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บทคัดยอ
โครงงานนี้ ไดศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์ใ นกวาวเครือขาว ซึ่ ง
เปนสารที่ออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเพศหญิง (Phytoestrogen) สารออกฤทธิ์
ที่พบในกวาวเครือขาว ไดแก ไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอล
ซึ่งออกฤทธิ์แรงแตมีปริมาณนอย และสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดซึ่งออก
ฤทธิ์ ออ นกวา แต มีป ริม าณมากกวา ไดแ ก พิว ราริน ไดด ซิน ไดด ไซน
เจนิสทิน และเจนิสไทน สารออกฤทธิ์เหลานี้มีประโยชนมากมาย เชน
เปนสารตานอนุมูลอิสระ บํารุงรางกาย บํารุงผิวพรรณ บํารุงโลหิต เปน
ตน การสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจากกวาวเครือขาว โดยใชการสกัดดวย
ตัวทําละลายอินทรีย ในโครงงานนี้ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสกัด
ไดแก อุณหภูมิของตัวทําละลาย เวลาที่ใชในการสกัด และชนิดของตัวทํา
ละลายที่ใช โดยปริมาณสารที่สกัดไดทั้งหมดจะนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ตัวทําละลายที่ใชใน
โครงงานนี้ ไดแก เมทานอล เอทานอล และเฮกเซน เวลาในการสกัด 2 4
และ 6 ชั่วโมง และอุณหภูมิที่ใชในการสกัดเปนอุณหภูมิที่สูงกวาจุดเดือด
ของตัวทําละลายแตละชนิด 5 10 และ 15oC ผลการวิเคราะหดวยเครื่อง
HPLC พบวา ในสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่สกัดได ประกอบดวยพิวรา
ริน ไดดไซน และไดดซินเปนสวนใหญ และพบเจนิ สไทนเล็กนอยใน
บางสภาวะ แต ไ มพ บเจนิ สทิ น นอกจากนี้ ยั งพบวา เมื่ อ เพิ่ ม เวลาและ
อุณหภูมิในการสกัด จะไดปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดเพิ่มขึ้น แต
ถา หากอุ ณหภูมิ สูง เกิ นไป ประสิท ธิภ าพในการสกั ดจะลดลง การใช
เฮกเซนซึ่งเปนตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว ไมสามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลา
โวนอยดได และการใชตัวทําละลายมีขั้วซึ่งไดแก เมทานอล และเอทา
นอล สามารถสกั ด สารกลุ ม ไอโซฟลาโวนอยด ไ ด โดยที่ เ มทานอล
สามารถสกัดสารไดมากกวาเอทานอล เพราะเมทานอลมีความเปนขั้วสูง
กวา สภาวะที่สามารถสกัดสารกลุมโอโซฟลาโวนอยดไดม ากที่สุดใน
งานวิจัยนี้ คือ การสกัดดวยเมทานอล อุณหภูมิ 75oC เวลาในการสกัด 6
ชั่วโมง โดยพบปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยด 0.474 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร
คําสําคัญ : การสกัด, กวาวเครือขาว, ไฟโทเอสโทรเจน, ไอโซฟลาโว
นอยด

Abstract
The aim of this project is to extract the active ingredients in
Pueraria mirifica which have properties like the female hormone
(Phytoestrogen). The active ingredients found in the Pueraria mirifica
are Miroestrol and Deoxymiroestrol, which exhibit high bioactivity, but
the amount of these compounds are relatively small. The other active
ingredients are in the isoflavonoid group which exhibit lower
bioactivity but can be found in the higher amounts. The active
compounds in isoflavonoid group include Puerarin, Daidzin, Daidzein,
Genistin, Genistein. These compounds have many benefits, such as
they can be used as food supplement for healthy body and skin and for
hormone replacement. In this project, the extractions of active
ingredients in Pueraria mirifica were carried out using Soxhlet
extraction. The effects of extraction temperature, extraction time and
type of solvents on the extraction yield were investigated. Methanol,
ethanol and hexane were selected as solvents, whereas the extraction
time was varied from 2 to 6 hours. The extraction temperatures used in
this work were 5, 10 and 15oC higher than the boiling points of the
extraction solvents. The active ingredients extracted were analyzed
using the High Performance Liquid Chormatography (HPLC). It was
found that the majority components of the extracted isoflavonoid were
Puerarin, Daidzin, and Daidzein. Genistein was found only in some
extraction conditions, but no Genistin was observed. In addition, it was
found that an increase in extraction time and temperature resulted in a
higher amount of the extracted isoflavonoid. However, the extraction
efficiency could be lower when the temperature was too high. With the
use of hexane (non polar solvent), the extraction of isoflavonoid could
not be achieved due to the polarity of the isoflavonoid. In fact,
Isoflavoniod could only be extracted with the use of polar solvents
(methanol and ethanol). In this study, methanol was found to be more
effective solvent compared to ethanol due to its higher polarity. It was
also found that when using methanol at 75oC with the extraction time of
6 hour, the highest extracted isoflavonoid (0.474 mg/ml) was achieved.
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1. บทนํา
พืชสมุนไพรเปนพืชที่รูจักกันอยางแพรหลาย นอกจากจะนํามาใช
ประโยชนเปนยารักษาโรคแลว ยังสามารถนํามาใชประโยชนในดานอื่นๆ
ได อี ก เช น นํ า มาบริ โ ภคเป น อาหารเสริ ม สุ ข ภาพ เครื่ อ งดื่ ม สี ย อ ม
ตลอดจนนํามาใชทําเปนเครื่องสําอางไดอีกดวย ในการนํามาใช อาจมี
การดัดแปลงใหนํามาใชไดงายและสะดวกขึ้น เชน นํามาบดเปนผง หรือ
นํามาหั่นใหมีขนาดเล็กลง ในปจจุบันจึงมีการนําสมุนไพรมาทําใหอยูใน
การยาเม็ดหรือแคปซูล เพื่อสะดวกตอการบริโภคมากขึ้น
กวาวเครือขาว เปนพืชสมุนไพรที่นาสนใจอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งถูกใช
เปนยามาตั้งแตสมัยโบราณ สารออกฤทธิ์สําคัญในกวาวเครือขาว เปน
สารที่ออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนในเพศหญิง (Phytoestrogens)
ได แ ก ไมโรเอสทรอล (Miroestrol) และ ดี อ อกซี ไ มโรเอสทรอล
(Deoxymiroestrol) ซึ่งมีฤทธิ์แรงแตมีปริมาณนอย และมีสารกลุมไอโซ
ฟลาโวนอยด (Isoflavonoids) ซึ่งมีปริมาณมากกวาแตออกฤทธิ์นอยกวา
โดยสารในกลุมไอโซฟลาโวนอยดนี้ประกอบไปดวยสารออกฤทธิ์สําคัญ
อยู ห ลายชนิ ด เช น พิ ว ราริ น (Puerarin) ไดด ซิ น (Daidzin) ไดด ไ ซน
(Diadzein) เจนิ สทิ น (Genistin) เจนิส ไทน (Genistein) เป น ตน ซึ่ ง มี
สรรพคุ ณตางๆมากมาย เช น บํา รุงรางกาย บํารุงผิ วพรรณ บํารุ งสมอง
ชวยใหเจริญอาหาร ชวยบํารุงโลหิต เปนตน ดวยประโยชนที่มากมายของ
กวาวเครือขาว จึงมีนักวิจัยหลายทานพยายามสกัดเอาสารออกฤทธิ์สําคัญ
จากกวาวเครือขาว ซึ่งการสกัดทําไดหลายวิธี เชน การสกัดโดยใชตัวทํา
ละลายอินทรีย (Conventional soxhlet extraction) เชน เมทานอล เอทา
นอล เปนตน หรือสกัดโดยใชของไหลเหนือจุดวิกฤต (Supercritical fluid
extraction) ซึ่งของไหลที่ใชในการสกัดนั้นจะตองเปนสารที่หางาย ราคา
ถูก ไมเปนพิษและสามารถทําละลายสารออกฤทธิ์สําคัญในวัตถุดิบตั้งตน
ไ ด ซึ่ ง ข อ ง ไ ห ล ที่ ใ ช กั น อ ย า ง แ พ ร ห ล า ย ใ น ข ณ ะ นี้ ก็ คื อ
คารบอนไดออกไซด แตวิธีนี้จะสกัดเอาสารออกฤทธิ์สําคัญออกมาได
นอยกวาการสกัดสารดวยตัวทําละลายอินทรีย อีกทั้งในการสกัดตองสกัด
ที่ความดันสูง ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายได วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
อินทรียจึงเปนวิธีที่นาสนใจอีกวิธีหนึ่ง
การสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจากกวาวเครือขาวในงานวิจัยครั้งนี้
เปนการสกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย โดยใชตัวทําละลายตางชนิด เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจากกวาวเครือ
ขาว ซึ่ งตัวทํา ละลายที่ใชในงานวิจั ยครั้งนี้ ไดแก เมทานอล เอทานอล
เฮกเซน โดยที่เฮกเซนเปนตัวทําละลายที่นักวิจัยหลายทานนําไปใชสกัด
สารออกฤทธิ์สําคัญจากพืชชนิดอื่น แตยังไมพบวามีนักวิจัยทานใดใชตัว
ทําละลายที่กลาวมานี้ทําการสกัดสารออกฤทธิ์จากกวาวเครือขาว ทาง
คณะวิจัยจึงไดสนใจตัวทําละลายเฮกเซนวาจะใหผลการสกัดเปนอยางไร
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับการสกัดดวย เมทานอลและเอทานอลที่มีนักวิจัย

หลายทานไดทํามาแลว โดยในงานวิจัยนี้ จะทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจากกวาวเครือขาว ซึ่งสารออกฤทธิ์สําคัญ
ดังกลาว จะศึกษาเพียงแคสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดเทานั้น เนื่องจาก
สารกลุ ม นี้ มี ป ริ ม าณมากกว า โดยทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการสกัด ไดแก เวลาในการสกัด อุณหภูมิของตัวทําละลาย
และชนิดของตัวทําละลาย เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดสาร
กลุมไอโซฟลาโวนอยดจากกวาวเครือขาว โดยที่ใชเวลาในการสกัด 2, 4
และ 6 ชั่วโมง อุณหภูมิของตัวทําละลายที่ใชจะสูงกวาจุดเดือดของตัวทํา
ละลายนั้น 5, 10 และ 15oC สกัดดวยเครื่องมือ Soxhlet แลวนําสารละลาย
ที่ไดหลังการสกัดไปวิเคราะหหาปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดดวย
เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

2. วัตถุดิบและสารเคมี
1. ผงรากกวาวเครือขาวอบแหง ผานการฆาเชื้อโดยฉายรังสี (ไดรับ
ความอนุเคราะหจาก รศ.ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
2. เมทานอล (บริษัท CARLO ERBA, ความบริสุทธิ์ 99.9%)
3. เอทานอล (บริษัท CARLO ERBA, ความบริสุทธิ์ 99.9%)
4. เฮกเซน (บริษัท CARLO ERBA, ความบริสุทธิ์ 99.9%)
สารเคมีสําหรับเครื่องมือวิเคราะห HPLC
1. 0.1% (v/v) acetic acid : acetonitrile (Maxima Ultrapure Water
Systems (ELGA)
2. น้ําบริสุทธิ์ (16 MΩ/cm)
3. เมทานอล (HPLC grade) (Merck, Germany)
4. สารกลุมไอโซฟลาโวนอยดมาตรฐาน (Sigma, USA)

3. วิธีการดําเนินโครงงาน
3.1 การเตรียมอุปกรณ Water bath และ Cooler
เช็คระดับน้ําที่อยูภายในอุปกรณ Cooler และ Water bath ใหอยูใน
ระดั บที่ เ หมาะสม โดยใช น้ํ าเป น สารหลอ เย็ นไอของตั ว ทํา ละลายให
ควบแน น หยดลงมาสกั ด สาร และใช น้ํา กลั่ น เป นตั ว ให ค วามร อ นแก
สารละลายที่ Water bath เพื่อปองกันการเกิดตะกรันขึ้นบริเวณพื้นที่การ
ใหความรอน จากนั้นทําการตั้งคาอุณหภูมิ Cooler (5oC) และ Water bath
จากนั้นรอจนกวาอุปกรณทั้งสองมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว
3.2 ขั้นตอนการสกัด
เทตัวทําละลาย (เมทานอล, เอทานอล หรือเฮกเซน) ลงในกระบอก
ตวงใหไดปริมาตร 200 มิลลิลิตร จากนั้นเทตัวทําละลายที่ตวงแลวลงใน
Distillation flask และใสลูกแกวเพื่อกระจายความรอน จากนั้นปดปาก
ขวดดวย Parafilm ตอมาตักผงกวาวเครือขาว 10 กรัมบรรจุลงใน Thimble
ที่มีผาขาวบางซอนอยูดานใน ใส Thimble ลงใน Main chamber และทํา
การประกอบชุดเครื่องแกว Soxhlet รออุณหภูมิของ Cooler และ Water

4. ผลการดําเนินโครงงานและวิจารณผล

ปริมาณสารไอโซฟลาโวนอยด
(mg/ml)

นําสารละลายที่ไ ดจากการสกั ดมาวิเ คราะหห าปริ มาณสารกลุ ม
ไอโซฟลาโวนอยดดวยเครื่อง HPLC โดยฉีดซ้ํา 3 ครั้งตอการทดลอง หา
คาเฉลี่ยของปริมาณไอโซฟลาโวนอยด และนํ ามาสรางกราฟแสดงผล
ของเวลาและอุณหภูมิตอปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่ได ดังรูปที่
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รูปที่ 4.1 ปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่ไดจากการสกัดดวย
เมทานอลที่เวลาและอุณหภูมิตาง ๆ
4.1 ผลของเวลาที่มีตอปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยด
จากรูปที่ 4.1 และ 4.2 พบวา ปริมาณไอโซฟลาโวนอยดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นเมื่อใชเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น โดยที่อุณหภูมิเทากัน เวลาในการ
สกัด 6 ชั่วโมง จะทําใหไดปริมาณไอโซฟลาโวนอยดสูงสุด เนื่องจาก
การเพิ่ ม เวลาในการสกั ด เป น การเพิ่ ม เวลาให ตั ว ทํา ละลายสั ม ผั ส กั บ
กวาวเครื อ ขาวได น านขึ้ น ทํ า ให ส กั ด สารไอโซฟลาโวนอยด อ อกมา
ไดมากขึ้น ซึ่งผลของเวลาตอปริมาณสารที่สกัดไดสอดคลองกับงานวิจัย
[1] และ [2] แตในการสกัดดวยเอทานอลที่อุณหภูมิ 84oC นั้น ปริมาณไอ
โซฟลาโวนอยดที่ไดมีแนวโนมลดลงเมื่อใชเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นซึ่ง

ขัดแยงกับทฤษฎีดังกลาว ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการทดลอง
ทําใหผลการทดลองออกมาไมสอดคลองกับทฤษฎี
ปริมาณสารไอโซฟลาโวนอยด
(mg/ml)

bath ถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว เมื่อไดอุณหภูมิที่ตองการแลว ใช Holder ยึด
ชุดอุปกรณ Soxhlet ตั้งไวบน Water bath จากนั้นใชแผนฟลมพลาสติก
ปดชองทางที่ไอน้ําจาก Water bath จะระเหยออกใหมิดชิด จากนั้นตอ
สาย Cooling water จากเครื่อง Cooler เขากับตัว Condenser ของ Soxhlet
และทําการเปด ปม จายน้ําเย็น ใหไ หลเขา ไปใน Condenser สัง เกตการ
ควบแนนเปนหยดของตัวทําละลายที่ Condenser และเริ่มจับเวลาทันทีที่
เริ่มหยดแรก และปลอยใหตัวทําละลายไหลหมุนเวียนอยูในระบบเพื่อทํา
การสกัดสาร จนถึงเวลาที่เราตองการแลวจึงทําการปด หลังจากนั้นนํา
สารละลายที่ อ ยู ใ น Main chamber และ Distillation flask เทลงใน
กระบอกตวงเพื่อหาปริมาตรสุดทายหลังการสกัด และเก็บสารละลายที่ได
หลั งการสกัด ทั้ง หมดลงในขวดสีช าและเก็ บไวใ นที่ มิ ดชิ ด เพื่อ นํา ไป
วิเคราะหดวยเครื่อง HPLC ตอไป

0.400
0.300
0.200

84°C

0.100

89°C
94°C

0.000
2
4
6
เวลาในการสกัด (hr)

รูปที่ 4.2 ปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่ไดจากการสกัดดวย
เอทานอลที่เวลาและอุณหภูมิตาง ๆ
4.2 ผลของอุณหภูมิที่มีตอปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยด
จากรูปที่ 4.1 และ 4.2 พบวาที่เวลาในการสกัดเทากัน ปริมาณสาร
กลุมไอโซฟลาโวนอยดที่ไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใชในการ
สกัดเพิ่มขึ้น ซึ่งอุณหภูมิที่ใชในการทดลองนี้จะสูงกวาจุดเดือดของตัวทํา
ละลาย 5, 10 และ 15oC จากผลการทดลองพบวา อุณหภูมิในการสกัดที่
สูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลาย 10oC และใชเวลาในการสกัด 6 ชั่วโมง
สามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดออกมาไดมากที่สุด เนื่องจากผล
ของการเพิ่มอุณหภูมิมีสองดาน คือ เปนการเพิ่มอัตราการถายเทมวลของ
สารกลุมไอโซฟลาโวนอยด ทําใหทั้งเมทานอลและเอทานอลสามารถ
สกัดสารกลุม ไอโซฟลาโวนอยดไดมากขึ้น แตถาอุณหภูมิในการสกัด
สูง เกิ นไป ปริ มาณสารกลุม ไอโซฟลาโวนอยด ที่ไ ดอ าจจะลดลง อาจ
เนื่องมาจากสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิสูง ซึ่ง
ผลการทดลองสอดคลอ งกับงานวิจัย [3], [4] และ [5] อยางไรก็ดีเมื่ อ
พิจารณาที่การสกัดดวยเมทานอลที่เวลาในการสกัด 4 ชั่วโมงและการ
สกั ด ด ว ยเอทานอลที่ เ วลาในการสกั ด 2 ชั่ วโมง พบว า อุ ณหภู มิ ที่ ใ ห
ปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดสูงสุดคือ 80 และ 94oC ตามลําดับ
หรือสูงกวาจุดเดือดประมาณ 15oC ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอุณหภูมิมีผลตอ
อัตราการถายเทมวลของสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดมากกวาการสลายตัว
ของสารกลุมไอโซฟลาโวนอยด จึงสามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลาโว
นอยดไดมากกวา
4.3 ผลของตัวทําละลายที่มีตอปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยด
ตอมาทําการศึกษาผลของตัวทําละลายที่มีตอปริมาณไอโซฟลาโว
นอยด ที่ ส กั ด ได โดยทํ า การสกั ด กวาวเครื อ ขาวที่ ส ภาวะเดี ย วกั น คื อ
อุณหภูมิ 85oC เวลาในการสกัด 4 ชั่วโมง และทําการวิเคราะหหาปริมาณ
สารกลุมไอโซฟลาโวนอยด ผลของตัวทําละลายตอปริมาณสารกลุมไอ
โซฟลาโวนอยดที่ได แสดงดังรูปที่ 4.3
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ละลายตกคางอยูในผลิตภัณฑ แตไดปริมาณสารที่ตองการนั้นนอยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย ซึ่งสามารถสกัดได
ปริมาณมากกวา

0.500

เมทานอล

4.5 องคประกอบของสารกลุมไอโซฟลาโวนอยด

เอทานอล

จากการทดลองพบวา สภาวะที่ทําการสกัดกวาวเครือขาวแลวได
ปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดมากที่สุดคือ การสกัดดวยเมทานอลที่
อุณหภูมิ 75oC เปนเวลา 6 ชั่วโมง โดยพบปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโว
นอยดทั้งหมด 0.474 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งประกอบไปดวยพิวราริน
ไดดซิน และไดดไซน 0.398 0.068 และ 0.008 มิลลิก รัมตอมิ ลลิลิต ร
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 84, 14 และ 2 ตามลําดับ ดังรูปที่ 4.4

เฮกเซน

0.000
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รูปที่ 4.3 ปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่ไดจากการสกัด
ดวยตัวทําละลายแตละชนิด
จากรูปที่ 4.3 เปนการสกัดสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่อุณหภูมิ
และเวลาเทากัน เพื่อเปรียบเทียบผลของตัวทําละลายที่มีตอปริมาณสาร
กลุมไอโซฟลาโวนอยด พบวา เมทานอลสามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลา
โวนอยดออกมาไดมากที่สุดคือ 0.403 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และเอทา
นอลสกัดได 0.381 มิ ลลิกรัมตอมิ ลลิลิตร แต เมื่อใชเฮกเซนเปนตัวทํ า
ละลายในการสกัด จะเห็นไดวา ไมพบปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโว
นอยด เพราะวาสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดเปนกลุมสารที่มีขั้ว การใช
เฮกเซนซึ่ งเป นตั ว ทํา ละลายที่ไ ม มีขั้ ว ทํ าให ไม สามารถสกั ดสารกลุ ม
ดังกลาวออกมาได ตองใชตัวทําละลายที่มีขั้วเทานั้น ซึ่งทั้งเมทานอลและ
เอทานอลตางเปนตัวทําละลายที่มีขั้ว จึงสามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลา
โวนอยดออกมาได และเมทานอลนั้นมีความเปนขั้วสูงกวาเอทานอล แต
เนื่องจากสารออกฤทธิ์ในกลุมไอโซฟลาโวนอยดจากกวาวเครือขาวนั้น
สามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน เ ป น อาหารเสริ ม ที่ ต อ งบริ โ ภคโดยการ
รับประทาน แมวาจะมีกระบวนการแยกตัวทําละลายออกจากสารกลุมไอ
โซฟลาโวนอยด กอนนํ าไปทํ าเป นผลิต ภัณฑ ตาง ๆ แต ก็อาจจะมี เมทา
นอลตกคา งอยูใ นผลิ ตภัณฑ เมื่ อรับ ประทานเขาไปในร างกายอาจเกิ ด
อันตรายได ดังนั้นการสกัดดวยเอทานอลจึงเปนทางเลือกที่ดีกวา ถึงแมวา
เอทานอลจะสกัดสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดออกมาไดนอยกวา แตเอทา
นอลไมเป นพิษตอรา งกาย จึง เหมาะกับ การสกัดสารกลุมไอโซฟลาโว
นอยดเพื่อนําไปทําเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

4.4 การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต
ในเบื้องตนโครงงานนี้ยังไดทดลองสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจาก
กวาวเครือขาวโดยใชคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเปนตัว
ทําละลาย โดยทําการสกัดที่ความดัน 170 บาร อุณหภูมิ 40oC ปริมาณ
คาร บ อนไดอ อกไซด 200 มิ ล ลิ ลิ ต ร แ ละอั ต ราการไหล ขอ ง
คารบอนไดออกไซด 1 มิลลิลิตรตอนาที และนําสารที่สกัดไดวิเคราะห
ดวยเครื่อง HPLC พบวาปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่สกัดไดมี
เพีย ง 0.003 มิ ลลิ กรั มตอ มิล ลิลิ ตร โดยมี พิว ราริน 0.002 มิ ลลิ กรั มต อ
มิลลิลิตร และไดดซิน 0.001 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร แมวาวิธีการสกัดดวย
คารบ อนไดออกไซดที่ส ภาวะเหนือจุ ดวิก ฤตนั้ น มี ขอดี คือ ไมมี ตัวทํ า

14.35%

1.69%
พิวราริน
ไดดซิน
ไดดไซน
83.97%

รูปที่ 4.4 องคประกอบของสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่สกัดที่
อุณหภูมิ 75oC เปนเวลา 6 ชั่วโมง
เจนิ ส ทิน และเจนิ สไทน นั้น พบในบางสภาวะเท านั้ น โดยที่ เ จ
นิสทินนั้นพบในการสกัดดวยเมทานอลและเอทานอลที่อุณหภูมิ 85oC
เวลาในการสกัด 4 ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณ 0.001 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร หรือ
ประมาณร อ ยละ 0.25 ซึ่ ง ถื อ ว า น อ ยมาก ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากใน
กวาวเครือขาวที่ใชในการทดลองมีองคประกอบของเจนิสทินนอยมาก
หรืออาจเกิดจากการสลายตัวเนื่องจากความรอน สวนเจนิสไทนพบใน
การสกัดดวยเมทานอลที่อุณหภูมิ 70 และ 75oC โดยมีปริมาณเพียง 0.004
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร หรือประมาณรอยละ 2 ของปริมาณไอโซฟลาโว
นอยด ที่ ส กั ด ได ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ อ าจมี ส าเหตุ ม าจากกวาวเครื อ ที่ ใ ช มี
องคประกอบของเจนิสไทนอยูนอย หรืออาจเกิดจากการสลายตัวเนื่อง
ความรอน เพราะจากการทดลองพบวาที่อุณหภูมิสภาวะที่สามารถสกัด
เอาเจนิสไทนออกมามากที่สุดคือการสกัดดวยเมทานอล ที่อุณหภูมิ 70oC
เปนเวลา 2 ชั่วโมง และปริมาณเจนิสไทนมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง
เมื่ออุณหภูมิหรือเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้น ดังนั้นเหตุผลที่วาเจนิสไทนเกิด
สลายตั ว เมื่ อ ได รั บความร อ นจึ ง นา จะมี ค วามเป น ไปได มากกว า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัย [6] ที่ไดทําการสกัดกวาวเครือขาวจาก 28 จังหวัด
ทั่วประเทศไทยดวยวิธี Sonication เพื่อศึกษาปริมาณสารในกลุมไอโซ
ฟลาโวนอยด พบวาปริมาณและองคประกอบของสารกลุมไอโซฟลาโว
นอยดที่ไดกวาวเครือขาวในแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน ซึ่งเฉลี่ยแลว
สารกลุมไอโซฟลาโวนอยดที่สกัดไดจากกวาวเครือขาวสวนใหญจะเปน

เจนิสทินและพิวราริน โดยมีปริมาณเฉลี่ย ประมาณ 44 และ 29% ของ
ปริมาณไอโซฟลาโวนอยดทั้งหมด และมีเจนิสไทนนอยที่สุด โดยมีเพียง
1.5% ของปริ มาณไอโซ ฟลาโวนอยดทั้งหมด [7] ดั งนั้น หากตองการ
สกัดเจนิสทินและเจนิสไทน จึงควรทําการสกัดดวยวิธี Sonication เพื่อนํา
เจนิสทินและเจนิสไทนออกมากอน จากนั้นจึงนํากวาวเครือขาวมาทําการ
สกัดอีกครั้งดวยวิธี Soxhlet เพื่อทําการสกัด พิวราริน ไดดซิน ไดดไซน
ตอไป

5. สรุปผลการดําเนินโครงงาน
จากการศึกษาในโครงงานนี้พบวา ปจจัยที่ผลตอการสกัดสารออก
ฤทธิ์สําคัญจากกวาวเครือขาว ไดแก เวลาในการสกัด อุณหภูมิและชนิด
ของตัวทําละลาย โดยพบวาปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดมีคามาก
ขึ้น หากเพิ่มเวลาในการสกัด ทั้งนี้เพราะการเพิ่มเวลาในการสกัดเปนการ
เพิ่มเวลาใหตัวทําละลายสัมผัสกับวัตถุดิบที่ตองการสกัดนานขึ้น ทําให
ประสิท ธิภาพในการสกัดเพิ่มขึ้น สวนผลของอุ ณหภูมิ ที่มีตอการสกั ด
พบวาถาอุณหภูมิของตัวทําละลายเพิ่มขึ้น จะเปนการเพิ่มอัตราการถาย
โอนมวล ทําใหตัวทําละลายสามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดได
มากขึ้ น ทั้ ง นี้ ก ารเพิ่ ม อุ ณ หภู มิ จ ะต อ งเพิ่ ม ไม ใ ห อุ ณ หภู มิ สู ง เกิ น ไป
เนื่องจากจะทําใหสารที่เราตองการนั้นเกิดการสลายตัวได ชนิดของตัวทํา
ละลายก็มีผลตอการสกัดเชนกัน โดยพบวาเฮกเซนไมสามารถสกัดสาร
กลุมไอโซ ฟลาโวนอยดได เนื่องเฮกเซนเปนตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว แต
สารกลุมไอโซฟลาโวนอยดเปนกลุมที่มีขั้ว ดังนั้น เมทานอลและเอทา
นอลจึงสามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดออกมาได โดยที่เมทา
นอลสามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดออกมาไดมากที่สุด 0.403
มิลลิกรัมตอมิลลิตร เพราะเมทานอลมีความเปนขั้วสูงกวาเอทานอลซึ่ง
สามารถสกัดสารกลุมไอโซฟลาโวนอยดได 0.381 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
แตหากตองการสกัดสารไอโซฟลาโวนอยดเพื่อนําไปทําเปนอาหารเสริม
เพือ่ สุขภาพ ควรเลือกใชเอทานอลในการสกัด เนื่องจากเอทานอลไมมี
ความพิษตอรางกาย สภาวะการสกัดที่พบปริมาณสารกลุมไอโซฟลาโว
นอยดม ากที่สุ ดในโครงงานนี้ คื อ ที่อุ ณหภูมิ 75oC เวลาในการสกัด 6
ชั่วโมง โดยใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย โดยมีปริมาณสารกลุมไอโซ
ฟลาโวนอยด 0.474 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และเมื่อเปรียบเทียบกับการ
สกัดกวาวเครือขาวโดยใชคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต
เป น ตั ว ทํ า ละลาย ที่ ค วามดั น 170 บาร อุ ณ หภู มิ 40oC ปริ ม าณ
คาร บ อนไดออกไซด ทั้ง หมด 200 มิล ลิ ลิ ต ร และอั ต ราการไหลของ
คารบอนไดออกไซด 1 มิลลิลิตรตอนาที พบวามีปริมาณไอโซฟลาโว
นอยดเพียง 0.003 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีคานอยมากเมื่อเทียบกับการ
สกัดดวยตัวทําละลายอินทรีย ดังนั้นการสกัดดวยตัวทําละลายอินทรียจึง
เปนวิธีการสกัดที่นาสนใจอีกวิธีหนึ่งในการสกัดสารออกฤทธิ์สําคัญจาก
กวาวเครือขาว
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