การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปอม
Antioxidant Activity of Emblic Toner
ธนโรจน ทิมอุดม1 รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุชัย2
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, S59562807008@ssru.ac.th
2
อาจารยที่ปรึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, duangporn.na@ssru.ac.th
บทคัดย4อ
มะขามปEอม (Phyllanthus emblica) เปOนพืชผลที่มีสรรพคุณในการบํารุงผิว เนื่องจากพบวSาสาร
สกัดจากผลมะขามปEอมมีสารประกอบฟUนอลซึ่ งมีฤทธิ์ ในการตYานอนุ มูลอิสระสูง โทนเนอรที่ผสมสารสกั ด
มะขามปEอมเปOนผลิตภัณฑใชYไดYงSายสําหรับทุกสภาพผิว จึงเหมาะสําหรับนํามาพัฒนาเปOนผลิตภัณฑบํารุงผิว
งานวิ จั ย นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อหาปริ มาณสารประกอบฟU น อลทั้ ง หมดและฤทธิ์ ตY า นอนุ มูล อิ ส ระในสารสกั ด
มะขามปEอมและโทนเนอรที่ผสมสารสกัดมะขามปEอม โดยนํามาวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟUนอลทั้งหมด
ดYวยวิธี Folin-Ciocalteu และทดสอบฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระดYวยวิธี DPPH และ ABTS เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานโทรลอกซ ผลการวิ จัยพบวSา สารสกัด มะขามปE อมมีปริมาณสารประกอบฟU นอลทั้งหมดเทSากั บ
274.40±23.98 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตSอสารสกัด 100 กรัม และมีฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระดYวยวิธี
DPPH และ ABTS เทSากับ 2.42±0.02 และ 4.13±0.01 มิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซตSอมิลลิลิตรสารสกัด
ตามลําดับ เมื่อนําสารสกัดมะขามปEอมไปใชYผสมเปOนโทนเนอรที่ความเขYมขYนรYอยละ 1 รYอยละ 2 และรYอยละ 3
พบวS า เนื้ อ สารละลายโทนเนอรทุ ก ความเขY ม ขY น มี ลั ก ษณะใส สี น้ํ า ตาล มี ก ลิ่ น อS อ น ๆ ไมS ต กตะกอน ไมS
เหนอะหนะ มีความคงตัว และพบวSาฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระมีแนวโนYมแปรผันตรงตามความเขYมขYนของสารสกัด
มะขามปEอม โดยโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมเขYมขYนรYอยละ 3 มีสารประกอบฟUนอลทั้งหมดสูงสุดเทSากับ
45.53±0.73 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตSอกรัมของโทนเนอร 100 กรัม และมีฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระที่
ทดสอบดYวยวิธี DPPH และ ABTS เทSากับ 2.01±0.02 และ 1.38±0.06 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตSอ
มิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมมีคุณสมบัติตYานอนุมูลอิสระสูงกวSาโทนเนอรสูตร
พื้นฐาน ดังนั้นโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมจึงเหมาะสําหรับนําไปใชYพัฒนาเปOนผลิตภัณฑบํารุงผิวตSอไป
คําสําคัญ: ฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระ, โทนเนอร, สารสกัดมะขามปEอม
Abstract
Indian gooseberry (Phyllanthus emblica) is a fruit tree. It has fruits with skin-nourishing
properties according to a number of studies disclosing that emblic extract has high content
of phenolic compounds, which are effectively antioxidant. Since toner with emblic extract is
a handy product which is suitable for all skin types, it should be developed as a skincare.
This study aimed to determine total content of phenolic compounds and antioxidant
activity in emblic extract and emblic toner. The amount of total phenolic compounds was
measured using Folin-Ciocalteu reagent, and antioxidant activity were determined using
DPPH and ABTS methods with Trolox standard. The result shows that emblic extract totoal
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phenolic content was found to be 274 ±23.98 mg of gallic acid equivalent per 100 g of
extract, and antioxidant activity using DPPH and ABTS methods were found to be 2.42±0.02
and 4.14±0.01 mg of Trolox equivalent per ml of extract, respectively. As toner was mixed
with 1%, 2%, and 3% of emblic extract, it was found that toner, with any concentration, was
clear and brown with mild smell. This toner was not precipitated nor sticky. Furthermore,
Toner with 3% emblic extract had the most total phenolic compounds as 45.53±0.73 mg of
gallic acid equivalent per 100 g of toner and had antioxidant activity using DPPH and ABTS
methods as 2.01±0.02 และ 1.38±0.06 mg of Trolox equivalent per ml of toner, respectively.
Apparently, emblic toner was more antioxidant than basic formula toner. Therefore, emblic
toner is appropriate to be developed as a skincare.
Keywords: antioxidant activity, toner, emblic extract
บทนํา
มะขามปEอม (Indian gooseberry) ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตรวSา Phyllanthus emblica Linn. เปOน
สมุนไพรที่พบทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตYและทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีประวัติการใชYเปOน
ยาในตําราอายุรเวทและยาในแพทยแผนไทยมาอยSางยาวนาน โดยหนึ่งในสรรพคุณของผลมะขามปEอมที่สําคัญ
นั้น ไดYแกS ชSวยบํารุงเนื้อหนังใหYสมบูรณ (รุSงระวี เต็มศิริฤกษกุล, 2557) ทั้งนี้ในทางวิทยาศาสตรพบวSาสารสกัด
มะขามปEอม (Emblic Extract) มีสารฟUนอลซึ่งมีฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระสูงมาก (Scarte zzini, Antognoni,
Raggi, Poli, & Sabbioni, 2006) และยังมีคุณสมบัติที่ดีสําหรับผิว ไดYแกS มีฤทธิ์ตYานออกซิเดชัน ยับยั้งเอนไซม
คอลลาจีเนส และยับยั้งเอนไซมอีลาสเตส (Pientaweeratch, Panapisal, & Tansirikongkol, 2016)
นอกจากนี้ยังชSวยทําใหYผิวขาวกระจSางใสอีกดYวย (Draelos, 2017) จากการศึกษาที่ผSานมาแสดงใหYเห็นวSาสาร
สกัดมะขามปEอมมีศักยภาพในการนํามาเปOนสSวนผสมในเวชสําอางเพื่อบํารุงผิวไดYเปOนอยSางดี
สารตYานอนุมูลอิสระ (antioxidant) เปOนสารที่ทําหนYาที่ตSอตYานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไมSใหY
ทําลายองคประกอบของเซลลและเนื้อเยื่อ ทําใหYชSวยปEองกันการเสื่อมสภาพของผิวไมSใหYเกิดริ้วรอยกSอนวัย
(Ames et al., 1993) ซึ่งสารตYานอนุมูลอิสระที่พบในพืชเปOนกลุSมสารประกอบฟUนอลรวม เชSน ฟลาวานอยด
กรดฟUนอลิก และแอนโทไซยานิน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการดักจับอนุมูลอิสระไมSใหYไปกระตุYนหรือกSอใหYเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันไดY (เจนจิราและประสงค, 2554) การศึกษาสมบัติการตYานอนุมูลอิสระ ไดYแกS การใชYวิธี
วิเคราะหความสามารถในการตYานการเกิ ดออกซิเดชันของอนุ มูลอิส ระโดยสารฟUนอลในสารสกัดพืช จะใหY
อิเลกตรอนแกSอนุมูลอิสระ DPPH หรือ ABTS โดยเปรียบเทียบกับสารตYานอนุมูลอิสระที่ใชY เปOนมาตรฐาน คือ
โทรลอกซ (Trolox) ซึ่งเปOนสารอนุพันธของวิตามินอี ซึ่งเรียกวSา TEAC มาจากคําวSา Trolox Equivalent
Antioxidant Capacity แสดงถึงสารตัวอยSาง 1 กรัม มีฤทธิ์ขจัดอนุมูลอิสระ DPPH เทียบเทSากับสาร
มาตรฐานโทรลอกซที่มีน้ําหนักในหนSวยมิลลิกรัม
โทนเนอรเปOนผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่เหมาะสําหรับเช็ดทาผิวหนYาหลังทําความสะอาดสําหรับปรับ
สภาพผิวจากการถูกรบกวนสมดุลกรดเบสหลังลYางหนYา มีลักษณะเปOนน้ํายาใส (พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, 2544) ซึ่ง
มี ทั้ ง สู ต รที่ มีแ อลกอฮอลสํ า หรั บ ผิ ว มั น และสู ต รพื้ น ฐานจากโพรพิ ลี น ไกลคอลสํ า หรั บ ผิ ว ระคายเคื อ งงS า ย
(Draelos, 2017) ซึ่งใชYน้ําและกลีเซอรีนใหYความชุSมชื้นรSวมกับสารสกัดอื่น ๆ ซึ่งหากเปOนสารที่ไดYมาจาก
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ธรรมชาติ จะชSวยในการถนอมผิวไดYอีกดYวย เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางแตSละชนิดแลYวโทนเนอรจะไมS
ทิ้งความ เหนียวเหนอะหนะใหYกับใบหนYา จึงสามารถใชYไดYกับทุกสภาพผิว
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหาปริมาณฟUนอลทั้งหมดและฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระ DPPH และ
ABTS ของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม เพื่อเปOนขYอมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑบํารุงผิวหนYา
ตSอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อหาปริมาณสารประกอบฟUนอลทั้งหมดของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม
2. เพื่อหาฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม
ขอบเขตการวิจัย (Research Scope)
1. ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมที่ความเขYมขYนของสารสกัด
มะขามปEอมรYอยละ 1 รYอยละ 2 และรYอยละ 3
2. ขอบเขตดานตัวแปร
2.1 ตัวแปรตYน คือ ความเขYมขYนของสารสกัดมะขามปEอมในโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม
2.2 ตัวแปรตาม คือ ฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม
3. สถานที่ทําการทดลอง ศู นยโภชนเภสัช ภัณฑและเวชสํา อาง คณะเภสัช ศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
เชียงใหมS
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปOนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระในโทนเนอรผสมสารสกัด
มะขามปEอม
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 การเตรียมโทนเนอร
2.1.1 เตรียมโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม 3 สูตร จากโทนเนอรสูตรพื้นฐาน (toner
base) ไดYแกS โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมเขYมขYนรYอยละ 1, เขYมขYนรYอยละ 2, และเขYมขYนรYอยละ 3, ซึ่ง
ประกอบดYวยสารสกัดมะขามปEอม(Emblic extract liquid) โดยสกัดดYวยน้ํา และมีอัตราสSวนน้ําหนักสารสกัด
ตSอน้ําหนักแหYง (extraction ratio) เทSากับ 1:10 (สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส, ประเทศไทย), อัลลานโทอิน
(allantoin), อะมิโนโคท )aminocoat), กลีเซอรีน ) glycerin), ไกลแดนท )glidant), ไตรทาโนลามีน
)trithanolamine), และน้ํากําจัดไอออน (deionized water) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สSวนผสมโทนเนอรเพิ่มสารสกัดมะขามปEอมรYอยละ 1 รYอยละ 2 และรYอยละ 3 จากโทนเนอรสูตร
พื้นฐาน
องคประกอบ
ความเขมขนขององคประกอบ (%W/W)
โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปอม
โทนเนอร
สูตรพื้นฐาน
รอยละ 1
รอยละ 2
รอยละ 3
กลีเซอรีน
2
2
2
2
ไกลแดนท
อะมิโนโคท
3.10
3.10
3.10
3.10
อัลลานโทอิน
น้ํากําจัดไอออน
94.9
93.9
92.9
91.9
สารสกัดมะขามปอม
0
1
2
3
ไตรทาโนลามีน
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
รวม
100
100
100
100
หมายเหตุ q.s. คือ การปรับความเปOนกรดเบสใหYเหมาะสมกับผิวหนYา (pH ประมาณ 5.5)
2.2 การทดสอบความคงตัว
ทดสอบความคงตัวภายในภาวะเรSงที่ 3000 รอบตSอนาที เปOนเวลา 30 นาที และแบบรYอนเย็น
(heating cooling) โดยเก็บสารตัวอยSางในภาชนะป|ดสนิท ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปOนเวลา 24 ชั่วโมง
และที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปOนเวลา 24 ชั่วโมง (นับเปOน 1 รอบ) ทดสอบรวม 7 รอบ (ญาณิกา ลือชา
พุฒิพร, 2557) แลYวตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น การแยกชั้น ความขุSน การตกตะกอน และความ
เปOนกรดเบส
2.3 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟVนอลทั้งหมด (Total Phenolic Content)
การหาปริมาณสารประกอบฟUนอลทั้งหมดดYวยวิธี Folin-Ciocalte Colorimetric โดยใชYกรด
แกลลิกเปOนสารมาตรฐาน (ความเขYมขYนอยูSในชSวง 1-10 ไมโครกรัมตSอมิลลิลิตร) ละลายสารสกัดดYวยน้ํากําจัด
ไอออน และนําสารตัวอยSางที่ตYองการทดสอบแตSละชนิดปริมาตร 80 ไมโครลิตร มาเติมสารละลาย FolinCiocalteu ปริมาตร 20 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) เขYมขYนรYอยละ 7.5
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และตั้งทิ้งไวYที่อุณหภูมิหYองเปOนเวลา 30 นาที จึงนําสารละลายที่ไดYไปวัดคSาการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ดYวยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี (spectrophotometry) ซึ่ง
คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟUนอลในสารสกัดโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกในหนSวย
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตSอกรัมสารตัวอยSาง (ดัดแปลงวิธีจากสุธิรา มณีฉาย และประสบอร รินทอง,
2559)
2.4 การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
วิธี DPPH free radical scavenging activity เปOนวิธีการทดสอบฤทธิ์ตYานปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน โดยทําปฏิกิริยาระหวSางสารตัวอยSางกับ DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical) ซึ่ง
เปOนสีมSวง เมื่อทําปฏิกิริยากับสารตYานอนุมูลอิสระจะเปลี่ยนเปOนสีเหลือง
ทดสอบโดยเตรียมสารตัวอยSางที่ความเขYมขYนตSาง ๆ ในสารละลายเอทานอลเขYมขYนรYอยละ 95
ปริมาตร 65 ไมโครลิตร มาทําปฏิกิริยากับสารละลาย 0.10 mM DPPH ในสารละลายเอทานอลเขYมขYนรYอย
95 ปริมาตร 135 ไมโครลิตร แลYวบSมที่อุณหภูมิหYองไวYเปOนเวลา 30 นาที ในที่มืดและนําไปวัดคSาดูดกลืนแสงที่
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ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ดYวยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี ไดYคSาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยSาง (As)
โดยใชY เ อทานอลเปO นตั ว ควบคุ ม (blank) จากนั้ นคํ า นวณหาคSาฤทธิ์ ตY า นอนุ มูล อิ ส ระตามสมการ DPPH
scavenging effect (%) = [(Ac – As)/Ac] x 100 (Ac คือ คSาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ที่ไมSเติม
สารตัวอยSาง และ As คือ คSาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ที่เติมสารตัวอยSาง เมื่อหักดYวยคSาการ
ดูดกลืนแสงของตัวควบคุมแลYว) แลYวเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานโทรลอกซ (สุชาดา มา
นอก และปวีณา ลิ้มเจริญ, 2558)
วิธี ABTS scavenging activity เปOนการทดสอบโดย ABTS (2,2’-Azino-bis-(3-ethybenzothia zoline-6-sulfonic acid diammonium salt) จะเปลี่ยนเปOนอนุมูลอิสระที่มีประจุบวกดYวยการเติม
โพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (potassium persulfate) เมื่อเกิดปฏิกิริยากับสารตYานอนุมูลอิสระจะเปลี่ยนจากสี
เขียวเปOนไมSมีสี
เตรียมสารละลาย ABTS โดยการผสม 7 mM ABTS กับ 2.45 mM โพแทสเซียมเปอรซัลเฟต
ในน้ํากลั่น แลYวบSมที่อุณหภูมิหYองเปOนเวลา 12-16 ชั่วโมง จากนั้นนํามาเจือจางดYวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีคSา
ดูดกลืนแสงเทSากับ 0.8 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร การทําปฏิกิริยาทําไดYโดยเตรียมสารตัวอยSางที่ความ
เขYมขYนตSาง ๆ ในสารละลายเอทานอลเขYมขYนรYอยละ 95 ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ทําปฏิกิริยากับสารละลาย
ABTS ในสารละลายเอทานอลเขYมขYนรYอยละ 95 ปริมาตร 160 ไมโครลิตร บSมไวY 30 นาที ในที่มืดที่
อุณหภูมิหYองแลYวนําไปวัดคSาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ดYวยเทคนิคสเปกโตรโฟโตเมตรี
คํานวณสมบัติตYานอนุมูลอิสระ ABTS ไดYคSาการดูดกลืนแสงของสารตัวอยSาง (As) โดยใชYเอทานอลเปOนตัว
ควบคุม (blank) และคํานวณหาคSาฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระตามสมการ % Inhibition = [(Ac – As)/Ac] x 100
(Ac คื อ คS าการดู ดกลื นแสงของสารละลาย ABTS ที่ ไมS เติ มสารตั วอยS าง และ As คื อ คS าการดู ดกลื นแสงของ
สารละลาย ABTS ที่เติมสารตัวอยSาง เมื่อหักดYวยคSาการดูดกลืนแสงของตัวควบคุมแลYว) โดยเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารมาตรฐานโทรลอกซ (ดัดแปลงวิธีจากสุชาดา มานอก และปวีณา ลิ้มเจริญ, 2558)
2.5 การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis)
วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟUนอลและฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระ โดยทดสอบซ้ําตัวอยSางละ 3
ครั้ง (n=3) แสดงผลในรูปคSาเฉลี่ยและหาคSาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหสารสกัดมะขามปอมและผลิตภัณฑโทนเนอร
การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของสารสกัดมะขามปEอม คือ ใส สีน้ําตาลเขYม มีกลิ่นอSอน ๆ มี
คSา pH เทSากับ 4.06±0.09 สSวนโทนเนอรสูตรพื้นฐานมีลักษณะภายนอก คือ ใส ไมSมีสี ไมSมีความหนืด มีคSา
pH เทSากับ 6.21±0.4 และโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมมีลักษณะทุกสูตรความเขYมขYนคลYายคลึงกัน คือ
มีลักษณะใส มีสีน้ําตาล มีกลิ่นอSอน ๆ ไมSมีความหนืด ไมSแยกชั้น ไมSตกตะกอน เมื่อนําไปทดสอบความคงตัว
พบวSามีความคงตัวดี มีคSา pH ลดลงเล็กนYอย ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ลักษณะของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม กSอนและหลังทดสอบความคงตัวในสภาวะเรSง
โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปอม
รอยละ 1
รอยละ 2
รอยละ 3
คุณสมบัติทางกายภาพ
ก4อน
หลัง
ก4อน
หลัง
ก4อน
หลัง
ใส, น้ําตาล ใส, น้ําตาล ใส, น้ําตาล ใส, น้ําตาล ใส, น้ําตาล ใส, น้ําตาล
สี
อSอน
อSอน
ปานกลาง ปานกลาง เขYม
เขYม
ความหนืด
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
pH
5.66±0.04 5.64±0.03 5.64±0.03 5.57±0.03 5.63±0.06 5.55±0.02
การหมุนเหวี่ยง
ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น
การทํารอน-เย็น
ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น ไมSแยกชั้น
การตกตะกอน
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
ไมSมี
2. การวิเคราะหหาปริมาณฟVนอลทั้งหมด (total phenolic content) โดยการเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) พบวSามีปริมาณสารประกอบฟUนอลทั้งหมดในสารสกัดมะขามปEอม, โทน
เนอรสูตรพื้นฐาน, โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมเขYมขYนรYอยละ 1, เขYมขYนรYอยละ 2, และเขYมขYนรYอยละ 3
ดังนี้ 274.40±23.98, 4.21±.0.17, 29.90±.0.46, 38.14±.0.99และ 45.53±.0.73มิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกตSอกรัมของสารตัวอยSาง ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะหสารสกัดมะขามปEอมและผลิตภัณฑโทนเนอร
การวิเคราะห
สารประกอบฟVนอลทั้งหมด (mg GAE/100g sample)
สารสกัดมะขามปEอม
274.40±23.98
โทนเนอรสูตรพื้นฐาน
4.21±.0.17
โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม รYอยละ 1
29.90±.0.46
โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม รYอยละ 2
38.14±.0.99
โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม รYอยละ 3
45.53±.0.73
3. การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันของสารสกัดมะขามปอมและผลิตภัณฑโทนเนอร
ศึกษาฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานโทรลอกซ ดYวย
วิธีการ 2 วิธี คือ วิธี DPPH และวิธี ABTS พบวSาการทดสอบฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระดYวยวิธี DPPH สารตYาน
อนุมูลอิสระของสารสกัดมะขามปEอม, โทนเนอรสูตรพื้นฐาน, โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมเขYมขYนรYอยละ
1, เขYมขYนรYอยละ 2, และเขYมขYนรYอยละ 3 มีคSาเทSากับ 2.42±0.02, 1.31±0.04, 1.58±0.08, 1.81±0.10 และ
2.01±0.02 มิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซตSอมิลลิลิตรของสารตัวอยSาง
สSวนวิธี ABTS พบวSาสารตYานอนุมูลอิสระของสารสกัดมะขามปEอม, โทนเนอรสูตรพื้นฐาน, โทน
เนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมเขYมขYนรYอยละ 1, เขYมขYนรYอยละ 2, และเขYมขYนรYอยละ 3 เทSากับ 4.13±0.01,
1.15±0.01, 1.19±0.09, 1.26±0.04 และ 1.38±0.06 มิลลิกรัมสมมูลของโทรลอกซตSอมิลลิลิตรของสาร
ตัวอยSาง ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระในสารสกัดมะขามปEอมและผลิตภัณฑโทนเนอร
สารตานอนุมูลอิสระ (mg Trolox equivalent/ml sample)
โทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปอม
วิธีทดสอบ
สารสกัด
โทนเนอร
มะขามปอม สูตรพื้นฐาน
รอยละ 1
รอยละ 2
รอยละ 3
DPPH
2.42±0.02
1.31±0.04
1.58±0.08
1.81±.010
2.01±0.02
ABTS
4.13±0.01
1.15±0.01
1.19±0.09
1.26±0.04
1.38±0.06
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปO น การศึ ก ษาฤทธิ์ ตY า นอนุ มู ล อิ ส ระของโทนเนอรผสมสารสกั ด มะขามปE อ ม
ผลการวิจัยพบวSา สารประกอบฟUนอลทั้งหมดของสารสกัดมะขามป‡อมในงานวิจัยมีปริมาณสารประกอบฟUนอล
ทั้ ง หมดเทS า กั บ 274.40±23.98 มิ ล ลิ ก รั ม สมมู ล ของกรดแกลลิ ก ตS อ สารสกั ด 100 กรั ม เที ย บเทS า กั บ
27.44±2.40 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตSอน้ําหนักแหYง 100 กรัม (อัตราสSวนการสกัดของน้ําหนักแหYงตSอ
น้ําหนักสารสกัด เทSากับ 10:1) ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบสัดสSวนในหนSวยเดียวกัน พบวSามีคSามากกวSาของสาร
สกั ดมะขามปE อมดY วยน้ํ าในงานวิ จั ยของ (Juree Charoentee-raboon, Chatri Ngamkitidechakul,
Noppamas Soonthornchareonnon, Kanjana Jaijoy and Seewaboon Sireeratawong, 2010) ซึ่งมีคSา
เทSากับ 34.22 ±1.74 มิลลิกรั มสมมูลของกรดแกลลิกตSอสารสกัด 100 กรัม และนYอยกวSาของสารสกั ด
มะขามปEอมซึ่งสกัดดYวยเอทานอลความเขYมขYนรYอยละ 95 ซึ่งเทSากับ 65.01 ±10.03 มิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกตSอน้ําหนักแหYง 100 กรัม ทั้งนี้ เนื่องจากคุณสมบัติของสารสกัดมะขามปEอมอาจแตกตSางกันตามแหลSง
เพาะปลูกและวิธีการสกัดสารสกัดที่แตกตSางกันไปไดY และเมื่อพิจารณาสารสกัดมะขามปEอมที่ใชYในงานวิจัยนี้
พบวSาปริมาณของสารประกอบฟUนอลทั้งหมดก็อยูSในชSวงคSาที่มีเคยมีการศึกษาในงานวิจัยอื่นเชSนเดียวกัน
โทนเนอรที่ผสมสารสกัดมะขามปEอมเขYมขYนรYอยละ 3 มีฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระสูงสุด เมื่อเทียบกับ
โทนเนอรสูตรพื้นฐานและโทนเนอรที่ผสมสารสกัดมะขามปEอมที่เขYมขYนรYอยละ 1 และเขYมขYนรYอยละ 2 โดยมี
สารประกอบฟUนอลทั้งหมดสูงสุดเทSากับ 45.53±0.73 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตSอกรัมของโทนเนอร
100 กรัม และมีฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระที่ทดสอบดYวยวิธี DPPH และ ABTS เทSากับ 2.01±0.02 และ 1.38±0.06
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตSอมิลลิลิตร ซึ่งปริมาณสารประกอบฟUนอลทั้งหมดที่มีในโทนเนอรทุกความ
เขYมขYนมีแนวโนYมแปรผันตรงกับฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระที่ทดสอบดYวยวิธี DPPH และ ABTS ซึ่งสอดคลYองกับ
งานวิจัยของ (Giovanna Piluzza & Simonetta Bullitta, 2011) ฤทธิ์ตYานอนุมูลอิสระมีความสัมพันธกับ
ปริมาณสารประกอบฟUนอลรวม
ผลการทดสอบความคงตัวของโทนเนอรผสมสารสกัด มะขามปE อมพบวSา มีความคงตัว ดี ใส มี สี
น้ํา ตาล ไมS มีการตกตะกอน มีคSา pH ลดลงเล็กนYอย และเมื่ อเปรีย บเทีย บกั บโลชัน ผสมสารสกัด หยาบ
มะขามปEอมเขYมขYนรYอยละ 0.5 โดยมวล (ณพัฐอร บัวฉุน และ วิชุดา มั่นจิตร, 2561) ซึ่งพบวSาความหนืดเริ่ม
ลดลงที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส และแยกชั้นหลังจากผSานสภาวะทําใหYแข็งตัวและละลาย เนื่องจากโทนเนอร
เปOนสารละลายกลุSมมีขั้วเชSนเดียวกับสารสกัดมะขามปEอมดYวยน้ํา ซึ่งแตกตSางจากโลชันที่มีตัวทําละลายทั้งมีขั้ว
และไมSมีขั้วอยูSรSวมกัน ทําใหYโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมมีความคงตัวของสูงกวSา ดังนั้นโทนเนอรผสม
สารสกัดมะขามปEอมจึงเหมาะสําหรับนําไปใชYเพื่อพัฒนาเปOนผลิตภัณฑบํารุงผิวตSอไป

966

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาประสิทธิผลทางคลินิคและความปลอดภัยของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอม
2. ควรศึกษาคุณสมบัติของโทนเนอรผสมสารสกัดมะขามปEอมที่มีผลตSอผิวในดYานอื่น ๆ เชSน ความชุSมชื้น
การควบคุมความมัน และความกระจSางใส เปOนตYน
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