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บทคัดยอ
บทนํา: สารสกัดชาเขียว (Camellia sinesis) อุดมไปดวยโพลิฟนอลิกคาเทชินที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
อยางไรก็ตามการเก็บชาเขียวมีผลตอความคงตัวของคาเทชิน งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาตํารับไมโคร
อิมลั ชันเพือ่ ชวยเพิม่ ความคงตัวของสารสําคัญในสารสกัดชาเขียว วิธดี าํ เนินการวิจยั : เตรียมตํารับไมโครอิมลั ชัน
ผสมสารสกัดชาเขียวจากการสรางแผนภาพไตรภาคเทียม โดยศึกษาผลของสารลดแรงตึงผิวผสม (Span80:
Cremophor RH40, Span80: Kolliphor EL และ Span80: Kolliphor HS15 ที่อัตราสวน 1:1) สารลดแรงตึงผิว
รวม (isopropanol, IPA) วัฏภาคนํ้ามัน (นํ้ามันโจโจบา) และนํ้าตอขอบเขตวัฏภาคระบบไมโครอิมัลชันที่เลือก
จะประเมินในหัวขอดังตอไปนี้ ความใส ขนาดหยดอนุภาค ดัชนีการกระจายขนาดอนุภาค คาการนําไฟฟา
คาความเปนกรด-ดาง และความหนืด นอกจากนี้ไดศึกษาความคงตัวเพื่อหาระบบที่เหมาะสมที่สุดดวยเชนกัน
ผลการวิจัย: สูตรตํารับไมโครอิมัลชันที่ประกอบดวยสารสกัดชาเขียว 0.5%, สารลดแรงตึงผิวผสม (Span:
Cremophor RH40 อัตราสวน 1:1) 49.90%, นํ้ามันโจโจบา 24.31% และนํ้า: IPA (1:1) 25.29% มีลักษณะใส
และมีความคงตัว ความหนืดตํ่า คาความเปนกรด-ดางและคาการนําไฟฟาอยูในชวงที่ยอมรับได ขนาดอนุภาค
อยูในชวงของไมโครอิมัลชันภาพหยดอนุภาคของไมโครอิมัลชันจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน
(TEM) พบวามีลกั ษณะทรงกลมนอกจากนีก้ ารวิเคราะหดว ยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง(HPLC)
หลังเก็บทดสอบความคงตัวมีสารสําคัญ caffeine, epicatechin และ epigallocatechin gallateคงเหลือมากกวา
ตํารับเจล สรุปผลการวิจัย: สูตรไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดจากชาเขียวมีปริมาณ caffeine, epicatechin และ
epigallocatechin gallateในตํารับสูงกวาตํารับเจลอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังจากทดสอบความคงตัว
ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง 3 เดือน และทีส่ ลับอุณหภูมริ อ นเย็นจํานวน 6 รอบ แสดงวาตํารับไมโครอิมลั ชันสามารถชวยเพิม่
ความคงตัวของสารสําคัญไดดีกวาตํารับเจลทั่วไปไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: ชาเขียว ไมโครอิมัลชัน แผนภาพไตรภาคเทียม การทดสอบความคงตัว
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Microemulsion Development for Enhancing the Stability of Green Tea
(Camellia sinesis) Extract
Aujsharaporn Singhan1, Ratana Indranupakorn2*

Abstract
Introduction: Green tea extract(Camellia sinesis) is a richsource of polyphenolic catechins,
which are bioactive compounds. However, the storage of green teareportedly affectsthe stability of the
catechins. The aim of this research is to develop the microemulsion formulation for enhancing the
stability of the active constituents in green tea extract. Methods: Using asingle isotropic region produced
in a pseudoternary phase diagram, the effects of the surfactant mixtures (Span80: Cremophor RH40;
Span80: Kolliphor EL andSpan80: Kolliphor HS15 [1:1]), and the behavior of the cosurfactant
(isopropanol, IPA), oil phase (jojoba oil) and water were evaluated. The selected microemulsion systems
were investigated for clarity, droplet size, polydispersity index (PI), conductivity, pH level and viscosity.
Stability tests were also performed on the microemulsions to further optimize the selected system.
Results: The mixtures of water in oil microemulsion containing 0.5% green tea extract, 49.90% surfactant mixtures consisting of Span80 and Cremophor RH40 at the ratio of 1:1, 24.31% jojoba oil,
25.29% water to IPA ratio 1:1, remained stable during storage and exhibited low viscosity, acceptable
pH and conductivitylevels and droplets size was within the microemulsion range.A transmission electron
microscope (TEM) was used to image the microemulsion droplets and revealed the spherical feature
of the particles. Furthermore, the percentages of the remaining active constituentsin the optimized
microemulsions, including caffeine, epicatechin and epigallocatechin gallate were analysed after the
stability test using the HPLC method and compared tothe prepared green tea extract gel. Conclusion:
It was found that the optimized microemulsions contained the contents of caffeine, epicatechin and
epigallocatechin gallate at levels significantlyhigher (p<0.05) than the prepared green tea extract gel
after storage at room temperature for up to 3 months and through6 heating and cooling cycles. It could
be concluded that the developed microemulsion system significantly (p<0.05) enhances the stability of
green tea extract.
Keywords: Green tea, Microemulsion, Pseudoternary phase diagram, Stability test
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ละลายอยูด ว ยกันไดโดยใชสารลดแรงตึงผิว (surfactant)
เปนสารกออิมัลชัน ทําใหเกิดอนุภาคแขวนลอยที่มี
ขนาดเล็กมาก (10-140 นาโนเมตร) จึงมองเห็นเปน
อิมัลชันใสเมื่อสังเกตดวยตาเปลาเปนรูปแบบตํารับที่
ชวยเพิม่ การละลายของตัวยา หรือสารสําคัญ สามารถ
ปองกันการเสื่อมสลายของสารสําคัญ และเตรียมได
งายไมซบั ซอน ไมตอ งอาศัยพลังงานจากภายนอกเขา
มาเกี่ยวของ เพียงหาอัตราสวนที่เหมาะสมของสาร
แตละชนิด ซึง่ ประกอบไปดวย วัฏภาคนํา้ วัฏภาคนํา้ มัน
วัฏภาคของสารลดแรงตึงผิว (อาจมีสารลดแรงตึงผิวรวม)
โดยหาบริเวณที่เกิดไมโครอิมัลชัน (microemulsion
region) ได จ ากการสร า งแผนภาพไตรภาคเที ย ม
(pseudoternary phase diagram) จากสวนประกอบ
ที่กลาวมาขางตน (Chansiri, 2006; Kantarci et al.,
2007)
มี ร ายงานการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเตรี ย ม
ผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของสารสกัดจากชาเขียว
ในรูปแบบอืน่ และทดสอบความคงตัว เชน การศึกษา
ผลของตํารับไมโครอิมลั ชันทีม่ สี ารสกัดชาเขียวเพือ่ ใช
ปองกันการติดเชือ้ Staphylococcus epidermidis และ
เชื้อ Escherichia Coli ในชองคลอด โดยทดสอบดวย
เทคนิค disc diffusion พบวา ตํารับไมโครอิมัลชันที่
กักเก็บสารสกัดชาเขียวมีความคงตัวดีหลังทดสอบ
ดวย heating/cooling cycle, centrifuge และ freeze
thaw cycle เปนเวลา 3 เดือน โดยตํารับทีม่ อี ตั ราสวน
สารลดแรงตึงผิว Cremophor EL: Glycerol (6:1)
มีขนาดอนุภาคและคาการกระจายอนุภาคนอยที่สุด
เทากับ 29.16 นาโนเมตรและ 0.128 ตามลําดับและ
ยังสามารถยับยั้งเชื้อ 2 ชนิดนี้ไดดีกวาสารสกัดชา
เขียวที่สกัดดวยนํ้าธรรมดา (Gupta et al., 2012)
Fang et al. (2006) ไดเตรียมสารสกัดชาเขียวใน
รูปแบบ liposomes ทําให คาเทชินมีความคงตัวดี
เมือ่ เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40ºC เปนเวลา 35 วัน Manea et al.
(2014) ศึกษาการกักเก็บสารสกัดชาเขียวใน solid
lipid nanoparticles (SLNs) พบวา SLNs ทีเ่ ตรียมได

บทนํา
ปจจุบนั ชาเขียว และผลิตภัณฑจากชาเขียว
กําลังไดรับความนิยมทั่วโลก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากชาเขียวเปนชาทีไ่ มตอ งผานกระบวน
การหมัก ทําใหชาเขียวมีสารโพลีฟนอลกลุมคาเทชิน
(catechins) ไดแก epicatechin, epicatechin gallate,
epigallocatechin และ epigallocatechin gallateใน
ปริมาณสูงกวาชาชนิดอื่น และในระดับใกลเคียงกับ
ยอดใบชาสด (Rashidinejad et al., 2014) อีกทั้ง
ชาเขียวยังอุดมไปดวยสารคาเฟอีน (caffeine) ซึง่ เปน
องคประกอบทีส่ ง เสริมฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ (antioxidant
activity) ของชาเขียวไดดี (Komes et al., 2010;
Sang, et al., 2011) จึงมีการนํามาใชเปนผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางเพื่อชะลอการแกของเซลล ปองกันการ
เกิดริ้วรอยกอนวัย (Cabrera et al.,2006) ปองกัน
ความชราภาพเนือ่ งจากแสงแดด (photoaging) ยับยัง้
การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล แ บคที เ รี ย และเชื้ อ รา
(antibateria and antifungi activity) และปองกันการ
อักเสบ (anti-inflammatory effect) (Gadkari and
Balaraman, 2015) แตในระหวางการเก็บรักษาชาเขียว
หรือผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบของชาเขียว ปริมาณ
คาเทชินมีแนวโนมลดลง เนื่องจาก คาเทชินจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี (Thepkorn, 2013) ดังนั้นเพื่อ
เพิ่มความคงตัวของสารสําคัญในสารสกัดชาเขียว
จึงเลือกใชรูปแบบไมโครอิมัลชัน ที่มีความคงตัวทาง
อุณหพลศาสตร (thermodynamic stability) (Chansiri,
2006) และกลไกการกักเก็บสารสําคัญใหอยูใ นวัฏภาค
ภายในที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ซึ่งเปนการปองกัน
การสัมผัสกับสิ่งกระตุนที่กอใหเกิดการสลายตัวของ
สารสําคัญจากภายนอกโดยตรง อีกทั้งไมโครอิมัลชัน
เพิม่ ประสิทธิภาพของการแทรกซึมของสารผานผิวหนัง
อยางมีประสิทธิภาพดีกวาระบบสารละลาย และสูตร
ยาเตรียมแบบดั้งเดิมทั่วไป (Junyaprasert, 2009)
ไมโครอิมัลชัน (microemulsion) เปนการ
ผสมสาร 2 ชนิดที่ไมรวมเปนเนื้อเดียวกันใหสามารถ
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ทางกายภาพ และทางเคมี รวมถึงทดสอบความคงตัว
ของไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียวเปรียบเทียบ
กับตํารับอื่น ซึ่งในการศึกษานี้ไดศึกษาเปรียบเทียบ
กับตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว เนือ่ งจากเปนตํารับ
ที่ พ บบ อ ย และมี ค วามคงตั ว โดยการเกิ ด เจลนั้ น
เปนการทําปฏิกิริยาระหวางพอลิเมอรกับพอลิเมอร
และระหวางพอลิเมอรกับตัวกลาง ทําใหระยะหาง
ระหวางโมเลกุลลดลง โดยเกิดการพันกัน(crosslink)
และมีการเชือ่ มขามของสายโซพอลิเมอร เมือ่ เกิดการ
เชื่อมขามมากขึ้นสายโซพอลิเมอรเหลานั้นจะถูกตรึง
ไวพรอมกับการเคลื่อนที่ของสารละลายลดลง สาร
สําคัญที่ละลายอยูในวัฏภาคนํ้าไมเกิดการเคลื่อนที่
จึงลดการสัมผัสของสารสําคัญกับสิ่งกระตุนโดยตรง
จากภายนอกได (Khamtawee and Ruangratwanitchaya, 2011) นอกจากนีส้ ว นประกอบของตํารับเจล
ไมมีวัฏภาคนํ้ามัน จึงสามารถสกัดเอาสารสําคัญที่
ละลายอยูในวัฏภาคนํ้าออกมาไดดี

มีความคงตัวดี โดยความคงตัวของสารสกัดชาเขียวที่
กักเก็บใน SLNs ขึน้ อยูก บั การเลือกใชสารลดแรงตึงผิว
หากใช Tween20 จะทําใหมคี วามคงตัวทางอุณหพลศาสตร
เพิม่ ขึน้ โดยเพิม่ ตามปริมาณสารสกัดชาเขียวทีม่ ากขึน้
อีกทั้งเมื่อกักเก็บสารสกัดชาเขียวใน SLNs ทําใหคา
electrokinetic potential ลดลง ซึง่ คานีแ้ สดงผลความ
คงตัวทีด่ ขี องนาโนพารทเิ คิล นอกจากนีย้ งั มีการศึกษา
การสกัดชาเขียวเพื่อใหไดสารกลุม major catechins
เพิ่มขึ้น โดยการเติมเอนไซม tannase ลงในชาเขียว
ซึ่ ง พบว า ตํ า รั บ เจลที่ กั ก เก็ บ สารสกั ด ชาเขี ย วที่ มี
เอนไซม tannase 5% นี้มีความสามารถในการยับยั้ง
เอนไซม collagenase, elastase, tyrosinase และ
มีความคงตัวดีแมอุณหภูมิ หรือความเปนกรด-ดาง
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 25±2ºC และที่
40±2ºC (ความชืน้ สัมพัทธ 75±5%) เปนเวลา 4 เดือน
มีปริมาณสาร total phenolics และ flavonoids คงอยู
มากกวาตํารับเจลทีก่ กั เก็บสารสกัดชาเขียวทีไ่ มมกี าร
เติมเอนไซม tannase (Hong et al., 2014)
งานวิจยั นีไ้ ดเลือกใช Jojoba oil เปนวัฏภาค
นํ้ามัน เนื่องจากสามารถซึมผานเขาสูผิวหนังไดดี ใส
และคงตัวตอปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน (Garti et al., 2004)
และใช Span80 ซึ่งเปนสารลดแรงตึงผิวแบบไมมี
ประจุ (non-ionic surfactant) และมีคา Hydrophiliclipophilic balance(HLB ) ตํ่า รวมกับสารลดแรงตึง
ผิวชนิดไมมีประจุที่มีคา HLB สูง ไดแก Cremophor
RH40, Kolliphor EL และ Kolliphor HS15 เพื่อใหได
คา HLB ในชวงของการเกิดไมโครอิมัลชันชนิดนํ้า
ในนํ้ามันสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุนี้จะไมเกิด
ประจุแมความเปนกรด-ดางเปลี่ยนแปลงไป ทําให
ผลิตภัณฑที่ไดมีความเปนกรด หรือกลาง ซึ่งเขาไดดี
กับสภาพความเปนกรด-ดางของผิวหนัง จึงไมกอให
เกิดการระคายเคือง (Junyaprasert, 2009) และใน
งานวิจัยนี้ไดเลือกใช isopropyl alcohol (IPA) เปน
สารลดแรงตึงผิวรวมและใชนํ้าปราศจากไอออน (DI
water) เปนวัฏภาคนํ้า จากนั้นประเมินคุณลักษณะ

วิธีดําเนินงานวิจัย
วัสดุ และสารเคมี
Span80 และ Cremophor RH40 (หนํ่า
เซียน ประเทศไทย), Kolliphor EL และ Kolliphor
HS15 (BASF ประเทศเยอรมัน), Jojoba oil (ฮงฮวด
ประเทศไทย), Methanol, Acetonitrile, Ethyl acetate,
Glacial acetic acid และ Absolute ethanol (Merck
ประเทศเยอรมัน), Isopropyl alcohol (ORec™
ประเทศนิวซีแลนด)
เครื่องมือ
เครื่องวัดความหนืด (Brookfield Model
DV-II+ Pro viscometer with small sample adapter
spindle S18 ประเทศสหรัฐอเมริกา), เครื่องวัดคา
ความเปนกรด-ดาง (Schott Instrument Lab 850
ประเทศสิงคโปร), เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (Mettler
Toledo™ ประเทศสวิตเซอรแลนด), เครื่องวัดขนาด
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อนุภาค (Delsa™ Nano C ประเทศญีป่ นุ ), เครือ่ งแยก
สารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
(Thermo Electron Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา),
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน (Techai™
20 Twin ประเทศสหรัฐอเมริกา), เครือ่ งทําระเหยแบบ
สุญญากาศ (LABOROTA 4011 ประเทศเยอรมัน),
เครือ่ งทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Christ Alpha 1-2 LD
ประเทศสหราชอาณาจักร)
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อัตราสวน 1:1 โดยนํ้าหนัก จากนั้นเตรียมอัตราสวน
ระหวางวัฏภาคนํา้ มันและสารลดแรงตึงผิวผสมดังตอ
ไปนี้ 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 และ 9:1
โดยนํ้าหนัก แลวจึงทําการไทเทรตดวยวัฏภาคนํ้า
จนถึงจุดที่ของเหลวเปลี่ยนจากใสเปนขุน เปรียบ
เทียบพื้นที่บริเวณที่เกิดไมโครอิมัลชันของระบบจาก
สารลดแรงตึงผิวผสมที่ศึกษา ผลการทดลองพบวา
สารลดแรงตึงผิวผสม Span80: Cremophor RH40
ใหขอบเขตไมโครอิมัลชันมากที่สุด จึงเลือกมาศึกษา
อัตราสวนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของ Span80: Cremophor
RH40 โดยปรับอัตราสวนจาก 1:1 เปน 2:1 รวมกับ
การใชสารลดแรงตึงผิวรวม IPA คัดเลือกจุดที่เหมาะ
สมภายในพืน้ ทีข่ องระบบวัฏภาคเดีย่ วในแผนภาพไตร
ภาคเทียมเปนตัวแทนของตํารับ เพือ่ ประเมินคุณลักษณะ
ทางกายภาพ ทางเคมี และความคงตัว พบวาตํารับ
ไมโครอิมัลชันพื้นฐานทั้งกอน และหลังเก็บทดสอบ
ความคงตัว ทุกตํารับมีขนาด การกระจายอนุภาค
การนําไฟฟา ความเปนกรด-ดาง และความหนืดที่
เหมาะสม และมีความคงตัวดี จึงเลือกตํารับไมโคร
อิมัลชันพื้นฐานที่มีความคงตัวดีเพียง 6 ตํารับเพื่อมา
ผสมสารสกัดชาเขียว(green tea loaded microemulsion; GLM) ความเขมขนรอยละ 0.5 โดยนํ้าหนัก
(ตารางที่ 1)

การเตรียมสารสกัดชาเขียว
สกัดชาเขียว 100 กรัมดวย 40% เอทานอล
1000 มล. เปนเวลา 30 นาที กรองกากทิ้งไป ระเหย
เอธานอลออกจากสารสกั ด โดยใช เ ครื่ อ ง rotary
evaporator จากนัน้ จึงทําใหแหงแบบแชเยือกแข็งเปน
เวลา 48 ชม. เก็บผงสารสกัดชาเขียวเพื่อใชในการ
ศึกษาขั้นตอนตอไป
การเตรียมตํารับไมโครอิมลั ชันพืน้ และ
ไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียว โดยการสราง
แผนภาพไตรภาคเทียม
เตรียมตํารับไมโครอิมัลชันพื้นฐาน (microemulsion base) โดยใชวัฏภาคสารลดแรงตึงผิวผสม
ที่แตกตางกัน ไดแก Span80 ผสมกับ Cremophor
RH40, Kolliphor EL หรื อ Kolliphor HS15 ที่

ตารางที่ 1 สวนประกอบของตํารับไมโครอิมัลชันที่คัดเลือกมาผสมสารสกัดชาเขียว
Formulations
GLM 1
GLM 2
GLM 3
GLM 4
GLM 5
GLM 6

Jojoba oil
43.34
33.99
29.36
24.31
29.05
23.98

Compositions (%w/w)
Span80 : Cremophor RH40 (1:1)
Water:IPA (1:1)
45.53
10.63
49.90
15.61
49.90
20.24
49.90
25.29
54.76
15.69
54.76
20.76
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Green tea extract
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ว. เภสัชศาสตรอีสาน
ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2558

การพัฒนาตํารับไมโครอิมัลชันเพื่อชวยเพิ่มความคงตัวของสารสกัดชาเขียว (Camellia sinesis)
อัจฉราภรณ สิงหหาญ และคณะ

การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของตํารับไมโครอิมัลชันผสมสาร
สกัดชาเขียว
นําตํารับไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียว
ทั้ง 6 ตํารับมาประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและ
ทางเคมีดังนี้
ลักษณะภายนอก: ประเมินเสถียรภาพทาง
กายภาพของตํารับไมโครอิมัลชัน โดยสังเกตดวย
ตาเปลา (visual observation) เชน ตรวจสอบสี กลิ่น
ความใส หรือการแยกชั้น
ประเภทของไมโครอิมลั ชัน: นําตํารับ ไมโคร
อิมัลชันมาหยดดวยสีที่ละลายนํ้า จับเวลา 10 นาที
เปรียบเทียบกับตํารับไมโครอิมัลชันที่หยดดวยสีที่ละ
ลายนํ้ามัน จากนั้นสังเกตการแพรกระจายของสีใน
ตํารับไมโครอิมัลชันที่เตรียมได
ขนาดและการกระจายอนุภาค (size and
polydispersity index; PI):วัดดวยเครื่อง Beckman
Coulter® รุน Delsa™ Nano C ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25°C โดย
ใชเทคนิค photon correlation spectroscopy (PCS)
วัดซํ้า 3 ครั้ง
การนําไฟฟา (conductivity): วัดดวยเครือ่ ง
Mettler teledo™ conductivity อุณหภูมิ 25°C วัดซํ้า
3 ครั้ง
ความเป น กรด-ด า ง(pH): วั ด ด ว ยเครื่ อ ง
(Schott Instrument Lab 850) ที่อุณหภูมิ 25°C วัด
ซํ้า 3 ครั้ง
ความหนื ด (viscosity): วั ด ด ว ยเครื่ อ ง
Brookfield DVII++ Pro viscometer ตอกับ small
sample adapter S18 วัดที่อุณหภูมิ 25°C ซํ้า 3 ครั้ง

2. เก็ บ สลั บ อุ ณ หภู มิ (heating/cooling
cycle) ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ าํ่ 4°C ความชืน้ สัมพัทธ 75% เปน
เวลา 48 ชม. สลับกับอุณหภูมสิ งู 45°C ความชืน้ สัมพัทธ
75% เปนเวลา 48 ชม. คิดเปน 1 รอบ เปนจํานวน
6 รอบ (Shukla and Patel, 2010) แลวจึงประเมิน
คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
จากผลการทดลองข า งต น พบว า ตํ า รั บ
GLM4 มีความคงตัวมากที่สุดจึงใชในการประเมิน
คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมีเทียบกับตํารับ
เจลผสมสารสกัดชาเขียว และนําไปตรวจสอบสัณฐาน
วิ ท ยา (morphology) และโครงสร า ง โดยย อ มสี
ตัวอยางดวย uranyl acetate (negative strain) แลว
สองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน
(TEM) รุน Tecnai™ 20 Twin ที่ศักยไฟฟา 120 kV
รวมทั้ ง วิ เ คราะห ห าปริ ม าณสารสํ า คั ญ caffeine,
epicatechin และ epigallocatechin gallate

การเตรียมตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว
เตรียมเจลผสมสารสกัดชาเขียวโดยดัดแปลง
สวนประกอบในสูตรตํารับจากงานวิจยั ของ Khamtawee
and Ruangratwanitchaya (2011) เพื่อใชในการ
ทดลองเปรี ย บเที ย บประเมิ น ความคงตั ว กั บ ตํ า รั บ
ไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว
การเปรียบเทียบความคงตัวของตํารับ
ไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว GLM4 กับ
ตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว
นําตํารับไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียว
GLM4 และตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียวมาทดสอบ
ความคงตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง 90 วัน และ heating/cooling
cycle จํานวน 6 รอบแลววัดคาความเปนกรด-ดางและ
ความหนืดของตํารับเปรียบเทียบกัน

การทดสอบความคงตัวของตํารับไมโคร
อิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว
1. เก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งเปนเวลา 90 วัน โดย
ทําการประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี
ในหัวขอตางๆ ทุก 15 วัน (Zhao et al., 2006)
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การเปรี ย บเที ย บปริ ม าณสารสํ า คั ญ
caffeine, epicatechin และ epigallocatechin
gallate ในตํารับไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียว
GLM4 และตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว
การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ caffeine,
epicatechin และ epigallocatechin gallate ในตํารับ
ไมโครอิมัลชัน GLM4 และตํารับเจลผสมสารสกัดชา
เขี ย ว ทํ า โดยชั่ ง ตํ า รั บ อย า งละ1 กรั ม ละลายด ว ย
absolute ethanol 9 มล. เขยาใหเขากันดวยเครื่อง
vortex แลวนําไปปน เหวีย่ งทีค่ วามเร็วรอบ3000 รอบ
ตอนาทีเปนเวลา 10 นาที กรองผานmembrane filter
ขนาด 0.22 ไมครอนนําสารละลายทีก่ รองไดวเิ คราะห
ด ว ยเทคนิ ค โครมาโทกราฟ ข องเหลวสมรรถนะ
สูง(High Performance Liquid Chromatography,
HPLC) โดยใชสภาวะทีอ่ า งอิงจากงานวิจยั ของ Singhan (2015) ดังนี้ วัฏภาคคงที่แบบยอนกลับดวย
คอลัมนชนิด RP-C18 (ความยาว 25 ซม. เสนผาน
ศูนยกลาง 4.6 มม.) วัฏภาคเคลือ่ นทีป่ ระกอบดวย นํา้ :
acetonitrile: ethyl acetate: methanol: glacial acetic
acid อัตราสวนคงที่ 89: 6: 3: 1: 1 (โดยปริมาตร)
อัตราการไหล 1.20 มล./นาที ตรวจวัดทีค่ วามยาวคลืน่
280นาโนเมตร ปริมาตรสารละลายตัวอยางที่ฉีด 20
ไมโครลิตร คํานวณหาปริมาณ caffeine, epicatechin
และ epigallocatechin gallate จากกราฟ
มาตรฐาน(calibration curves) ของสารสําคัญแตละ
ชนิดและรายงานผลเปนมก.ตอกรัมสารสกัด (mg/g
extract)
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การวิเคราะหความแตกตางของการประเมินคุณลักษณะ
ทางกายภาพ และทางเคมีของตํารับไมโครอิมลั ชันทัง้
6 ตํารับเปรียบเทียบกัน แลวจึงเปรียบเทียบระหวาง
วันเริ่มตน เก็บที่อุณหภูมิหอง 90 วัน และheating/
cooling cycle จํานวน 6 รอบ และใชสถิติ Independent sample t-test ในการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางรอยละสารสําคัญ caffeine, epicatechin และ
epigallocatechin gallate คงเหลือในตํารับไมโคร
อิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว เปรียบเทียบกับตํารับ
เจลผสมสารสกัดชาเขียวที่เก็บที่อุณหภูมิหอง 90 วัน
และ heating/cooling cycle จํานวน 6 รอบ

ผลการวิจัย
การเตรียมตํารับไมโครอิมลั ชันพืน้ และ
ไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียว โดยการสราง
แผนภาพไตรภาคเทียม
จากการศึกษาลักษณะแผนภาพไตรภาค
เทียม โดยใช Jojoba oil เปนวัฏภาคนํา้ มัน และใชสาร
ลดแรงตึงผิวผสมที่มีคา HLB ตํ่าผสมกับสารลดแรง
ตึงผิวที่มีคา HLB สูงเพื่อชวยลดแรงตึงผิวระหวาง
วัฏภาคนํา้ และนํา้ มันใหมคี วามยืดหยุน มากขึน้ โดยใช
สารลดแรงตึ ง ผิ ว ผสมที่ แ ตกต า งกั น คื อ Span80:
Cremophor RH40, Span80: Kolliphor EL และ
Span80: Kolliphor HS15 อัตราสวน 1:1 โดยนํา้ หนัก
และมีคา HLB ของตํารับเทากับ 9.15, 8.15 และ 9.15
ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา ขอบเขตของไมโครอิมลั ชัน
สําหรับระบบที่ประกอบดวย Jojoba oil, Span80:
Cremophor RH40 ทีอ่ ตั ราสวน 1:1 และนํา้ เปนระบบ
ที่มีขอบเขตของการเกิดไมโครอิมัลชันมากที่สุด รูปที่
1(ก) จึงเลือกใชในการศึกษาขัน้ ตอนตอไปโดยเติมสาร
ลดแรงตึงผิวรวม IPA พบวา IPA มีผลตอขอบเขตของ
ไมโครอิมัลชัน โดยการเพิ่ม IPA เขาไปในวัฏภาคนํ้า
ดวยอัตราสวน 1:1 จะเพิม่ การละลายของสวนประกอบ
ในตํารับและ ขอบเขตของไมโครอิมัลชันกวางขึ้น
รูปที่ 1(ง) ผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับงาน

การวิเคราะหทางสถิติ
รายงานผลการทดลองเปนคาเฉลี่ย ± สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากขอมูลผลการทดลอง
3 ซํา้ และวิเคราะหความแตกตางระหวางคาทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS รุน17.0 โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 (p<0.05) ใน
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1(จ) ดังนัน้ จึงเลือกใชไมโครอิมลั ชันทีม่ อี ตั ราสวนของ
สารลดแรงตึงผิวผสม คือ Span80: Cremophor
RH40 อัตราสวน 1:1 โดยนํ้าหนัก และสารลดแรงตึง
ผิวรวม IPA มาประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ ทาง
เคมี และความคงตัว พบวามีตํารับไมโครอิมัลชันพื้น
6 สูตรที่มีความคงตัวดี (ตารางที่ 1) จึงเลือกมาผสม
สารสกัดชาเขียว ความเขมขนรอยละ0.5 โดยนํา้ หนัก

วิจัยของ Rukmini et al. (2012) และ Fouad et al.
(2013) ที่ ว า ไมโครอิ มั ล ชั น ชนิ ด นํ้ า ในนํ้ า มั น หาก
ประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวรวมจะสามารถลดแรง
ตึงผิวระหวางนํ้ากับนํ้ามัน และยังเพิ่มความยืดหยุน
ของพืน้ ทีผ่ วิ อีกดวย และจากการทดลองเปลีย่ นแปลง
อัตราสวนของสารลดแรงตึงผิวผสมระหวาง Span80:
Cremophor RH40 จาก 1:1 เปน 2:1 (HLB = 7.54)
พบวา ขอบเขตของการเกิดไมโครอิมัลชันลดลง รูปที่

รูปที่ 1 ผลของสารลดแรงตึงผิวผสมที่แตกตางกัน ไดแก Span80: Cremophor RH 40 รูปที่ 1(ก), Span80:
Kolliphor EL รูปที่ 1(ข), Span80: Kolliphor HS15 รูปที่ 1(ค) ทีอ่ ตั ราสวน 1:1 โดยนํา้ หนักตอขอบเขต
ไมโครอิมัลชัน ผลของสารลดแรงตึงผิวรวม IPA ตอขอบเขตของไมโครอิมัลชัน เมื่อเพิ่มสาร IPA เขา
ในวัฏภาคนํ้าที่อัตราสวน 1:1 โดยนํ้าหนัก รูปที่ 1(ง) ผลของอัตราสวนสารลดแรงตึงผิวผสม Span80:
Cremophor RH40 อัตราสวน 2:1 โดยนํ้าหนักตอขอบเขตของไมโครอิมัลชัน รูปที่ 1(จ)
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มีคา นอยกวา 1 ในทุกตํารับ ทัง้ กอน (ตารางที่ 2) และ
หลังเก็บทดสอบความคงตัว (ตารางที่ 3 และ 4) แสดง
วาหยดอนุภาคภายในจะไมเกิดการรวมตัวกันไดเปน
อนุ ภ าคที่ ใ หญ ขึ้ น และนํ า ไปสู ค วามไม ค งตั ว ของ
อิมัลชัน (Patel et al., 2010)
การนําไฟฟา: ตํารับ GLM4 มีคา การนําไฟฟา
มี ค า สู ง กว า ตํ า รั บ อื่ น ๆ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) เนือ่ งจากมีอตั ราสวนวัฏภาคนํา้ ในตํารับมาก
ทีส่ ดุ โดยเมือ่ เทียบวันทีเ่ ตรียมใหมทมี่ คี า การนําไฟฟา
เทากับ 17.21±0.08 μS/cm(ตารางที่ 2) กับหลังเก็บ
ที่อุณหภูมิหอง และ heating/cooling cycle (ตารางที่
3 และ 4) มีคาการนําไฟฟาเฉลี่ยเทากับ16.18±0.01
และ 18.75±0.07 ไมโครซีเมนซตอเซนติเมตร (μS/
cm) ตามลําดับ พบวามีคาการนําไฟฟาเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตคาที่ไดพบ
วาแตกตางกันเพียงเล็กนอย และยังอยูในชวงของ
ไมโครอิมัลชันชนิดนํ้าในนํ้ามัน กลาวคือโดยทั่วไป
อิมลั ชันทุกชนิดทีม่ คี า การนําไฟฟามากกวา 50μS/cm
จะเปนอิมัลชันชนิดนํ้ามันในนํ้า ซึ่งหากคาการนํา
ไฟฟาตํ่ากวานี้จะเปนไมโครอิมัลชันชนิดนํ้าในนํ้ามัน
(Pinkhien, 2014) ดังนั้นแสดงวาไมโครอิมัลชันที่
เตรียมไดจากงานวิจัยนี้เปนชนิดนํ้าในนํ้ามัน
ค า ความเป น กรด-ด า ง และความหนื ด :
ตํารับ GLM4 มีคา ความเปนกรดดางเขากันไดกบั pH
ของผิวหนังโดยหลังเก็บที่อุณหภูมิหอง 90 วันมี pH
เทากับ 7.27±0.15 (ตารางที่ 3) และหลังเก็บที่ heating/cooling จํานวน 6 รอบมี pH เทากับ 7.54±0.01
(ตารางที่ 4) โดยแตกตางจากวันที่เตรียมใหมที่มีคา
เทากับ 7.64±0.01 อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
(ตารางที่ 2) แสดงวาระยะเวลาในการเก็บมีผลทําให
ค า ความเป น กรด-ด า งของตํ า รั บ ไมโครอิ มั ล ชั น
เปลี่ยนแปลงไปเล็กนอยและตํารับ GLM4 หลังเก็บ
ทดสอบความคงสภาพที่อุณหภูมิหอง 90 วันมีความ
หนืดเฉลี่ยเทากับ 179.83±0.29 (ตารางที่ 3)และหลัง
เก็บที่ heating/cooling จํานวน 6 รอบมีความหนืด

การประเมินคุณลักษณะทางกายภาพ
และทางเคมีของตํารับไมโครอิมัลชันผสมสาร
สกัดชาเขียว
เมื่อนําตํารับไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชา
เขียว ทัง้ 6 ตํารับทีเ่ ตรียมใหม มาประเมินคุณลักษณะ
ทางกายภาพและทางเคมี(ตารางที่ 2) เปรียบเทียบ
กับตํารับไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียวที่เก็บที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 90 วัน (ตารางที่ 3) และที่
สภาวะ heating/cooling cycle จํานวน 6 รอบ(ตาราง
ที่ 4) ตามลําดับไดผลการทดลองดังนี้
ลักษณะภายนอก: ทุกตํารับมีความคงตัวดี
ไมแยกชั้น สีเหลืองเขมขึ้นเล็กนอยจากวันเริ่มตน แต
กลิ่นและความใสไมเปลี่ยนแปลง
ประเภทของไมโครอิมัลชัน: ผลการตรวจ
สอบประเภทของไมโครอิมัลชันโดยการหยดสีละลาย
นํ้า และสีละลายนํ้ามัน พบวา สีละลายนํ้ามันกระจาย
ตัวไดเร็วกวาสีละลายนํา้ เนือ่ งจากมีวฏั ภาคภายนอก
เปนนํ้ามัน ดังนั้นแสดงวาไมโครอิมัลชันที่เตรียมได
เปนชนิดนํ้าในนํ้ามัน (Xu et al., 2010)
ขนาดและการกระจายอนุภาค: เมื่อเก็บ
ตํารับไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียวทั้ง 6 ตํารับ
ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 90 วัน (ตารางที่ 3) และที่
สภาวะ heating/cooling cycle จํานวน 6 รอบ (ตาราง
ที่ 4) จากการทดลองพบวาเมื่อปริมาณวัฏภาคนํ้ามัน
ในตํารับเพิ่มขึ้น มีแนวโนมทําใหขนาดหยดวัฏภาค
ภายในใหญขนึ้ ดวย ตํารับ GLM4 มีอตั ราสวนวัฏภาค
นํ้ามันในระบบนอยที่สุดเมื่อเทียบกับตํารับอื่นๆ จึงมี
ขนาดอนุภาคเฉลี่ยคอนขางเล็กเทากับ 26.37±9.47
และ 22.37±2.25 นาโนเมตร (nm) ตามลําดับ โดยเมือ่
เที ย บกั บ วั น เริ่ ม ต น ที่ มี ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย เท า กั บ
28.33±0.47 นาโนเมตร(ตารางที่ 2) แสดงวาหลังเก็บ
ทดสอบความคงสภาพขนาดอนุภาคมีความคงตัวดี
ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p>0.05) โดยขนาดอนุภาคอยูช ว งของไมโครอิมลั ชัน
(10-140 nm) ซึ่งสัมพันธกับคาการกระจายอนุภาคที่
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เฉลี่ยเทากับ184.57±5.25 cP (ตารางที่ 4) ซึ่งความ
หนื ด ไม เ ปลี่ ย นแปลงจากวั น เริ่ ม ต น ที่ มี ค า เท า กั บ
181.33±2.02 cP อยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) (ตาราง
ที่ 2) เนือ่ งจากการมีปริมาณวัฏภาคนํา้ ในตํารับเพิม่ ขึน้

จึงใชปริมาณวัฏภาคนํ้ามัน และสารลดแรงตึงผิวที่มี
ลักษณะคอนขางหนืดในปริมาณทีน่ อ ยลง ทําใหตาํ รับ
GLM4 มีความหนืดนอยที่สุดอยางมีนัยสําคัญเมื่อ
เทียบกับตํารับอื่นๆ (p<0.05)

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของตํารับไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียววันเริม่ ตน (n=3)
Formulations

Initial day
Size (nm±SD)
Polydispersity
Conductivity
pH±SD
Viscosity
index
(μS/cm ± SD)
(cP±SD)
GLM 1
54.63±1.76*a
0.376±0.06*b
0.91±0.00*a
7.38±0.07*a 205.83±2.36*b
GLM 2
38.03±0.95*a
0.343±0.01*b
3.70±0.02*a
7.75±0.00*a 224.50±0.50*a
GLM 3
35.20±3.78*b
0.247±0.03*b
9.41±0.02*a
7.73±0.01*a 200.67±1.61*b
GLM 4
28.33±0.47*b
0.248±0.03*b
17.21±0.08*a
7.64±0.01*b 181.33±2.02*b
GLM 5
41.70±0.90*a
0.428±0.01*b
3.31±0.02*b
7.72±0.01*a 248.73±4.07*a
GLM 6
30.40±3.31*b
0.337±0.02*b
7.89±0.03*a
7.68±0.02*a 237.23±3.33*b
หมายเหตุ : * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางแตละสูตรตํารับ (GLM1- GLM6) ภายในการ
เก็บ ทดสอบความคงตัวที่สภาวะเดียวกัน
a แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน (initial day) และหลังเก็บทดสอบความคงตัว
(room temperature 90 days และ heating/cooling 6 cycles) ภายในสูตรตํารับเดียวกัน
b ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน (initial day) และหลังเก็บทดสอบความคงตัว
(room temperature 90days และ heating/cooling 6cycles) ภายในสูตรตํารับเดียวกัน

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของตํารับไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียวเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
90 วัน (n=3)
Formulations

Room temperature 90 days
Size (nm±SD) Polydispersity Conductivity(μS/cm ±
pH±SD
Viscosity
index
SD)
(cP±SD)
GLM 1
27.00±2.12*a
0.402±0.07*b
0.79±0.00*a
7.10±0.01*a 196.17±1.16*a
GLM 2
26.57±0.38*a
0.279±0.10*b
3.59±0.01*a
7.45±0.01*a 233.60±1.39*b
GLM 3
23.67±0.49*a
0.126±0.02*b
10.97±0.16*a
7.39±0.01*a 198.67±1.53*b
GLM 4
26.37±9.47*b
0.120±0.03*b
16.18±0.01*a
7.27±0.15*a 179.83±0.29*b
GLM 5
20.70±1.82*b
0.565±0.05*b
2.84±0.00*a
7.18±0.02*a 239.07±2.02*b
GLM 6
32.03±2.35*b
0.390±0.09*b
7.61±0.04*a
7.37±0.02*a 232.30±1.97*b
หมายเหตุ :* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางแตละสูตรตํารับ (GLM1- GLM6) ภายในการ
เก็บ ทดสอบความคงตัวที่สภาวะเดียวกัน
a แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน (initial day) และหลังเก็บทดสอบความคงตัว
(room temperature 90 days และ heating/cooling 6 cycles) ภายในสูตรตํารับเดียวกัน
b ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน (initial day) และหลังเก็บทดสอบความคงตัว
(room temperature 90 days และ heating/cooling 6 cycles) ภายในสูตรตํารับเดียวกัน
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ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของตํารับไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว เก็บที่ heating/
cooling cycle จํานวน 6 รอบ (n=3)
Formulations

Heating/cooling 6 cycles
Size (nm±SD) Polydispersity
Conductivity
pH±SD
Viscosity
index
(μS/cm ± SD)
(cP±SD)
GLM 1
40.07±5.26*a
0.326±0.08*b
0.95±0.01*a
7.64±0.02*a 203.77±1.31*b
GLM 2
32.87±0.64*a
0.288±0.01*b
2.74±0.01*a
7.62±0.01*a 231.10±5.43*b
GLM 3
32.77±0.81*b
0.193±0.13*b
10.12±0.09*a
7.58±0.03*a 198.77±3.07*b
GLM 4
22.37±2.25*b
0.187±0.03*b
18.75±0.07*a
7.54±0.01*b 184.57±5.25*b
GLM 5
25.50±6.25*b
0.484±0.19*b
3.36±0.08*b
7.63±0.02*a 242.77±1.70*b
GLM 6
23.37±1.88*a
0.611±0.04*a
8.42±0.07*a
7.59±0.01*a 249.23±6.83*a
หมายเหตุ : * แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางแตละสูตรตํารับ (GLM1- GLM6) ภายในการ
เก็บ
ทดสอบความคงตัวที่สภาวะเดียวกัน
a แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน (initial day) และหลังเก็บทดสอบความคงตัว
(room temperature 90 days และ heating/cooling 6 cycles) ภายในสูตรตํารับเดียวกัน
b ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน (initial day) และหลังเก็บทดสอบความคงตัว
(room temperature 90 days และ heating/cooling 6 cycles) ภายในสูตรตํารับเดียวกัน

เตรียมใหมๆ และไมเกิดการแยกชั้น
ขณะที่ pH เฉลี่ยของตํารับ GLM4 หลังเก็บ
ทดสอบความคงตัวที่อุณหภูมิหอง 90 วัน และ heating/cooling cycle จํานวน 6 รอบมีคา pH เทากับ
7.27±0.15 และ 7.54±0.01 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาตํา
รับเจลที่มีคาpH เทากับ 5.82±0.01 และ 5.81±0.01
ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) แสดงวาตํารับ
GLM4 มีความเปนกลาง ซึ่งก็ยังถือวามีคาใกลเคียง
กับ pH ของผิวหนัง ไมกอใหเกิดการระคายเคือง ใน
ขณะที่ตํารับเจลมี pH เปนกรดออนๆ และใกลเคียง
กับตํารับเจลพื้นวันเริ่มตน หลังเก็บที่อุณหภูมิหอง
และ heating/cooling cycles จํานวน 6 รอบ ซึง่ เทากับ
5.78±0.01, 5.76±0.02 และ 5.80±0.01 ตามลําดับ
เนื่องจากสารกอเจลที่ใชในงานวิจัยนี้คือ Carbopol
940 ทีม่ ปี ระจุลบ ซึง่ มักใชเปนสารเพิม่ ความหนืด และ
เปนสารกอเจลในผลิตภัณฑ โดย Carbopol 940 ในนํา้
จะมีคา pH ประมาณ 3 จึงตองเติม triethanolamine
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนเบส เพือ่ ชวยปรับให carbopol 940
อยูในรูปที่แตกตัวเกิดแรงผลักกันระหวางประจุของ

การเปรียบเทียบความคงตัวทางกายภาพ
และทางเคมีของตํารับไมโครอิมัลชันผสมสาร
สกัดจากชาเขียวGLM4 และตํารับเจลผสมสาร
สกัดจากชาเขียว
ผลการทดลองขางตน ไดคดั เลือกสูตรตํารับ
ไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว GLM4 เนื่องจาก
เปนสูตรที่มีอัตราสวนวัฏภาคนํ้าในตํารับมากที่สุด
(ตารางที่ 1) จึงมีความหนืดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
สูตรอืน่ ๆ และความหนืดไมมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) อีกทั้งขนาดอนุภาคและ
การกระจายอนุภาคไมเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเทียบกอน (ตารางที่ 2) และ
หลังการทดสอบความคงตัว (ตารางที่ 3 และ 4)การ
ประเมินคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมี ผล
ทดลองพบวาลักษณะภายนอกของ GLM4 และตํารับ
เจลผสมสารสกัดชาเขียว หลังเก็บที่อุณหภูมิหอง 90
วัน และ heating/cooling cycle จํานวน 6 รอบ มีการ
เปลีย่ นแปลงของสีเหลืองเขมขึน้ เล็กนอย แตกลิน่ และ
ความใสไมเปลีย่ นแปลงเมือ่ เปรียบเทียบกับตํารับหลัง
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การจับตัวเปนกอนหลังเก็บที่ heating/cooling จํานวน
6 รอบ จึงทําใหความหนืดเพิ่มขึ้น
การตรวจสอบสัณฐานวิทยาและโครงสราง
ของตํารับไมโครอิมัลชันพื้นฐาน และตํารับไมโคร
อิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียวทัง้ กอน และหลังทดสอบ
ความคงตัว ดวยการถายภาพผาน TEM (รูปที่ 2) พบ
ว า มี ลั ก ษณะเป น หยดของเหลวทรงกลมขนาด
ประมาณ 50nm ซี่งสอดคลองกับขนาดอนุภาคที่วัด
ไดจากเครื่องวัดขนาดอนุภาค โดยใชเทคนิค PCS

หมู carboxylate ทําใหเจลมีความหนืดที่ดี และ pH
อยูในชวง 5.5-7.0 จากการทดลองพบวา ตํารับเจล
ผสมสารสกัดชาเขียวกอนและหลังการทดสอบความ
คงตัวมีคา pH ไมเปลี่ยนแปลง
หลังทดสอบความคงตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง และ
heating/cooling จํานวน 6 รอบ ตํารับไมโครอิมัลชัน
มี ค วามหนื ด เฉลี่ ย เท า กั บ 179.83±0.29 และ
184.57±5.25 cP ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวาตํารับ
เจลที่ มี ค วามหนื ด เท า กั บ 901.80±4.63 และ
1004.23±5.75 cP ตามลําดับ เนือ่ งจากตํารับเจลเกิด

รูปที่ 2 สัณฐานวิทยาและโครงสรางของตํารับไมโครอิมลั ชันพืน้ ฐานที่ initial day รูปที่ 2(ก) หลังเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
หองเปนเวลา 90 วัน รูปที่ 2(ข) และหลังเก็บที่ heating/cooling cycle จํานวน 6 รอบรูปที่ 2(ค)
สัณฐานวิทยาและโครงสรางของตํารับไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว (GLM4) ที่ initial day
รูปที่ 2(ง) หลังเก็บ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ งเปนเวลา 90 วัน รูปที่ 2(จ) และหลังheating/cooling cycle จํานวน
6 รอบรูปที่ 2(ฉ)
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caffeine คงเหลือไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p>0.05) และเมื่อเปรียบเทียบเปอรเซ็นตสาร
epicatechin คงเหลือในทั้ง 2 ตํารับ พบวาที่ 30, 60,
75 และ 90 วัน ตํารับเจลมีปริมาณสาร epicatechin
ลดลงมากกวาตํารับ GLM4 อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) สวนการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตสาร epigallocatechin gallate คงเหลือในทั้ง 2 ตํารับ พบวาที่
45, 60, 75 และ 90 วัน ตํารับเจลมีเปอรเซ็นต
สารepicatechin ลดลงมากกวา GLM4 อยางมีนัย
สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) ซึ่ ง เมื่ อ ครบ 90 วั น มี
เปอรเซ็นตสาร caffeine, epicatechin และ epigallocatechin gallate คงเหลือในตํารับไมโครอิมัลชัน
เทากับ 51.88±14.53, 33.05±9.69 และ 46.45±0.38%
ตามลําดับ รูปที่ 3(ก) ขณะที่ตํารับเจลผสมสารสกัด
ชาเขียวมีเปอรเซ็นตสาร caffeine, epicatechin และ
epigallocatechin gallate คงเหลือเทากับ 47.77±6.86,
3.74±1.42 และ 6.23±0.78% ตามลําดับ รูปที่ 3(ข)
นอกจากนี้ยังพบวาตํารับ GLM4 และตํารับเจลผสม
สารสกัดชาเขียวทีผ่ า นการทดสอบความคงสภาพโดย
วิ ธี เ ร ง ในสภาวะร อ นสลั บ เย็ น จํ า นวน 6 รอบ มี
เปอรเซ็นตสาร caffeine คงเหลือของทั้ง 2 ตํารับไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แต
เปอรเซ็นตสาร epicatechin และ epigallocatechin
gallate คงเหลือแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.05) เมือ่ เก็บครบ 6 รอบ ซึง่ GLM4 มีเปอรเซ็นต
สาร caffeine, epicatechin และ epigallocatechin
gallate คงเหลือเทากับ 81.72±7.40, 38.50±4.34 และ
59.01±14.29% ตามลําดับ รูปที่ 3(ค) ขณะที่ตํารับ
เจลผสมสารสกัดชาเขียว มีเปอรเซ็นตสาร caffeine,
epicatechin และ epigallocatechin gallate คงเหลือ
เทากับ 81.16±23.01, 6.86±1.52 และ 22.54±4.15%
ตามลําดับรูปที่ 3(ง)

การเปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญ caffeine, epicatechin และ epigallocatechin gallate
ในตํารับไมโครอิมลั ชันผสมสารสกัดชาเขียว GLM4
และตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว
การวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญ caffeine,
epicatechin และ epigallocatechin gallate จากการ
สรางกราฟมาตรฐานของ caffeine, epicatechinและ
epigallocatechin gallate ทีม่ คี วามเขมขน 0.005-0.1,
0.01-0.2 และ 0.015-0.4 mg/mL ตามลําดับ ฉีดเขา
เครือ่ ง HPLC โดยใชวธิ วี เิ คราะหทอี่ า งอิงจากงานวิจยั
ของ Singhan (2015) และทําซํ้า3 ครั้ง พบวา retention time ของสารมาตรฐาน caffeine, epicatechin
และ epigallocatechin gallate เปน 4.026, 8.842 และ
16.684 นาที ตามลําดับ นําคาพื้นที่ใตพีกกับความ
เข ม ข น ของสารละลายมาตรฐานไปสร า งกราฟ
มาตรฐานพบว า กราฟมาตรฐานของ caffeine,
epicatechin และ epigallocatechin gallate เปนเสน
ตรงและมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation
coefficient,r) ของทุกสารมากกวา 0.995 อางอิงจาก
งานวิจัยของ Singhan (2015)
ผลการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญในสาร
สกั ด ชาเขี ย วก อ นถู ก กั ก เก็ บ ในตํ า รั บ GLM4 ด ว ย
เทคนิค HPLC พบวามี caffeine, epicatechin และ
epigallocatechin gallate เทากับ 31.71±0.01,
9.20±0.23 และ 91.45±0.98 มก.ตอกรัมสารสกัด ตาม
ลํ า ดั บ และจากการหาปริ ม าณสารสํ า คั ญ หลั ง ถู ก
กักเก็บในตํารับ GLM4 และตํารับเจลผสมสารสกัด
ชาเขียว โดยทําการสกัดแยกสารสําคัญทีอ่ ยูใ นวัฏภาคนํา้
ดวย absolute ethanol แลวนําไปปนเหวี่ยงเพื่อแยก
องคประกอบอื่นๆ ที่อยูในตํารับและวิเคราะหดวย
เทคนิค HPLC พบวาความหนืดของเจลไมมผี ลตอการ
สกัดสารสําคัญ รวมทั้งตํารับ GLM4 และตํารับเจล
ผสมสารสกัดชาเขียวที่อุณหภูมิหองมีเปอรเซ็นตสาร
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รูปที่ 3 เปอรเซ็นตสารสําคัญ caffeine (CAF), epicatechin (EC) และ epigallocatechin gallate (EGCG)
คงเหลือในตํารับไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว รูปที่ 3(ก) และตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว
รูปที่ 3(ข) หลังเก็บที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 90 วัน และตํารับไมโครอิมัลชันผสมสารสกัดชาเขียว
รูปที่ 3(ค) และตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว รูปที่ 3(ง) หลังเก็บที่ heating-cooling cycle จํานวน
6 รอบ(n=3)
หมายเหตุ : * แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญ epicatechin (EC)
คงเหลือระหวางตํารับไมโครอิมัลชัน และตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว
**แตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารสําคัญ epigallocatechin gallate
(EGCG) คงเหลือระหวางตํารับไมโครอิมัลชัน และตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว
จากผลการทดลองพบวาสารสําคัญทีถ่ กู กัก
เก็บในตํารับไมโครอิมัลชัน และตํารับเจลมีปริมาณ
ลดลงหลังจากเก็บทดสอบความคงตัว อาจเนื่องจาก
คาเทชินมีความคงตัวดีในสภาวะที่เปนกรด (pH<4)
แตจะไมคงตัวในสภาวะทีเ่ ปนดาง (pH>8) และถาเก็บใน
สภาวะที่มีความชื้นมากๆ ก็ทําใหเกิดการสลายตัวได

งาย (Thepkorn, 2013) จากผลการศึกษาในครั้งนี้
ตํารับไมโครอิมัลชันมีคา pH เกือบจะเปนดาง และ
ทําการทดสอบความคงตัวที่มีความชื้นสัมพัทธสูง
ดังนัน้ จึงทําใหสารคาเทชินทีถ่ กู กักเก็บในตํารับไมโคร
อิ มั ล ชั น บางส ว นสลายตั ว ไป แต เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ระหวางตํารับ GLM4 และตํารับเจล พบวาตํารับไมโคร
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อิมัลชันสามารถเก็บกัก และมีความคงตัวของสาร
สําคัญในสารสกัดชาเขียวดีกวาตํารับเจล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสาร epicatechin และ epigallocatechin gallate ทีม่ เี ปอรเซ็นตคงเหลือในตํารับ GLM4 สูงกวาใน
ตํารับเจลผสมสารสกัดชาเขียว แตเปอรเซ็นต caffeine คงเหลือในตํารับทัง้ สองมีคา ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)
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Vol.11 No.4 Oct - Dec 2015

ทดสอบความคงสภาพที่อุณหภูมิหอง 90 วัน และที่
สภาวะ heating/cooling cycle จํานวน 6 รอบ อาจ
เนื่องจากคุณสมบัติคงตัวทางอุณหพลศาสตรของ
ไมโครอิมลั ชัน ทําใหสารสําคัญคงตัวไดนานกวาตํารับ
เจลแมอณ
ุ หภูมริ ะหวางการเก็บรักษามีการเปลีย่ นแปลง
รวมถึงการกักเก็บสารสําคัญอยูใ นหยดวัฏภาคภายใน
จึ ง สามารถป อ งกั น สารสํ า คั ญ ไม ใ ห ถู ก ทํ า ลายจาก
สิ่งกระตุนจากภายนอกไดดีกวาตํารับเจล

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
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