 และ 70 องศาเซลเซียส   

2. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้ และ
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC 

 
3.3.8.5 การศึกษาผลของอัตราส่วนของตัวท าละลายร่วมท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดย        
การกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

1. ชั่งผงหญ้าดอกขาวจ านวน 2 กรัม เติมตัวท าละลายคือน  า 40 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ 
ท าการสกัดที่เวลา 12 นาที ควบคุมก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ืองไมโครเวฟที่ 450 วัตต์  

2. ท าซ  าโดยใช้เอทานอลและตัวท าละลายร่วม (น  า : เอทานอล) ที่อัตราส่วนน  าต่อเอทานอล
เท่ากับ 100, 80, 60, 40, 20 และ 0 %  

3. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้ และ
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC 

 
3.3.8.6 การศึกษาผลของเวลาท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ 

1. ชั่งผงหญ้าดอกขาวจ านวน 2 กรัม เติมตัวท าละลายที่ได้จากข้อ 3.3.8.5 ปริมาตร 40 มิลลิลิตร 
ลงในขวดรูปชมพู่ ท าการสกัดที่เวลา 3, 6, 9, 12 และ 15 นาที ควบคุมก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับ
เคร่ืองไมโครเวฟที่ 450 วัตต์  

2. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้และ
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC 

 
3.3.8.7 การศึกษาผลของก าลังไฟฟ้าท่ี เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วย        
คลื่นไมโครเวฟ 

1. ชั่งผงหญ้าดอกขาวจ านวน 2 กรัม เติมตัวท าละลายที่ได้จากข้อ 3.3.8.5 ปริมาตร 40 มิลลิลิตร 
ลงในขวดรูปชมพู่ ท าการสกัดที่เวลาที่ได้จากข้อ 3.3.8.6 ควบคุมก าลังไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ือง
ไมโครเวฟที่ 180, 300, 450, 600 และ 800 วัตต์  
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2. น าสารที่สกัดได้ไประเหยตัวท าละลายออก ชั่งน  าหนักสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้และ
วิเคราะห์ปริมาณนิโคตินในหญ้าดอกขาวด้วยเคร่ือง HPLC 

 

3.3.9 การศึกษาการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ [3H]nicotine กับ               
nicotinic receptors 

น าสารสกัดที่ได้จากข้อ 3.3.2 และ 3.2.7 ไปศึกษาผลที่มีต่อตัวรับนิโคตินิคในสัตว์ทดลอง โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. ใช้สมองของหนูขาวใหญ่ปกติที่ไม่มีพยาธิสภาพของโรคของสมองจ านวน 1 ตัว ซึ่งถูกเก็บ  
ที่อุณหภูมิ  -20  องศาเซลเซียส  น าไปท าการปั่น  (homogenize) รวมกับ  50  มิลลิโมลาร์ 
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ที่มี 1 มิลลิโมลาร์ เอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกเอซิด โดยใช้
เคร่ืองผสมสาร 

2. น าไปปั่นแยกหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 20,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 20 นาที  

3. น า Membrane pellets ที่ได้ปริมาตร 230 ไมโครลิตร ไปบ่มกับสารสกัดหญ้าดอกขาวชนิด
ต่างๆ ณ ความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 35 
ไมโครลิตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  

4. เติม 4 นาโนโมลาร์ [3H]nicotine ปริมาตร 35 ไมโครลิตร น าไปบ่มต่อที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กรอง Membrane pellets โดยใช้ The FiterMate Universal 
Harvester 

5. น าไปวัด Radioligand activity ด้วยเคร่ืองเคร่ืองวัดแสดงเป็นค่าความสามารถของลิแกนด์ 
ในการจับกับตัวรับ โดยปราศจาก Non-specific binding ในหน่วย fmol/mg protein ซึ่ง 
Non-specific binding ในการแทนที่การจับตัวรับนิโคตินิคได้จากการเติม 10-5 โมลาร์ 
Carbachol แทนที่สารสกัดหญ้าดอกขาว 

 



บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
งานวิจัยนี้ศึกษาการสกัด ศึกษาลักษณะทั่วไปและศึกษาสมบัติของสารประกอบชีวภาพออกฤทธิ์ใน
หญ้าดอกขาวโดยการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการสกัด และส่วนการทดลองในสัตว์ทดลอง 
โดยการสกัดหญ้าดอกขาวจะศึกษาวิธีการสกัด กรรมวิธีการสกัด และสภาวะที่เหมาะสม เร่ิมแรกจะ  
ท าการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตโดยใช้ตัวท าละลายชนิดต่างๆ  ได้แก่  น้ า  เอทานอล  อะซิโตไนไตรล์    
เอทิลแอซีเทต  ไดคลอโรมีเทนและปิโตรเลียมอีเทอร์  น าไปทดสอบองค์ประกอบเบื้องต้นด้วยวิธี 
พฤกษเคมีเบื้องต้น หาปริมาณนิโคตินด้วยเคร่ือง HPLC และตรวจสอบสารประกอบชีวภาพอ่ืนๆ ด้วย 
GC-MS จากนั้นจะสกัดหญ้าดอกขาวแบบพาร์ทิชันเพื่อให้ได้สารกลุ่มต่างๆ (อัลคาลอยด์ ไกลโคไซด์  
ฟลาโวนอยด ์ซาปอนนิน แอนทราควิโนน แทนนิน แอนทราควิโนนอะไกลโคน และฟีนอล) ในส่วน
ของการทดลองในสัตว์ทดลองจะท าการทดลองแบบ In vitro โดยจะใช้เนื้อสมองหนูขาวใหญ่จ านวน 
1 ตัว  มาศึกษาการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ [3H]nicotine กับตัวรับนิโคตินิค ซึ่ง
จะใช้สารสกัดหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยวิธีซอกห์เลตและสารสกัดจากการสกัดแบบพาร์ทิชันมาท าการ
ทดสอบได้ผลการทดลองดังนี้ 
 

4.1 การเตรียมผงหญ้าดอกขาว 
เตรียมหญ้าดอกขาวโดยหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ และอบแห้งด้วยตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 12 ชั่วโมง บดให้ละเอียดด้วยเคร่ืองบดแยกหมุนเหวี่ยงที่มีตะแกรงคัดขนาด 0.5 มิลลิเมตร น ามา
อบต่อเพื่อวัดความชื้นของหญ้าดอกขาวทุกๆ 1 ชั่วโมง จนกระทั่งมีความชื้นเฉลี่ยต่ ากว่า 5 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนักแห้ง 
 

4.2 การศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
ในงานวิจัยนี้ศึกษาการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้แก่ วิธีซอกห์เลต การกระตุ้นด้วย
คลื่นอัลตราโซนิค และการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ ที่สภาวะต่างๆ กัน โดยวิธีการสกัดแบบซอกห์เลต
จะศึกษาผลของตัวท าละลายและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว การกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตรา
โซนิคจะศึกษาผลของตัวท าละลาย เวลา และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว และการ
กระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟจะศึกษาผลของตัวท าละลาย เวลา และก าลังไฟฟ้า  ซึ่งในการสกัดจะเน้น
หาปริมาณสารสกัดหยาบจากหญ้าดอกขาว (เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้, %yield) เป็นส าคัญ แต่จะน าสาร
สกัดที่ได้ไปหาปริมาณนิโคตินที่มีอยู่ในสารสกัดด้วย เนื่องจากมีงานวิจัยที่พบว่ามีนิโคติน    ในสาร
สกัดหญ้าดอกขาว [46] จึงเป็นไปได้ว่าการที่หญ้าดอกขาวมีส่วนช่วยในการเลิกบุหร่ีอาจเป็นผล
เนื่องมาจากสารนิโคตินในหญ้าดอกขาวที่ผู้บริโภครับประทานเข้าไปแล้วเป็นการได้รับนิโคตินจาก
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หญ้าดอกขาวทดแทนนิโคตินที่ได้รับจากการสูบบุหร่ีในลักษณะ nicotine replacement ก็เป็นได้ จึงท า
การวิเคราะห์ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยวิธีต่างๆ โดยเคร่ือง HPLC ซึ่งมีผล
ดังนี ้
 

4.2.1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยวิธีซอกห์เลต 
 
4.2.1.1 การศึกษาผลของตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยวิธีซอกห์เลต 
การศึกษาผลของตัวท าละลายโดยวิธีซอกห์เลต จะใช้หญ้าดอกขาว  10 กรัม  สกัดด้วยตัวท าละลาย   
ต่างๆ คือ น้ า เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์ 
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ท าการสกัดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักสารสกัดที่ได้ น าไปทดสอบเบื้องต้น
ด้วยวิธีพฤกษเคมีเพื่อดูกลุ่มของสารสกัดที่มีอยู่ในหญ้าดอกขาวจากตัวท าละลายชนิดต่างๆ จากนั้น
น าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วยเคร่ือง HPLC 
 
การสกัดหญ้าดอกขาวด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ จะได้สารสกัดที่แตกต่างกันทั้งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ ขึ้นกับความสามารถในการละลายของสารในตัวท าละลายนั้นๆ สามารถอธิบายโดยอาศัย   
กฎของการละลายที่เรียกว่า “like dissolves like” นั่นคือ การที่สารชนิดหนึ่งจะละลายในอีกสารชนิด
หนึ่งได้นั้น สารทั้ง 2 ชนิดจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกัน [53] โดยตัวท าละลายที่น ามาใช้ศึกษาจะมี
ตั้งแต่ขั้วต่ าถึงขั้วสูงได้แก่ ปิโตรเลียมอีเทอร์ ไดคลอโรมีเทน เอทิลแอซีเทต อะซิโตไนไตรล์ เอทานอล 
และน้ า การสกัดจะใช้หญ้าดอกขาวแห้ง 10 กรัม สกัดด้วยวิธีซอกห์เลตเป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากรูปที่  4.1               
แสดงเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยตัวท าละลายต่างๆ โดยเอทานอลสามารถ
สกัดหญ้าดอกขาวได้ปริมาณสูงที่สุดคือ 26.230 %  รองลงมาคือ น้ า อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต     
ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์ที่เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ 26.050 %, 19.607 %, 13.547 %, 5.998 % 
และ 3.203 % ตามล าดับ 
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รูปท่ี 4.1 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาว 

ด้วยตัวท าละลายต่างๆ โดยวิธีซอกห์เลต 
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จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ขึ้นกับความมีขั้วของตัวท าละลาย ยิ่งตัวท าละลายมีขั้วสูงก็จะ
สามารถสกัดหญ้าดอกขาวออกมาได้มาก แสดงว่าสารสกัดหญ้าดอกขาวส่วนมากมีความสามารถใน
การละลายในสารออร์แกนิกที่มีขั้วสูง แต่ก็อาจมีบางส่วนที่ไม่สามารถละลายได้ในน้ าท าให้ปริมาณ 
สารสกัดหญ้าดอกขาวจากเอทานอลมีมากกว่าสารสกัดหญ้าดอกขาวจากน้ า และอีกปัจจัยหนึ่งคือ
อิทธิพลจากจุดเดือดของตัวท าละลายเนื่องจากเอทานอลมีจุดเดือดที่ต่ ากว่าน้ า และสามารถระเหยเป็น
ไอได้เร็วกว่าในการสกัดแบบซอกห์เลตท าให้เอทานอลมีการหมุนเวียนของตัวท าละลายได้เร็วกว่า    
มีจ านวนคร้ังของการชะซ้ ามากกว่า มีช่วงเวลา (Contact time) ที่มากกว่าท าให้สามารถชะสารส าคัญ
ได้มากกว่าและในขั้นตอนการระเหยตัวท าละลายออก น้ ามีจุดเดือดที่สูงการก าจัดตัวท าละลายต้องใช้
อุณหภูมิและระยะเวลาที่มากกว่าเอทานอลจึงอาจท าให้มีการสลายตัวของสารไปบ้าง 
 
เมื่อน าสารสกัดที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณนิโคตินในหญ้าดอกขาวพบว่า  สารสกัดที่ได้จาก              
อะซิโตไนไตรล์มีปริมาณนิโคตินมากที่สุดคือ 1.9697 มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง รองลงมาคือ
สารสกัดจากไดคลอโรมีเทน น้ า ปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทานอล และเอทิลแอซีเทต ปริมาณ 1.3924 
0.4926, 0.1522, 0.1218 และ 0.0198 มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ตามล าดับ โดยนิโคตินเป็น      
สารออร์แกนิกที่มีลักษณะเป็นน้ ามัน แต่สามารถละลายในน้ าได้ นิโคตินเป็นเบสอ่อนที่มีค่า pKa 2 ค่า 
อยู่ในช่วง 8 - 9 จึงสามารถละลายได้สูงในตัวท าละลายหลากหลาย เช่น น้ า เมทานอล อะซิโตไนไตรล์ 
คลอโรฟอร์มและปิโตรเลียมอีเทอร์ [54] การที่อะซิโตไนไตรล์และไดคลอโรมีเทนสามารถสกัด
นิโคตินได้ในปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวท าละลายอ่ืนๆ ที่สามารถสกัดนิโคตินได้เหมือนกัน 
เนื่องจากพันธะตรงต าแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาในโมเลกุลของนิโคตินและตัวท าละลายทั้งสองชนิดมีค่า   
อิเลกโตรเนกาติวิตี (Electronegativity) ใกล้เคียงกันท าให้มีสภาพขั้วที่ใกล้เคียงกันจึงท าให้นิโคติน
ละลายในตัวท าละลายทั้งสองชนิดได้ดีกว่าตัวท าละลายชนิดอ่ืนๆ  
 
4.2.1.2 การศึกษาผลของเวลาท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยวิธีซอกห์เลต 
การศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยวิธีซอกห์เลตจะท าการสกัดโดยใช้      
เอทานอลเป็นตัวท าละลายเนื่องจากเอทานอลสามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้ปริมาณสูงที่สุด มีความ
เป็นพิษต่ า และสามารถระเหยออกได้ง่าย โดยน ามาสกัดที่เวลา 4, 6, 8, 10 และ 12 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนัก
สารสกัดที่ได้ และน าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วยเคร่ือง HPLC 
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รูปท่ี 4.2 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาว 

ด้วยเอทานอลที่เวลาต่างๆ โดยวิธีซอกห์เลต 
 
ในการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตนั้น ตัวท าละลายจะมีการไหลเวียนผ่านสารตัวอย่างซ้ าต่อเนื่องหลายๆ
คร้ัง ท าให้สารส าคัญในหญ้าดอกขาวถูกชะออกมาเร่ือยๆ ยิ่งมีการวนซ้ าของตัวท าละลายมาก หรือใช้
เวลาในการสกัดมาก จะท าให้ได้สารส าคัญออกมามากขึ้นจนกระทั่งชะสารส าคัญออกมาได้หมด   
จากรูป 4.2 ที่เวลา  ,  , 8,    และ  2 ชั่วโมง สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ 17.685 %, 
19.080 %, 26.230 %, 24.003 % และ 23.557 % ตามล าดับ และหาปริมาณนิโคตินได้  0.1289, 0.1389 

0.1523, 0.0845 และ 0.0937 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง  ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าใน
ช่วงแรกของการสกัดจะสามารถสกัดสารออกมาได้มากขึ้นเร่ือย  ๆโดยที่เวลา 8 ชั่วโมง มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่
ได้ และปริมาณนิโคตินสูงที่สุดคือ 26.230 % และ 0.1523 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง 
ตามล าดับ หลังจาก  8 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลงเนื่องจากเวลาในการสกัดนาน
เกินไปท าให้มีการสูญสลายของสารที่ไม่ทนต่อความร้อน  และปริมาณนิโคตินมีแนวโน้มลดลง
หลังจาก 8 ชั่วโมง เน่ืองมาจากเวลาที่ใช้ในการสกัดยาวนานเกินไปและมีการสะสมความร้อนสูง ท าให้
นิโคตินเกิดการสลายตัวไปบ้างส่วนหน่ึง 
 

4.2.2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดหญา้ดอกขาว ดยการกระตุ้นด้วย ลื่นอัลตรา ซนิ  
 
4.2.2.1 การศึกษาผลของตัวท าละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว  ดยการกระตุ้นด้วย         
 ลื่นอัลตรา ซนิ  
การศึกษาผลของตัวท าละลาย จะท าการทดลองโดยใช้ น้ า เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต   
ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์ สกัดหญ้าดอกขาวปริมาณ 2 กรัม ปริมาตรตัวท าละลาย 40 มิลลิลิตร       
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ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาทีท าการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค ชั่งน้ าหนัก
สารสกัดที่ได้ และน าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วยเคร่ือง HPLC 
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รูปท่ี 4.3 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาว 

ด้วยตัวท าละลายต่างๆโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 
 
จากการทดลองหาปริมาณสารสกัดหยาบโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้พบว่า น้ าสามารถสกัด
หญ้าดอกขาวได้ปริมาณสูงที่สุด คือ 17.720 % รองลงมาคือ เอทานอล เอทิลแอซีเทต อะซิโตไนไตรล์
ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์ 6.758 %, 3.231 %, 2.947 %, 2.069 % และ 1.550 % ตามล าดับ 
ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับการศึกษาผลของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยวิธี
ซอกห์เลต คือ ตัวท าละลายที่มีขั้วสูงจะสกัดหญ้าดอกขาวได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้มากกว่า             
ตัวท าละลายที่มีขั้วต่ ายิ่งตัวท าละลายมีค่าความเป็นขั้วสูงเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ก็มากไปด้วย  ทั้งนี้  
การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคในช่วงอัดจะท าให้ฟองในของเหลวแตกออกและเกิด
พลังงานจนสามารถเจาะท าลายผนังเซลล์ของพืชแตกออก ท าให้เพิ่มอัตราการถ่ายเทมวลได้ดียิ่งขึ้น
การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคจึงไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากจุดเดือดของตัวท าละลาย     
ท าให้เห็นความสามารถในการชะสารออกมาได้ชัดเจนกว่าการสกัดแบบวิธีซอกห์เลตที่ต้องอาศัย
ความร้อนจนกระทั่งถึงจุดเดือดของสาร ซึ่งตัวท าละลายแต่ละชนิดก็มีจุดเดือดที่แตกต่างกัน จ านวน
คร้ังของช่วงเวลาชะสารก็ต่างกัน ท าให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ก็แตกต่างกันไปด้วย  แต่การสกัดโดย
การกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคโดยทั่วไปจะประกอบด้วย  2 ขั้นตอนคือ กระบวนการแพร่ผ่าน    
ผนังเซลล์ของตัวท าละลาย และการชะสารส าคัญออกจากเซลล์เมื่อผนังเซลล์ถูกท าลายลง แต่การสกัด
พืชแห้งจะเพิ่มอีกหนึ่งกระบวนการคือ กระบวนการดูดน้ ากลับ  (Hydration and Swelling process) 
เน่ืองจากการอบพืชให้แห้งส่งผลให้ผนังเซลล์และชั้นมิดเดิลลาเมลลา (Middle lamella) ของพืชสูญเสีย
ความสามารถในการแพร่  (Diffusion) และออสโมซิส  (Osmosis) ดังนั้นในระหว่างการสกัดโดย       
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การกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคจึงมีกระบวนการดูดกลับน้ าเกิดขึ้น และเมื่อใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย
ท าให้กระบวนการดูดน้ ากลับส่งผลดีขึ้นกว่าการใช้ตัวท าละลายอ่ืนๆ ท าให้มีประสิทธิภาพในการสกัด
สูงกว่าการใช้ตัวท าละลายอ่ืนๆ [55] อีกทั้งในถังอัลตราโซนิคยังก็ใช้น้ าเป็นตัวกลางในการส่งผ่าน
ความร้อน ท าให้การส่งผ่านท าได้ดีกว่าตัวท าละลายชนิดอ่ืนๆ 
 
จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณนิโคติน ด้วยเคร่ือง HPLC พบว่า น้ าเป็นตัวท าละลายที่สามารถสกัดนิโคติน
ออกมาได้มากที่สุดคือ 0.0376 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ตามด้วย ปิโตรเลียมอีเทอร์ 
ไดคลอโรมีเทน เอทิลแอซีเทต เอทานอล และอะซิโตไนไตรล์ 0.0153, 0.0075, 0.0058, 0.0054 และ 
0.0030 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง  ตามล าดับ เนื่องจากนิโคตินสามารถละลายได้ดีใน
น้ าปริมาณนิโคตินที่ได้จากการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยน้ าจึงมีปริมาณสูงที่สุด ซึ่งถ้าแบ่งตามกลุ่ม      
ตัวท าละลายขั้วสูงและขั้วต่ า พบว่า ในกลุ่มตัวท าละลายที่มีขั้วสูงเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณ
นิโคตินเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ น้ า>เอทานอล>อะซิโตไนไตรล์ ตามปริมาณน้ าที่มีอยู่ใน         
ตัวท าละลายที่ส่งผลถึงกระบวนการดูดน้ ากลับในขั้ นตอนการสกัด ท าให้เมื่อมีปริมาณน้ าใน            
ตัวท าละลายมากก็จะสกัดสารได้มากตามไปด้วย ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในกลุ่มตัวท าละลาย   
ขั้วต่ า จะพบว่ายิ่งความมีขั้วน้อยลง เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ยิ่งต่ า แต่ปริมาณนิโคตินยิ่งเพิ่มขึ้นคือ
ปิโตรเลียมอีเทอร์>ไดคลอโรมีเทน>เอทิลแอซีเทต แต่ปริมาณที่สกัดได้จากตัวท าละลายที่มีขั้วต่ าก็ยังมี
ค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการสกัดด้วยวิธีการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคควรจะใ ช้น้ าเป็น              
ตัวท าละลายจะท าให้ได้ปริมาณสารสกัดและปริมาณนิโคตินสูงสุด 
 
4.2.2.2 การศึกษาผลของเวลาท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว ดยการกระตุ้นด้วย ลื่นอัลตรา ซนิ  
การศึกษาผลของเวลาที่มีต่อการสกัดหญ้าดอกขาว จะใช้ผลการทดลองจากข้อ  .2.3 คือน้ าเป็น         
ตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค น ามาศึกษา
ผลของเวลาที่มีต่อการสกัดหญ้าดอกขาว โดยใช้หญ้าดอกขาว 2 กรัม ในน้ า    มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ  
5  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ,   ,   , 8  และ     นาที ท าการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วย
คลื่นอัลตราโซนิค ชั่งน้ าหนักสารสกัดที่ได้แล้วจึงน าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วยเคร่ือง HPLC 
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รูปท่ี 4.4 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาวที่เวลาต่างๆ  

โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 
 

จากรูป  .  เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดที่เวลา 2 ,   ,   , 8  และ     นาที มีเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่ได้ 16.259, 17.720, 16.681, 18.611 และ 18.5183 % ตามล าดับ ในช่วงแรกของการสกัด
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้เพิ่มสูงมากขึ้นจนถึงที่เวลา 8  นาที เป็นเวลาที่สามารถสกัดหญ้าดอกขาว
ออกมาได้ปริมาณสูงที่สุด หลังจาก 8  นาทีแล้วการสกัดเร่ิมเข้าสู่ภาวะสมดุล ปริมาณสารที่สกัดได้
คงที่คือเมื่อเพิ่มเวลาการสกัดมากกว่านี้ก็ไม่สามารถสกัดสารเพิ่มขึ้นได้อีก การเพิ่มเวลาในการสกัด
เป็นการเพิ่มเวลาในการเกิดปรากฏการณ์ฟองน้ าในของเหลว (Cavitation) ให้นานขึ้น ท าให้เกิดคลื่นน้ า
และฟองอากาศซ้ าต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจึงท าให้ผนังเซลล์ที่อยู่ชั้นนอกสุดของพืชแตกมากขึ้น
เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการสกัดท าให้การแพร่ และการชะสารของตัวท าละลายดียิ่งขึ้นในขณะที่ปริมาณ
นิโคตินที่สกัดได้ที่เวลา 2 ,   ,   , 8  และ     นาที มีปริมาณนิโคติน 0.0227, 0.0376, 0.0122, 
0.0093 และ 0.0066 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นปริมาณนิโคตินที่สกัด
ได้ ก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งที่เวลา    นาที เป็นเวลาที่สกัดนิโคตินออกมาได้ปริมาณมากที่สุด และเมื่อเวลา
มากกว่า    นาที ปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ก็ลดลง เนื่องจากเมื่อเพิ่มเวลาในการสกัด นิโคตินซึ่งเป็น
สารออร์แกนิกที่ระเหยได้จึงเกิดการสูญสลายไปจากการสกัดเป็นเวลานาน 
 
4.2.2.3 การศึกษาผลของอุณหภูมิ ท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว ดยการกระตุ้นด้วย         
 ลื่นอัลตรา ซนิ  
การศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการสกัดหญ้าดอกขาว  โดยใช้ผลการทดลองจากข้อ  4.2.3 และ 4.2.4
สกัดหญ้าดอกขาวปริมาณ 2 กรัม ใช้น้ าเป็นตัวท าละลายปริมาตร 40 มิลลิลิตร สกัดเป็นเวลา 80 นาที ที่
อุณหภูมิ 30, 40, 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส  ท าการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค             
ชั่งน้ าหนักสารสกัดที่ได้ และน าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วยเคร่ือง HPLC 
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รูปท่ี 4.5 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาวที่อุณหภูมิต่างๆ  

โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 
 
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว ดังรูป  .5 พบว่า ที่
อุณหภูมิ 3 ,   , 5 ,    และ 7  องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้เท่ากับ 18.346, 21.140, 
18.611, 22.897 และ 23.100 % ตามล าดับ เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดสูงขึ้น ท าให้สามารถสกัดหญ้า
ดอกขาวได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยในการทดลอง ที่อุณหภูมิ 7  องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่
สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้สูงที่สุด อุณหภูมิที่สูงขึ้นท าให้ความหนืดของตัวท าละลายมีค่าลดลง
ส่งผลให้ความหนาของชั้นตัวท าละลายที่อยู่โดยรอบเซลล์ลดลง ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ก็มีค่าเพิ่มขึ้น 
ท าให้ตัวถูกละลายแพร่กระจายสู่ตัวท าละลายได้มากขึ้นด้วย และเนื่องจากตัวท าละลายที่ใช้ในการ
สกัดคือน้ า ยิ่งอุณหภูมิสูงเข้าใกล้จุดเดือดของน้ าก็ท าให้ความสามารถในการสกัดดียิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดทางเคร่ืองมือท าให้สามารถท าการทดลองได้แค่ที่อุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส  แต่จากการ
พิจารณาที่อุณหภูมิ 60 - 70 องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้มีค่าต่างกันไม่มากดังนั้น
การเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ในการสกัดให้สูงขึ้นอาจไม่จ าเป็น เพราะท าให้สิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้มาก 
การศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณนิโคตินที่สกัดได้พบว่า  ที่อุณหภูมิ 5  องศาเซลเซียส สามารถ
สกัดนิโคตินได้ปริมาณสูงที่สุดคือ 0.0093 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง รองลงมาคือที่
อุณหภูมิ   ,   , 3  และ     องศาเซลเซียส  ปริมาณที่พบคือ 0.0041, 0.0025, 0.0026 และ 0.0011 
มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ในการสกัดเร่ิมแรกที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักท าให้นิโคตินที่อยู่ใน
เซลล์พืชแพร่มายังตัวท าละลายได้น้อย เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้ความหนืดของตัวท าละลายลดลง
ท าให้ตัวท าละลายแพร่เข้าไปยังเซลล์พืชได้ดี นิโคตินที่อยู่ภายในก็สามารถแพร่มายังตัวท าละลายได้ดี
ขึ้น ปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ก็มากขึ้น แต่เมื่ออุณหภูมิมากกว่า  50 องศาเซลเซียส ปริมาณนิโคตินที่
สกัดได้ก็ลดลงเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงไปท าให้นิโคติน ซึ่งเป็นสารออร์แกนิกที่สามารถระเหยเป็นไอ
ได้สูญหายไปจากระบบการสกัดหรือถูกท าลายด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
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4.2.3 การศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการสกัดหญา้ดอกขาว ดยการกระตุ้นดว้ย ลื่น ม  รเวฟ 
 
4.2.3.1 การศึกษาผลของอัตราส วนของตัวท าละลายร วมที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว ดยการ
กระตุ้นด้วย ลื่น ม  รเวฟ 
การศึกษาผลของตัวท าละลายในการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟนั้นจะใช้ตัวท าละลาย
ร่วมระหว่าง น้ าและเอทานอลที่อัตราส่วน 100, 80, 60, 40, 20 และ 0 % เพื่อหาตัวท าละลายที่
เหมาะสม โดยการทดลองจะท าการสกัดหญ้าดอกขาวปริมาณ 2 กรัม ใช้ตัวท าละลาย 40 มิลลิลิตร ที่เวลา 12 

นาที ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต ์ท าการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ ชั่งน้ าหนักสารสกัดที่ได้ และ
น าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วยเคร่ือง HPLC 
 

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

น ้า 8  2           2  8 เอทานอล

มิล
ลกิ

รัม
นิ 
 ต

ินต
 อก

รัม
หญ้

าด
อก

ขา
วแ
ห้ง

เปอ
ร์เซ

นต์
ผล

ผล
ติท

ี ่ด้

ตัวท าละลาย

เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตท่ีได้ มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญา้ดอกขาวแหง้

 
รูปท่ี 4.6 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยตัวท าละลายร่วม 

ที่อัตราส่วนต่างๆ โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
 

จากรูปที่ 4.6 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดโดยใช้ตัวท าละลายร่วม น้ าต่อเอทานอลที่อัตราส่วน 
100 : 0 สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้เท่ากับ 7.683 % น้ าต่อเอทานอล 80 : 20 สามารถสกัดหญ้าดอกขาว  
ได้เท่ากับ 8.837 % น้ าต่อเอทานอล 60 : 40 สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้เท่ากับ 6.104 % น้ าต่อเอทานอล 
40 : 60 สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้เท่ากับ 24.314 % น้ าต่อเอทานอล 20 : 80 สามารถสกัดหญ้าดอกขาว
ได้เท่ากับ 10.717 % และเอทานอล 100 % สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้เท่ากับ 6.884 % การที่อัตราส่วน
น้ าต่อเอทานอล    :    สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้ปริมาณมากที่สุด  เนื่องจากน้ ามีความสามารถใน
การดูดซับพลังงานจากคลื่นไมโครเวฟแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ดี  อีกทั้งน้ ายังช่วยใน    
การบวมของสารที่น ามาท าการสกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างสารที่น ามาสกัดกับตัวท า
ละลาย ส่งผลให้เกิดการแพร่ของตัวท าละลายไปยังสารสกัดได้ดียิ่งขึ้น [56] 
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การศึกษาผลของตัวท าละลายร่วมที่มีต่อการสกัดนิโคตินพบว่า การใช้น้ าเป็นตัวท าละลายอย่างเดียว
ท าให้สามารถสกัดนิโคตินได้ปริมาณสูงสุด  คือ 0.5017 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง 
รองลงมาคือ 0.1248 มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ที่อัตราส่วนน้ าต่อเอทานอล  80 : 20 ตามด้วย  
เอทานอล 100 % สกัดนิโคตินได้ 0.0923 มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง  และที่อัตราส่วนน้ าต่อ    
เอทานอล 60 : 40, 40 : 60, 20 : 80 สกัดนิโคตินได้ 0.0328, 0.0150, 0.0130 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัม
หญ้าดอกขาวแห้ง จะเห็นได้ว่า น้ า     % สามารถสกัดนิโคตินออกมาได้มากที่สุด เนื่องจากนิโคติน มี
ความสามารถละลายในน้ าได้ดี และโมเลกุลของน้ าได้รับอิทธิพลจากคลื่นไมโครเวฟท าให้โมเลกุล
เกิดการสั่นอย่างมากส่งผลให้มีพลังงานเกิดขึ้นมากกว่าตัวท าละลายร่วมที่อัตราส่วนอ่ืนๆ ดังนั้นการใช้
ตัวท าละลายที่มีอัตราส่วนของน้ าอยู่ด้วยจึงสกัดสารได้มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวท าละลายที่ไม่มี
อัตราส่วนของน้ าอยู่  
 
4.2.3.2 การศึกษาผลของเวลาท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว ดยการกระตุ้นด้วย ลื่น ม  รเวฟ 
การศึกษาผลของเวลาที่มีต่อการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟจะท าการสกัดที่เวลา 3, 6, 9, 12 
และ 15 นาที การทดลองจะท าการสกัดหญ้าดอกขาวปริมาณ 2 กรัม ใช้ตัวท าละลายร่วมน้ าต่อเอทานอล 
อัตราส่วน 40 : 60 ปริมาตร 40 มิลลิลิตร ที่ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต์ ท าการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ จากนั้นชั่งน้ าหนักสารสกัดที่ได้ และน าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วยเคร่ือง HPLC 
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เวลา  นาท ี

เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตท่ีได้
มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญา้ดอกขาวแหง้

 
รูปท่ี 4.7 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาวที่เวลาต่างๆ 

โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
 

จากการศึกษาตัวท าละลายร่วมที่เหมาะสมในการสกัดแม้ว่าน้ าจะสามารถสกัดได้ปริมาณนิโคตินสูง
ที่สุดมากกว่าการใช้ตัวท าละลายร่วมน้ าต่อเอทานอลก็ตาม แต่ในงานวิจัยนี้เน้นการหาปริมาณสาร
สกัดหยาบเป็นส าคัญ จึงเลือกศึกษาสภาวะอื่นๆ ในการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่สกัด
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ด้วยตัวท าละลายร่วมน้ า:เอทานอล (40 : 60 %) จากการศึกษาเวลาที่มีผลต่อการสกัดโดยการกระตุ้น
ด้วยคลื่นไมโครเวฟพบว่า เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดที่เวลา 3,  , 9,  2 และ 5 นาที มีปริมาณ 
24.140, 26.815, 24.144, 24.314 และ 24.068 % ตามล าดับ ที่เวลา   นาที สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้
สูงที่สุด หลังจาก   นาที หญ้าดอกขาวที่สกัดได้มีปริมาณลดลงจนกระทั่งที่ 9 นาทีเป็นต้นไป ปริมาณ
หญ้าดอกขาวที่สกัดได้เร่ิมคงที่นั่นคือเข้าสู่ภาวะสมดุล และจากการสกัดที่ใช้เวลานานขึ้นท าให้มี     
การระเหยของตัวท าละลายออกไปจากระบบ ท าให้ประสิทธิภาพในการสกัดลดลง อีกทั้งการใช้     
คลื่นไมโครเวฟกระตุ้นเป็นเวลานานจึงท าให้สารที่ไม่เสถียรบางตัวมีการสลายตัวไปบ้าง และจากรูป 
 .  เห็นได้ว่า ในช่วง 3 -   นาทีแรก นิโคตินยังแพร่ผ่านเซลล์พืชมายังตัวท าละลายได้น้อย เนื่องจากเวลา
ที่ยังไม่มากท าให้พลังงานสะสมการสั่นของโมเลกุลยังไม่มากพอประสิทธิภาพในการสกัดจึงต่ า แต่เมื่อ
เวลา 12 นาที สามารถสกัดนิโคตินได้สูงที่สุดคือ 0.0096 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง 
ดังนั้นที่เวลา 12 นาทีเป็นเวลาที่พอเหมาะในการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ ที่ส่งผลให้
โมเลกุลของตัวท าละลายสั่นมากพอ ท าให้โมเลกุลของนิโคตินสามารถแพร่ผ่านเซลล์พืชมาได้มาก  
แต่เมื่อเวลาสูงมากเกินไป เช่น ที่นาทีที่ 15 ท าให้ปริมาณนิโคตินที่ได้น้อยลงมากเนื่องจากโมเลกุลของ
น้ าสั่นมาก มีพลังงานสูง ท าให้เกิดการสลายตัวของนิโคติน ซึ่งสามารถสกัดนิโคตินได้เพียง 0.0020 
มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ส่วนที่เวลา  , 9 และ 3 นาที มีปริมาณนิโคตินเท่ากับ 0.0054 
0.0027 และ 0.0003 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ตามล าดับ  
 
4.2.3.3 การศึกษาผลของก าลัง ฟฟ้าท่ีเหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว ดยการกระตุ้นด้วย                 
 ลื่น ม  รเวฟ 
การศึกษาผลของก าลังไฟฟ้าที่มีต่อการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเ วฟจะท าการสกัด         
หญ้าดอกขาวปริมาณ 2 กรัม ใช้ตัวท าละลายร่วมน้ าต่อเอทานอลอัตราส่วน 40 : 60 ปริมาตร 40 มิลลิลิตร 
เวลาที่ใช้ในการสกัด 6 นาที ที่ก าลังไฟฟ้า 100, 180, 300, 450, 600 และ 800 วัตต์ ท าการสกัดโดย         
การกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ ชั่งน้ าหนักสารสกัดที่ได้ และน าไปหาปริมาณนิโคตินที่สกัดได้ด้วย
เคร่ือง HPLC 
 
จากการทดลองพบว่า ที่ก าลังไฟฟ้า  8  วัตต์ สามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้มาก
ที่สุดคือ 27.884 % รองลงมาคือที่ก าลังไฟฟ้า  5 , 8  ,    , 3   และ     วัตต์ มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้
เท่ากับ 26.815 %, 24.554 %, 23.529 %, 23.204 % และ 21.965 % ตามล าดับ การเพิ่มก าลังไฟฟ้าของ
ไมโครเวฟมีผลโดยตรงกับพลังงานของไมโครเวฟ ท าให้เกิดการไมเกรตของไอออนและการหมุน
ของคู่ขั้วเป็นผลให้เกิดเป็นสนามไฟฟ้าของโมเลกุลทั้งในตัวท าละลายและในสารตัวอย่างท าให้มี  
ความร้อนเกิดขึ้นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะถูกส่งผ่านไปยังระบบการสกัดอย่างรวดเร็วและยังเป็น
การปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดอีกด้วย [57] จะเห็นได้ว่าการเพิ่มก าลังไฟฟ้าของเคร่ืองไมโครเวฟ 
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ไม่ไดส้่งผลกระทบมากต่อการสกัด แม้ว่าที่ 180 วัตต ์จะสามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้ปริมาณมากที่สุด 
แต่ที่ก าลังไฟฟ้าอ่ืนๆ  ปริมาณสารที่สกัดได้ก็ไม่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการใช้ก าลังไฟฟ้า  180 วัตต์ 
นอกจากจะท าให้ได้ปริมาณสารสกัดมากที่สุดแล้วยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ใน      
การสกัดอีกด้วย 
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เปอร์เซ็นตผ์ลผลิตท่ีได้ มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญา้ดอกขาวแหง้

 
รูปท่ี 4.8 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้และปริมาณนิโคตินจากการสกัดหญ้าดอกขาวที่ก าลังไฟฟ้าต่างๆ 

โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
 

การศึกษาผลของก าลังไฟฟ้าที่มีต่อการสกัดนิโคตินพบว่า ที่ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต์ สามารถสกัดนิโคติน
ได้ปริมาณสูงสุดคือ 0.0053 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกข้าวแห้ง รองลงมาคือ 180, 300, 800, 
600 และ 100 วัตต์ มีปริมาณนิโคติน 0.0021, 0.0018, 0.0018, 0.0017 และ 0.0012 มิลลิกรัมนิโคตินต่อ
กรัมหญ้าดอกขาว ตามล าดับ ดังนั้นในการสกัดเอานิโคตินในหญ้าดอกขาวจึงควรใช้ก าลังในการสกัด
ที่ 450 วัตต์ และเมื่อพิจารณาที่ปริมาณสารสกัดหยาบที่  450 วัตต์ ก็ไม่ได้แตกต่างมากจากที่ 180 วัตต ์   
การสกัดโดยใช้ก าลังไฟฟ้าที่  450 วัตต์จะท าให้ได้ปริมาณนิโคตินและหญ้าดอกขาวในปริมาณที่สูง   
จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการสกัด 
 
ในการสกัดด้วยวิธีต่างๆ ก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปขึ้นกับปริมาณสารที่ได้ ความประหยัด ความสะดวก
ในการสกัดสาร จากการทดลองจะพบว่า การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟนั้นจะท าให้ได้
ปริมาณสารสกัดหญ้าดอกขาวสูงสุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุด โดยใช้น้ าในการสกัดก็จะท าให้ได้ทั้ง
ปริมาณสารสกัดและปริมาณนิโคตินในระดับสูง หรือจะใช้เอทานอลร่วมในการสกัดด้วยก็ได้ แต ่  
การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟนั้นจะท าให้สิ้นเปลืองสารตัวอย่างและตัวท าละลาย     
การสกัดแบบซอกห์เลตด้วยน้ าหรือเอทานอลจะท าให้ไดป้ริมาณสารสกัดที่สูงและใช้สารตัวอย่างน้อย
กว่าการสกัดแบบไมโครเวฟ แต่จะใช้เวลาในการสกัดที่นานกว่าจึงเหมาะที่จะใช้กับการสกัดคร้ังละ
มากๆ ส่วนการสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคก็สามารถท าให้สกัดคร้ังละมากๆ เช่นกัน 
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แต่จะเปลืองสารตัวอย่างและตัวท าละลายมากกว่าวิธีซอกห์เลต และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีไมโครเวฟ 
การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟก็ยังให้ผลการสกัดที่ดีกว่าอีกด้วย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้
หญ้าดอกขาวในระดับชุมชนหรือครัวเรือนที่ผู้บริโภคจะสามารถหาทานเองได้ง่าย ดังนั้นการสกัดโดย
วิธีซอกห์เลตจึงเทียบเท่าได้กับการต้มหรือเคี่ยวหญ้าดอกขาวเป็นเวลานาน การบริโภคด้วยการชงใน
รูปแบบของชา หรือแม้กระทั่งการใช้ไมโครเวฟก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถท าได้ง่ายในครัวเรือน 
การเลือกใช้วิธีการสกัดจึงขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าสะดวกต่อการสกัดในรูปแบบใดมากกว่า 
 

4.3 การสกัดสารตามประเภทกลุ มสาร 
วิธีการสกัดแบบตามประเภทกลุ่มสารเป็นการสกัดเพื่อให้ได้สารสกัดตามกลุ่มที่ต้องการมากที่สุด โดย
การสกัดจะค านึงถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่มสารที่ต้องการซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป น ามา
สกัดด้วยวิธีการสกัดตามขั้นตอน  จากของแข็ง  - ของเหลว  แล้วจึงมาสกัดในรูปแบบของ            
ของเหลว - ของเหลว การสกัดจะเป็นไปตามสภาพขั้วของสารนั้นๆ หรือตามสภาพกรด - ด่าง จึงท าให้
ได้สารสกัดหยาบที่ส่วนมากเป็นสารในกลุ่มที่ต้องการรวมอยู่มากที่สุด ไม่ใช่สารสกัดบริสุทธิ์ ซึ่งใน
สารสกัดหยาบนั้นก็อาจจะมีสารในกลุ่มอ่ืนปะปนมาด้วย การวัดเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จึงรวมถึงสาร
สกัดที่ได้ทั้งหมดจากการสกัดด้วยวิธีนั้นๆ ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้ 
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รูปท่ี 4.9 เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดหญ้าดอกขาวตามชนิดสารต่างๆ 

 

4.3.1 การสกัดอัล าลอยด์หยาบ 
หญ้าดอกขาวน ามาสกัดด้วยวิธีแบบพาร์ทิชัน (Partition) ตามวิธีการสกัดสารในกลุ่มอัลคาลอยด์ ใน
ขั้นตอนแรกจะใช้เฮกเซนในการสกัดเพื่อก าจัดส่วนที่ เป็นไขมันก่อนเพื่อป้องกันการเกิด
อิมัลชัน  ในขณะที่ท าพาร์ทิชันกับกรด - ด่าง เนื่องจากอัลคาลอยด์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของด่าง   
(Free base) การเติมสารละลายที่เป็นด่าง เช่น แอมโมเนีย จะช่วยให้แยกเอาสารอ่ืนที่ไม่ใช่อัลคาลอยด์
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ออกไปก่อนน าไปสกัดต่อด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ สารสกัดอัลคาลอยด์หยาบที่ได้จากการท าพาร์ทิชันมี
ลักษณะสีเขียวเข้มน้ าตาลไหม้ เหนียวหนืดโดยเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดเท่ากับ 4.50 
 

4.3.2 การสกัด กล   ซด์หยาบ 
ตัวท าละลายที่น ามาใช้ในการสกัดไกลโคไซด์หยาบนั้นคือ เอทานอล เนื่องจากไกลโคไซด์เป็น      
กลุ่มสารที่ค่อนข้างมีขั้วโดยความมีขั้วจะขึ้นอยู่กับจ านวนน้ าตาลที่มีอยู่ในไกลโคไซด์นั้น เมื่อใช้       
ตัวท าละลายที่มีขั้วก็จะมีสารปนเปื้อนที่มีขั้วติดมาด้วย  เช่น  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  และแทนนิน      
เป็นต้น การก าจัดสารปนเปื้อนเหล่านี้โดยทั่วไปจะท าการตกตะกอนด้วยตะกั่วแอซิเตต แล้วกรอง
ตะกอนออกไป ก าจัดตะกั่วแอซีเทตที่มากเกินพอด้วยกรดซัลฟูริก เมื่อชั่งปริมาณสารสกัดหยาบที่ได้
พบว่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากการสกัดไกลโคไซด์หยาบเท่ากับ  9. 3 
 

4.3.3 การสกัดฟลา วนอยด์หยาบ [49] 
ฟลาโวนอยด์เป็นสารที่มีความเป็นขั้วสูง การสกัดเร่ิมต้นจึงใช้เอทานอลเป็นตัวท าละลายเร่ิมต้น 
จากนั้นสกัดต่อด้วยไดเอทิลอีเทอร์และน้ า เพื่อก าจัดสารปนเปื้อนจ าพวกไม่มีขั้วออกไป สารที่เหลือจะ
เป็นสารมีขั้วสูงละลายได้ในน้ า น าชั้นน้ ามาสกัดต่อด้วยบิวทานอลสกัดซ้ าอีกคร้ังด้วยบิวทานอลและ
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เก็บชั้นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ มาสกัดต่อด้วยบิวทานอลและ
กรดไฮโดรคลอริก เก็บชั้นบิวทานอลไประเหยตัวท าละลายออกจะได้ฟลาโวนอยด์ที่มีเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่ได้ 0.90 % การสกัดแบบนี้ใช้เทคนิคทั้งการสกัดแบบการเพิ่มขั้วของตัวท าละลายและอาศัย
ความเป็นกรดด่างเพื่อให้ได้สารที่ต้องการ [36] 
 

4.3.4 การสกัดซาปอนนินหยาบ [49] 
ซาปอนนินเป็นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์ในพืช โมเลกุลมักจะประกอบด้วยน้ าตาลหลาย
โมเลกุล การสกัดซาปอนนินมีวิธีคล้ายกับการสกัดฟลาโวนอยด์ในช่วงแรกคือ สกัดด้วยเอทานอล
ก่อนจากนั้นขจัดสารปนเปื้อนด้วยไดเอทิลอีเทอร์ น ามาสกัดต่อด้วยบิวทานอล และสารละลาย
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  เก็บชั้นบิวทานอลไประเหยตัวท าละลายออกจะได้ซาปอนนินที่มี
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้เท่ากับ 2.42 % 
 

4.3.5 การสกัดแอนทรา วิ นนหยาบ [50] 
ในส่วนของการสกัดแอนทราควิโนนจะท าให้ได้สารสกัดหยาบ 2 ชนิดคือ แอนทราควิโนนอะไกลโคน 
และแอนทราควินโนนไกลโคไซด์ ที่มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้เท่ากับ 13.98 และ 0.39 แอนทราควิโนน
ส่วนใหญ่จะมีหมู่ไฮดรอกซี (Hydroxy) จึงใช้น้ าเป็นการสกัดเร่ิมต้น จากนั้นจะเติมกรดเพื่อเปลี่ยน   
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แอนทราควิโนนให้อยู่ในรูปอิสระ ซึ่งละลายได้ในสารอินทรีย์  [36] ท าการสกัดต่อด้วยคลอโรฟอร์ม
จะท าให้ได้แอนทราควิโนนอะไกลโคน หลังจากนั้นเติมสารละลายเบส คือ โซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อ
ออกซิเดชันสารที่เหลือท าให้ได้แอนทราควิโนนอะไกลโคไซด์ 

 
4.3.6 การสกัดฟีนอลหยาบ 
การสกัดสารประกอบฟีนอลิกซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl) เป็นองค์ประกอบหลัก  จะใช้ตัวท า
ละลายร่วมอะซิโตนและน้ า เน่ืองจากโมเลกุลของฟีนอลสามารถละลายได้ดีทั้งในอะซิโตน และในน้ า              
จากการศึกษาการสกัดฟีนอลด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ พบว่า อะซิโตนเป็นตัวท าละลายที่สามารถ
สกัดฟีนอลได้ปริมาณมากที่สุด [58] ปริมาณสารสกัดฟีนอลหยาบที่สกัดได้จากงานวิจัยนี้มีเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่ได้เท่ากับ 23.06% 
 

4.3.7 การสกัดแทนนินหยาบ [52] 
การทดลองนี้เป็นการสกัดแทนนินโดยใช้วิธีของ Folin - Dennis [59] จะใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย สามารถ
สกัดแทนนินหยาบมีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้เท่ากับ 19.82 % เนื่องจากแทนนินเป็นสารที่ประกอบด้วย
กลุ่มฟีนอลิกและไฮดรอกซิล จึงมีความเป็นขั้วสูง จึงต้องเลือกตัวท าละลายที่มีขั้วสูงมาใช้ในการสกัด
ซึ่งการสกัดแบบ Folin - Dennis ขึ้นอยู่กับการเกิดออกซิเดชันปริมาณไม่สัมพันธ์ (Non-Stoichiometric 
oxidation) ของโมเลกุลที่มีหมู่ไฮดรอกซีฟีนอลิกที่สามารถละลายในน้ าได้ดี 
 

4.4 การทดสอบอง ์ประกอบเบื้องต้นด้วยวิธีพฤกษเ มีเบือ้งต้น 
การทดสอบเบื้องต้นจะใช้ทดสอบสารสกัดหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ น้ า 
เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์ ด้วยวิธีแบบ      
ซอกห์เลตเพื่อดูกลุ่มของสารสกัดที่มีอยู่ในหญ้าดอกขาวจากการสกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 
 

4.4.1 การตรวจสอบอัล าลอยด์ 
น้ ายาตกตะกอนที่ใช้ตรวจสอบอัลคาลอยด์คือ Mayer’s reagent ซึ่งประกอบด้วยโลหะหนักที่ท า
ปฏิกิริยากับไนโตรเจนในโมเลกุลของอัลคาลอยด์ให้เป็น Addition product ที่ไม่ละลายน้ า (ตะกอนสีขาว) 
และ Wagner’s reagent ซึ่งเป็นน้ ายาที่ประกอบด้วยหมู่ฮาโลเจนท าปฏิกิริยากับอัลคาลอยด์ให้เป็น
สารประกอบเชิงซ้อนแบบหลวมๆ จะตกตะกอนสีน้ าตาลแดง จากการทดลองหยดน้ ายาทดสอบทั้ง
สองพบว่า เอทานอลอะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์             
เกิดตะกอนสีขาวและสีน้ าตาลแดงกับน้ ายาทั้งสอง จึงระบุได้ว่ามีสารประเภทอัลคาลอยด์อยู่ในสาร
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สกัดหยาบที่สกัดได้ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Latha และคณะ [18] ที่พบว่ามีสารอัลคาลอยด์ใน       
หญ้าดอกขาว  
 

4.4.2 การตรวจสอบฟลา วนอยด์ 
การทดสอบด้วยการท าปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเจือจางจะได้สารละลายขุ่น  ซึ่งสารสกัดจาก    
ตัวท าละลายทั้งหกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงจากใสเป็นขุ่น จึงคาดว่าน่าจะมีฟลาโวนอยด์ และ             
ท าการทดลองซ้ าด้วย Shinoda test สังเกตสีที่เกิดขึ้นพบว่า สารสกัดจากเอทานอลและน้ ามีสีเหลือง
อ่อนแต่สารสกัดจากอะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์               
ไม่เกิดปฏิกิริยา จึงพอสรุปได้ว่าสารสกัดจากตัวท าละลายทั้งหกชนิดมีฟลาโวนอยด์แต่อาจจะ         
ต่างชนิดกันซึ่งฟลาโวนอยด์ที่พบนั้นคาดว่าน่าจะเป็นจ าพวก Flavonol (Quercetin, Kaempferol, 
Myricetin), Isoflavone (Daidzein, Genistin), Catechines (Catachin-C, Epigallocatechingallate-EGCG, 
epicatechin-EC, Epigallocatechin-EGC และ Epicatechingallate-ECG) [46] และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
อ่ืนๆ ที่ระบุว่ามีสารฟลาโวนอยด์อยู่ ได้แก่ Latha [18] และ Gupta [21, 22] ซึ่งใช้ตัวท าละลายในการ
สกัดต่างๆ กัน ท าให้ได้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกันออกไปด้วย 
 

4.4.3 การตรวจสอบซาปอนนิน 
การทดสอบซาปอนนินซึ่งเป็นสารประกอบประเภทไกลโคไซด์ในพืช จะดูการเกิดฟองของ             
ซาปอนนินในน้ าจะได้ฟองที่คงทนอยู่นาน เมื่อท าการทดลองพบว่า มีเพียงสารสกัดจากน้ าเท่านั้นที่มี
ฟองคงทนอยู่นาน แสดงว่ามีซาปอนนินอยู่ แต่จะพบว่าในงานวิจัยของ Latha [18] ก็ตรวจพบซาปอนนิน 
ในสารสกัดจากเอทานอล ซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่สามารถตรวจพบได้ 
 

4.4.4 การตรวจสอบสเตียรอยด์ 
ปฏิกิริยาของ Salkowski test จะเกิดตะกอนสีขาว และสารละลายสีน้ าตาลแดงของ Bicholestadien 
disulphonate หลังจากการหยดกรดซัลฟูริกเข้มข้น จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากเอทานอลและ
น้ าไม่เกิดปฏิกิริยาของทั้งสองปฏิกิริยาแต่สารสกัดจากไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์เกิด
ตะกอนสีขาวและสารละลายสีน้ าตาลแดง แสดงว่าสารสกัดจากไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์
มีสารสเตียรอยด์ แต่ในงานวิจัยของ Latha [18] สามารถตรวจพบเสตียรอยด์ในสารสกัดหญ้าดอกขาว
ที่ได้จากเอทานอล และสารสกัดหญ้าดอกขาวจากเมทานอลในงานวิจัยของ Gupta [22] ก็ยังพบว่ามี
สารสเตียรอยด์ 
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4.4.5 การตรวจสอบแทนนินและฟีนอล 
แทนนินและฟีนอล จะตะกอนสีขาวเมื่อท าปฏิกิริยากับเจลาตินปฏิกิริยากับเฟอริกคลอไรด์จะได้
ตะกอนสีเขียวด า ม่วงด า และปฏิกิริยากับสารละลายโบรมีนจะได้ตะกอนสีขาวเหลือง จากการทดลอง
พบว่า สารสกัดที่ได้จากเอทานอล ตกตะกอนสีขาวกับเจลาตินได้ตะกอนสีเขียวด ากับเฟอริกคลอไรด์ 
และไม่เกิดตะกอนกับสารละลายโบรมีน จึงสรุปได้ว่ามีแทนนินชนิด Pyrogallol สารสกัดจากน้ า      
อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต และไดคลอโรมีเทน เกิดปฏิริยากับเฟอริกคลอไรด์และสารละลาย
โบรมีนแสดงว่ามีแทนนินและฟีนอล ส่วนสารสกัดจากปิโตรเลียมอีเทอร์ ไม่เกิดปฏิกิริยากับ
สารละลายทั้งสามจึงบอกได้ว่าไม่มีแทนนินและฟีนอล อีกทั้งแทนนินยังพบได้ในการสกัดด้วยตัวท า
ละลายต่างๆ เช่น เบนซีน คลอโรฟอร์ม เมทานอล ปิโตรเลียมอีเทอร์ [21, 22] 
 

4.4.6 การตรวจสอบ าร์ บ ฮเดรต 
ทดสอบโดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ (Benedict’s solution) และสารละลายเฟห์ลิง (Fehling solution)
สารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นตะกอนสีส้มอิฐของคอปเปอร์ออกไซด์พบว่า สารสกัดจาก            
เอทานอลเท่านั้นที่มีคาร์โบไฮเดรต 
 

4.4.7 การตรวจสอบ ปรตีน 
ท าการทดสอบด้วยปฏิกิริยาไบยูเรต จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันของคอปเปอร์ไอออน(II) ไปเป็น          
คอปเปอร์ไอออน (I) ที่จะไปเกิดสารเชิงซ้อนกับไนโตรเจนของพันธะเปบไทด์ในสารละลายที่เป็น
เบส และเกิดสีม่วงเมื่อมีโปรตีน จากการทดลองพบว่า โปรตีนจะพบได้ในสารสกัดจากน้ า เอทานอล      
อะซิโตไนไตรล์ และไดคลอโรมีเทน 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีพฤกษเคมี 

ตัวท าละลาย อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาปอนนิน สเตียรอยด์ ฟีนอล แทนนิน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

น้ า 
 

     
 

 

เอทานอล    
 

    

อะซิโตไนไตรล์    
 

  
 

 

เอทิลแอซีเทต   
  

  
  

ไดคลอโรมีเทน   
 

 
   

 

ปิโตรเลียมอีเทอร์   
 

 
    

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA


69 
 

4.5 การวิเ ราะหอ์ง ์ประกอบทางเ มีของสารสกัดหญ้าดอกขาวดว้ยเ รื่อง GC-MS 
สารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลต โดยใช้ตัวท าละลายชนิดต่างๆ คือ น้ า         
เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเมน และปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
แล้วน าไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ด้วยเคร่ือง GC-MS ซึ่งมีผลการทดลองแยกตามชนิดของ
สารประกอบได้ตารางที่ 4.1 จากการวิเคราะห์สารสกัดหยาบจากตัวท าละลายชนิดต่างๆ ด้วย GC-MS 
ไม่พบนิโคตินอยู่ในสารสกัดใดๆ เลย เนื่องมาจากนิโคตินจะสลายตัวจนหมดที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
ซึ่งสภาวะที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง GC-MS นี้ ใช้อุณหภูมิที่หัวฉีด 250 องศาเซลเซียส จึงท าให้
ไม่สามารถตรวจวัดนิโคตินได้ 
 
สารประกอบชีวภาพที่พบในสารสกัดหญ้าดอกขาวก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด หลายกลุ่ม ตามการจ าแนก 
แต่จะพบว่าสารที่มีฤทธิ์ส าคัญทางยา เช่น 2-Pyrrolidinone ที่ได้จากการใช้น้ าสกัดหญ้าดอกขาวน าไปใช้
ในการท ายาทางเภสัชกรรมหลากหลาย และเป็นอนุพันธ์ของสารหลายชนิด ได้แก่ โคตินีน (Cotinine) 
ซึ่งเป็นเมตาบอลิซึ่มของนิโคติน พิราซิตัม (Piracitam) ที่มีผลโดยตรงกับ GABA receptor เอโทรซูซิไมด์ 
(Ethosuximide) ที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยป้องกันอาการชัก โดซาพราม (Doxapram)     
ใช้เป็นยาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สมอง และอาการซึมเศร้า และโพวิโดน (Povidone) ที่ใช้เป็น
ยาใส่แผล [60] 
 
Pantolactone หรือ Pantothenic acid ที่พบในสารสกัดจากอะซิโตไนไตรล์และไดคลอโรมีเทน มีชื่อที่
รู้จักกันโดยทั่วไปว่า วิตามินบี 5 มีประโยชน์มากมายหลายอย่าง เช่น ช่วยในการเผาผลาญสารอาหาร
จ าพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ช่วยในการบ ารุงร่างกาย อาการชาตามปลายมือปลายเท้า 
ป้องกันผมหงอก ภูมิแพ้ โรคข้ออักเสบ ซึ่งในงานวิจัยของ Latha [18] พบว่าสารสกัดจากเอทานอล 
สามารถน าไปรักษาอาการข้ออักเสบในสัตว์ทดลองได้ แต่ในงานวิจัยนี้ไม่สามารถตรวจพบสารที่มี
ฤทธิ์ช่วยรักษาโรคข้ออักเสบในสารสกัดจากเอทานอล 
 
Dodecanoic acid หรือ  Lauric acid เป็นสารที่ได้จากการใช้อะซิโตไนไตรล์สกัด มีฤทธิ์ต่อต้าน          
การเจริญของเชื้อ (Antimicrobial) โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ไข้หวัด 
ไข้หวัดใหญ่ เริม หลอดลมอักเสบ แก้อักเสบ เป็นต้น โดยในงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็ยังระบุว่าสารสกัด
หญ้าดอกขาวสามารถมีฤทธิ์แก้ไข้ [22, 23] และแก้อักเสบ [18, 20, 23, 25, 30, 32] ซึ่งได้จากสารสกัด
หยาบจากตัวท าละลายต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นสารตัวใด 
 
Caprylic acid พบได้ในสารสกัดจากเอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทนและปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็น        
กรดไขมันที่มีฤทธิ์ต่อต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อแคนดิดา  (Candida) ที่เป็นสาเหตุของ
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อาการตกขาวและเชื้อราในช่องปาก อีกทั้ง Caprylic acid ยังเปน็สารให้กลิ่นและรสชาติอีกด้วย ซึ่งสาร
สกัดหญ้าดอกขาวที่พบว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก็สามารถพบได้โดยใช้เบนซีนในการสกัด [21] 
 
Benzoic acid พบในสารสกัดจากอะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทนและปิโตรเลียมอีเทอร์ 
ใช้เป็นส่วนผสมในยาที่ใช้รักษาโรคกลาก และยังใช้ เป็นสารกันเสียอีกด้วยเนื่องจากสามารถยับยั้ง  
การเจริญของจุลินทรีย์ได้ ท าให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญต่อไปได้ 
 
Heptanoic acid พบในสารสกัดจากเอทิลแอซีเทตและไดคลอโรมีเทน สามารถน าไปสังเคราะห์         
สารสเตียรอยด์หลากลายชนิด เช่น เทสโทสเทอโรน (Testosterone) เป็นต้น 
 
Dimethyl sulfoxide ได้จากการใช้น้ าสกัดหญ้าดอกขาว มีฤทธิ์ Antioxidant Anti-inflammatory และยัง
ใช้ในการรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Adeboye [16] และ Herrera 
[17] ที่พบว่าสารสกัดจากหญ้าดอดขาวมีฤทธิ์ช่วยลดหรือขับปัสสาวะ ในขณะที่งานวิจัยของ Kumar 
[30] ที่ท าการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยเมทานอลก็มีสารต้านอนุมูลอิสระ ส่วนฤทธิ์ในการยับยั้งแมลงพบ
ในสารสกัดจากเอทานอล [19] 
 
Butanedinitrile ได้จากการใช้อะซิโตไนไตรล์สกัด Butanedinitrile เป็นอนุพันธ์ของ Tricyclic anti-
depressant ช่วยลดอาการซึมเศร้า จึงอาจมีส่วนช่วยในการเลิกบุหร่ีท าให้ลดอาการหงุดหงิดอันเนื่อง 
มาจากอาการขาดนิโคตินได้ 
 
ในหญ้าดอกขาวยังมีสารที่พบว่าถูกตรวจพบในบุหร่ี หรือยาสูบอีกด้วย ได้แก่  Heptanoic acid 3,4-
Dehydro-β-ionone และ 1H-Pyrrole-2,5-Dione, 3-Ethyl-4-Methyl และสารประกอบชีวภาพอ่ืนๆ ที่ตรวจพบ 
จากเคร่ือง GC-MS แบ่งแยกตามชนิดของสารดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1978/micro-organism-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C


71 
 

ตารางท่ี 4.2 สารประกอบชีวภาพในหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ  

 นิดของ
สารประกอบ 

สารประกอบท่ีพบ 
ในหญ้าดอกขาว 

สูตร  รงสร้าง 
ตัวท าละลายที่
ใ ้ในการสกัด 

% ท่ีพบใน 
สารสกัดหยาบ 

Alkane 

Tetradecane 
CH3

CH3 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 51.79 

Hexadecane 
CH3

CH3 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 22.98 

Dodecane 
CH3

CH3 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 4.69 

Octadecane CH3
CH3 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 4.34 

Alkane Eicosane CH3

CH3 น้ า 2.33 

Organosulfur 
compound 

Dimethyl 
Sulfoxide CH3

S
CH3

O

 

น้ า 1.14 

Aldehyde Hexanal CH3 O

 ไดคลอโรมีเทน 12.25 

Alcohol 

Benzyl Alcohol 
OH

 

น้ า 1.00 
เอทิลแอซีเทต 0.60 
ไดคลอโรมีเทน 1.02 

Phenylethyl 
Alcohol 

OH

 

อะซิโตไนไตรล์ 1.80 
ไดคลอโรมีเทน 3.54 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.46 

Amide Acetamide 
NH2CH3

O

 
อะซิโตไนไตรล์ 5.66 

Ether 

Ethanol, 2-(2-
ethoxyethoxy)  

น้ า 25.28 
อะซิโตไนไตรล์ 4.50 

1,4,7,10,13,16-
Hexaoxacyclooc
ta-decane 

O

O

O

OO

O  

น้ า 1.69 
เอทานอล 1.45 
เอทิลแอซีเทต 0.21 
ไดคลอโรมีเทน 0.07 
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ตารางท่ี 4.2 สารประกอบชีวภาพในหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 นิดของ
สารประกอบ 

สารประกอบท่ีพบ 
ในหญ้าดอกขาว 

สูตร  รงสร้าง 
ตัวท าละลายที่
ใ ้ในการสกัด 

% ท่ีพบใน 
สารสกัดหยาบ 

Ester 
Methoxyacetic 
acid, 2-
tetradecyl ester 

CH3

O
O

CH3

OH

H

 ปิโตรเลียมอีเทอร์ 2.10 

Nonionic 
surfactant 

Octaethylene 
glycol mono 
dodecyl ether 

 

O

O
O

O

O

O
O

O
OH

CH3  เอทานอล 0.67 

Octaethylene 
glycol   

OH
O

O
O

O
O

O
O

OH อะซิโตไนไตรล์ 0.07 

Ketone 

4-(2,6,6-Trimethyl 
cyclohexa-1,3-
dienyl)but-3-en-
2-one 

CH3

CH3O

CH3

CH3

 

อะซิโตไนไตรล์ 2.24 

Pantolactone 

OO

CH3
CH3

OH
 

อะซิโตไนไตรล์ 0.92 

ไดคลอโรมีเทน 1.64 

2-Penta 
decanone, 
6,10,14-
trimethyl 

CH3 CH3

CH3 CH3
CH3 O  

อะซิโตไนไตรล์ 1.75 
เอทิลแอซีเทต 1.28 
ไดคลอโรมีเทน 0.73 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.48 

Nitrile Butanedinitrile N
N

 อะซิโตไนไตรล์ 2.45 

Phenol 

2,6-ditert-butyl-
4-hydroxy-4-
methylcyclohexa
-2,5-dien-1-one 

O

OHCH3

CH3

CH3

CH3CH3CH3

CH3

 
น้ า 0.46 

Vanillin O

OH

O

CH3

 

เอทิลแอซีเทต 0.62 

ไดคลอโรมีเทน 0.75 

Isovanillin 
O

O

CH3

OH

 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.26 
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ตารางท่ี 4.2 สารประกอบชีวภาพในหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 นิดของ
สารประกอบ 

สารประกอบท่ีพบ 
ในหญ้าดอกขาว 

สูตร  รงสร้าง 
ตัวท าละลายที่
ใ ้ในการสกัด 

% ท่ีพบใน 
สารสกัดหยาบ 

Alkaloid 

2-Pyrrolidinone 
NH

O

 
น้ า 0.85 

4-Pyridinamine, 
N,N-dimethyl 

N

N

CH3

CH3

 

น้ า 11.15 

Ethanone, 1-
(1H-pyrrol-2-yl) 

N
H

CH3
O

 

เอทานอล 1.33 
อะซิโตไนไตรล์ 2.49 
เอทิลแอซีเทต 0.86 
ไดคลอโรมีเทน 1.88 

1H-Pyrrole-2,5-
Dione, 3-Ethyl-
4-Methyl N

H

CH3

O

O

CH3

 

อะซิโตไนไตรล์ 3.65 
เอทิลแอซีเทต 3.68 
ไดคลอโรมีเทน 1.58 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 1.00 

5-Pentyl-2(5H)-
Furanone 

O
O

OH

 
เอทิลแอซีเทต 0.71 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.36 

Fatty acid 

Nonanoic acid   
OH

CH3

O

 

เอทานอล 1.48 

อะซิโตไนไตรล์ 1.66 
เอทิลแอซีเทต 1.24 
ไดคลอโรมีเทน 1.13 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.25 

Hexadecanoic 
acid, ethyl ester 

CH3
O CH3

O  เอทานอล 0.29 

Dodecanoic acid 
CH3 OH

O

 อะซิโตไนไตรล์ 076 

Caprylic acid 
CH3 OH

O

 

เอทิลแอซีเทต 2.23 
ไดคลอโรมีเทน 2.32 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.43 
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ตารางท่ี 4.2 สารประกอบชีวภาพในหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 นิดของ
สารประกอบ 

สารประกอบใน
หญ้าดอกขาว 

สูตร  รงสร้าง 
ตัวท าละลายที่
ใ ้ในการสกัด 

% ท่ีพบใน 
สารสกัดหยาบ 

Sesquiterpene 

Isocaryophyllene 
 

ไดคลอโรมีเทน 6.24 

Caryophyllene 
HH

CH3

CH2

CH3

CH3 

เอทานอล 7.51 

Caryophyllene 
oxide 

O

H
CH3

CH3

H

H

CH2  

เอทานอล 2.18 
อะซิโตไนไตรล์ 2.47 
เอทิลแอซีเทต 3.22 
ไดคลอโรมีเทน 4.30 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 1.10 

10,10-Dimethyl-
2,6-dimethylene 
bicyclo[7.2.0]un
decan-5.beta.-ol   CH3CH3

CH2

OH

CH2

 

อะซิโตไนไตรล์ 3.18 

เอทิลแอซีเทต 1.35 

ไดคลอโรมีเทน 1.39 

Seychellene 
CH3

CH3

CH3

CH2

 
อะซิโตไนไตรล์ 3.28 

2(4H)-Benzo 
furanone,5,6,7, 
7a-tetrahydro-
4,4,7a-trimethyl 

O

CH3

O

CH3
CH3  

เอทานอล 3.32 

เอทิลแอซีเทต 2.48 

ไดคลอโรมีเทน 2.19 

ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.63 

Naphthalene,1,2,
4a,5,6,8a-
hexahydro -4,7-
dimethyl-1-(1-
methylethyl)-, 
(1.alpha., 4a.alpha., 
8a.alpha.)- 

H

H

CH3

CH3

CH3 CH3

 

ไดคลอโรมีเทน 7.88 
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ตารางท่ี 4.2 สารประกอบชีวภาพในหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 นิดของ
สารประกอบ 

สารประกอบใน
หญ้าดอกขาว 

สูตร  รงสร้าง 
ตัวท าละลายที่
ใ ้ในการสกัด 

% ท่ีพบใน 
สารสกัดหยาบ 

Carboxylic 
acid 

2-Butenoic acid,  
2-methyl    

CH3 O

OH

CH3  

เอทานอล 4.62 
อะซิโตไนไตรล์ 7.39 
เอทิลแอซีเทต 10.46 

Benzene 
carboxylic acid 

O OH

 

อะซิโตไนไตรล์ 0.86 
เอทิลแอซีเทต 0.66 
ไดคลอโรมีเทน 0.31 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.13 

Methacrylic acid 
CH2

CH3
OH

CH2

 

เอทิลแอซีเทต 5.64 
ไดคลอโรมีเทน 4.82 

Heptanoic acid CH3
OH

O

 
เอทิลแอซีเทต 1.20 
ไดคลอโรมีเทน 1.74 

Hexanoic acid 
CH3 OH

O

 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 2.76 

3-Propylacrylic 
acid OH CH3

CH2

 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.41 

Other 

Ethyl (2E)-3-[2-
(Diethoxyphosp
horyl)-4-
Dimethylamino) 
phenyl]-2-
propenoate 

OCH3

N

CH3

CH3

P OO

O
CH3

CH3

O

 

น้ า 0.28 

เอทานอล 18.94 

อะซิโตไนไตรล์ 1.21 
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4.6 การศึกษาการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต อการจับของ [3H]nicotine 
กับตัวรับนิ  ตนิิ  
 

4.6.1 ผลของตัวท าละลายที่ใ ้ในการสกัดหญ้าดอกขาวต อการจับของ [3H]nicotine กับ
ตัวรับนิ  ตินิ  
การแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ คือ น้ า เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ 
เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทน และปิโตรเลียมอีเทอร์ จาการสกัดหญ้าดอกขาวปริมาณ 10 กรัม ใช้     
ตัวท าละลาย 200 มิลลิลิตร ด้วยวิธีซอกห์เลตเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ระเหยตัวท าละลายออกจนได้สารสกัด
หยาบ น าสารสกัดที่ได้มาศึกษาผลของการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ 
[3H]nicotine กับตัวรับนิโคตินิคในสมองหนูขาว โดยจะใช้สมองหนูขาวใหญ่ปกติที่ไม่มีพยาธิสภาพ
ของโรคของสมองจ านวน 1 ตัวมาบ่มกับสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ความเข้มข้น 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 
2.5, 5 และ 10 มิลิกรัม/มิลลิลิตร น าไปวัดค่าการแทนที่ [3H]nicotine โดยวิธี Radioligand binding 
assay ด้วยเคร่ือง Liquid scintillation analyzer และแสดงเป็นค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับ
กับตัวรับ (Receptor) โดยปราศจาก Non-specific binding ซึ่งได้จากการเติม Carbachol แทนที่สาร
สกัดหญ้าดอกขาว โดยการศึกษาจะท าการทดลองซ้ า 3 คร้ัง และรายงานผลการศึกษาเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้
จากการทดลอง 3 คร้ัง ± Standard Error of Mean (SEM) ซึ่งในแต่ละความเข้มข้นที่ไม่สามารถแสดง
ค่าได้ครบถ้วน เนื่องจากเกิดความผิดพลาด (Error) ของเคร่ืองมือในการนับเมมเบรน (Harvest 
membrane) ของเนื้อเยื่อท าให้การตรวจวัดได้ค่าที่ออกมามีความต่างของข้อมูลมาก และเมื่อน ามา
ค านวณท าให้ค่าออกมาติดลบ ไม่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์การจับกับตัวรับได้ 
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สารสกดัจากน ้ า สารสกดัจากเอทานอล สารสกดัจากอะซิโตไนไตล์

สารสกดัจากเอทิลอะซีเตต สารสกดัจากไดคลอโรมีเทน สารสกดัจากปิโตรเลียมอีเทอร์  
รูปท่ี 4.10 การแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่สกัดด้วยวิธีซอกห์เลต 

ต่อการจับของ [3H]nicotine กับตัวรับนิโคตินิค 
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จากผลการทดลอง ดังรูปที่ 4.10 แสดงความสามารถในการจับของสารสกัดหญ้าดอกขาวกับตัวรับ    
นิโคตินิค ซึ่งหากค่าที่วัดได้มีค่าน้อยแสดงว่าสารสกัดหญ้าดอกขาวสามารถจับกับตัวรับนิโคตินิค    
ได้มากท าให้วัดค่าการเรืองแสงของ  [3H]nicotine ได้ต่ า  ในทางตรงกันข้ามหากค่าที่วัดได้มีค่ามาก 
แสดงว่าสารสกัดหญ้าดอกขาวจับกับตัวรับนิโคตินิคได้น้อย ซึ่งการจับของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่ได้
จากตัวท าละลายต่างๆ มีค่าที่ได้ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาว 
ที่ใช้ที่ความเข้มข้นต่างๆ ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นไปใน 3 
ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการจับที่ไม่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาว ได้แก่ 
สารสกัดจากอะซิโตไนไตรล์ (รูปที่ 4.11) ลักษณะที่  2 เป็นการจับกับตัวรับนิโคตินิคในลักษณะ 
sigmoidal dose response curve ที่สัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาว 
ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สารสกัดจากน้ า สารสกัดจากเอทิลแอซีเทต สารสกัดจาก ไดคลอโรมีเทนและสารสกัด
จากปิโตรเลียมอีเทอร์(รูปที่ 4.12) ลักษณะสุดท้ายเป็นการจับกับตัวรับนิโคตินิคในลักษณะ sigmoidal 
dose response curve ที่สัมพันธ์เป็นสัดส่วนผกผันกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่เพิ่มขึ้น 
ได้แก่ สารสกัดจากเอทานอล (รูปที่ 4.13) 

 

 
รูปท่ี 4.11 ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคที่ไม่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลาย 

 
 
 
 
 
 
 

สารสกัดจากอะซิโตไนไตรล์ 
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รูปท่ี 4.12 ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคในลักษณะ sigmoidal dose response curve ที่  

สัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่เพิ่มขึ้น  
 

 

รูปท่ี 4.13 ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคในลักษณะ sigmoidal dose response curve  
ที่สัมพันธ์เป็นสัดส่วนผกผันกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่เพิ่มขึ้น 

 
แต่จะพบว่า สารสกัดที่ได้จากน้ าที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และสารสกัดจากเอทานอลที่
ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคได้ดีที่สุด ซึ่งวัด
กัมมันตรังสีของ [3H]nicotine ได้ 0.1417 และ 0.1408 fmol bound/ mg protein ตามล าดับ หมายความว่า 
สารสกัดสามารถจับกับตัวรับนิโคตินิคได้มากท าให้ [3H]nicotine จับกับตัวรับนิโคตินิคได้น้อย แต่ที่
ความเข้มข้นอ่ืนๆ ความสามารถในการจับก็ไม่แตกต่างกันมาก แต่สารสกัดจากน้ าที่ความเข้มข้นต่างๆ 

สารสกัดจากน้ า          สารสกัดจากเอทิลแอซีเทต 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สารสกัดจากไดคลอโรมีเทน         สารสกัดจากปิโตรเลียมอเีทอร์ 

สารสกัดจากเอทานอล 
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ก็ยังมีความสามารถในการจับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวท าละลายอ่ืนๆ เน่ืองจากโมเลกุลของน้ าที่ใช้เป็น
ตัวท าละลายสารสกัดในขั้นตอนการจับช่ว ยให้ เกิดความคงตัวของคอนฟอร์ เมชั นที่ จับ                 
(bond conformation) [61] ท าให้สามารถจับได้ดีกว่าตัวท าละลายชนิดอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณาจาก  
ความมีขั้วของตัวท าละลายก็ไม่มีผลต่อความสามารถในการจับของสารสกัดหญ้าดอกขาวกับ       
ตัวรับนิโคตินิค ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคก็ไม่ได้แปรผันตรงกับความมีขั้วที่เพิ่มขึ้น
แต่อย่างใด และจากการวิเคราะห์ปริมาณนิโคตินที่มีอยู่ในสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อใช้พิจารณาว่า
ปริมาณนิโคตินที่มีในสารสกัดจะส่งผลต่อการจับกับตัวรับนิโคตินิคอย่างไร จากการทดลองพบว่า 
สารสกัดที่มีปริมาณนิโคตินสูง เช่น สารสกัดจากอะซิโตไนไตรล์ ก็ไม่ได้มีความสามารถในการจับกับ
ตัวรับนิโคตินิคได้สูงมากตามไปด้วย  ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าในสารสกัดหญ้าดอกขาว นอกจาก
นิโคตินที่น่าจะจับกับตัวรับนิโคตินิคได้แล้ว ยังมีสารอ่ืนๆ อีกที่ส่งผลต่อตัวรับนิโคตินิค โดยสารที่จะ
สามารถจับกับตัวรับนิโคตินิคได้นั้นจะต้องมีโครงสร้างที่จ าเป็นในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือมี
อะตอมไนโตรเจนที่เป็นด่างหรือเกิดควอเทอร์ไนซ์  (quaternize) เช่น ไนโตรเจนที่อยู่บนโมเลกุลของ 
ไพโรริดีน  (pyrolidine) ไพริดีน (pyridine) และอินโดล  (indole) [59] จากข้อสังเกตนี้จะเห็นได้ว่า      
การตรวจวัดโดยใช้ GC-MS สามารถตรวจพบสารที่มีลักษณะดังนี้ในสารสกัดหญ้าดอกขาว  ได้แก่    
2-Pyrrolidinone และ 4-Pyridinamine ที่ได้จากการใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย N,N-dimethyl; Ethanone,  
1-(1H-pyrrol-2-yl) ที่ได้จากการใช้เอทานอล อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต และไดคลอโรมีเทนเป็น  
ตัวท าละลาย และ 1H-Pyrrole-2,5-Dione, 3-Ethyl-4-Methyl ที่ได้จากการใช้อะซิโตไนไตรล์ เอทิลแอซีเทต 
ไดคลอโรมีเทนและปิโตรเลียมอีเทอร์เป็นตัวท าละลาย ซึ่งสารเหล่านี้น่าจะมีผลในการจับกับ       
ตัวรับนิโคตินิค แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าเป็นสารตัวใด นอกจากจะท าสารให้บริสุทธิ์แล้ว
น าไปทดสอบกับตัวรับนิโคตินิคอีกคร้ัง 
 

4.6.2 ผลของการสกัดตามประเภทกลุ มสารต อการจับของ [3H]nicotine กับตัวรับนิ  ตินิ  

การสกัดสารตามประเภทกลุ่มสารเพื่อให้ได้สารสกัดในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์  
ซาปอนนิน แทนนิน ฟีนอล ไกลโคไซด์ แอนทราควิโนน และแอนทราควิโนนอะไกลโคน ซึ่งมี      
การสกัดเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป เป็นการสกัดแบบเป็นขั้นเป็นตอน ถือเป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้ใน       
การสกัดสารอย่างหยาบๆ ท าให้ได้สารที่ต้องการอยู่รวมกันมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว แต่ก็มิใช่   
สารบริสุทธิ์ที่จะสามารถระบุได้อย่างแน่ชัดเลย จึงเป็นการศึกษาอย่างคร่าวๆ ว่าสารในกลุ่มใดที่น่าจะ
มีผลโดยตรงกับตัวรับนิโคตินิคในสมองหนูขาว การทดลองการจับของสารสกัดตามกลุ่มสาร          
ท าเหมือนกับการศึกษาผลของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ [3H]nicotine กับ
ตัวรับนิโคตินิค ทั้งวิธีวิเคราะห์และการประมวลผลการทดลอง จากรูปที่ 4.14 สารสกัดแทนนินหยาบ 
สารสกัดไกลโคไซด์หยาบ สารสกัดแอนทราควิโนนหยาบ สารสกัดฟลาโวนอยด์หยาบ                  
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สารสกัดซาปอนนินหยาบ และสารสกัดแอนทราควิโนนหยาบ มีการจับกับตัวรับนิโคตินิคในลักษณะ 
sigmoidal dose response curve ที่สัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาว 
ที่เพิ่มขึ้น ลักษณะการจับกับตัวรับนิโคตินิคที่ไม่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่
เพิ่มขึ้นในรูปที่ 4.15 คือสารสกัดฟีนอลหยาบ ในขณะที่การจับกับตัวรับนิโคตินิคที่สัมพันธ์เป็น
สัดส่วนผกผันกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่เพิ่มขึ้นพบได้ในสารสกัดอัลคาลอยด์หยาบ 
(รูปที่ 4.16) 

 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 4.14 ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคในลักษณะ sigmoidal dose response curve ที่ 

สัมพันธ์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่เพิ่มขึ้น  

สารสกัดแทนนินหยาบ    สารสกัดไกลโคไซด์หยาบ 

 

 

 

 

 

สารสกัดแอนทราควิโนนหยาบ   สารสกัดฟลาโวนอยด์หยาบ 

 

 

 
 

 

 
สารสกัดซาปอนนินหยาบ   สารสกัดแอนทราควิโนนอะไกลโคนหยาบ 
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รูปท่ี 4.15 ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคที่ไม่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลาย 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.16 ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคในลักษณะ sigmoidal dose response curve ที่ 
สัมพันธ์เป็นสัดส่วนผกผันกับความเข้มข้นของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่เพิ่มขึ้น 

 
ความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคของสารสกัดในกลุ่มต่างๆ ส่วนมากมีค่าที่ได้ใกล้เคียงกัน 
ยกเว้นสารสกัดแทนนินหยาบที่มีความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคสูงในทุกๆ ความเข้มข้น 
โดยเฉพาะที่ความเข้มข้นของสารสกัดปริมาณ  0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีความสามารถในการจับกับ
ตัวรับนิโคตินิคได้ดีที่สุด ซึ่งวัดกัมมันตรังสีของ [3H]nicotine ได้เพียง 0.0300 fmol bound/ mg protein 
โดยมีความสามารถในการจับดีกว่าสารสกัดจากน้ าถึงเกือบ 5 เท่า เนื่องจากการสกัดแทนนินนั้นก็ใช้
น้ าเป็นตัวท าละลายเช่นเดียวกัน แต่ใช้ความร้อนในการสกัดเป็นระยะเวลาสั้นๆ และใช้เวลาในการ
สกัดมากกว่า ดังนั้นสารส าคัญที่อยู่ในหญ้าดอกขาวที่ไม่ทนต่อความร้อนสูงจึงยังคงไม่ถูกท าลายไป       
จากลักษณะเฉพาะตัวของแทนนินคือมีรสฝาด [35] ซึ่งสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เลิกบุหร่ีที่บริโภค
หญ้าดอกขาวแล้วท าให้เกิดอาการสูบบุหร่ีไม่อร่อย เสียรสชาติ แต่สาระส าคัญที่มีผลต่อตัวรับนิโคตินิค 
นั้นอาจจะไม่ใช่สารในกลุ่มแทนนินเสมอไปอย่างเดียวก็ได้เพราะการสกัดโดยการแช่น้ า เป็นเวลา 12 
ชั่วโมง สารส าคัญที่ได้ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแน่ชัดว่าเป็นแทนนินทั้งหมด แต่ก็ท าให้ทราบได้ว่า

สารสกัดอัลคาลอยด์หยาบ 

 

 

 

 

 

 

สารสกัดฟีนอลหยาบ 
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สารส าคัญที่มีผลต่อตัวรับนิโคตินิคเป็นสารขั้วสูงที่ละลายได้ดีในน้ า และไม่ทนต่อความร้อน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการสกัดที่ใช้น้ าเป็นตัวท าละลายไม่ว่าจะสกัดโดยตรงหรือสกัดแบบเป็นขั้นตอน สารที่ได้จะ
มีความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคได้ดี เช่น สารสกัดจากน้ า สารสกัดแทนนินหยาบ สารสกัด
ไกลโคไซด์หยาบ และสารสกัดแอนทราควิโนนหยาบ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจา รณาสารสกัด                
อัลคาลอยด์หยาบที่มีปริมาณนิโคตินสูงสุด และยังประกอบด้วยสารในกลุ่มที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อ
ตัวรับนิโคตินิคมากที่สุดแล้วก็ยังพบว่าความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคก็ไม่ได้แตกต่างจาก
สารสกัดอ่ืนๆ  
 
เน่ืองจากสารที่สกัดได้ทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยวิธีซอกห์เลตหรือวิธีพาร์ทิชันยังได้สารในลักษณะของสาร
สกัดหยาบที่มีสารหลากหลายชนิดรวมกันอยู่ เมื่อน าไปทดสอบการจับกับตัวรับนิโคตินิคก็อาจมีสาร
บางชนิดที่มีความสามารถในการจับและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของตัวรับนิโคตินิค จนท าให้สามารถ
จับกับสารรังสีได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับสภาวะที่ไม่มีหญ้าดอกขาว ซึ่งโดยปกติแล้วตัวรับนิโคตินิคจะมี
บริเวณให้สารหลายชนิดเข้าไปจับ (binding site) ได้หลายบริเวณ การจับของสารบางตัวส่งผลให้มี  
การจับของสารอีกตัวเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งพบได้ในการศึกษาโดยใช้สารสกัดที่มีสารหลายชนิดรวมกัน แต่ละ
ชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปท าให้ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าสารชนิดใดสามารถจับกับตัวรับ   
นิโคตินิคได้มากหรือน้อย จากการทดลองก็สามารถระบุได้เพียงคร่าวๆ ว่าสารในกลุ่มที่สามารถจับกับ
ตัวรับนิโคตินิคได้ดีน่าจะเป็นสารในกลุ่มแทนนิน ซึ่งเป็นโพลีฟีนอลิค (Polyphenolic) แล้วไฮโดรไลซ์ 
(Hydrolyse) ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆ ที่ละลายได้ดีในน้ า แต่การระบุให้แน่ชัดว่าเป็นสารใดนั้นค่อนข้าง
ยาก นอกเสียจากจะแยกสารน้ันให้บริสุทธิ์แล้วน าไปทดสอบอีกครั้งหน่ึง 
 
ดังนั้นในการสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อจะน าไปใช้ในการช่วยเลิกบุหร่ีนั้น น้ าจึงเป็นตัวท าละลายที่
เหมาะสมที่สุด ซึ่งมีข้อดีหลายด้านด้วยกัน เช่น มีความสามารถในการจับกับตัวรับนิโคตินิคสูง หาได้
ง่าย มีราคาถูก สามารถชงหรือต้มกับหญ้าดอกขาวและดื่มในชีวิตประจ าวันได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการ
ใช้สารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อช่วยในการเลิกบุหร่ีได้นั้น อาจมีหลายสาเหตุร่วมด้วยกันคือ สารสกัด
หญ้าดอกขาวที่มีผลโดยตรงกับตัวรับนิโคตินิคในประสาทส่วนกลาง สารนิโคตินในหญ้าดอกขาว 
การลดลงของตัวรับนิโคตินิคเมื่อไม่ได้รับการตุ้นด้วยนิโคตินจากบุหร่ี รสฝาดของหญ้าดอกขาวจาก
สารในกลุ่มแทนนิน ฤทธิ์ของสารพวกไนเตรตที่มีอยู่ในต้น ใบ และรากของหญ้าดอกขาว ซึ่งท าให้
เกิดอาการลิ้นชา ไม่รับรู้รสอาหาร ส่งผลให้ไม่อยากบุหร่ี [3] ผู้สูบบุหร่ีที่ต้องการเลิกบุหร่ีจึงต้องมี
จิตใจที่เข้มแข็ง แน่วแน่ในการเลิก หญ้าดอกขาวก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีราคาถูก หาได้ง่าย ที่จะ
น ามาใช้เป็นตัวช่วยในการเลิกบุหร่ี พร้อมกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การออกก าลังกาย เป็นต้น  



 

 

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
 

5.1.1 การสกัดด้วยวิธีซอกห์เลต 
การสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตโดยใช้ตัวท าละลายชนิดต่างๆ ได้แก่ น  า เอทานอล อะซิโตไนไตล์        
เอทิลแอซีเทต ไดคลอโรมีเทนและปิโตรเลียมอีเทอร์ พบว่าสารสกัดที่ได้จากเอทานอลสกัด           
หญ้าดอกขาวได้ปริมาณสูงที่สุด 26.230 % แต่จากการหาปริมาณนิโคตินพบว่า สารสกัดที่ได้จากอะซิโตไนไตรล์ 
สกัดได้ปริมาณนิโคตินสูงสุด 1.9697 มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง และเมื่อศึกษาผลของเวลาที่
ใช้ในการสกัดโดยเลือกใช้เอทานอลมาศึกษาหาเวลาที่เหมาะสม พบว่า ที่ 8 ชั่วโมง เป็นเวลาที่สกัด
หญ้าดอกขาวและนิโคตินปริมาณมากที่สุด  
 

5.1.2 การสกัดด้วยวิธีกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิค 
การสกัดโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคจะศึกษาผลของตัวท าละลาย เวลา และอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการสกัด โดยสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดหยาบคือสกัดด้วยน  า ที่อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 80 นาที มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ 23.100 % และสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดนิโคติน        
ในหญ้าดอกขาวคือสกัดด้วยน  า ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที จะได้ปริมาณนิโคติน
เท่ากับ 0.0376 มิลลิกรัมต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง 
 

5.1.3 การสกัดด้วยวิธีกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
การสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟจะศึกษาผลของ ตัวท าละลาย เวลา และ
ก าลังไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสกัด โดยเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้สูงสุด การสกัดสารสกัดหยาบเพื่อให้
ได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้สูงที่สุด 27.884 % คือท าการสกัดโดยใช้ตัวท าละลายร่วมน  าต่อเอทานอล 40 : 60 % 
เป็นเวลา 6 นาที ใช้ก าลังไฟฟ้า 180 วัตต์ ส่วนการสกัดนิโคตินเพื่อให้ได้ปริมาณสูงที่สุด 0.5017 มิลลิกรัม      
ต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ต้องใช้น  าเป็นตัวท าละลาย สกัดเป็นเวลา 12 นาที ที่ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต ์
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5.1.4 เปรียบเทียบผลการสกัดจากวิธีต่าง ๆ 
 
ตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบผลการสกัดจากวิธีต่างๆ 

วิธีการสกัด ตัวท าละลาย 
เวลาที่ใช้ใน
การสกัด 

เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตที่ได้ 

ปริมาณนิโคติน 
(มิลลิกรัม/กรัมหญ้าแห้ง) 

ซอกห์เลต 
เอทานอล 

8 ชั่วโมง 
26.230 %  

อะซิโตไนไตรล์  1.9697 

อัลตราโซนิค น  า 
80 นาที 23.100 %  
40 นาที  0.0376 

ไมโครเวฟ 
น  า : เอทานอล  

(40 : 60 %) 12 นาที 
27.884 %  

น  า  0.5017 
งานวิ จั ย อ่ืนที่
ใช้การต้ม [46] 

น  า - 13.05% 0.11 

งานวิจัยอ่ืนที่ใช้
การเคี่ยว [46] 

น  า - 13.50% 0.34 

จากตารางที่ 5.1 ซึ่งท าการเปรียบเทียบผลการสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบต่าง ๆ พบว่าวิธีการกระตุ้นด้วย
คลื่นไมโครเวฟมีประสิทธิภาพในการสกัดดีที่สุดเนื่องจากได้ปริมาณสารที่มากที่สุดในเวลาน้อยที่สุด
ทั งปริมาณสารสกัดหยาบและปริมาณนิโคติน และเมื่อเปรียบเทียบจากงานวิจัยอ่ืนที่ใช้การต้ม และ
เคี่ยว เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้จากวิธีการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟในงานวิจัยนี ก็ยังให้ประสิทธิภาพที่
ดีกว่า สกัดได้ปริมาณมากกว่า มีการระบุเวลาที่ชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาในการเคี่ยวที่ต้องใช้แรงงาน
คอยกวนตลอดเวลา 
 

5.1.4 การทดสอบองค์ประกอบเบ้ืองต้นด้วยวิธีพฤกษเคมีเบ้ืองต้น 
จากการทดสอบเบื องต้นสามารถตรวจสอบได้ว่า น  าสามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้สารในกลุ่ม        
ฟลาโวนอยด์ ซาปอนนิน สเตียรอยด์ แทนนิน ฟีนอล และโปรตีน เอทานอลจะสามารถสกัด         
หญ้าดอกขาวได้สารในกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ สเตียรอย แทนนิน ฟีนอล คาร์โบไฮเดรต และ
โปรตีน สารสกัดจากอะซิโตไนไตล์ตรวจพบ อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาปอนนิน ฟีนอล แทนนิน 
และโปรตีน เอทิลอะซีเตตสามารถสกัดหญ้าดอกขาวได้สารในกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอล 
แทนนิน สารสกัดจากไดคลอโรมีเทนสามารถสกัดหญ้าดอกขาวพบสารในกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ 
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สเตียรอยด์ และโปรตีน ปิโตรเลียมอีเทอร์สามารถสกัดหญ้าดอกขาวในกลุ่มอัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ 
สเตียรอยด์ 
 

5.1.5 การสกัดสารตามประเภทกลุ่มสาร 
การสกัดหญ้าดอกขาวตามกลุ่มสารต่างๆ สามารถสกัดสารสกัดหยาบได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้คือ  
อัลคาลอยด์ 4.50 % ไกลโคไซด์ 19.43 % ฟลาโวนอยด์ 0.90 % ซาปอนนิน 2.42 % แอนทราควิโนน 
13.98 % ฟีนอล 23.06 % และแทนนิน 19.82 %  
 

5.1.6 การศึกษาการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ [3H]Nicotine กับ
ตัวรับนิโคตินิค 
การสกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ หรือการสกัดแบบพาร์ทิชันต่างก็สามารถจับกับตัวรับนิโคนิคได้
ใกล้เคียงกัน แต่สารสกัดแทนนินหยาบ และการใช้น  าเป็นตัวท าละลายในการสกัดจะท าให้ได้สาร
สกัดที่มีผลโดยตรงกับตัวรับนิโคตินิคได้ดีที่สุด สามารถแทนที่การจับของ [3H]Nicotine กับตัวรับ     
นิโคตินิคได้มาก แสดงว่าสารส าคัญที่มีผลต่อตัวรับนิโคตินิคนั นเป็นสารที่มีขั วสูง และไม่ทนต่อ  
ความร้อน แต่การระบุว่าเป็นสารชนิดใดนั นต้องท าการแยกให้บริสุทธิ์เสียก่อนจึงจะระบุได้แน่ชัดว่า
เป็นสารชนิดใด ดังนั นในการบริโภคหญ้าดอกขาวเพื่อใช้ในการช่วยเลิกบุหร่ีนั นจะต้องสกัดโดย   
การแช่และไม่ใช้ความร้อนจะมีผลท าให้ประสิทธิภาพของหญ้าดอกขาวที่ใช้ในการเลิกบุหร่ีดีกว่าการ
ต้มเป็นเวลานาน  
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1. การน าหญ้าดอกขาวไปใช้บริโภคเพื่อช่วยในการเลิกบุหร่ีควรน าหญ้าดอกขาวไปแช่ในน  าแล้วน ามา
ต้มให้เดือดจะท าให้ประสิทธิภาพในการใช้หญ้าดอกขาวเพื่อช่วยเลิกบุหร่ีสูงที่สุด 

 
2. การบริโภคหญ้าดอกขาวไม่ควรบริโภคเกิน 100 กรัมหญ้าแห้งต่อวัน เนื่องจากจะท าให้ได้รับปริมาณ 
นิโคตินที่มากเกินไป 
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ก.1 การศึกษาผลของตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
ตารางท่ี ก.1.1 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัด 

หญ้าดอกขาวด้วยวิธีซอกห์เลต เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
 

ตัวท าละลาย 
น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกัดได้ (g) 

%Yield 
%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

 
10.0013 2.6287 26.2906 

  
น  า 10.0018 2.6026 26.0311 26.0501 0.2316 

 
10.0009 2.5826 25.8285 

  

 
10.0007 2.6052 26.0539 

  
เอทานอล 10.0015 2.6236 26.2396 26.2298 0.1712 

 
10.0011 2.6393 26.3959 

  

 
10.0004 1.9565 19.5654 

  
อะซิโตไนไตรล์ 10.0009 1.9568 19.5699 19.6073 0.0687 

 
10.0005 1.9686 19.6866 

  

 
10.0002 1.3757 13.757 

  
เอทิลแอซีเทต 10.0003 1.3031 13.0311 13.5471 0.4495 

 
9.9998 1.3853 13.8532 

  

 
10.0006 0.6104 6.1039 

  
ไดคลอโรมีเทน 10.0003 0.5887 5.8871 5.9981 0.1085 

 
10.0004 0.6003 6.0034 

  

 
10.0009 0.3180 3.1807 

  
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 10.0013 0.3227 3.2275 3.2025 0.0236 

 
10.0005 0.3199 3.1993 
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ตารางท่ี ก.1.2 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
ด้วยวิธีซอกห์เลต เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
 

ตัวท าละลาย 
ปริมาณสาร 
ท่ีชั่งมาฉีด (g) 

พื นที่ใต้กราฟ 
(mv.s) 

ปริมาณนิโคติน 
(mg/g) 

ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 

  0.0502 70.641 0.4998     
น  า 0.0505 70.933 0.4939 0.4926 0.0080 

  0.0512 71.012 0.4840     
  0.1149 30.1056 0.1537     

เอทานอล 0.1177 30.1968 0.1516 0.1522 0.0013 
  0.1191 30.3277 0.1514     
  0.0451 347.994 2.0399     

อะซิโตไนไตรล์ 0.0467 348.021 1.9705 1.9697 0.0707 

  0.0488 348.3 1.8986     
  0.0694 45.002 0.1205     

เอทิลแอซีเทต 0.0662 44.291 0.1178 0.1218 0.0048 

  0.0666 45.215 0.1271     
  0.0553 920.559 1.3729     

ไดคลอโรมีเทน 0.0521 919.792 1.4044 1.3924 0.0171 

  0.0533 919.85 1.4000     
  0.0555 25.408 0.0197     

ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.0559 25.532 0.0199 0.0198 0.0001 

  0.0552 25.461 0.0199     
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ตารางท่ี ก.1.3 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
ด้วยเอทานอล โดยวิธีซอกห์เลต 

 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกัดได้ (g) 

%Yield 
%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

  10.0004 1.7960 17.9607     

4 10.0001 1.7483 17.4831 17.6849 0.2472 

  10.0001 1.7611 17.6109     

  10.0021 1.8944 18.948     

6 10.0019 1.9144 19.1472 19.0796 0.1140 

  10.0014 1.9141 19.1435     

  10.0012 2.6051 26.0539     

8 10.0016 2.6235 26.2396 26.2298 0.1712 
  10.002 2.6391 26.3959     

  10.0007 2.4058 24.0593     

10 10.0003 2.3982 23.9824 24.0030 0.0493 

  10.0002 2.3967 23.9674     

  10.0017 2.3634 23.6385     
12 10.0011 2.3516 23.5189 23.5567 0.0709 

  10.0014 2.3509 23.5127     

  10.0001 2.4104 24.1044     

14 9.9969 2.4013 24.0057 24.0563 0.0494 

  9.9977 2.4064 24.0589     
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ตารางท่ี ก.1.4 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วย 
เอทานอลโดยใช้ซอกห์เลต 

 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ปริมาณสาร 
ท่ีชั่งมาฉีด (g) 

พื นที่ใต้กราฟ 
(mv.s) 

ปริมาณนิโคติน 
(mg/g) 

ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 

  0.1069 34.539 0.1307     
4 0.1062 34.424 0.1276 0.1289 0.0016 

  0.1055 34.129 0.1283     
  0.1005 32.565 0.1382     
6 0.1021 32.878 0.1388 0.1389 0.0007 

  0.1013 32.801 0.1396     
  0.1161 30.117 0.1522     
8 0.1174 30.195 0.1520 0.1523 0.0004 

  0.1180 30.318 0.1527     
  0.1362 21.39 0.0851     

10 0.1386 21.636 0.0843 0.0845 0.0005 

  0.1395 21.771 0.0842     
  0.1138 19.975 0.0934     

12 0.112 19.874 0.0940 0.0937 0.0003 

  0.1121 19.86 0.0938     
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ตารางท่ี ก.1.5 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเป็นเวลา 40 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 

ตัวท าละลาย 
 

น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกัดได้ (g) 

%Yield 
 

%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

  2.0011 0.3402 17.7045     

น  า 2.0008 0.3661 17.8420 17.7200 0.1150 

  2.0008 0.3575 17.6135     

  2.0013 0.1449 6.7329     

เอทานอล 2.0014 0.1338 6.8956 6.7581 0.1268 
  2.0012 0.1269 6.6458     

  2.0005 0.0602 2.8631     

อะซิโตไนไตรล์ 2.0002 0.0597 2.9945 2.9474 0.0732 

  2.0005 0.0568 2.9846     

  2.0011 0.0594 3.2308     
เอทิลแอซีเทต 2.0004 0.0653 3.2287 3.2307 0.0020 

  2.0009 0.0691 3.2326     

  2.0003 0.0455 2.0674     

ไดคลอโรมีเทน 2.0001 0.0372 2.0781 2.0693 0.0080 

  2.0005 0.0415 2.0624     

  2.0008 0.0298 1.5647     

ปิโตรเลียมอีเทอร์ 2.0013 0.0330 1.5404 1.5503 0.0128 

  2.0009 0.0302 1.5458     
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ตารางท่ี ก.1.6 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว          
โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคเป็นเวลา 40 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 

ตัวท าละลาย 
 

ปริมาณสาร 
ท่ีชั่งมาฉีด (g) 

พื นที่ใต้กราฟ 
(mv.s) 

ปริมาณนิโคติน 
(mg/g) 

ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 

  0.1521 24.037 0.0363     
น  า 0.1547 24.103 0.0385 0.0376 0.0011 

  0.1534 24.076 0.0379     
  0.1335 7.893 0.0058     

เอทานอล 0.1338 7.462 0.0050 0.0054 0.0004 
  0.1269 7.931 0.0054     
  0.0602 4.521 0.0031     

อะซิโตไนไตล์ 0.0597 4.390 0.0030 0.0030 0.0001 

  0.0568 4.289 0.0029     
  0.0594 8.563 0.0058     

เอทิลอะซีเตต 0.0653 8.480 0.0057 0.0058 0.0001 

  0.0691 8.646 0.0058     
  0.0455 11.065 0.0075     

ไดคลอโรมีเทน 0.0372 11.045 0.0075 0.0075 0.0001 

  0.0415 11.028 0.0074     
  0.0298 22.452 0.0152     

ปิโตรเลียมอีเทอร์ 0.0330 22.796 0.0154 0.0153 0.0001 

  0.0302 22.624 0.0153     
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ตารางท่ี ก.1.7 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคโดยใช้น  าเป็นตัวท าละลายที่อุณหภูมิในการสกัด    
50 องศาเซลเซียส 

 

เวลา 
(นาที) 

น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกดัได้ (g) 

%Yield 
%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

  2.0005 0.3292 16.2762     

20 2.0006 0.3228 16.2924 16.2593 0.0441 

  2.0010 0.3239 16.2093     

  2.0019 0.3561 17.7881     

40 2.0015 0.3559 17.7817 17.7200 0.1124 

  2.0014 0.3521 17.5903     

  2.0006 0.3348 16.7350     

60 2.0002 0.3277 16.3834 16.6808 0.2743 

  2.0007 0.3386 16.9239     

  2.0004 0.3721 18.6013     

80 2.0006 0.3775 18.8693 18.6107 0.2541 

  1.9999 0.3672 18.3614     

  2.0008 0.3703 18.5076     

100 2.0005 0.3682 18.4054 18.5182 0.1184 

  2.0011 0.3730 18.6415     
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ตารางท่ี ก.1.8 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวโดย 
การกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคโดยใช้น  าเป็นตัวท าละลายที่อุณหภูมิในการสกัด     
50 องศาเซลเซียส 

 

เวลา 
(นาที) 

ปริมาณสารท่ีชั่งมาฉีด 
(g) 

พื นที่ใต้กราฟ 
(mv.s) 

ปริมาณนิโคติน 
(mg/g) 

ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 

  0.0553 5.704 0.0229     

20 0.0565 5.869 0.0226 0.0227 0.0002 

  0.0542 5.635 0.0227     

  0.1537 24.083 0.0377 
 

  

40 0.1529 24.076 0.0378 0.0376 0.0003 

  0.1535 24.057 0.0373 
 

  

  0.0336 1.795 0.0121     

60 0.0324 1.742 0.0119 0.0122 0.0003 

  0.0337 1.842 0.0125     

  0.0603 2.236 0.0093 
 

  
80 0.0611 2.251 0.0094 0.0093 0.0001 

  0.0601 2.221 0.0092 
 

  

  0.1147 3.005 0.0066     

100 0.1127 2.974 0.0066 0.0066 0.0001 

  0.1122 2.979 0.0067     
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ตารางที่ ก.1.9 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัด          
หญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคโดยใช้น  าเป็นตัวท าละลายและท าการ
สกัดเป็นเวลา 80 นาที 

 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกัดได้ (g) 

%Yield 
%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

  2.0004 0.3672 18.3569     

30 2.0001 0.3669 18.3455 18.3455 0.0114 

  2.0007 0.3668 18.3341     

  2.0014 0.4232 21.1463   
 

40 2.0009 0.4230 21.1408 21.1402 0.0064 

  2.0016 0.4230 21.1335   
 

  2.0005 0.3720 18.5946     

50 2.0007 0.3722 18.6047 18.6107 0.0198 

  2.0006 0.3728 18.6328     

  1.9998 0.4579 22.8963   
 

60 2.0001 0.4578 22.8909 22.8960 0.0050 

  2.0004 0.4581 22.9008   
 

  2.0008 0.4622 23.0994     

70 2.0004 0.4622 23.1053 23.1001 0.0049 

  2.0009 0.4621 23.0956     
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ตารางท่ี ก.1.10 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาว 
โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นอัลตราโซนิคโดยใช้น  าเป็นตัวท าละลายและท าการสกัดเป็น 
เวลา 80 นาที 
 

อุณหภูมิ 
(°C) 

ปริมาณสาร 
ท่ีชั่งมาฉีด (g) 

พื นที่ใต้กราฟ 
(mv.s) 

ปริมาณนิโคติน 
(mg/g) 

ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 

  0.0659 0.687 0.0026     

30 0.0669 0.694 0.0026 0.0026 0.0000 

  0.0662 0.686 0.0026     

  0.0936 0.345 0.0011     
40 0.0917 0.337 0.0010 0.0011 0.0001 

  0.0932 0.344 0.0011     

  0.0601 2.226 0.0093     

50 0.0609 2.240 0.0092 0.0093 0.0001 

  0.0605 2.242 0.0093     

  0.1023 0.821 0.0025     

60 0.1015 0.815 0.0025 0.0025 0.0000 

  0.1021 0.809 0.0025     

  0.0519 0.679 0.0041     

70 0.0525 0.683 0.0041 0.0041 0.0000 

  0.0504 0.660 0.0041     
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ตารางท่ี ก.1.11 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของอัตราส่วนตัวท าละลายร่วมที่เหมาะสม  
ในการสกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต ์เป็น
เวลา 12 นาที 
 

ตัวท าละลาย 
น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกัดได้ (g) 

%Yield 
%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

  2.0001 0.1537 7.6834     

น  า 2.0005 0.1536 7.6773 7.6826 0.0049 

  2.0003 0.1538 7.6871     

  2.0008 0.1769 8.8392 
 

  

80 : 20 2.001 0.1768 8.8354 8.8371 0.0019 

  2.0006 0.1768 8.8367 
 

  

  2.0005 0.1222 6.1093     

60 : 40 2.0007 0.1221 6.1014 6.1043 0.0043 

  2.0003 0.1221 6.1022     

  2.0001 0.4863 24.3124 
 

  

40:60 2.0005 0.4865 24.3166 24.3144 0.0021 

  2.0000 0.4863 24.3142 
 

  

  2.0007 0.2144 10.7153     

20 : 80 2.0009 0.2145 10.7197 10.7166 0.0027 

  2.0005 0.2143 10.7148     

  2.0008 0.1378 6.8849 
 

  

เอทานอล 2.0007 0.1377 6.8845 6.8840 0.0012 

  2.0012 0.1377 6.8826     
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ตารางท่ี ก.1.12 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของอัตราส่วนตัวท าละลายร่วมที่เหมาะสม ในการ 
สกัดหญ้าดอกขาวโดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต ์เป็นเวลา   
12 นาที 
 

ตัวท าละลาย 
ปริมาณสาร 
ท่ีชั่งมาฉีด (g) 

พื นที่ใต้กราฟ 
 (mv.s) 

ปริมาณนิโคติน 
(mg/g) 

ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 
  

  0.0524 257.332 0.5100     

น  า 0.0533 257.353 0.5010 0.5017 0.0079 

  0.0541 257.317 0.4942     

  0.1502 156.408 0.1244 
 

  

80 : 20 0.1496 156.426 0.1248 0.1248 0.0005 

  0.1491 156.402 0.1253 
 

  

  0.0877 34.569 0.0325     
60 : 40 0.0862 34.553 0.0331 0.0328 0.0003 

  0.0873 34.606 0.0327     

  0.3107 14.162 0.0150 
 

  

40:60 0.3095 14.157 0.0150 0.0150 0.0000 

  0.3094 14.146 0.0150 
 

  

  0.2055 18.408 0.0130     

20 : 80 0.2063 18.346 0.0129 0.0130 0.0001 

  0.2061 18.602 0.0131     

  0.0267 25.794 0.0899 
 

  

เอทานอล 0.0253 25.766 0.0947 0.0923 0.0024 

  0.0260 25.774 0.0922     
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ตารางท่ี ก.1.13 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการสกัด              
หญ้าดอกขาวด้วยอัตราส่วนน  าต่อเอทานอล 40 : 60 ที่ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต์ โดย         
การกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ  

 

เวลา 
น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกัดได้ (g) 

%Yield 
%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

  2.0003 0.4828 24.1339     

3 2.0004 0.4830 24.1468 24.1403 0.0065 
  2.0008 0.4830 24.1402 

 
  

  2.0005 0.5363 26.8094     

6 2.0011 0.5368 26.8242 26.8151 0.0080 

  2.0008 0.5364 26.8117     

  2.0002 0.4829 24.1446 
 

  
9 1.9998 0.4829 24.1482 24.1435 0.0053 

  2.0003 0.4828 24.1377 
 

  

  2.0004 0.4864 24.3148     

12 2.0006 0.4862 24.3007 24.3144 0.0135 

  2.0002 0.4866 24.3277     

  2.0003 0.4814 24.0683 
 

  

15 2.0005 0.4817 24.0776 24.0683 0.0093 

  2.0001 0.4812 24.0590     
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ตารางท่ี ก.1.14 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมในการสกัดหญ้าดอกขาวด้วย 
อัตราส่วนน  าต่อเอทานอล 40 : 60 ที่ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต์ โดยการกระตุ้นด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
 

เวลา 
ปริมาณสารท่ีชั่งมาฉีด 

(g) 
พื นที่ใต้กราฟ 

(mv.s) 
ปริมาณนิโคติน 

(mg/g) 
ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 

  0.4828 0.498 0.0003     
3 0.4830 0.487 0.0003 0.0003 0.0000 

  0.4830 0.503 0.0003 
 

  
  0.5363 7.932 0.0054     
6 0.5368 8.109 0.0055 0.0054 0.0001 

  0.5364 7.791 0.0053     
  0.4829 4.104 0.0028 

 
  

9 0.4829 4.056 0.0027 0.0027 0.0001 

  0.4828 4.053 0.0027 
 

  
  0.4864 14.170 0.0096     

12 0.4862 14.032 0.0095 0.0096 0.0001 

  0.4866 14.263 0.0096     
  0.4814 3.007 0.0020 

 
  

15 0.4817 3.022 0.0020 0.0020 0.0000 

  0.4812 2.971 0.0020     
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ตารางท่ี ก.1.15 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการศึกษาผลของก าลังไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสกัด    

หญ้าดอกขาวด้วยอัตราส่วนน  าต่อเอทานอล 40 : 60 เป็นเวลา 12 นาที โดยการกระตุ้น
ด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
  

ก าลังไฟฟ้า 
(วัตต์) 

น  าหนักหญ้า 
เร่ิมต้น (g) 

น  าหนักท่ี 
สกัดได้ (g) 

%Yield 
%Yield 
เฉลี่ย 

S.D. 

  2.0004 0.4398 21.9874     

100 2.0000 0.4391 21.9553 21.9648 0.0197 

  2.0002 0.4391 21.9517 
 

  

  2.0006 0.5578 27.8833     

180 2.0009 0.5579 27.8812 27.8838 0.0029 

  2.0006 0.5579 27.8869     

  2.0014 0.4644 23.2032 
 

  

300 2.0012 0.4644 23.2037 23.2036 0.0004 

  2.0016 0.4644 23.2039 
 

  

  2.0007 0.5365 26.8138     

450 2.0003 0.5363 26.8095 26.8151 0.0064 

  2.0005 0.5366 26.8220     

  2.0010 0.4710 23.5396 
 

  

600 2.0011 0.4706 23.5174 23.5288 0.0111 

  2.0006 0.4707 23.5294 
 

  

  2.0006 0.4910 24.5439     

800 2.0010 0.4914 24.5602 24.5544 0.0091 

  2.0008 0.4914 24.5591     

 

 

 



110 

 

ตารางท่ี ก.1.16 ปริมาณนิโคตินที่ได้จากการศึกษาผลของก าลังไฟฟ้าที่เหมาะสมในการสกัด             
หญ้าดอกขาวด้วยอัตราส่วนน  าต่อเอทานอล 40:60 เป็นเวลา 12 นาที โดยการกระตุ้นด้วย
คลื่นไมโครเวฟ  

 

ก าลังไฟฟ้า 
(วัตต์) 

ปริมาณสารท่ีชั่งมาฉีด 
(g) 

พื นที่ใต้กราฟ 
(mv.s) 

ปริมาณนิโคติน 
(mg/g) 

ปริมาณนิโคติน 
เฉลี่ย (mg/g) 

S.D. 
 

  0.4398 1.778 0.0012     

100 0.4391 1.793 0.0012 0.0012 0.0000 

  0.4391 1.760 0.0012 
 

  

  0.5578 3.132 0.0021     

180 0.5579 3.137 0.0021 0.0021 0.0000 

  0.5579 3.130 0.0021     

  0.4644 2.673 0.0018 
 

  

300 0.4644 2.679 0.0018 0.0018 0.0000 

  0.4644 2.646 0.0018 
 

  

  0.5365 7.903 0.0053     
450 0.5363 7.873 0.0053 0.0053 0.0001 

  0.5366 8.056 0.0054     

  0.4710 2.519 0.0017 
 

  

600 0.4706 2.522 0.0017 0.0017 0.0001 

  0.4707 2.597 0.0018 
 

  

  0.4910 2.401 0.0016     
800 0.4914 2.473 0.0017 0.0017 0.0001 

  0.4914 2.479 0.0017     
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ก.2 การศึกษาผลของการสกัดสารตามประเภทกลุ่มสาร 
ตารางท่ี ก.2.1 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ได้จากการสกัดหญ้าดอกขาวตามประเภทกลุ่มสาร 
 

กลุ่มสารสกัด 
น  าหนักหญ้าเร่ิมต้น 

(g) 
น  าหนักท่ีสกัดได้ 

(g) 
%Yield 

อัลคาลอยด์ 10.0008 0.4497 4.4968 

ไกลโคไซด์ 10.0005 1.9427 19.4258 

ฟลาโวนอยด์ 10.0010 0.0898 0.8979 

ซาปอนนิน 10.0010 0.2423 2.4223 

แอนทราควิโนน 10.0009 1.3984 13.9832 

ฟีนอล 5.0012 1.1531 23.0567 

แทนนิน 10.0015 1.9820 19.8175 
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ก.3 การศึกษาการแทนที่ของสารสกัดหญ้าดอกขาวต่อการจับของ [3H]Nicotine กับตัวรับนิโคตินิค 
ตารางท่ี ก.3.1 ค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับกับตัวรับนิโคตินิคจากสารสกัดหญ้าดอกขาว  

ชนิดต่างๆ  
 

ตัวท าละลายที่
ใช้ในการสกัด 

ความเข้มข้น 
สารสกัดหยาบ

(mg/ml) 

ค่าเฉลี่ยความสามารถของลิแกนด์ใน
การจับกับตัวรับนิโคตินิค 
(fmol bound/mg protein) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

น  า 

Control 2.7093 2.7894 
0.05 1.2796 0.2452 
0.1 1.8721 0.2432 

0.25 N/A N/A 
0.5 0.8673 0.7669 
1 0.1417 0.5028 

2.5 N/A N/A 
5 0.4294 0.8210 

10 N/A N/A 
Chabachol 0.0000 0.0000 

เอทานอล 

Control 3.2967 1.3616 
0.05 0.1408 0.6134 
0.1 -1.0686 1.4837 

0.25 2.3807 2.2166 
0.5 0.8015 0.7564 
1 N/A N/A 

2.5 N/A N/A 
5 5.4817 3.2599 

10 3.8524 4.0531 
Chabachol 0.0000 0.0000 

 

 

 

 



113 

 

ตารางท่ี ก.3.1 ค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับกับตัวรับนิโคตินิคจากสารสกัดหญ้าดอกขาว         
ชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 

ตัวท าละลายที่
ใช้ในการสกัด 

ความเข้มข้น 
สารสกัดหยาบ

(mg/ml) 

ค่าเฉลี่ยความสามารถของลิแกนด์ใน
การจับกับตัวรับนิโคตินิค 
(fmol bound/mg protein) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อะซิโตไนไตรล์ 

Control 1.1011 2.1318 
0.05 2.3274 2.5385 
0.1 1.4161 3.4165 

0.25 2.7265 0.9220 
0.5 1.9115 1.5707 
1 1.4160 1.3296 

2.5 0.9114 3.2810 
5 3.0277 3.2169 

10 3.4773 1.2150 
Chabachol 0.0000 0.0000 

เอทิลแอซีเทต 

Control 1.0460 2.3796 
0.05 2.0705 1.8465 
0.1 1.3992 2.6572 

0.25 2.8198 0.4118 
0.5 1.5751 0.9155 
1 1.0368 1.1392 

2.5 1.6148 2.5586 
5 1.8580 0.4335 

10 1.4145 0.5235 
Chabachol 0.0000 0.0000 
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ตารางท่ี ก.3.1 ค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับกับตัวรับนิโคตินิคจากสารสกัดหญ้าดอกขาว         
ชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 

ตัวท าละลายที่
ใช้ในการสกัด 

ความเขม้ข้น 
สารสกัดหยาบ

(mg/ml) 

ค่าเฉลี่ยความสามารถของลิแกนด์ใน
การจับกับตัวรับนิโคตินิค 
(fmol bound/mg protein) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ไดคลอโรมีเทน 

Control 1.0429 2.4876 
0.05 2.1408 2.1722 
0.1 2.4222 1.7281 

0.25 4.6700 3.4802 
0.5 2.4100 1.9961 
1 1.6485 1.3199 

2.5 1.3120 1.6265 
5 3.4910 1.6828 

10 2.0537 3.0581 
Chabachol 0.0000 0.0000 

ปิโตรเลียม
อีเทอร์ 

Control -0.3119 1.3691 
0.05 2.6790 0.8688 
0.1 2.2019 1.5198 

0.25 2.0368 0.8133 
0.5 1.9083 0.6883 
1 1.4496 0.4926 

2.5 N/A N/A 
5 0.2294 0.6339 

10 0.8808 1.2195 
Chabachol 0.0000 0.0000 
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ตารางท่ี ก.3.1 ค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับกับตัวรับนิโคตินิคจากสารสกัดหญ้าดอกขาว         
ชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 

กลุ่มสารสกัด 
ความเข้มข้น 
สารสกัดหยาบ

(mg/ml) 

ค่าเฉลี่ยความสามารถของลิแกนด์ใน
การจับกับตัวรับนิโคตินิค 
(fmol bound/mg protein) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อัลคาลอยด์ 

Control 0.9533 2.0854 
0.05 2.1567 1.7037 
0.1 N/A N/A 

0.25 2.7833 0.5677 
0.5 0.4700 0.4694 
1 2.2967 0.7551 

2.5 N/A N/A 
5 3.6267 0.6483 

10 N/A N/A 
Chabachol 0.0000 0.0000 

แทนนิน 

Control -0.4667 0.8286 
0.05 0.5333 0.1721 
0.1 0.3033 0.6469 

0.25 N/A N/A 
0.5 0.0300 0.4093 
1 N/A N/A 

2.5 0.1933 0.7420 
5 N/A N/A 

10 N/A N/A 
Chabachol 0.0000 0.0000 
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ตารางท่ี ก.3.1 ค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับกับตัวรับนิโคตินิคจากสารสกัดหญ้าดอกขาว         
ชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 

กลุ่มสารสกัด 
ความเข้มข้น 
สารสกัดหยาบ

(mg/ml) 

ค่าเฉลี่ยความสามารถของลิแกนด์ใน
การจับกับตัวรับนิโคตินิค 
(fmol bound/mg protein) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ฟีนอล 

Control 6.2100 2.6387 
0.05 0.3033 0.3530 
0.1 3.3500 2.1352 

0.25 4.3267 1.3898 
0.5 0.4167 0.4203 
1 2.0100 1.6328 

2.5 3.2067 2.1224 
5 N/A N/A 

10 0.6667 1.6978 
Chabachol 0.0000 0.0000 

ไกลโคไซด์ 
 

Control 1.8200 1.6610 
0.05 0.0900 0.0917 
0.1 1.5333 1.6606 

0.25 0.8667 1.0946 
0.5 N/A N/A 
1 0.3567 1.2417 

2.5 N/A N/A 
5 N/A N/A 

10 -0.6567 1.4911 
Chabachol 0.0000 0.0000 
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ตารางท่ี ก.3.1 ค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับกับตัวรับนิโคตินิคจากสารสกัดหญ้าดอกขาว         
ชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 

กลุ่มสารสกัด 
ความเข้มข้น 
สารสกัดหยาบ

(mg/ml) 

ค่าเฉลี่ยความสามารถของลิแกนด์ใน
การจับกับตัวรับนิโคตินิค 
(fmol bound/mg protein) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แอนทรา 
ควิโนน 

Control 4.5733 1.9470 
0.05 1.0900 1.8660 
0.1 -0.0467 0.6536 

0.25 6.3767 1.5253 
0.5 1.5433 0.7856 
1 -0.7733 1.4743 

2.5 1.9000 1.1295 
5 -0.1933 1.6308 

10 N/A N/A 
Chabachol 0.0000 0.0000 

ฟลาโวนอยด์ 

Control 8.6400 2.6307 
0.05 2.1400 0.3863 
0.1 3.3467 1.1472 

0.25 5.6600 0.5925 
0.5 2.7567 0.5493 
1 4.2200 1.3444 

2.5 4.1900 0.6465 
5 2.6300 1.0019 

10 3.4533 1.5539 
Chabachol 0.0000 0.0000 
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ตารางท่ี ก.3.1 ค่าความสามารถของลิแกนด์ในการจับกับตัวรับนิโคตินิคจากสารสกัดหญ้าดอกขาว         
ชนิดต่างๆ (ต่อ) 

 

กลุ่มสารสกัด 
ความเข้มข้น 
สารสกัดหยาบ

(mg/ml) 

ค่าเฉลี่ยความสามารถของลิแกนด์ใน
การจับกับตัวรับนิโคตินิค 
(fmol bound/mg protein) 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ซาปอนนิน 

Control 2.8233 1.1898 
0.05 N/A N/A 
0.1 3.3100 0.7562 

0.25 4.1833 1.3825 
0.5 2.1767 0.6469 
1 2.5267 0.6288 

2.5 1.9300 0.7697 
5 1.4967 0.4077 

10 1.0833 0.1955 
Chabachol 0.0000 0.0000 

แอนทราควิโนน 
อะไกลโคน 

Control 4.1567 1.9003 
0.05 0.9900 0.4629 
0.1 2.7800 1.1531 

0.25 1.4733 0.8568 
0.5 0.2867 0.3156 
1 1.0300 0.8937 

2.5 0.7800 0.5823 
5 0.9100 1.1811 

10 0.5100 1.0553 
Chabachol 0.0000 0.0000 
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ภาคผนวก ข 
การสร้างกราฟมาตรฐาน 
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ข.1 ข้อมูลส าหรับใช้ในการสร้างกราฟมาตรฐาน 
ตารางท่ี ข.1.1 ข้อมูลส าหรับใช้ในการสร้างกราฟมาตรฐานของนิโคติน 
 

ความเข้มข้นของสาร 
(ส่วนในล้านส่วน) 

พื้นที่ใต้กราฟ 
(มิลลิโวลต์.วินาท)ี 

0 0 
50 118.314 

250 481.551 
500 1061.437 
750 1665.464 

1000 2201.540 
1250 2824.042 

 
 

ข.2 กราฟมาตรฐานของนิโคติน 
 

 
รูปท่ี ข.2.1 กราฟมาตรฐานของนิโคติน 
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ข.3 ตัวอย่างโครมาโทแกรมแสดงพีคของนิโคติน 
 

 
รูปท่ี ข.3.1 โครมาโทแกรมแสดงพีคของสารมาตรฐานนิโคติน ที่ 11.2 นาที 

 
 

 
รูปท่ี ข.3.2 โครมาโทแกรมแสดงพีคของนิโคตินที่ได้จากการสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ 

โดยวิธีซอกห์เลตเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ที่ 10.36 นาที 
 

 
รูปท่ี ข.3.3 โครมาโทแกรมแสดงพีคของนิโคตินที่ได้จากการสกัดด้วยน้ าโดยการกระตุ้นด้วย   

คลื่นอัลตราโซนิคเป็นเวลา 70 นาที อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่ 13.25 นาที 
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รูปท่ี ข.3.4 โครมาโทแกรมแสดงพีคของนิโคตินที่ได้จากการสกัดด้วยน้ าโดยการกระตุ้นด้วย        
คลื่นไมโครเวฟ เป็นเวลา 12 นาที ก าลังไฟฟ้า 450 วัตต ์ที่ 10.65 นาที 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 
การค านวณ 
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ค.1 ตัวอย่างการหาปริมาณนิโคติน 
 
สกัดนิโคตินจากหญ้าดอกขาวแห้งปริมาณ 10.0013 กรัม ใช้น  าเป็นตัวท าละลายปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
ท าการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลต เป็นเวลา 8 ชั่วโมง น าไประเหยตัวท าละลายออก จะได้สารสกัดหยาบ
ปริมาณ 2.6287 กรัม จากนั นชั่งสารสกัดหยาบมา 0.0502 กรัม ละลายในน  า 3 มิลลิลิตร กรองสารที่
สกัดได้ น าไปวิเคราะห์ด้วย HPLC วัดพื นที่ใต้กราฟของนิโคตินได้เท่ากับ 70.641 มิลลิโวลต์.วินาท ี

 

จากกราฟมาตรฐานของสารละลายนิโคติน (รูปที่ ข.1 ) ได้ความสัมพันธ์ดังสมการที่ ข.1 

y   =   2.22x     (ข.1) 

เมื่อ y = พื นที่ใต้กราฟ (มิลลิโวลต์.วินาท)ี 
x = ความเข้มข้นของนิโคติน (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 
ความเข้มข้นของนิโคตินที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC 
 จากสมการ ข.1  y   =   2.22x 
 แทนค่า   70.641 = 2.22x 
 จะได ้  x = 31.82 
 
ดังนั น ความเข้มข้นของนิโคตินเท่ากับ 31.82 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
สารละลาย 1000  มิลลิลิตร มีนิโคติน 31.82 มิลลิกรัม 
สารละลาย 3 มิลลิลิตร มีนิโคติน (3*31.82)/1000 = 0.0955 มิลลิกรัม 
 
หญ้าดอกขาวที่ชั่งมา 0.0502 กรัม มีนิโคติน 0.0955 มิลลิกรัม 
หญ้าดอกขาวที่สกัดได้ 2.6287 กรัม มีนิโคติน 0.0955 มิลลิกรัม 
 
หญ้าดอกขาวแห้งชั่งเร่ิมต้น 10.0013 กรัม มีนิโคติน (10.0013*0.0955)/2.6287 = 4.9988 มิลลิกรัม 
หญ้าดอกขาวแห้ง 1 กรัม มีนิโคติน (1*4.9988)/10.0013 = 0.4998 มิลลิกรัม 
 
ดังนั น ปริมาณนิโคตินเท่ากับ 0.4998 มิลลิกรัมนิโคตินต่อกรัมหญ้าดอกขาวแห้ง ส่วนการค านวณหา
ปริมาณนิโคตินจากการสกัดด้วยวิธีอ่ืน ๆ ก็ค านวณด้วยวิธีเดียวกัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก ง 
กราฟ GC-MS 
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2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Time-->

Abundance

TIC: WATER.D\data.ms

 1.648

 3.303

 3.864

 5.463
 5.885

 6.533 6.917 7.440

 7.799 8.475 9.42810.06310.642
11.13811.49911.73312.035

12.506

13.10213.565

14.218

16.027
16.454

16.851

17.185
17.90818.654

19.55419.780

21.02121.631

 

รูปท่ี ง.1 โครมาโทแกรมของการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยน ้าโดยวิธีซอกห์เลตเป็นเวลา 8 ชั่วโมง 

 

 

 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Time-->

Abundance

TIC: ETOH.D\data.ms

 1.666

 3.152

 3.865

 5.305

 5.920

 6.615 6.928 7.760
 7.968

 8.291

 9.158

 9.446

10.020
10.60511.178

11.684

12.030

12.508
12.66812.924

13.505

13.970

14.258

14.636
15.23415.963

16.447
16.870

17.174

17.449

17.911

18.617
18.87419.077

19.44119.777

 

รูปท่ี ง.2 โครมาโทแกรมของการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยเอทานอลโดยวิธีซอกห์เลตเป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
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2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Time-->

Abundance

TIC: ACN.D\data.ms

 1.693

 3.032

 3.866

 5.298

 6.095

 6.616

 7.410

 7.746

 8.293

 8.892

 9.447

 9.96610.300

10.688
11.177

11.676

12.029

12.21512.678

12.924

13.560

13.971

14.263

14.628

15.049

15.461

16.445

16.873

17.914

18.38918.613

18.85519.434
19.78320.407

20.643

20.84321.216

 
 

รูปท่ี ง.3 โครมาโทแกรมของการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยอะซิโตไนไตล์โดยวิธีซอกห์เลต 
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 

 

 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Time-->

Abundance

TIC: ETOAC.D\data.ms

 1.942

 3.047

 3.525

 3.859

 4.532

 5.020

 5.888

 6.632

 6.948 7.677

 8.302

 9.153

 9.443

10.05410.293

10.659

11.169

11.41311.675

12.032

12.680

12.923

13.457

13.969

14.327

14.625

14.916
15.20215.44115.733

16.436

16.875

17.177

17.449

17.915

18.585

18.84319.548

19.780

20.638
20.841

21.320

 
 

รูปท่ี ง.4 โครมาโทแกรมของการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยเอทิลอะซีเตตโดยวิธีซอกห์เลต 
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
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2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Time-->

Abundance

TIC: DM.D\data.ms

 1.944

 3.055 3.552

 3.861

 4.548  5.915

 6.655

 6.970

 7.678

 8.316

 9.095

 9.429

10.072

10.270

10.680

11.169

11.676

12.034

12.675

12.924

13.462

13.969

14.304

14.626

15.208
15.436

15.862

16.434

16.878

17.179

17.451
17.914

18.500
18.858

19.072

19.55019.787

20.837

 
รูปท่ี ง.5 โครมาโทแกรมของการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยไดคลอโรมีเทนโดยวิธีซอกห์เลต 

เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
 
 
 
 

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

   1e+07

 1.1e+07

 1.2e+07

 1.3e+07

 1.4e+07

 1.5e+07

Time-->

Abundance

TIC: PE.D\data.ms

 0.785

 2.190

 3.356

 4.716
 5.007

 5.495

 6.999 7.471 7.915

 8.445

 9.413

 9.96710.697
11.16611.438

11.707
12.032

12.693
12.91913.24013.454

13.757

13.966
14.347
14.62515.18615.43115.936

16.432

16.867
17.175
17.450

17.912

18.56618.86219.78120.836

 
รูปท่ี ง.6 โครมาโทแกรมของการสกัดหญ้าดอกขาวด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์โดยวิธีซอกห์เลต 

เป็นเวลา 8 ชั่วโมง 
 

 


