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เพื่อใหผูอานทราบวิธกี ารสกัดพืชสมุนไพรโดยการสกัดดวยของไหลความดันสูง
2.
เพื่อใหผูอานทราบขอดีและขอเสียของการสกัดดวยของไหลความดันสูง
3.
เพื่อใหผูอานสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชงานดานการสกัดไดอยางเหมาะสม
บทคัดยอ
การสกัดดวยของไหลความดันสูง (pressurized liquid extraction, PLE) เปนเทคนิค
การสกัดที่ใ ชความดันและอุณ หภูมิสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด เทคนิคนี้สามารถลด
ปริม าณตัว ทํา ละลายอิน ทรี ย ซึ่ ง เป น พิ ษ ต อมนุษ ย และสิ่ ง แวดลอม มี ความสะดวก รวดเร็ ว
สามารถนํามาประยุกตใชเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร เพื่อใชเตรียมเปนโภชนเภสัชภัณฑ
(nutraceuticals) และใช เ ตรี ย มสารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพรสํ า หรั บ การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณ
สารสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการสกัดดวยเทคนิค PLE ไดแก อุณหภูมิ ความดัน
ตัวทําละลาย และความชื้นของพืชสมุนไพร เปนตน ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
คําสําคัญ

การสกัดดวยของไหลความดันสูง การสกัดพืชสมุนไพร ตัวทําละลายอินทรีย
Pressurized liquid extraction herbal extraction organic solvent
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บทนํา
การสกัดพืชสมุนไพร (herbal extraction) ทําไดหลายวิธี เชน การสกัดแบบซอกหเลต
(Soxhlet extraction) การสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (sonication) การกลั่นดวยไอน้ํา (steam
distillation) และการสกัดของแข็งดวยของเหลว (solid–liquid extraction) เปนตน1 วิธีเหลานี้มี
ความสามารถในการทําซ้ํา (reproducibility) คอนขางต่ํา ใชระยะเวลาในการสกัดนาน รวมถึง
ตองใชพืชสมุนไพร ตัวดูดซับ (sorbent) และตัวทําละลายอินทรีย (organic solvent) ในปริมาณ
มากดวย จึงสงผลใหคาใชจายในการสกัดสูงขึ้นและกอใหเกิดปญหาในการกําจัดตัวทําละลาย
อิ น ทรี ย เ พิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ก ารใช ตั ว ทํ า ละลายอิ น ทรี ย ใ นปริ ม าณมากยั ง เป น การทํ า ลาย
สิ่งแวดลอมและเปนอัน ตรายตอสุขภาพของมนุษย อีกดวย การสกัดแบบดั้งเดิมจะไดสารสกัด
หยาบ (crude extract) ที่มีองคประกอบทางเคมีที่ซับซอนมากจึงตองเพิ่มขั้นตอนการเตรียมสาร
สกัดหยาบใหสะอาดขึ้น (clean-up) กอนทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีตอไป ยิ่งไปกวา
นั้น การสกัดสารประกอบที่มีฤ ทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compound) ดวยวิธีการสกัดแบบ
ดั้งเดิม เชน การสกัดแบบซอกหเลต ที่ใชความรอนเปนระยะเวลานานจะมีผลทําลายสารที่ไมทน
ความรอน (thermolabile substances) สงผลใหสารที่ไมทนความรอนในสารสกัดหยาบมีความ
เขมขนลดลง2 ตัวอยางเชน การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบขมิ้นชัน (Curcuma domestica)
ดวยการสกัดแบบซอกหเลตจะทําใหสารสําคัญหลายชนิดสลายตัวไประหวางทําการสกัดฺ3 จากที่
กลาวมาจะเห็นถึงขอเสียหลายประการของการสกัดแบบดั้งเดิม ประการหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ
การสกัดแบบดั้งเดิมใชตัวทําละลายที่เปนพิษในปริมาณมาก จะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีเทคโนโลยีสีเขียว (green technology) เกิดขึ้นเพื่อลดมลพิษตอ
สิ่ง แวดลอม เทคโนโลยีสีเขียวหรือเทคโนโลยีเพื่อสิ่ง แวดลอม เปน เทคโนโลยีที่ชวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังชวยลดผลเสียตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของ
มนุษย โดยเฉพาะการลดการใชหรือการทําใหเกิดสารอันตราย หนึ่งในเทคนิคการสกัดที่จัดเปน
เทคโนโลยีสีเขียวที่ชวยลดปริมาณการใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตรายได คือ การสกัดดวย
ของไหลความดันสูง (pressurized liquid extraction, PLE) โดยเฉพาะการสกัดที่ใชน้ําเปนตัว
ทําละลาย1 ในปจจุบันนิยมนําเทคนิค PLE มาใชเปนขั้นตอนหนึ่งในการผลิต โภชนเภสัชภัณฑ
(nutraceuticals) ซึ่งโภชนเภสัชภัณฑ จัดเปนสารหรือองคประกอบทางเคมีที่ไดจากพืชสมุนไพร
ที่ผานการสกัดหรือการแยกเปนสารบริสุทธิ์ แลวนํามาพัฒนาเปนรูป แบบตางๆ เชน เม็ดหรือ
แคปซูล มีวัตถุประสงคเพื่อใชปองกันโรคตางๆ และเสริมสรางสุขภาพ ในบทความนี้จะกลาวถึง
หลักการของการสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรดวยเทคนิค PLE การปรับสภาวะการสกัดให
เหมาะสม พารามิเตอรที่เกี่ยวของกับการสกัด การใชตัวทําละลายผสมที่แตกตางกัน และการใช
สารชวยสกัด
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การสกัดดวยของไหลความดันสูง (Pressurized liquid extraction, PLE)
PLE เปนเทคนิคการสกัดที่ใช ตัวทําละลายเปนเฟสของเหลวโดยสกัดที่อุณหภูมิและ
ความดันสูง1,4 การสกัดที่อุณหภูมิสูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลายที่ความดันบรรยากาศจะมีผล
เพิ่ ม ทั้ ง การละลายของสารที่ ต องการสกัด และคุ ณ สมบัติ การถ ายเทมวล (mass transfer
property) ในป ค.ศ. 1995 บริษัท Dionex ไดแนะนําเทคโนโลยี การสกัดดวย accelerated
solvent extraction technology (ASE®) ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีนี้ไดครอบคลุมถึง pressurized
liquid extraction (PLE), pressurized solvent extraction, accelerated solvent extraction
และ enhanced solvent extraction ในกรณีของการใชน้ําเปน ตัวทําละลายในการสกัดจะ
หมายถึงเทคนิค pressurized hot water extraction (PHWE) ในที่นี้จะกลาวเนนถึง การสกัด
ดวยเทคนิค PLE โดยครอบคลุมถึงเครื่องมือ ตัวทําละลาย พารามิเตอรของการสกัด และการ
ประยุกตใชเทคนิค PLE ในการสกัดพืชสมุนไพรชนิดตางๆ1,4
เครื่องมือ (Equipment)
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช ใ นเทคนิค PLE มี 2 แบบ คือ static instrument และ dynamic
instrument ในกรณีของ dynamic instrument จะใชตัวทําละลายสกัดสารอยางตอเนื่องโดยใช
ปม (pump) ที่มีความดันสูง ดังรูปที่ 1 ซึ่งแสดงแผนภาพการสกัดดวยเทคนิค PLE ที่ในระบบ
จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิและความดันในการสกัด ในปจจุบัน ASE-350® เปนเครื่องมือที่
สามารถสกัดสารไดทั้ง static mode และ dynamic mode สําหรับการสกัดดวย static mode จะ
มีจํานวนรอบของการสกัด (extraction cycle) เพียงรอบเดียวหรือหลายรอบ ซึ่งจะมีการแทนที่
ของตัวทําละลายใหมในระหวางรอบของการสกัด แตในกรณีของการสกัดดวย dynamic (flow)
mode ปมจะสงตัวทําละลายไปสกัดสารดวยอัตราการไหล (flow rate) คงที่ตลอดเวลา อุณหภูมิ
ในระหวางการสกัดดวยเทคนิค PLE จะคอนขางกวาง ตั้งแตอุณหภูมิหองไปจนถึง 200 องศา
เซลเซียส และความดันอยูในชวง 35-200 บาร1 นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการสกัดยังขึ้นอยู
กับลักษณะเมตริกซของตัวอยาง รวมถึงชนิดของสารชวยกระจาย (dispersing agent) หรือสาร
ชวยทําใหแหง (drying agent) อีกดวย hydromatrix (inert diatomaceous earth) หรือ sodium
sulfate1,4 เปนสารชวยกระจายและ/หรือสารดูดความชื้น (dehydrating agent) ที่ใชในการสกัด
เนื่องจากความชื้นในเมตริกซของตัวอยางมักมีผลลดประสิทธิภาพในการสกัด ลูกแกว (glass
bead) ใชเปนสารชวยกระจายในกรณีที่ไมใชสารดูดความชื้น ทั้งนี้สารชวยกระจายจะทําหนาที่
เติมเต็มเซลลที่ใชในการสกัด (extraction cell) จึงชวยลดปริมาณการใชตัวทําละลาย โดยการลด
ปริมาตรของเซลล (cell volume) ที่ใชในการสกัด เครื่องมือที่นํามาใชในเทคนิค PLE มักกําหนด
ระยะเวลาในแตละรอบของการสกัดแบบ static mode นานประมาณ 5-15 นาที และเมื่อการ
สกัดรอบสุดทายเสร็จสิ้น เซลลที่ใชในการสกัดและทอนําสงตัวทําละลายจะถูกเปาดวยแกสเฉื่อย
เพื่อกําจัดตัวทําละลายที่ตกคางอยูในเซลลและทอออกไป โดยทั่วไปเซลลที่ใชในการสกัดจะทํา
ดวยสเตนเลสมีขนาดบรรจุประมาณ 316 ลิตร จึงเปนขอจํากัดที่ไมสามารถใชสกัดสารในสภาวะ
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ที่ เ ปน กรดหรือ ดา งสู ง มากได ในป จ จุ บัน ได มีก ารพัฒ นาเซลล ที่ใ ชใ นการสกั ดที่ ทํา ขึ้น จาก
dionium ซึ่งสามารถทนตอกรดหรือดางที่มีความแรงสูงได และยังใชเปนเซลลสําหรับปฏิกิริยา
saponification ในกรณี ของการสกัดไขมันไดอีกดวย สําหรับการสกัดแบบ static mode นั้น
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสกัด คือ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใชในการสกัด ประสิทธิภาพของการ
สกัดจะขึ้นอยูกับการละลายและความสามารถในการกระจายตัวของสารที่ตองการสกัดในตัวทํา
ละลาย อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของการสกัดจะถูกจํากัดดวยปริมาตรของตัวทําละลาย แต
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดไดดวยการเพิ่มจํานวนรอบของการสกัดใหมากขึ้น1 ปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการสกัดดวยเทคนิค PLE ไดแก ตัวทําละลาย ความดัน อุณหภูมิ ขนาด
อนุภาค และความชื้นของพืชสมุนไพร เปนตน กระบวนการสกัดดวยเทคนิค PLE มี 2 ขั้นตอน
คือ (1) การละลาย (solubility) และ (2) การแพร อุณหภูมิของตัวทําละลายและขนาดอนุภาค
ของเมตริกซ จ ะมีผ ลมากตอประสิท ธิภาพการสกัด การเพิ่มอุณ หภูมิและ/หรือการลดขนาด
อนุภาคของเมตริกซจะทําใหการสกัดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น ในกรณีการสกัดโดยการ
ควบคุมการละลายพบวาประสิทธิภาพของการสกัดจะขึ้นอยูกับการกระจายตัวของสารที่ตองการ
สกัดระหวางเมตริกซกับตัวทําละลายที่ใชในการสกัด ทั้งนี้ถาสารที่ตองการสกัดกับเมตริกซจับ
กันดวยแรงออนๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดไดโดยการแทนที่ ตัวทําละลายเกาดวย
ตัวทําลายใหม เทคนิค PLE สามารถนํามาใชสกัดสารไดหลายชนิดทั้งสารประกอบที่มีขั้ว (polar
compound) และสารประกอบที่ไมมีขั้ว (nonpolar compound)1

รูปที่ 1 แผนภาพการสกัดดวยเทคนิค PLE
ตัวทําละลาย (Solvents)
หลักการใชตัวทําละลายสําหรับการสกัด คื อ like dissolves like ซึ่งหมายถึง ตัวถูก
ละลายที่มีขั้วจะละลายในตัวทําละลายที่มีขั้ว ในขณะที่ตัวถูกละลายที่ไมมีขั้วจะละลายในตัวทํา
4
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ละลายทีไ่ มมีขั้ว จึงชี้ใหเห็นวาสารที่ตองการสกัดจะตองมีสภาพขั้วใกลเคียงกับสภาพขั้วของตัว
ทําละลาย และตัวทําละลายที่ใชจะตองละลายสารอื่นที่ไมตองการออกมาไดนอยมากหรือไม
ละลายออกมาเลย ในระหวางการสกัดสารที่มีความเขมขนนอย ความเขมขนของสารที่ตองการ
สกัดจะไมมีผลตออัตราเร็วของการสกัด (rate of extraction) แตจะมีผลตออัตราการถายเทมวล
(rate of mass transfer) ดังนั้นการเลือกใชตัวทําละลายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการละลาย
และการปลดปลอยสารที่ตองการสกัดจึงเปน สิ่งสําคัญ โดยทั่วไปการละลายของสารในตัวทํา
ละลายจะขึ้นอยูกับ Hansen solubility parameter ซึ่งเปนพารามิเตอรที่เกี่ยวของกับแรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุล (intermolecular force) แรงแผกระจาย (dispersion force) และพัน ธะ
ไฮโดรเจน (hydrogen bond) ที่ มีความสัมพั น ธ กับ หลัก การละลายของสารตามกฎ like
dissolves like ซึ่งสารที่ถูกละลายจะมีความเปนขั้วใกลเคียงกับความเปนขั้วของตัวทําละลาย
อยางไรก็ตามเนื่องจากมีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการละลายในระหวางกระบวนการสกัด
จึงควรพิจารณาถึงความสามารถในการละลายของสารในตัวทําละลายรวมไปกับการพิจารณาถึง
คาใชจายและความปลอดภัยในการเลือกใชตัวทําละลาย จากแนวความคิดของเทคโนโลยีสีเขียว
ไดสะทอนใหเห็นถึงการใชตัวทําละลายที่จะสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้จึงไดมีการนําตัว
ทําละลายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green solvents) มาใชในกระบวนการสกัดมากขึ้น ไดแก
สารในกลุมแอลกอฮอล (alcohols) เชน เอทานอล (ethanol) และเมทานอล (methanol) รวมถึง
สารในกลุมแอลเคน (alkanes) เชน เฮปเทน (heptanes) และเฮกเซน (hexane) ซึ่งมีความ
ปลอดภัยสูงกวาตัวทําละลายบางชนิด เชน ไดออกเซน (dioxane) อะซีโตไนไตรล (acetonitrile)
กรด (acids) ฟอรมาลดีไฮด (formaledyde) และเททระไฮโดรฟูแรน (tetrahydrofuran)1 ยิ่งไป
กวานั้นเมื่อนําตัวทําละลายมาผสมกัน เชน เมธานอลผสมกับน้ํา หรือเอธานอลผสมกับน้ํา จะมี
ความปลอดภัยสูง กวาการใชเมธานอลหรือเอธานอลที่ไมผสมน้ํา และโพรพานอล (propanol)
ผสมกับน้ํา การสกัดสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรมักนิยมสกัดดวยเทคนิค
PLE โดยใชตัวทําละลายอินทรีย ตัวอยาง เชน การสกัดสารในกลุม capsaicinoids จากพริก
(peppers) ดวยตัวทําละลายผสมระหวางเมธานอลกับน้ํา การสกัดสารในกลุม tocopherols และ
tocotrienols จากซี เ รี ย ล (cereals) ด ว ยเมธานอล การสกั ด สารประกอบฟ น อล (phenolic
compounds) จากพารสเลย (parsley) ดวยตัวทําลายผสมระหวางอะซีโตน (acetone) กับน้ํา
และการสกัดสารในกลุม isoflavones จากถั่วเหลือง (soybean) ดวยตัวทําละลายผสมระหวางได
เมธิลซัลฟอกไซด (dimethyl sulphoxide) เอธานอล และน้ํา เปนตน1
PHWE คือ เทคนิค PLE ที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย หากใชน้ํา 100 เปอรเซ็นตเปนตัวทํา
ละลายจะเรียกวาเทคนิค subcritical water extraction (SWE) หรือ superheated water
extraction6 การเพิ่มอุณหภูมิใหกับน้ําในระหวางการสกัดจะสงผลให dielectric constant ของ
น้ํามีคาลดลง และทําใหความเปนขั้ว (polarity) ของน้ําลดลงดวย จึงสงผลใหสามารถใชน้ํารอน
สกัดสารที่มีขั้วคอนขางต่ําได นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะลดความหนืด (viscosity) และแรงตึง
ผิว (surface tension) ของน้ํา สงผลใหการแพรของน้ําเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงสามารถใช
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น้ํารอนในการสกัดสารที่มีขั้วคอนขางต่ําได PHWE เปน เทคนิคการสกัดดวยน้ํารอนโดยใช
ความดันสูงและอุณหภูมิในการสกัดมีคาระหวาง 100 ถึง 374 องศาเซลเซียส ในชวงอุณหภูมินี้
น้ํามีจ ะประสิทธิภาพในการสกัดสารไดดีและไม ทําใหสารสลายตัวเนื่องจากความรอนของน้ํา
อยางไรก็ตามสารประกอบที่ไมทนตอความรอนโดยเฉพาะสารตานออกซิเดชัน (antioxidants)
มักสลายตัวไดงายเมื่อสกัดดวยเทคนิค PHWE เชน การสกัดแอนโธไซยานินส (anthocyanins)
จากหอมแดง (red onion) และการสกัดสารตานออกซิเดชันจากเปลือกไมเบิรซ (birch bark)
เปนตน การใชตัวทําละลายผสมจะชวยเพิ่มปริมาณของสารสกัดโดยมีผลเพิ่มการละลายและการ
ทําปฏิกิริยาระหวางสารที่ตองการสกัดกับตัวทําละลาย ตัวอยางเชน การสกัดดวยตัวทําละลาย 2
ชนิด (dual mixture) โดยที่ตัวทําละลายชนิดหนึ่งสามารถเพิ่มการละลายของสารที่ตองการสกัด
และตัวทําละลายอีกชนิดหนึ่งสามารถเพิ่มการปลดปลอยสารที่ตองการสกัด1 ในกรณีของเทคนิค
PHWE น้ํ าจะทํ าใหเ มตริก ซ แตกออกจากกั น และเกิด พัน ธะไฮโดรเจน (hydrogen bond)
ระหวางสารที่ตองการสกัด กับน้ํา การใชตัวทําละลายผสมระหวางตัวทําละลายอินทรียกับน้ํา
สามารถเพิ่มเปอรเซ็นตการคืนกลับ (% recovery) ของสารในกลุมคาเทชิน (catechins) ที่สกัด
จากใบชาและเมล็ดองุนได รวมทั้งเพิ่ม เปอรเซ็นตการคืนกลับของสารประกอบฟนอลจากการ
สกัดองุน ดวยเทคนิค PLE นอกจากนี้ยังมีรายงานวาการสกัดสารที่ไมทนตอความรอนและสารที่
มีขั้วต่ําจากพืชสมุนไพรดวยเทคนิค PHWE ที่อุณหภูมิต่ํา จะมีประสิทธิภาพในการสกัดดีขึ้นเมื่อ
เติมสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ในระหวางกระบวนการสกัด1,3
พารามิเตอรของการสกัด (Extraction parameters)
1. อุณหภูมิ (Temperature)
อุ ณ หภู มิ ใ นระหว า งการสกั ด มี อิ ท ธิ พ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพและความจํ า เพาะเจาะจง
(selectivity) ของการสกัดดวยเทคนิค PLE อุณหภูมิสูงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดและชวย
ขัดขวางการจับกันระหวางสารที่ตองการสกัดกับเมตริกซของตัวอยาง ซึ่งเปนการจับกันดวยแรง
หรือพัน ธะออนๆ เชน แรงแวนเดอรวาลส (van der Waals force) แรงดึงดูดระหวางขั้ว
(dipole–dipole interaction) และพันธะไฮโดรเจน1 พลังงานความรอน (thermal energy) จะ
ทําลายการจับกันระหวางโมเลกุลชนิดเดียวกัน (cohesive interactions) และการจับกันระหวาง
โมเลกุลที่ตางกัน (adhesive interactions) ในกรณีหลัง นี้จะหมายถึงการจับกันระหวางสารที่
ตองการสกัดกับเมตริกซของตัวอยาง ซึ่งการทําลายการจับกันในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นจากการ
ลดลงของพลั ง งานกระตุ น (activation energy) ซึ่ ง จํ า เป น ต อ กระบวนการปลดปล อ ย
(desorption process) สารออกจากเมตริกซ ยิ่งไปกวานั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นยังชวยลดแรงตึงผิว
ของตัวทําละลาย ตัวถูกละลาย (solute) และเมตริกซไดอีกดวย จึงชวยเพิ่มการทําใหเปยกดวย
ตัวทําละลาย (solvent wetting) ที่มีตอเมตริกซของตัวอยาง การลดลงของแรงตึงผิวของตัวทํา
ละลายจะทําใหสารที่ตองการสกัดละลายไดงายในตัวทําละลาย การเพิ่มอุณหภูมิจะมีผลลดความ
หนืดของตัวทําละลายที่เปนของเหลว จึงชวยเพิ่มการซึมผาน (penetration) ของตัวทําละลาย
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เขาสูอนุภาคของเมตริกซ สงผลใหการสกัดมีประสิทธิภาพดีขึ้น ขอดีอีกอยางหนึ่งของการสกัด
ดวยตัวทําละลายทีม่ ีอุณหภูมิสูง คือ การเพิ่มขึ้นของอัตราการแพร (diffusion rate) ซึ่งจะมีผล
เพิ่มการถายเทมวลของสารที่ตองการสกัดไปสูตัวทําละลาย ทําใหอัตราเร็วในการสกัดเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกันขามเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสารอื่นๆ ที่ไมตองการก็จะถูกสกัดออกมาดวย สงผลให
ความจําเพาะเจาะจงในการสกัดลดลง นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงอาจมีผลทําลายสารประกอบที่ไม
ทนความร อ น โดยทํ า ให ส ารเกิ ด การแตกตั ว หรื อ ถู ก ทํ า ลายด ว ยปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรไลซิ ส
(hydrolysis) หลักสําคัญประการหนึ่งของการสกัดดวยเทคนิค PLE คือการเพิ่มการแพรของสาร
ที่ตองการสกัดในตัวทําละลายที่เปน ของเหลว โดยใชตัวทําละลายในปริมาณต่ํา ซึ่งการเพิ่ม
อุณหภูมิในการสกัดจะชวยเพิ่มอัตราการแพรของสารในระหวางการสกัดได1,3
2. ความดัน (Pressure)
การเพิ่มความดันในกระบวนการสกัดจะสงผลดีตอการสกัดเมื่ออุณหภูมิในระหวางการ
สกัดมีคาสูง กวาจุดเดือดของตัวทําละลาย เพราะความดัน จะทําใหตัวทําละลายยัง คงอยูใ น
สถานะของเหลว การเพิ่มความดันที่อุณหภูมิสูงและการลดแรงตึงผิวของตัวทําละลายจะชวย
ผลักดันใหตัวทําละลายเขาสูรูพรุนของเมตริกซของตัวอยางไดมากขึ้น จึงทําใหตัวทําละลาย
สัมผัสกับสารที่ตองการสกัดไดดีขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพของการสกัดดีขึ้น1,3 การเพิ่มความดัน
ในระหวางกระบวนการสกัดจะทําใหเมตริกซของตัวอยางแตกออก ซึ่งจะมีผลเพิ่มการถายเท
มวลของสารที่ตองการสกัดออกจากเมตริกซไปสูตัวทําละลาย การควบคุมความดันในระหวาง
กระบวนการสกัดมีความสัมพันธกับฟองอากาศ (air bubble) ที่อยูในเมตริกซของตัวอยาง ซึ่ง
ฟองอากาศจะมีผลขัดขวางการสัมผัสระหวางสารที่ตองการสกัดกับตัวทําละลาย การสัมผัสกันนี้
จะชวยเพิ่มการละลายของสารและเพิ่มอัตราการปลดปลอยสารออกจากเมตตริกซของตัวอยาง
อยางไรก็ตามในการสกัดน้ํามันหอมระเหย (essential oil) จากพืชสมุนไพรบางชนิดพบวาความ
ดันมีผลนอยมากตอเปอรเซ็นตการคืนกลับของการสกัด1
3. สารเพิ่มประสิทธิภาพ (Additives)
การเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพลงไปในกระบวนการสกัดดวยเทคนิค PLE จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสกัดได1 ตัวอยางเชน การสกัดชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) และหมา
หวง (Ephedra sinica) ดวยเทคนิค PLE โดยใช น้ําผสมสารลดแรงตึงผิว sodium dodecyl
sulfate และ Triton X-100 มีประสิทธิภาพในการสกัดดีเทากับหรือดีกวาการสกัดดวยเมธานอล
รวมกับการใชคลื่นเสียงความถี่สูง การสกัดที่ทําใหเกิดไมเซลลโดยใช น้ําผสมสารลดแรงตึงผิว
สามารถลดการสลายตัวของสารสําคัญไดดีกวาการสกัดดวยน้ําเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การ
เติมสารเพิ่มประสิท ธิภาพชนิดอื่น ๆ เชน สารตานออกซิเดชัน โดยเฉพาะกรดแอสคอรบิ ก
(ascorbic acid) หรือบิวทิเลเตตไฮดรอกซีโทลูอีน (butylated hydroxytoluene, BHT) จะชวยลด
การสลายตั ว ของสารที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น ได ในบางครั้ ง การสกั ด จะเติ ม แก ส
คารบอนไดออกไซดลงไปเพื่อทําใหน้ํามีความเปนกรดเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสกัดสารบางชนิดได1
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เทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสาน (Hyphenated and combined techniques)
เทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสานเปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สกัดและสามารถพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารได นอกจากนี้ยังชวยลดขั้นตอนของการสกัด
และการวิเคราะหสารไดดวย เครื่องมือที่นํามาตอคูกัน จะเปนเครื่องมือทางโครมาโทกราฟฟ
สําหรับแยกสารและเครื่องมือทางสเปกโตรสโกปสําหรับพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารที่แยก
ได มี ร ายงานว า เทคนิ ค คู ต อ สามารถใช แ ยกสารประกอบฟ น อลิ ค และสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน เชน aliphatic hydrocarbons และ polycyclic aromatic hydrocarbons หรือ
polychlorinated biphenyls จากพืชสมุนไพรได มีรายงานการใชเทคนิคผสมผสานในการสกัด
trans-resveratrol จากผลองุน โดยใชการสกัดดวยตัวดูดซับของแข็งที่ความดันสูง (pressurized
solid-phase extraction) รวมกับเทคนิค PLE นอกจากนี้ยังมีรายงานวาการใชเทคนิคผสมผสาน
ระหวางเทคนิค PLE กับคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถสกัด isoflavone จากถั่วเหลืองได และ
พบวามีเปอรเซ็นตการคืนกลับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือการ
สกัดแบบซอกหเลต1
การประยุกตใชเทคนิค PLE
โภชนเภสัช ภัณ ฑ หมายถึงสารตางๆ ที่เปนอาหารหรือ สวนประกอบของอาหารที่มี
ประโยชนตอสุขภาพรางกาย ใชปองกันหรือรักษาโรคได โภชนเภสัชภัณฑจัดเปนเภสัชภัณฑ
(pharmaceutics) ที่มีผลตอการทํางานหรือเมตาบอลิซึมของรางกาย ยิ่งไปกวานั้นโภชนเภสัช
ภัณฑ ยังชวยเสริมสรางสุขภาพรางกายอีกดวย โภชนเภสัชภัณฑ อาจหมายรวมถึงใยอาหาร
(dietary fibers) สารประกอบฟ น อลิ ค (phenolic compounds) สารต า นออกซิ เ ดชั น
(antioxidants) กรดไขมันไมอิ่มตัวหลายตําแหนง (polyunsaturated fatty acids) กรดอะมิโน
(amino acids) โปรตีน (proteins) และแรธาตุ (minerals) ในปจจุบันนิยมใชเทคนิค PLE ในการ
สกัดสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เพื่อเตรียมเปน โภชนเภสัชภัณ ฑ เนื่องจาก
เทคนิค PLE ทําไดงาย ใชเวลานอย ใชตัวทําละลายในปริมาณต่ํา สามารถปรับสภาวะของการ
สกัดใหเหมาะสมกับสารที่ไ วตอการถูกทําลายด วยออกซิเจนและแสง นอกจากนี้ยัง เตรี ยม
เมตริกซของตัวอยางกอนทําการสกัดไดงายโดยเฉพาะตัวอยางที่ไ มมี ไขมัน ซึ่ง การเตรียม
ตัวอยางทําไดโดยการลดขนาดตัวอยางหรือทําใหตัวอยางเปนเนื้อเดียวกันดวยกระบวนการโฮ
โมจีไนเซชัน (homogenization) หรือรวมกับการทําแหง (drying)1 ในปจจุบันมีการประยุกตใช
เทคนิค PLE ในการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงการประยุกตใชเทคนิค
PLE ในการเตรียมสารสกัดตางๆ จากพืชสมุนไพร
1. สารประกอบฟนอลิค (Phenolic compounds)
สารประกอบฟนอลิคจัดเปนเมตาบอไลตทุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่พบไดใน
ผัก ผลไม ธัญพืช ถั่วเมล็ดแหง และถั่วเปลือกแข็งตางๆ อาหารที่อุดมดวยสารประกอบฟนอลิค
8
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จะชวยเสริมสรางสุขภาพรางกาย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart
disease) มะเร็ ง (cancer) ความดั น เลื อ ดสู ง (hypertension) เบาหวาน (diabetes) และ
กระบวนการอักเสบ (inflammatory processes) เปนตน 1 การสกัดสารประกอบฟนอลิ คดวย
เทคนิค PLE ใหปริมาณสารสกัดมากกวาการสกัดดวยเทคนิคดั้งเดิม นอกจากนี้ยังประหยัดทั้ง
เวลาและตัวทําละลายอีกดวย ตัวอยางการสกัดสารประกอบฟนอล เชน การสกัดคาเทชิน และอิ
พิคาเทชิน (epicatechin) ดวยเทคนิค PLE โดยใชน้ํา เมทานอล และเอธิลอะซีเตด (ethyl
acetate) เปน ตัวทําละลาย สกัด ที่อุณ หภูมิ 130 องศาเซลเซียส ใชเวลานาน 10 นาที ให
เปอรเซ็นตการคืนกลับสูงกวาการสกัดดวยการคน (magnetic stirring) และการสกัดดวยคลื่น
เสียงความถี่สูง นอกจากนี้ยัง ใชร ะยะเวลาในการสกัดสั้น กวาอีกดวย การสกัดที่อุณ หภูมิสูง
สามารถลดแรงยึดเหนี่ยวระหวางสารสําคัญกับเมตริกซได สงผลใหประสิทธิภาพในการสกัดดี
ขึ้น อยางไรก็ตามอุณหภูมิที่สูงมากอาจทําใหสารสําคัญสลายตัว7 การสกัดสารประกอบฟนอล
จากผลแอปเปล โดยใชเทคนิค PLE รวมกับแกสคารบอนไดออกไซดสามารถเพิ่มการละลาย
ของสารประกอบฟนอลได การใชเทคนิค PLE รวมกับการไฮโดรไลซดวยเอนไซม (enzymatic
hydrolysis) เชน cellulase, hemicellulase, pectinase และ protease เหมาะสําหรับการสกัด
สารประกอบฟนอลจากหนามของตนสน Pinus taiwanensis และ Pinus morrisonicola ทั้งนี้
พบวาการสกัดดวย dynamic mode มีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวา static mode มีรายงานวา
สารในกลุ ม isoflavones ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพที่ พ บได ใ นถั่ ว เหลื อ งมั ก อยู ใ นรู ป ของ free
aglycones หรือการจับคู (conjugate) อยูกับน้ําตาลและ/หรือกรด จะถูกสกัดออกมาไดดีดวย
เทคนิค PLE โดยใชตัวทําละลายผสมระหวางไดเมธิลซัลฟอกไซด:เอธานอล:น้ํา (5:70:25 โดย
ปริมาตร) และมีเปอรเซ็นตการคืนกลับของไอโซเฟลโวน (isoflavones) สูงกวาเปอรเซ็นตการ
คืนกลับของไอโซเฟลโวนที่ไดจากการสกัดดวยเทคนิคอื่นๆ เชน การเขยา (shaking) เครื่อง
กวนสารแบบวอรเทกซ (vortexing) คลื่นเสียงความถี่สูง การกวนสารละลาย และการสกัดแบบ
ซอกหเลต1
การสกั ด สารในกลุ ม gingerol-related compounds ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพจากขิ ง
(Zingiber officinale) ดว ยเทคนิค PLE โดยใชไ บโอเอธานอล (bioethanol) เข มขน 70
เปอรเซ็นต ในน้ําเปนตัวทําละลาย ความดัน 1500 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส สกัดเปนระยะเวลานาน 20 นาที พบวาใหปริมาณสารสกัดและองคประกอบทางเคมี
ของสารสกัดใกลเคียงกับการสกัดแบบซอกหเลต ที่ตองใชระยะเวลาในการสกัดนานถึง 8 ชั่วโมง
และใชเอทานอลที่ปราศจากน้ํา (absolute ethanol) เปนตัวทําละลาย ซึ่งแสดงใหเห็นวาเทคนิค
PLE ชวยประหยัดทั้งเวลา คาใชจาย และลดการทําลายสิ่งแวดลอม จึงนับวาเปนการสกัดสีเขียว
(green extraction) 8 หยิมเยียงขัก หรืออิมเอี่ยขัก (Herba Epimedii) เปน ยาสมุน ไพรจีน ที่
ประกอบดวยสวนเหนือดินของพืชสมุนไพร 5 ชนิด คือ Epimedium brevicornu, Epimedium
sagittatum, Epimedium pubescens, Epimedium wushanense หรือ Epimedium koreanum
ยาสมุ น ไพรจี น ที่ ป ระกอบด ว ยพื ช สมุ น ไพรเหล า นี้ มี ส ารสํ า คั ญ เป น ฟลาโวนอยด เช น
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hexandraside E, kaempferol-3-O-rhamnoside, hexandraside F, epimedin A, epimedin B,
epimedin C, icariin, epimedoside C, baohuoside II, caohuoside C, baohuoside VII,
sagittatoside A, sagittatoside B, 2”-O-rhamnosyl icariside II และ baohuoside I สามารถใช
เทคนิค PLE ในการสกัดฟลาโวนอยดออกจากพืชสมุนไพรเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ใชเอธานอลเขมขน 70 เปอรเซ็นต เปนตัวทําละลาย ผงสมุนไพรขนาดผานแรงเบอร 60-80
สกัดที่อุณ หภูมิ 120 องศาเซลเซียส ใชร ะยะเวลาในการสกัดนาน 10 นาที ความดัน 1500
ปอนดตอตารางนิ้ว9
ลิกแนนจัดเปน สารประกอบฟน อลิคชนิดหนึ่ง ที่มีฤ ทธิ์ท างชีวภาพหลากหลาย จึง มี
ศักยภาพในการนํามาพัฒนาเปน โภชนเภสัช ภัณ ฑ พืช ที่เปน แหลง สําคัญ ของลิกแนน ไดแก
เมล็ดลินิน (flax seed) เมล็ดงา (sesame seed) ขาวไรย (rye) ขาวสาลี (wheat) และขาว
บาร เ ลย (barley) เป น ต น เทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการแยกลิ ก แนน ได แ ก โครมาโทกราฟฟ
(chromatography) อิ เ ล็ ก โตรไมเกรชั น (electromigration) และวิ ธี ก ารคู ต อ (hyphenated
method) เปนตน มีรายงานวาการสกัดลิกแนนและสารประกอบฟนอลจากเมล็ดลินินดวยเทคนิค
PLE โดยใชน้ํารอน และปรับสภาวะของการสกัดใหมีพีเอชเปนดางจะไดสารสกัดในปริมาณสูง 1
ผลชิซานดราจากพืช Schisandra chinensis เปนสมุนไพรจีนสําหรับบํารุงรางกายและแกไอ มี
สารสําคัญในกลุมลิกแนน เชน schisandrol A, gomisin J, schisandrol B, tigloylgomisin H,
angeloylgomisin H, schisandrin A, -schisandrin, gomisin N และ schisandrin C สามารถ
สกัดลิกแนนเหลานี้ไดดวยเทคนิค PLE โดยใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย สกัดที่อุณหภูมิ 125
องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการสกัดนาน 5 นาที ซึ่งเทคนิค PLE ดังกลาวมีประสิทธิภาพใน
การสกัดดี กวา การสกัดแบบไหลยอ นกลั บและการสกัด ดวยคลื่น เสียงความถี่สูง 1 ที่ต องใช
ระยะเวลาในการสกัดนานถึง 3 ชั่วโมง อีกทั้งเทคนิค PLE ยังชวยลดปริมาณการใชตัวทําละลาย
ประหยัดเวลา และทําไดงาย การเพิ่มอุณหภูมิในการสกัดจะชวยเรงกลไกการสกัด (extraction
kinetics) และลดความหนื ด ของตั ว ทํ า ละลาย จึ ง ส ง ผลให ตั ว ทํ าละลายสามารถซึ ม ผ า น
(penetration) เมตริกซของพืชไดดี และทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวา งตัวทําละลายกับเมตริกซ
ลดลงอีกดวย การเพิ่มความดันจะทําใหตัวทําละลายอยูในสถานะของเหลวและสามารถแทรกเขา
สูรูพรุนของเมตริกซไดดี สงผลใหการสกัดมีประสิทธิภาพดีขึ้น10
2. แคโรทีนอยด (Carotenoids)
แคโรทีนอยดเปนสารสีที่ละลายในไขมัน (fat-soluble pigment) พบไดตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะในผักและผลไม สามารถแบงแคโรทีนอยดออกเปน 2 กลุม คือ xanthophylls และ
carotenes การรับประทานอาหารที่อุดมดวยแคโรทีน อยดส ามารถลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอดเลือด การสกัดแคโรทีนอยดดวยวิธี
ดั้งเดิมมักใชตัวทําละลายอินทรีย เชน อะซีโตน ปโตรเลียม อีเธอร (petroleum ether) ไดเอธิลอี
เธอร เททระไฮโดรฟูแรน เมทานอล เฮกเซน (hexane) ไดคลอโรมีเธน และตัวทําละลายผสม
เมธานอลกับคลอโรฟอรม เปนตน การใชตัวทําละลายอินทรียดังกลาวในปริมาณสูงจะทําใหเกิด
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มลพิษตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงไดมีการนําเทคนิค PLE มาใชในการสกัดแคโรทีนอยดจากชา
สมุนไพร และการสกัด capsaicinoids จากพริก ซึ่งจะใชตัวทําละลายอินทรียในปริมาณนอยและ
ประหยัดเวลาในการสกัด1
3. น้ํามันและไขมัน (Oils and lipids)
ไดมีการใชเทคนิค PLE ในการสกัดไขมันที่มีขั้ว (polar lipids) และไขมัน ที่ไมมีขั้ว
(nonpolar lipids) จากขาวโพดและขาวโอต ในการสกัดขาวโพดดวยเอทานอลที่รอน และไดคลอ
โรมีเธนที่รอน พบวาปริมาณ phytosterols ทั้งหมดมีคาเทากับ 0.6 และ 2.1 เปอรเซ็นต โดย
น้ําหนัก ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มความรอนจะสามารถเพิ่มการละลายของสารได ในขณะที่การ
ส กั ด ข า ว โ อ ต ด ว ย เ ฮ ก เ ซ น ที่ เ ย็ น แ ล ะ เ อ ธ า น อ ล ที่ ร อ น พ บ ว า ป ริ ม า ณ ข อ ง
digalactosyldiacylglycerol ในสารสกัดซึ่งเปนไขมันที่มีขั้วมีคาเทากับ 1.6 และ 4.3 เปอรเซ็นต
โดยน้ําหนัก ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสามารถใชเทคนิค PLE ในการสกัดไขมันที่มีขั้วจากใบของ
พืช Lochroma gesnerioides และสกัดน้ํามันเมล็ดองุนที่อุดมดวยวิตามินอี โดยใชเฮกเซนเปน
ตัวทํ าละลาย โดยมีป ระสิ ท ธิ ภาพในการสกั ด ดี กวา การสกั ดแบบซอกหเ ลต ซึ่ง เมื่อ ทํา การ
วิเคราะหห าปริมาณของสารสําคัญ ในสารสกัดที่ไดจากเมล็ดองุน พบวาสารสกัดดวยเทคนิค
PLE มีปริมาณวิตามินอีสูงกวาสารสกัดแบบซอกหเลต1 จากที่กลาวมาสรุปไดวาการสกัดดวย
เทคนิค PLE ที่มีการปรับสภาวะของการสกัดโดยการเลือกใชตัวทําละลายอินทรียที่เหมาะสม
การควบคุมอุณหภูมิและความดันใหเหมาะสม จะชวยใหประสิทธิภาพในการสกัดดีขึ้น
4. น้ํามันหอมระเหย (Essential oils)
น้ํามัน หอมระเหยเปน สารประกอบที่ มีกลิ่นหอมและระเหยได มักพบในพืช สมุนไพร
นิยมนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหาร ยา และเครื่องสําอาง นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหยบาง
ชนิดยังมีฤทธิ์ตานจุลชีพ (antimicrobial activity) ฤทธิ์ตานเชื้อรา (antifungal activity) และฤทธิ์
ตานออกซิเดชัน (antioxidant activity)1 ในการสกัดน้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
แหวหมู Cyperus rotundus พบวาการสกัดดวยเทคนิค PLE มีประสิทธิภาพในการสกัด αcopaene, cyperene, -selinene, -cyperone และ -cyperone ไดดี1
5. อัลคาลอยด (Alkaloids)
การสกัดคาเฟอีน (caffeine) ซึ่ง เปน สารในกลุมอัลคาลอยดจากใบชาเขียวหรื อเมล็ด
กาแฟทําไดหลายวิธี ไดแก การสกัดดวยเทคนิค PLE วิธีชง (infusion) วิธีชงรวมกับคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonic assisted infusion) การสกัดดวยตัวทําละลายรวมกับคลื่นไมโครเวฟ
(microwave assisted solvent extraction, MASE) และการกระจายวัฎภาคของแข็งในเมตริกซ
(matrix solid-phase dispersion, MSPD) ทั้งนี้การสกัดคาเฟอีน ดวยเทคนิค PLE โดยใช
เครื่องมือ Dionex ASE200 และเติมแกวที่มีความเปนกลาง (neutral glass) ผสมลงไปกับ
ตัวอยางที่ตองการสกัด เพื่อใหแกวที่เปนสารเฉื่อยชวยลดปริมาตรของตัวทําละลายที่ใชในการ
สกัด ใชน้ําเปนตัวทําละลายในการสกัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ความดัน 60 บาร ใช
เวลาสกัดนาน 10 นาที พบวามีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวาการสกัดดวยวิธีแชรวมกับคลื่น
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เสียงความถี่สูง นอกจากนี้ยังพบวาการสกัดดวยเทคนิค PLE โดยการเพิ่มความดันจะสามารถ
เพิ่มการแพรข องคาเฟอีน ออกจากกาแฟ แต ใ นทางตรงกัน ขา มกลับมีผ ลขัดขวางการสกั ด
คาเฟอีนออกจากใบชาเขียว11 สามารถสกัดอัลคาลอยด berberine และกรด aristolochic acids
I และ II จาก Coptidis rhizome และ Radix Aristolochiae ตามลําดับ ไดดวยเทคนิค PLE โดย
ใช dynamic mode ซึ่งการสกัดดวยเทคนิค PLE มีขอดีเหนือกวาการสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่
สูงและการสกัดแบบซอกหเลต เนื่องจากเทคนิค PLE เปนการสกัดดวยความดันและอุณหภูมิที่
สูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลาย จึงสงผลใหสารสําคัญสามารถละลายหรือถูกสกัดออกมาไดดี
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสารสําคัญจะมีอัตราการแพรสูงขึ้น และเกิดการทําลายอันตรกิริยาระหวาง
สารสําคัญกับเมตริกซไดงาย โดยมีการทําลายพันธะไฮโดรเจน แรงดึงดูดระหวางขั้ว และแรง
แวนเดอรวาลส นอกจากนี้เทคนิค PLE ยังทําไดงาย รวดเร็ว และใชตัวทําละลายในปริมาณต่ํา12
รากของตน แปะเซี ยงพว ย (Dictamnus dasycarpus) ใชรักษาโรคและอาการตางๆ ไดแ ก
ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน ขออักเสบรูมาตอยด โรคหิด และดีซาน เปนตน พืชชนิดนี้มี dictamnine
เปนอัลคาลอยดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ตัวทําละลายที่เหมาะสําหรับการสกัดอัลคาลอยด ไดแก เม
ทานอล เอทานอล และอะซีโ ตไนไตรล ทั้ ง นี้ ตั ว ทํา ละลายผสมระหว า งเมทานอลกับ น้ํ า มี
ประสิทธิภาพในการสกัดสูงที่สุด การสกัดอัลคาลอยดดวยเทคนิค PLE ที่อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส ความดัน 1,500 ปอนด/ตารางนิ้ว ใหเปอรเซ็นตการคืนกลับสูงเกือบ 100 เปอรเซ็นต
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสกัดระหวางเทคนิค PLE กับเทคนิคอื่นๆ พบวาการสกัด
ดว ยเทคนิ ค PLE มี ประสิท ธิภ าพในการสกั ด ใกลเ คี ยงกั บการสกั ดแบบซอกห เลต แต มี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว า การสกั ด ด ว ยคลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง นอกจากนี้ เ ทคนิ ค PLE ยั ง ช ว ย
ประหยัดเวลาและลดปริมาณการใชตัวทําละลายอีกดวย ในขณะที่การสกัดแบบซอกหเลตจะตอง
ใชระยะเวลาในการสกัดนาน และสิ้นเปลืองตัวทําละลาย จึงคอนขางยุงยาก13
6. เทอรปน (Terpenes)
ในการสกัดสารกลุมเทอรปน เชน terpenic alcohols และ phytosterols จากใบของพืช
Piper gaudichaudianum Kunth ที่ใชบรรเทาอาการปวดฟนและตานอักเสบ พบวาเทคนิค PLE
มีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวา ใชระยะเวลาในการสกัดสั้นกวา และใชปริมาณตัวทําละลายต่ํา
กวา การสกัดดวยคลื่น เสียงความถี่สูง และการสกัดแบบซอกหเลต ทั้งนี้การสกัดดวยเทคนิค
PLE จะใชความดันและอุณหภูมิสูง แตใชร ะยะเวลาสั้น จึงชวยลดการสลายตัวของสําคัญใน
ระหวางกระบวนการสกัด นอกจากนี้ยังชวยละลายสารสําคัญออกมาไดดี เนื่องจากที่อุณหภูมิ
และความดันสูง ตัวทําละลายสามารถแทรกซึมเขาสูเมตริกซไดดี14 สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทํา
ละลายและมีสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (aqueous non-ionic surfactant solution) เปนตัว
ทําละลายอี กประเภทหนึ่ง ที่นํา มาใชกับการสกัดพืช สมุน ไพรดว ยเทคนิค PLE ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีรายงานวาสามารถใชเทคนิค PLE รวมกับตัวทําละลายที่มีน้ําเปนสวนประกอบ
และมี Triton X-100 เปนสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ ในการสกัด ginsenosides ซึ่งเปนสาร
ในกลุม triterpene saponins ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จากรากโสมอเมริกัน (American ginseng)
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ซึ่งการสกัดดังกลาวมีประสิทธิภาพดีกวาการสกัดดวยตัวทําละลายที่ประกอบดวยน้ําหรือเมทา
นอลเพียงอยางเดียว15
7. สารประกอบอื่นๆ ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Other bioactive compounds)
มะระขี้นก (bitter melon) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Momordica charantia เปนพืชพื้นเมือง
ในแถบเอเชีย ประกอบดวยสารสําคัญ หลายกลุม ไดแก ไทรเทอรปน (triterpenes) โปรตีน
(proteins) และสเตียรอยด (steroids) ผลและเมล็ดของมะระขี้นกมีฤทธิ์ตานไวรัสเอดส ตานจุล
ชีพ ตานอักเสบ และตานเนื้องอก เปนตน 16 นอกจากนี้ยังพบวาผลดิบของมะระขี้นกมีฤทธิ์ลด
ระดับน้ําตาลในเลือดคลายกับอินซูลิน สารสําคัญที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือด คือ charantin
ซึ่งประกอบดวย steroidal glycosides 2 ชนิด คือ sitosteryl glucoside และ stigmasteryl
glucoside โครงสรางทางเคมีของ charantin ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ aglycone หรือ
เรียกวา steroidal portion สวนนี้สามารถละลายไดดีในตัวทําละลายไมมีขั้วหรือมีขั้วต่ํา เชน
คลอโรฟอรม (chloroform) และไดคลอโรมีเธน (dichloromethane) เปนตน และสวนที่เรียกวา
glucosides ที่สามารถละลายไดในตัวทําละลายที่มีขั้ว เชน เอทานอล และเมทานอล เปนตน ซึ่ง
charantin จะละลายไดไ มดี ในตัวทําละลายที่มีขั้วต่ํามาก เชน เฮกเซน (hexane) การสกัด
charantin ดวยการสกัดแบบซอกหเลต ซึ่งเปนเทคนิคดั้งเดิมพบวามีขอเสีย คือ คลอโรฟอรมที่
ใชเปนตัวทําละลายในการสกัดมีความเปนพิษสูงและเปนสารกอมะเร็ง (carcinogenic agents)
ทั้ง นี้ตอมาไดมีการนําไดคลอโรมี เธนมาใชแทนคลอโรฟอรมเพื่อ ลดความเปน พิษ ดัง กลา ว
อยางไรก็ตามไดคลอโรมีเธนก็ยังคงเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายอยูบาง และมีรายงานวาการ
สัมผัส กั บไดคลอโรมีเธนเปน ระยะเวลานานจะก อใหเ กิดมะเร็ง ที่ป อด ตั บ และตับอ อน ใน
สัต วท ดลอง นอกจากนี้ไ ดคลอโรมีเธนยัง ทําใหส ตรีมีครรภใหกําเนิดทารกพิการไดอีกดวย
ถึงแมวา charantin จะละลายไดนอยในเอทานอลก็ตาม แตเอทานอลก็มีความปลอดภัยสูงกวา
ตัวทําละลายขั้วต่ําดังกลาว เนื่องจาก charantin ละลายไดนอยในเอธานอล ดังนั้นการสกัด
charantin ดวยเอทานอลจึงตองใชระยะเวลานานขึ้น เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสกัด
ดวยเทคนิค PLE โดยใชเอธานอล ที่อุณ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัต ราเร็วในการไหล 2
มิลลิลิตร/นาที ใชระยะเวลาในการสกัดนาน 60 นาที กับการสกัดแบบซอกหเลต ที่ใชระยะเวลา
ในการสกัดนาน 150 นาที พบวาทั้งสองเทคนิคนี้มีเปอรเซ็นตการคืนกลับของ charantin เทากัน
แตเทคนิค PLE ใชตัวทําละลายในปริมาณที่ต่ํากวาและระยะเวลาที่สั้นกวาการสกัดแบบซอกห
เลต นอกจากนี้การสกัด charantin ดวยเทคนิค PLE ยังสามารถเลือกใชเอธานอลเปนตัวทํา
ละลายแทนการใชคลอโรฟอรมหรือไดคลอโรมีเธนซึ่งเปนพิษไดอีกดวย16
จากการสกัด ephedrine จากพืช Ephedra sinica ดวยเทคนิค PLE กับการสกัดดวย
คลื่นเสียงความถี่สูง โดยใชสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ผสมในตัวทําละลายที่ใชสกัด พบวา
การสกัดดวยเทคนิค PLE มีประสิทธิภาพดีกวาการสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง นอกจากนี้ยัง
พบวาสารลดแรงตึงผิว sodium dodecyl sulfate (SDS) มีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวาสารลด
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แรงตึงผิว Triton X-100 ทั้งนี้ยังพบวาเทคนิค PLE สามารถสกัด ephedrine จากสมุนไพร
ดังกลาวได โดยทําการสกัดที่อุณหภูมิหองเทานั้น17
สารต า นออกซิ เดชั น จากธรรมชาติ มั ก เป น สารประกอบฟ น อลในกลุ ม flavonoids,
tocopherols และ phenolic acids เปนตน สามารถสกัดสารตานออกซิเดชันจากพืชในแฟมิลี
Lamiaceae เชน โรสแมรี (rosemary) ออริกาโน (oregano) และมาจอแรม (marjoram) ดวย
เทคนิ ค PLE สกั ดที่ อุ ณ หภู มิ 129 องศาเซลเซีย ส โดยใช เมธานอลเข มข น 56 และ 57
เปอรเซ็นต สําหรับการสกัดสารตานออกซิเดชันจากโรสแมรี และมาจอแรม ตามลําดับ ในขณะที่
ความเขมขนของเมธานอลในระดับต่ําๆ สามารถสกัดสารตานออกซิเดชันจากออริกาโนไดดี
นอกจากนี้ยังพบวาการสกัดสารตานออกซิเดชันจากโรสแมรีดวยเทคนิค PLE โดยใชน้ําผสมกับ
เอธานอลเปน ตัวทําละลายมีประสิทธิภาพดีกวา การสกัดดวยของเหลวยิ่ง ยวด (supercritical
fluid extraction, SFE) ในกรณีการสกัดสารตานออกซิเดชันจากเปลือกองุน โดยการสกัดดวย
เทคนิค PLE รวมกับการศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารที่สกัดไดดวยเทคนิค electron
paramagnetic resonance spectroscopy พบวามีประสิทธิภาพสูงในการสกัดสารในกลุมแอนโธ
ไซยานินสจากเปลือกผลองุน1 ทั้งนี้มีรายงานวาการใช sulphured water ซึ่งเปนสารละลายของ
sodium thiosulfate ในน้ํา เปนตัวทําละลายในการสกัดเปลือกองุน จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สกัดสารในกลุมแอนโธไซยานินส คาดวาตัวทําละลายดังกลาวสามารถเพิ่มการละลายและการ
ซึมผานผนังเซลลของพืช ปฏิกิริยาระหวางสารในกลุมแอนโธไซยานินส กับ sodium thiosulfate
จะไดสารประกอบที่ละลายน้ําไดดี จึงสงผลใหประสิทธิภาพในการสกัดดีขึ้น6
การใชเทคนิค PLE เตรีย มสารสกัดจากพืชสมุนไพรสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ
สารสําคัญตามที่ระบุในเภสัชตํารับ (Pharmacopoeia)
กอนการวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญในพืชสมุนไพรตามที่ระบุในเภสัชตํารับจะตองทํา
การสกัดพืชสมุนไพรนั้นๆ กอน เทคนิคที่เหมาะสมกับการสกัดพืชสมุนไพรควรเปนเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพในการสกัดสูง ทําไดงาย ราคาถูก และไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม เทคนิคการสกัดที่
ระบุไวในเภสัชตํารับ ไดแก การสกัดแบบซอกหเลต การหมัก (maceration) การยอยหรือการ
ตุน (digestion) การกลั่นดวยไอน้ํา การสกัดแบบการกลั่นไหลกลับ (reflux) และการแชสกัด
ตอเนื่อง (percolation) ซึ่งเปนการสกัดดวยการใหตัวทําละลายไหลผานคอลัมนที่บรรจุสมุนไพร
อยางชาๆ ทั้งนี้เภสัชตํารับไมไดระบุถึงการสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง และ turboextraction
ซึ่งเปนการสกัดดวยเครื่องมือที่สามารถบดพืชสมุนไพรใหเปนผงขนาดเล็กอยางสม่ําเสมอ มี
อัตราเร็วในการสกัดสูง โดยใชตัวทําละลายในปริมาณนอย อยางไรก็ตามเทคนิคการสกัดตางๆ
ดัง กลาวจะคอนขางยุง ยาก เสียเวลา และหลายๆ เทคนิค ใชตัวทําละลายในปริมาณสูง จึ ง
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม18
มีรายงานวาการสกัด curcuminoids จากขมิ้นดวยเทคนิค PLE มีประสิทธิภาพสูงกวา
การสกัดดวยวิธีดั้งเดิมที่ระบุในเภสัช ตํารับ dianthrons ซึ่งเปน สารสีแดงที่พบใน St. John’s
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Wort จะละลายไดยากในตัวทําละลายอินทรียทั่วไป แตสามารถสกัดไดดวยเทคนิค PLE โดยใช
เมทานอลเปนตัวทําละลาย ที่อุณหภูมิ 50-100 องศาเซลเซียส ทั้งนี้กอนการสกัดจะตองกําจัด
ไขมันออกไปกอนโดยใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทําละลาย ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส4,18 มี
รายงานวาเทคนิค PLE สามารถสกัดสารในกลุมซาโปนินส (saponins) โดยเฉพาะ escin ที่มี
ฤทธิ์ตานอักเสบ จากเมล็ด horse chestnut ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อใชเมธานอล เขมขน 65
เปอรเซ็นต เปนตัวทําละลาย ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทั้งนี้กอนการสกัดซาโปนินสจะตอง
กําจัดไขมันออกไปกอนโดยใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทําละลาย ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส มี
รายงานวาผลของตน มิลคทิส เทิล (Milk Thistle) เปน แหลงของ flavonolignan โดยเฉพาะ
silybin ที่มีฤทธิ์ปกปองเซลลตับ สามารถใชเทคนิค PLE สกัดสารสําคัญดัง กลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย ทั้งนี้กอนการสกัดสารสําคัญจะตองสกัดไขมัน
ออกไปกอนดวยเฮกเซน มีรายงานวาการสกัดน้ํามันหอมระเหย thyme oil จาก Herba Thymi
ดวยเทคนิค PLE โดยใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทําละลาย มีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวาการ
กลั่นดวยไอน้ํา ซึ่งเปนเทคนิคการสกัดแบบดั้งเดิมที่ระบุไวในเภสัชตํารับของยุโรป (European
Pharmacopoeia 1997) นอกจากนี้เทคนิค PLE ยังใชระยะเวลาในการสกัดเพียง 5 นาที/รอบ
ในขณะที่การสกัดดวยไอน้ําจะตองใชระยะเวลานานกวา 2 ชั่วโมง18 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา
สามารถประยุกตใชเทคนิค PLE ในการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรสําหรับการวิเคราะหหา
ปริมาณสารสําคัญตามที่ระบุในเภสัชตํารับไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตองมีการ validation วิธี
ในการสกัดดวย ซึ่งยังคงตองมีการศึกษาและพัฒนาตอไป
สรุป
PLE เปนเทคนิคสีเขียวที่ชวยลดมลพิษตอสิ่งแวดลอมและประหยัดคาใชจายในแงของ
การใชตัวทําละลายในปริมาณนอย PLE เปนการสกัดที่ใชอุณหภูมิและความดันสูงซึ่ง ทําไดงาย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดสารจากพืชสมุนไพร อยางไรก็ตามเครื่องมือยังคงมี
ราคาคอนขางสูง เพราะอุปกรณควบคุมความดันที่ใชในเทคนิคนี้มีราคาแพง ในปจจุบันสามารถ
ใชเทคนิค PLE สกัดสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรหลายชนิดเพื่อเตรียมเปน
โภชนเภสัชภัณฑ หรือใชในการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ
สารสําคัญตามที่ระบุในเภสัชตํารับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีปจจัยหลายอยางที่ควรคํานึงถึงใน
การสกัดดวยเทคนิค PLE ไดแก สารที่ไวตอออกซิเจนและแสง สารไมท นความรอน ซึ่ง สาร
เหลานี้อาจสลายตัวได งายหากไมควบคุมสภาวะในการสกัดใหเหมาะสม กลุมสารที่นิยมแยก
ดวยเทคนิค PLE มักเปนสารที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่ มีประโยชนตอสุขภาพและมีราคาสูงใน
ทองตลาด จึงนับวาคุมคากับราคาเครื่องมือที่คอนขางสูง อยางไรก็ตามการพิจารณาเลือกใช
เทคนิค PLE จะตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยางโดยเฉพาะคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพของ
สารสําคัญที่ตองการสกัด เครื่องมือ งบประมาณ และสิ่งแวดลอม เปนตน
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คําถาม
1. ขอใดไมใชขอดีของเทคนิค PLE
1) ประหยัดเวลา
2) สะดวก รวดเร็ว
3) เครื่องมือราคาถูก
4) ลดปริมาณการใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนพิษ
5) มีประสิทธิภาพในการสกัดสูงหากปรับสภาวะการสกัดใหเหมาะสม
2. ขอใดผิดเกี่ยวกับการสกัดพืชสมุนไพรดวยเทคนิค PLE
1) ความดันในการสกัดอยูในชวง 35-200 บาร
2) อุณหภูมิในการสกัดสูงไดเพียง 50 องศาเซลเซียส
3) ประสิทธิภาพของการสกัดขึ้นอยูกับลักษณะเมตริกซของพืชสมุนไพร
4) ประสิทธิภาพของการสกัดขึ้นอยูกับความชื้นในเมตริกซของพืชสมุนไพร
5) ประสิทธิภาพของการสกัดขึ้นอยูกับการละลายและการแพรของสารในพืชสมุนไพร
3. ขอใดคือสารดูดความชื้นที่ใชในการสกัดดวยเทคนิค PLE
1) dionium
2) glass bead
17
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3) hydromatrix
4) Triton X-100
5) sodium dodecyl sulfate
4. ขอใดจัดเปน green solvent
1) ethanol
2) dioxane
3) acetonitrile
4) formaledyde
5) tetrahydrofuran
5. ขอใดผิดเกี่ยวกับเทคนิค PHWE
1) คือเทคนิค PLE ที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย
2) ที่อุณหภูมิสูงสามารถสกัดสารที่ไมมีขั้วได
3) เหมาะสําหรับการสกัดสารที่มีขั้วสูงหรือมีขั้วปานกลาง
4) อุณหภูมิในการสกัดอยูระหวาง 100 ถึง 374 องศาเซลเซียส
5) อุณหภูมิในการสกัดที่สูงขึ้นจะสงผลให dielectric constant ของน้ํามีคาเพิ่มขึ้น
6. ขอใดผิดเกี่ยวกับเทคนิค PLE เมื่อเพิ่มความดันที่อุณหภูมิสูง
1) มีผลเพิ่มการถายเทมวลของสารที่ตองการสกัดออกจากเมตริกซไปสูตัวทําละลาย
2) ชวยผลักดันใหตัวทําละลายเขาสูรูพรุนของเมตริกซของพืชสมุนไพรไดดีขึ้น
3) ชวยใหตัวทําละลายสัมผัสกับสารที่ตองการสกัดไดดีขึ้น
4) ทําใหตัวทําละลายยังคงอยูในสถานะของเหลว
5) ทําใหเมตริกซของตัวอยางแตกออก
7. ขอใดไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดคาเฟอีนจากกาแฟได
1) การลดขนาดอนุภาคของเมล็ดกาแฟ
2) การปรับอุณหภูมิในการสกัดใหเหมาะสม
3) การปรับความดันในการสกัดใหเหมาะสม
4) การเลือกใชตัวทําละลายที่เหมาะสม
5) การเติม neutral glass
8. ขอใดผิดเกี่ยวกับเทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสาน
1) ใชในการสกัดแยกสารและศึกษาโครงสรางทางเคมี
2) เปนการเชื่อมตอกันระหวางเครื่องมือทางโครมาโทกราฟฟกับ
เครื่องมือทางสเปกโตรสโกป
3) มีรายงานวาใชแยกสารประกอบฟนอลได
4) รายงานวาใชแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนได
5) ไมสามารถนําเทคนิค PLE มาใชรวมกับเทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสานได
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9. ขอใดผิดเกี่ยวกับการสกัด charantin จากมะระขี้นก
1) ควรใชอีเธอรเปนตัวทําละลายและสกัดดวยเทคนิค PHWE
2) ควรใชเอธานอลเปนตัวทําละลายและสกัดดวยเทคนิค PLE
3) ควรใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทําละลายแทนการใชคลอโรฟอรม
4) สวนของ aglycone ละลายไดดีในตัวทําละลายที่มีขั้วต่ํา เชน คลอโรฟอรม
5) สวนของ glucosides ละลายไดในตัวทําละลายที่มีขั้ว เชน เอธานอล
10. ควรเลือกใชตัวทําละลายชนิดใดในการสกัดไขมันที่มีขั้วต่ําออกจากพืชสมุนไพร กอนทําการ
สกัดสารสําคัญที่มีขั้วสูงดวยเทคนิค PLE
1) เฮกเซน
2) เอทานอล
3) เมธานอล
4) น้ํา
5) น้ําผสมเมทานอล
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