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บทคัดยอ  

การสกัดดวยของไหลความดันสูง (pressurized liquid extraction, PLE) เปนเทคนิค
การสกัดที่ใชความดันและอุณหภูมิสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัด เทคนิคนี้สามารถลด
ปริมาณตัวทําละลายอินทรียซึ่งเปนพิษตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีความสะดวก รวดเร็ว 
สามารถนํามาประยุกตใชเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร เพ่ือใชเตรียมเปนโภชนเภสัชภัณฑ 
(nutraceuticals) และใชเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ
สารสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการสกัดดวยเทคนิค PLE ไดแก อุณหภูมิ ความดัน 
ตัวทําละลาย และความชื้นของพืชสมุนไพร เปนตน ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดตอไป 
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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 จึงสงผลใหคาใชจายในการสกัดสูงข้ึนและกอใหเกิดปญหาในการกําจัดตัวทําละลาย
อินทรียเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้การใชตัวทําละลายอินทรียในปริมาณมากยังเปนการทําลาย
สิ่งแวดลอมและเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยอีกดวย การสกัดแบบด้ังเดิมจะไดสารสกัด
หยาบ (crude extract) ที่มีองคประกอบทางเคมีที่ซับซอนมากจึงตองเพ่ิมข้ันตอนการเตรียมสาร
สกัดหยาบใหสะอาดข้ึน (clean-up) กอนทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีตอไป ย่ิงไปกวา
นั้นการสกัดสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compound) ดวยวิธีการสกัดแบบ
ด้ังเดิม เชน การสกัดแบบซอกหเลต ที่ใชความรอนเปนระยะเวลานานจะมีผลทําลายสารที่ไมทน
ความรอน (thermolabile substances) สงผลใหสารที่ไมทนความรอนในสารสกัดหยาบมีความ
เขมขนลดลง2 ตัวอยางเชน การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบขมิ้นชัน (Curcuma domestica) 
ดวยการสกัดแบบซอกหเลตจะทําใหสารสําคัญหลายชนิดสลายตัวไประหวางทําการสกัด ฺ3 จากที่
กลาวมาจะเห็นถึงขอเสียหลายประการของการสกัดแบบด้ังเดิม ประการหนึ่งที่ควรพิจารณา คือ 
การสกัดแบบด้ังเดิมใชตัวทําละลายที่เปนพิษในปริมาณมาก จะกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
อยางไรก็ตามในปจจุบันไดมีเทคโนโลยีสีเขียว (green technology) เกิดข้ึนเพ่ือลดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสีเขียวหรือเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม เปนเทคโนโลยีที่ชวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังชวยลดผลเสียตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของ
มนุษย โดยเฉพาะการลดการใชหรือการทําใหเกิดสารอันตราย หนึ่งในเทคนิคการสกัดที่จัดเปน
เทคโนโลยีสีเขียวที่ชวยลดปริมาณการใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนอันตรายได คือ การสกัดดวย
ของไหลความดันสูง (pressurized liquid extraction, PLE) โดยเฉพาะการสกัดที่ใชน้ําเปนตัว
ทําละลาย1 ในปจจุบันนิยมนําเทคนิค PLE มาใชเปนข้ันตอนหนึ่งในการผลิตโภชนเภสัชภัณฑ 
(nutraceuticals) ซึ่งโภชนเภสัชภัณฑ จัดเปนสารหรือองคประกอบทางเคมีที่ไดจากพืชสมุนไพร
ที่ผานการสกัดหรือการแยกเปนสารบริสุทธิ์ แลวนํามาพัฒนาเปนรูปแบบตางๆ เชน เม็ดหรือ
แคปซูล มีวัตถุประสงคเพ่ือใชปองกันโรคตางๆ และเสริมสรางสุขภาพ ในบทความนี้จะกลาวถึง
หลักการของการสกัดสารสําคัญจากพืชสมุนไพรดวยเทคนิค PLE การปรับสภาวะการสกัดให
เหมาะสม พารามิเตอรที่เก่ียวของกับการสกัด การใชตัวทําละลายผสมที่แตกตางกัน และการใช
สารชวยสกัด 
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การสกัดดวยของไหลความดันสูง (Pressurized liquid extraction, PLE) 
 PLE เปนเทคนิคการสกัดที่ใชตัวทําละลายเปนเฟสของเหลวโดยสกัดที่อุณหภูมิและ
ความดันสูง1,4 การสกัดที่อุณหภูมิสูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลายที่ความดันบรรยากาศจะมีผล
เพ่ิมทั้งการละลายของสารที่ตองการสกัดและคุณสมบัติการถายเทมวล (mass transfer 
property) ในป ค.ศ. 1995 บริษัท Dionex ไดแนะนําเทคโนโลยีการสกัดดวย accelerated 
solvent extraction technology (ASE®) ซึ่งในปจจุบันเทคโนโลยีนี้ไดครอบคลุมถึง pressurized 
liquid extraction (PLE), pressurized solvent extraction, accelerated solvent extraction 
และ enhanced solvent extraction ในกรณีของการใชน้ําเปนตัวทําละลายในการสกัดจะ
หมายถึงเทคนิค pressurized hot water extraction (PHWE) ในที่นี้จะกลาวเนนถึงการสกัด
ดวยเทคนิค PLE โดยครอบคลุมถึงเครื่องมือ ตัวทําละลาย พารามิเตอรของการสกัด และการ
ประยุกตใชเทคนิค PLE ในการสกัดพืชสมุนไพรชนิดตางๆ1,4   
 
เครื่องมือ (Equipment) 
 เครื่องมือที่ใชในเทคนิค 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 นอกจากนี้ประสิทธิภาพของการสกัดยังข้ึนอยู
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 เซลลที่ใชในการสกัดและทอนําสงตัวทําละลายจะถูกเปาดวยแกสเฉ่ือย
เพ่ือกําจัดตัวทําละลายที่ตกคางอยูในเซลลและทอออกไป โดยทั่วไปเซลลที่ใชในการสกัดจะทํา
ดวยสเตนเลสมีขนาดบรรจุประมาณ 316 ลิตร จึงเปนขอจํากัดที่ไมสามารถใชสกัดสารในสภาวะ
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ที่เปนกรดหรือดางสูงมากได ในปจจุบันไดมีการพัฒนาเซลลที่ใชในการสกัดที่ทําข้ึนจาก 
dionium ซึ่งสามารถทนตอกรดหรือดางที่มีความแรงสูงได และยังใชเปนเซลลสําหรับปฏิกิริยา 
saponification ในกรณีของการสกัดไขมันไดอีกดวย สําหรับการสกัดแบบ static mode นั้น 
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการสกัด คือ อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใชในการสกัด ประสิทธิภาพของการ
สกัดจะข้ึนอยูกับการละลายและความสามารถในการกระจายตัวของสารที่ตองการสกัดในตัวทํา
ละลาย อยางไรก็ตามประสิทธิภาพของการสกัดจะถูกจํากัดดวยปริมาตรของตัวทําละลาย แต
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดไดดวยการเพ่ิมจํานวนรอบของการสกัดใหมากข้ึน1 ปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพในการสกัดดวยเทคนิค PLE ไดแก ตัวทําละลาย ความดัน อุณหภูมิ ขนาด
อนุภาค และความชื้นของพืชสมุนไพร เปนตน กระบวนการสกัดดวยเทคนิค PLE มี 2 ข้ันตอน 
คือ (1) การละลาย (solubility) และ (2) การแพร อุณหภูมิของตัวทําละลายและขนาดอนุภาค
ของเมตริกซจะมีผลมากตอประสิทธิภาพการสกัด การเพ่ิมอุณหภูมิและ/หรือการลดขนาด
อนุภาคของเมตริกซจะทําใหการสกัดเร็วข้ึนและมีประสิทธิภาพดีข้ึน ในกรณีการสกัดโดยการ
ควบคุมการละลายพบวาประสิทธิภาพของการสกัดจะข้ึนอยูกับการกระจายตัวของสารที่ตองการ
สกัดระหวางเมตริกซกับตัวทําละลายที่ใชในการสกัด ทั้งนี้ถาสารที่ตองการสกัดกับเมตริกซจับ
กันดวยแรงออนๆ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดไดโดยการแทนที่ตัวทําละลายเกาดวย
ตัวทําลายใหม เทคนิค PLE สามารถนํามาใชสกัดสารไดหลายชนิดทั้งสารประกอบที่มีข้ัว (polar 
compound) และสารประกอบที่ไมมีข้ัว (nonpolar compound)1  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพการสกัดดวยเทคนิค PLE 
 
ตัวทําละลาย (Solvents) 
 หลักการใชตัวทําละลายสําหรับการสกัด คือ like dissolves like ซึ่งหมายถึง ตัวถูก
ละลายที่มีข้ัวจะละลายในตัวทําละลายที่มีข้ัว ในขณะที่ตัวถูกละลายที่ไมมีข้ัวจะละลายในตัวทํา
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ละลายทีไ่มมีข้ัว5 จึงชี้ใหเห็นวาสารที่ตองการสกัดจะตองมีสภาพข้ัวใกลเคียงกับสภาพข้ัวของตัว
ทําละลาย และตัวทําละลายที่ใชจะตองละลายสารอ่ืนที่ไมตองการออกมาไดนอยมากหรือไม
ละลายออกมาเลย ในระหวางการสกัดสารที่มีความเขมขนนอย ความเขมขนของสารที่ตองการ
สกัดจะไมมีผลตออัตราเร็วของการสกัด (rate of extraction) แตจะมีผลตออัตราการถายเทมวล 
(rate of mass transfer) ดังนั้นการเลือกใชตัวทําละลายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการละลาย
และการปลดปลอยสารที่ตองการสกัดจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยทั่วไปการละลายของสารในตัวทํา
ละลายจะข้ึนอยูกับ Hansen solubility parameter ซึ่งเปนพารามิเตอรที่เก่ียวของกับแรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุล (intermolecular force) แรงแผกระจาย (dispersion force) และพันธะ
ไฮโดรเจน (hydrogen bond) ที่มีความสัมพันธกับหลักการละลายของสารตามกฎ like 
dissolves like ซึ่งสารที่ถูกละลายจะมีความเปนข้ัวใกลเคียงกับความเปนข้ัวของตัวทําละลาย 
อยางไรก็ตามเนื่องจากมีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการละลายในระหวางกระบวนการสกัด 
จึงควรพิจารณาถึงความสามารถในการละลายของสารในตัวทําละลายรวมไปกับการพิจารณาถึง
คาใชจายและความปลอดภัยในการเลือกใชตัวทําละลาย จากแนวความคิดของเทคโนโลยีสีเขียว
ไดสะทอนใหเห็นถึงการใชตัวทําละลายที่จะสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้จึงไดมีการนําตัว
ทําละลายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green solvents) มาใชในกระบวนการสกัดมากข้ึน 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 ย่ิงไป
กวานั้นเมื่อนําตัวทําละลายมาผสมกัน เชน เมธานอลผสมกับน้ํา หรือเอธานอลผสมกับน้ํา จะมี
ความปลอดภัยสูงกวาการใชเมธานอลหรือเอธานอลที่ไมผสมน้ํา และโพรพานอล (propanol) 
ผสมกับน้ํา การสกัดสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรมักนิยมสกัดดวยเทคนิค 
PLE โดยใชตัวทําละลายอินทรีย ตัวอยาง เชน การสกัดสารในกลุม capsaicinoids จากพริก 
(peppers) ดวยตัวทําละลายผสมระหวางเมธานอลกับน้ํา การสกัดสารในกลุม tocopherols และ 
tocotrienols จากซีเรียล (cereals) ดวยเมธานอล การสกัดสารประกอบฟนอล (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 การเพ่ิมอุณหภูมิใหกับน้ําในระหวางการสกัดจะสงผลให dielectric constant ของ
น้ํามีคาลดลง และทําใหความเปนข้ัว (polarity) ของน้ําลดลงดวย จึงสงผลใหสามารถใชน้ํารอน
สกัดสารที่มีข้ัวคอนขางต่ําได นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงข้ึนจะลดความหนืด (viscosity) และแรงตึง
ผิว (surface tension) ของน้ํา สงผลใหการแพรของน้ําเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงสามารถใช
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น้ํารอนในการสกัดสารที่มีข้ัวคอนขางต่ําได1 PHWE เปนเทคนิคการสกัดดวยน้ํารอนโดยใช
ความดันสูงและอุณหภูมิในการสกัดมีคาระหวาง 100 ถึง 374 องศาเซลเซียส ในชวงอุณหภูมินี้
น้ํามีจะประสิทธิภาพในการสกัดสารไดดีและไมทําใหสารสลายตัวเนื่องจากความรอนของน้ํา 
อยางไรก็ตามสารประกอบที่ไมทนตอความรอนโดยเฉพาะสารตานออกซิเดชัน (antioxidants) 
มักสลายตัวไดงายเมื่อสกัดดวยเทคนิค PHWE เชน การสกัดแอนโธไซยานินส (anthocyanins) 
จากหอมแดง (red onion) และการสกัดสารตานออกซิเดชันจากเปลือกไมเบิรซ (birch bark) 
เปนตน การใชตัวทําละลายผสมจะชวยเพ่ิมปริมาณของสารสกัดโดยมีผลเพ่ิมการละลายและการ
ทําปฏิกิริยาระหวางสารที่ตองการสกัดกับตัวทําละลาย ตัวอยางเชน การสกัดดวยตัวทําละลาย 2 
ชนิด (dual mixture) โดยที่ตัวทําละลายชนิดหนึ่งสามารถเพ่ิมการละลายของสารที่ตองการสกัด 
และตัวทําละลายอีกชนิดหนึ่งสามารถเพ่ิมการปลดปลอยสารที่ตองการสกัด1 ในกรณีของเทคนิค 
PHWE น้ําจะทําใหเมตริกซแตกออกจากกัน และเกิดพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) 
ระหวางสารที่ตองการสกัดกับน้ํา การใชตัวทําละลายผสมระหวางตัวทําละลายอินทรียกับน้ํา 
สามารถเพ่ิมเปอรเซ็นตการคืนกลับ (% recovery) ของสารในกลุมคาเทชิน (catechins) ที่สกัด
จากใบชาและเมล็ดองุนได รวมทั้งเพ่ิมเปอรเซ็นตการคืนกลับของสารประกอบฟนอลจากการ
สกัดองุนดวยเทคนิค PLE นอกจากนี้ยังมีรายงานวาการสกัดสารที่ไมทนตอความรอนและสารที่
มีข้ัวต่ําจากพืชสมุนไพรดวยเทคนิค PHWE ที่อุณหภูมิต่ํา จะมีประสิทธิภาพในการสกัดดีข้ึนเมื่อ
เติมสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ในระหวางกระบวนการสกัด1,3 
 
พารามิเตอรของการสกัด (Extraction parameters) 

1. อุณหภูมิ (Temperature) 
 อุณหภูมิในระหวางการสกัดมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพและความจําเพาะเจาะจง 
(selectivity) ของการสกัดดวยเทคนิค PLE อุณหภูมิสูงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดและชวย
ขัดขวางการจับกันระหวางสารที่ตองการสกัดกับเมตริกซของตัวอยาง ซึ่งเปนการจับกันดวยแรง
หรือพันธะออนๆ เชน แรงแวนเดอรวาลส (van der Waals force) แรงดึงดูดระหวางข้ัว 
(dipole–dipole interaction) และพันธะไฮโดรเจน1 พลังงานความรอน (thermal energy) จะ
ทําลายการจับกันระหวางโมเลกุลชนิดเดียวกัน (cohesive interactions) และการจับกันระหวาง
โมเลกุลที่ตางกัน (adhesive interactions) ในกรณีหลังนี้จะหมายถึงการจับกันระหวางสารที่
ตองการสกัดกับเมตริกซของตัวอยาง ซึ่งการทําลายการจับกันในลักษณะเชนนี้เกิดข้ึนจากการ
ลดลงของพลังงานกระตุน (activation energy) ซึ่งจําเปนตอกระบวนการปลดปลอย 
(desorption process) สารออกจากเมตริกซ ย่ิงไปกวานั้นอุณหภูมิที่สูงข้ึนยังชวยลดแรงตึงผิว
ของตัวทําละลาย ตัวถูกละลาย (solute) และเมตริกซไดอีกดวย จึงชวยเพ่ิมการทําใหเปยกดวย
ตัวทําละลาย (solvent wetting) ที่มีตอเมตริกซของตัวอยาง การลดลงของแรงตึงผิวของตัวทํา
ละลายจะทําใหสารที่ตองการสกัดละลายไดงายในตัวทําละลาย การเพ่ิมอุณหภูมิจะมีผลลดความ
หนืดของตัวทําละลายที่เปนของเหลว จึงชวยเพ่ิมการซึมผาน (penetration) ของตัวทําละลาย
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เขาสูอนุภาคของเมตริกซ สงผลใหการสกัดมีประสิทธิภาพดีข้ึน ขอดีอีกอยางหนึ่งของการสกัด
ดวยตัวทําละลายทีม่ีอุณหภูมิสูง คือ การเพ่ิมข้ึนของอัตราการแพร (diffusion rate) ซึ่งจะมีผล
เพ่ิมการถายเทมวลของสารที่ตองการสกัดไปสูตัวทําละลาย ทําใหอัตราเร็วในการสกัดเพ่ิมข้ึน 
ในทางตรงกันขามเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนสารอ่ืนๆ ที่ไมตองการก็จะถูกสกัดออกมาดวย สงผลให
ความจําเพาะเจาะจงในการสกัดลดลง นอกจากนี้อุณหภูมิที่สูงอาจมีผลทําลายสารประกอบที่ไม
ทนความรอน โดยทําใหสารเกิดการแตกตัวหรือถูกทําลายดวยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส 
(hydrolysis) หลักสําคัญประการหนึ่งของการสกัดดวยเทคนิค PLE คือการเพ่ิมการแพรของสาร
ที่ตองการสกัดในตัวทําละลายที่เปนของเหลว โดยใชตัวทําละลายในปริมาณต่ํา ซึ่งการเพ่ิม
อุณหภูมิในการสกัดจะชวยเพ่ิมอัตราการแพรของสารในระหวางการสกัดได1,3 

2. ความดัน (Pressure) 
 การเพ่ิมความดันในกระบวนการสกัดจะสงผลดีตอการสกัดเมื่ออุณหภูมิในระหวางการ
สกัดมีคาสูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลาย เพราะความดันจะทําใหตัวทําละลายยังคงอยูใน
สถานะของเหลว การเพ่ิมความดันที่อุณหภูมิสูงและการลดแรงตึงผิวของตัวทําละลายจะชวย
ผลักดันใหตัวทําละลายเขาสูรูพรุนของเมตริกซของตัวอยางไดมากข้ึน จึงทําใหตัวทําละลาย
สัมผัสกับสารที่ตองการสกัดไดดีข้ึน สงผลใหประสิทธิภาพของการสกัดดีข้ึน1,3 การเพ่ิมความดัน
ในระหวางกระบวนการสกัดจะทําใหเมตริกซของตัวอยางแตกออก ซึ่งจะมีผลเพ่ิมการถายเท
มวลของสารที่ตองการสกัดออกจากเมตริกซไปสูตัวทําละลาย การควบคุมความดันในระหวาง
กระบวนการสกัดมีความสัมพันธกับฟองอากาศ (air bubble) ที่อยูในเมตริกซของตัวอยาง ซึ่ง
ฟองอากาศจะมีผลขัดขวางการสัมผัสระหวางสารที่ตองการสกัดกับตัวทําละลาย การสัมผัสกันนี้
จะชวยเพ่ิมการละลายของสารและเพ่ิมอัตราการปลดปลอยสารออกจากเมตตริกซของตัวอยาง 
อยางไรก็ตามในการสกัดน้ํามันหอมระเหย (essential oil) จากพืชสมุนไพรบางชนิดพบวาความ
ดันมีผลนอยมากตอเปอรเซ็นตการคืนกลับของการสกัด1 

3. สารเพิ่มประสิทธิภาพ (Additives) 
 การเติมสารเพ่ิมประสิทธิภาพลงไปในกระบวนการสกัดดวยเทคนิค PLE จะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสกัดได1 ตัวอยางเชน การสกัดชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra) และหมา
หวง (Ephedra sinica) ดวยเทคนิค PLE โดยใชน้ําผสมสารลดแรงตึงผิว sodium dodecyl 
sulfate และ Triton X-100 มีประสิทธิภาพในการสกัดดีเทากับหรือดีกวาการสกัดดวยเมธานอล
รวมกับการใชคลื่นเสียงความถี่สูง การสกัดที่ทําใหเกิดไมเซลลโดยใชน้ําผสมสารลดแรงตึงผิว
สามารถลดการสลายตัวของสารสําคัญไดดีกวาการสกัดดวยน้ําเพียงอยางเดียว นอกจากนี้การ
เติมสารเพ่ิมประสิทธิภาพชนิดอ่ืนๆ เชน สารตานออกซิเดชัน โดยเฉพาะกรดแอสคอรบิก 
(ascorbic acid) หรือบิวทิเลเตตไฮดรอกซีโทลูอีน (butylated hydroxytoluene, BHT) จะชวยลด
การสลายตัวของสารที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันได ในบางครั้งการสกัดจะเติมแกส
คารบอนไดออกไซดลงไปเพ่ือทําใหน้ํามีความเปนกรดเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการสกัดสารบางชนิดได1 
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เทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสาน (Hyphenated and combined techniques) 

เทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสานเปนเทคนิคที่พัฒนาข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สกัดและสามารถพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารได นอกจากนี้ยังชวยลดข้ันตอนของการสกัด
และการวิเคราะหสารไดดวย เครื่องมือที่นํามาตอคูกันจะเปนเครื่องมือทางโครมาโทกราฟฟ
สําหรับแยกสารและเครื่องมือทางสเปกโตรสโกปสําหรับพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารที่แยก
ได  มี รายงานวาเทคนิคคูตอสามารถใชแยกสารประกอบฟนอลิค 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 กับคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถสกัด isoflavone จากถั่วเหลืองได และ
พบวามีเปอรเซ็นตการคืนกลับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือการ
สกัดแบบซอกหเลต1  
 
การประยุกตใชเทคนิค PLE  
 โภชนเภสัชภัณฑ หมายถึงสารตางๆ ที่เปนอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่มี
ประโยชนตอสุขภาพรางกาย ใชปองกันหรือรักษาโรคได โภชนเภสัชภัณฑจัดเปนเภสัชภัณฑ 
(pharmaceutics) ที่มีผลตอการทํางานหรือเมตาบอลิซึมของรางกาย ย่ิงไปกวานั้นโภชนเภสัช
ภัณฑยังชวยเสริมสรางสุขภาพรางกายอีกดวย โภชนเภสัชภัณฑอาจหมายรวมถึงใยอาหาร 
(dietary fibers) สารประกอบฟนอลิค (phenolic compounds) สารตานออกซิเดชัน 
(antioxidants) กรดไขมันไมอ่ิมตัวหลายตําแหนง (polyunsaturated fatty acids) กรดอะมิโน 
(amino acids) โปรตีน (proteins) และแรธาต ุ(minerals) ในปจจุบันนิยมใชเทคนิค PLE ในการ
สกัดสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดเพ่ือเตรียมเปนโภชนเภสัชภัณฑ เนื่องจาก
เทคนิค PLE ทําไดงาย ใชเวลานอย ใชตัวทําละลายในปริมาณต่ํา สามารถปรับสภาวะของการ
สกัดใหเหมาะสมกับสารที่ไวตอการถูกทําลายดวยออกซิเจนและแสง นอกจากนี้ยังเตรียม
เมตริกซของตัวอยางกอนทําการสกัดไดงายโดยเฉพาะตัวอยางที่ไมมีไขมัน ซึ่งการเตรียม
ตัวอยางทําไดโดยการลดขนาดตัวอยางหรือทําใหตัวอยางเปนเนื้อเดียวกันดวยกระบวนการโฮ
โมจีไนเซชัน (homogenization) หรือรวมกับการทําแหง (drying)1 ในปจจุบันมีการประยุกตใช
เทคนิค PLE ในการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงการประยุกตใชเทคนิค 
PLE ในการเตรียมสารสกัดตางๆ จากพืชสมุนไพร 

1. สารประกอบฟนอลิค (Phenolic compounds) 
 สารประกอบฟนอลคิจัดเปนเมตาบอไลตทุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่พบไดใน
ผัก ผลไม ธัญพืช ถั่วเมล็ดแหง และถั่วเปลือกแข็งตางๆ อาหารที่อุดมดวยสารประกอบฟนอลิค
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จะชวยเสริมสรางสุขภาพรางกาย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart 
disease) มะเร็ง (cancer) ความดันเลือดสูง (hypertension) เบาหวาน (diabetes) และ
กระบวนการอักเสบ (inflammatory processes) เปนตน1 การสกัดสารประกอบฟนอลิคดวย
เทคนิค PLE ใหปริมาณสารสกัดมากกวาการสกัดดวยเทคนิคด้ังเดิม นอกจากนี้ยังประหยัดทั้ง
เวลาและตัวทําละลายอีกดวย ตัวอยางการสกัดสารประกอบฟนอล เชน การสกัดคาเทชินและอิ
พิคาเทชิน (epicatechin) ดวยเทคนิค PLE โดยใชน้ํา เมทานอล และเอธิลอะซีเตด (ethyl 
acetate) เปนตัวทําละลาย สกัดที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส ใชเวลานาน 10 นาที ให
เปอรเซ็นตการคืนกลับสูงกวาการสกัดดวยการคน (magnetic stirring) และการสกัดดวยคลื่น
เสียงความถี่สูง นอกจากนี้ยังใชระยะเวลาในการสกัดสั้นกวาอีกดวย การสกัดที่อุณหภูมิสูง
สามารถลดแรงยึดเหนี่ยวระหวางสารสําคัญกับเมตริกซได สงผลใหประสิทธิภาพในการสกัดดี
ข้ึน อยางไรก็ตามอุณหภูมิที่สูงมากอาจทําใหสารสําคัญสลายตัว7 การสกัดสารประกอบฟนอล
จากผลแอปเปล โดยใชเทคนิค PLE รวมกับแกสคารบอนไดออกไซดสามารถเพ่ิมการละลาย
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
สารในกลุม isoflavones ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบไดในถั่วเหลืองมักอยูในรูปของ free 
aglycones หรือการจับคู (conjugate) อยูกับน้ําตาลและ/หรือกรด จะถูกสกัดออกมาไดดีดวย
เทคนิค PLE โดยใชตัวทําละลายผสมระหวางไดเมธิลซัลฟอกไซด:เอธานอล:น้ํา (5:70:25 โดย
ปริมาตร) และมีเปอรเซ็นตการคืนกลับของไอโซเฟลโวน (isoflavones) สูงกวาเปอรเซ็นตการ
คืนกลับของไอโซเฟลโวนที่ไดจากการสกัดดวยเทคนิคอ่ืนๆ เชน การเขยา (shaking) เครื่อง
กวนสารแบบวอรเทกซ (vortexing) คลื่นเสียงความถี่สูง การกวนสารละลาย และการสกัดแบบ
ซอกหเลต1  

การสกัดสารในกลุม gingerol-related compounds ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากขิง 
(Zingiber officinale) ดวยเทคนิค PLE โดยใชไบโอเอธานอล (bioethanol) เขมขน 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 หยิมเยียงขักหรืออิมเอ่ียขัก (Herba Epimedii) เปนยาสมุนไพรจีนที่
ประกอบดวยสวนเหนือดินของพืชสมุนไพร 5 ชนิด คือ Epimedium brevicornu, Epimedium 
sagittatum, Epimedium pubescens, Epimedium wushanense หรือ Epimedium koreanum 
ยาสมุนไพรจีนที่ประกอบดวยพืชสมุนไพรเหลานี้ มีสารสําคัญเปนฟลาโวนอยด เชน 
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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 
สกัดที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ใชระยะเวลาในการสกัดนาน 10 นาที ความดัน 1500 
ปอนดตอตารางนิ้ว9 
 ลิกแนนจัดเปนสารประกอบฟนอลิคชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย จึงมี
ศักยภาพในการนํามาพัฒนาเปนโภชนเภสัชภัณฑ พืชที่เปนแหลงสําคัญของลิกแนน ไดแก 
เมล็ดลินิน (flax seed) เมล็ดงา (sesame seed) ขาวไรย (rye) ขาวสาลี (wheat) และขาว
บารเลย (barley) เปนตน เทคนิคที่ใชในการแยกลิกแนน ไดแก โครมาโทกราฟฟ 
(chromatography) อิเล็กโตรไมเกรชัน (electromigration) และวิธีการคูตอ (hyphenated 
method) เปนตน มีรายงานวาการสกัดลิกแนนและสารประกอบฟนอลจากเมล็ดลินินดวยเทคนิค 
PLE โดยใชน้ํารอน และปรับสภาวะของการสกัดใหมีพีเอชเปนดางจะไดสารสกัดในปริมาณสูง1 
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
การสกัดดีกวาการสกัดแบบไหลยอนกลับและการสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 ที่ตองใช
ระยะเวลาในการสกัดนานถึง 3 ชั่วโมง อีกทั้งเทคนิค PLE ยังชวยลดปริมาณการใชตัวทําละลาย 
ประหยัดเวลา และทําไดงาย การเพ่ิมอุณหภูมิในการสกัดจะชวยเรงกลไกการสกัด (extraction 
kinetics) และลดความหนืดของตัวทําละลาย จึงสงผลใหตัวทําละลายสามารถซึมผาน 
(penetration) เมตริกซของพืชไดดี และทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางตัวทําละลายกับเมตริกซ
ลดลงอีกดวย การเพ่ิมความดันจะทําใหตัวทําละลายอยูในสถานะของเหลวและสามารถแทรกเขา
สูรูพรุนของเมตริกซไดดี สงผลใหการสกัดมีประสิทธิภาพดีข้ึน10  

2. แคโรทีนอยด (Carotenoids) 
แคโรทีนอยดเปนสารสีที่ละลายในไขมัน (fat-soluble pigment) พบไดตามธรรมชาติ

โดยเฉพาะในผักและผลไม สามารถแบงแคโรทีนอยดออกเปน 2 กลุม คือ xanthophylls และ 
carotenes การรับประทานอาหารที่อุดมดวยแคโรทีนอยดสามารถลดความเสี่ยงในการเกิด
โรคเบาหวาน มะเร็ง โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอดเลือด การสกัดแคโรทีนอยดดวยวิธี
ด้ังเดิมมักใชตัวทําละลายอินทรีย 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. นํ้ามันและไขมัน (Oils and lipids) 
ไดมีการใชเทคนิค PLE ในการสกัดไขมันที่มีข้ัว (polar lipids) และไขมันที่ไมมีข้ัว 

(nonpolar lipids) จากขาวโพดและขาวโอต ในการสกัดขาวโพดดวยเอทานอลที่รอน และไดคลอ
โรมีเธนที่รอน พบวาปริมาณ phytosterols ทั้งหมดมีคาเทากับ 0.6 และ 2.1 เปอรเซ็นต โดย
น้ําหนัก ตามลําดับ ซึ่งการเพ่ิมความรอนจะสามารถเพ่ิมการละลายของสารได 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 ในสารสกัดซึ่งเปนไขมันที่มีข้ัวมีคาเทากับ 1.6 และ 4.3 เปอรเซ็นต 
โดยน้ําหนัก ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสามารถใชเทคนิค PLE ในการสกัดไขมันที่มีข้ัวจากใบของ
พืช Lochroma gesnerioides และสกัดน้ํามันเมล็ดองุนที่อุดมดวยวิตามินอี โดยใชเฮกเซนเปน
ตัวทําละลาย โดยมีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวาการสกัดแบบซอกหเลต ซึ่งเมื่อทําการ
วิเคราะหหาปริมาณของสารสําคัญในสารสกัดที่ไดจากเมล็ดองุน พบวาสารสกัดดวยเทคนิค 
PLE มีปริมาณวิตามินอีสูงกวาสารสกัดแบบซอกหเลต1 จากที่กลาวมาสรุปไดวาการสกัดดวย
เทคนิค PLE ที่มีการปรับสภาวะของการสกัดโดยการเลือกใชตัวทําละลายอินทรียที่เหมาะสม 
การควบคุมอุณหภูมิและความดันใหเหมาะสม จะชวยใหประสิทธิภาพในการสกัดดีข้ึน 

4. นํ้ามันหอมระเหย (Essential oils) 
น้ํามันหอมระเหยเปนสารประกอบที่มีกลิ่นหอมและระเหยได มักพบในพืชสมุนไพร 

นิยมนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหาร ยา และเครื่องสําอาง นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหยบาง
ชนิดยังมีฤทธิ์ตานจุลชีพ (antimicrobial activity) ฤทธิ์ตานเชื้อรา (antifungal activity) และฤทธิ์
ตานออกซิเดชัน (antioxidant activity)1 ในการสกัดน้ํามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
แหวหมู Cyperus rotundus พบวาการสกัดดวยเทคนิค PLE มีประสิทธิภาพในการสกัด α-
copaene, cyperene, -selinene, -cyperone และ -cyperone ไดดี1  

5. อัลคาลอยด (Alkaloids) 
การสกัดคาเฟอีน (caffeine) ซึ่งเปนสารในกลุมอัลคาลอยดจากใบชาเขียวหรือเมล็ด

กาแฟทําไดหลายวิธี ไดแก การสกัดดวยเทคนิค PLE วิธีชง (infusion) วิธีชงรวมกับคลื่นเสียง
ความถี่สูง (ultrasonic assisted infusion) การสกัดดวยตัวทําละลายรวมกับคลื่นไมโครเวฟ 
(microwave assisted solvent extraction, MASE) และการกระจายวัฎภาคของแข็งในเมตริกซ 
(matrix solid-phase dispersion, MSPD) ทั้งนี้การสกัดคาเฟอีนดวยเทคนิค PLE โดยใช
เครื่องมือ Dionex ASE200 และเติมแกวที่มีความเปนกลาง (neutral glass) ผสมลงไปกับ
ตัวอยางที่ตองการสกัด เพ่ือใหแกวที่เปนสารเฉ่ือยชวยลดปริมาตรของตัวทําละลายที่ใชในการ
สกัด ใชน้ําเปนตัวทําละลายในการสกัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ความดัน 60 บาร ใช
เวลาสกัดนาน 10 นาที พบวามีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวาการสกัดดวยวิธีแชรวมกับคลื่น
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เสียงความถี่สูง นอกจากนี้ยังพบวาการสกัดดวยเทคนิค PLE โดยการเพ่ิมความดันจะสามารถ
เพ่ิมการแพรของคาเฟอีนออกจากกาแฟ แตในทางตรงกันขามกลับมีผลขัดขวางการสกัด
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 
เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนสารสําคัญจะมีอัตราการแพรสูงข้ึน และเกิดการทําลายอันตรกิริยาระหวาง
สารสําคัญกับเมตริกซไดงาย โดยมีการทําลายพันธะไฮโดรเจน แรงดึงดูดระหวางข้ัว และแรง
แวนเดอรวาลส นอกจากนี้เทคนิค PLE ยังทําไดงาย รวดเร็ว และใชตัวทําละลายในปริมาณต่ํา12 
รากของตนแปะเซียงพวย (Dictamnus dasycarpus) ใชรักษาโรคและอาการตางๆ ไดแก 
ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน ขออักเสบรูมาตอยด โรคหิด และดีซาน เปนตน พืชชนิดนี้มี dictamnine 
เปนอัลคาลอยดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ตัวทําละลายที่เหมาะสําหรับการสกัดอัลคาลอยด ไดแก เม
ทานอล เอทานอล และอะซีโตไนไตรล ทั้งนี้ตัวทําละลายผสมระหวางเมทานอลกับน้ํามี
ประสิทธิภาพในการสกัดสูงที่สุด การสกัดอัลคาลอยดดวยเทคนิค PLE ที่อุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส ความดัน 1,500 ปอนด/ตารางนิ้ว ใหเปอรเซ็นตการคืนกลับสูงเกือบ 100 เปอรเซ็นต 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสกัดระหวางเทคนิค PLE กับเทคนิคอ่ืนๆ พบวาการสกัด
ดวยเทคนิค PLE มีประสิทธิภาพในการสกัดใกลเคียงกับการสกัดแบบซอกหเลต แตมี
ประสิทธิภาพดีกวาการสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูง นอกจากนี้เทคนิค PLE ยังชวย
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 การสกัดดวยคลื่นเสียงความถี่สูงและการสกัดแบบซอกหเลต ทั้งนี้การสกัดดวยเทคนิค 
PLE จะใชความดันและอุณหภูมิสูง แตใชระยะเวลาสั้น จึงชวยลดการสลายตัวของสําคัญใน
ระหวางกระบวนการสกัด นอกจากนี้ยังชวยละลายสารสําคัญออกมาไดดี เนื่องจากที่อุณหภูมิ
และความดันสูง ตัวทําละลายสามารถแทรกซึมเขาสูเมตริกซไดดี14 สารละลายที่มีน้ําเปนตัวทํา
ละลายและมีสารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (aqueous non-ionic surfactant solution) เปนตัว
ทําละลายอีกประเภทหนึ่งที่นํามาใชกับการสกัดพืชสมุนไพรดวยเทคนิค 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. สารประกอบอ่ืนๆ ที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ (Other bioactive compounds) 
 มะระข้ีนก (bitter melon) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Momordica charantia เปนพืชพ้ืนเมือง
ในแถบเอเชีย ประกอบดวยสารสําคัญหลายกลุม ไดแก ไทรเทอรปน (triterpenes) โปรตีน 
(proteins) และสเตียรอยด (steroids) ผลและเมล็ดของมะระข้ีนกมีฤทธิ์ตานไวรัสเอดส ตานจุล
ชีพ ตานอักเสบ และตานเนื้องอก เปนตน16 นอกจากนี้ยังพบวาผลดิบของมะระข้ีนกมีฤทธิ์ลด
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 สวนนี้สามารถละลายไดดีในตัวทําละลายไมมีข้ัวหรือมีข้ัวต่ํา เชน 
คลอโรฟอรม (chloroform) และไดคลอโรมีเธน (dichloromethane) เปนตน และสวนที่เรียกวา 
glucosides ที่สามารถละลายไดในตัวทําละลายที่มีข้ัว เชน เอทานอล และเมทานอล เปนตน ซึ่ง 
charantin จะละลายไดไมดีในตัวทําละลายที่มีข้ัวต่ํามาก เชน เฮกเซน (hexane) การสกัด 
charantin ดวยการสกัดแบบซอกหเลต ซึ่งเปนเทคนิคด้ังเดิมพบวามีขอเสีย คือ คลอโรฟอรมที่
ใชเปนตัวทําละลายในการสกัดมีความเปนพิษสูงและเปนสารกอมะเร็ง (carcinogenic agents) 
ทั้งนี้ตอมาไดมีการนําไดคลอโรมีเธนมาใชแทนคลอโรฟอรมเพ่ือลดความเปนพิษดังกลาว 
อยางไรก็ตามไดคลอโรมีเธนก็ยังคงเปนอันตรายตอสุขภาพรางกายอยูบาง และมีรายงานวาการ
สัมผัสกับไดคลอโรมีเธนเปนระยะเวลานานจะกอใหเกิดมะเร็งที่ปอด ตับ และตับออน ใน
สัตวทดลอง นอกจากนี้ไดคลอโรมีเธนยังทําใหสตรีมีครรภใหกําเนิดทารกพิการไดอีกดวย 
ถึงแมวา charantin จะละลายไดนอยในเอทานอลก็ตาม แตเอทานอลก็มีความปลอดภัยสูงกวา
ตัวทําละลายข้ัวต่ําดังกลาว เนื่องจาก charantin ละลายไดนอยในเอธานอล ดังนั้นการสกัด 
charantin ดวยเอทานอลจึงตองใชระยะเวลานานข้ึน เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสกัด
ดวยเทคนิค PLE โดยใชเอธานอล ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส อัตราเร็วในการไหล 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  
 สารตานออกซิเดชันจากธรรมชาติมักเปนสารประกอบฟนอลในกลุม flavonoids, 
tocopherols และ phenolic acids เปนตน สามารถสกัดสารตานออกซิเดชันจากพืชในแฟมิลี 
Lamiaceae เชน โรสแมรี (rosemary) ออริกาโน (oregano) และมาจอแรม (marjoram) ดวย
เทคนิค PLE สกัดที่อุณหภูมิ 129 องศาเซลเซียส โดยใชเมธานอลเขมขน 56 และ 57 
เปอรเซ็นต สําหรับการสกัดสารตานออกซิเดชันจากโรสแมรี และมาจอแรม ตามลําดับ ในขณะที่
ความเขมขนของเมธานอลในระดับต่ําๆ สามารถสกัดสารตานออกซิเดชันจากออริกาโนไดดี 
นอกจากนี้ยังพบวาการสกัดสารตานออกซิเดชันจากโรสแมรีดวยเทคนิค PLE โดยใชน้ําผสมกับ
เอธานอลเปนตัวทําละลายมีประสิทธิภาพดีกวาการสกัดดวยของเหลวย่ิงยวด (supercritical 
fluid extraction, SFE) ในกรณีการสกัดสารตานออกซิเดชันจากเปลือกองุน โดยการสกัดดวย
เทคนิค PLE รวมกับการศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารที่สกัดไดดวยเทคนิค electron 
paramagnetic resonance spectroscopy พบวามีประสิทธิภาพสูงในการสกัดสารในกลุมแอนโธ
ไซยานินสจากเปลือกผลองุน1 ทั้งนี้มีรายงานวาการใช sulphured water ซึ่งเปนสารละลายของ 
sodium thiosulfate ในน้ํา เปนตัวทําละลายในการสกัดเปลือกองุน จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สกัดสารในกลุมแอนโธไซยานินส คาดวาตัวทําละลายดังกลาวสามารถเพ่ิมการละลายและการ
ซึมผานผนังเซลลของพืช ปฏิกิริยาระหวางสารในกลุมแอนโธไซยานินสกับ sodium thiosulfate 
จะไดสารประกอบที่ละลายน้ําไดดี จึงสงผลใหประสิทธิภาพในการสกัดดีข้ึน6  
 
การใชเทคนิค PLE เตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ
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 
ดังกลาวจะคอนขางยุงยาก เสียเวลา และหลายๆ เทคนิคใชตัวทําละลายในปริมาณสูง จึง
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม18  
 มีรายงานวาการสกัด curcuminoids จากขมิ้นดวยเทคนิค PLE มีประสิทธิภาพสูงกวา
การสกัดดวยวิธีด้ังเดิมที่ระบุในเภสัชตํารับ dianthrons ซึ่งเปนสารสีแดงที่พบใน St. John’s 



      วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที ่7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                            wisdom.pharm.su.ac.th                                                                                   

15 
 

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
รายงานวาผลของตนมิลคทิสเทิล (Milk Thistle) เปนแหลงของ flavonolignan โดยเฉพาะ 
silybin ที่มีฤทธิ์ปกปองเซลลตับ สามารถใชเทคนิค PLE สกัดสารสําคัญดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อใชเมทานอลเปนตัวทําละลาย ทั้งนี้กอนการสกัดสารสําคัญจะตองสกัดไขมัน
ออกไปกอนดวยเฮกเซน มีรายงานวาการสกัดน้ํามันหอมระเหย thyme oil จาก Herba Thymi 
ดวยเทคนิค PLE โดยใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทําละลาย มีประสิทธิภาพในการสกัดดีกวาการ
กลั่นดวยไอน้ํา ซึ่งเปนเทคนิคการสกัดแบบด้ังเดิมที่ระบุไวในเภสัชตํารับของยุโรป (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 เปนการสกัดที่ใชอุณหภูมิและความดันสูงซึ่งทําไดงาย 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดสารจากพืชสมุนไพร อยางไรก็ตามเครื่องมือยังคงมี
ราคาคอนขางสูง เพราะอุปกรณควบคุมความดันที่ใชในเทคนิคนี้มีราคาแพง ในปจจุบันสามารถ
ใชเทคนิค PLE สกัดสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรหลายชนิดเพ่ือเตรียมเปน
โภชนเภสัชภัณฑ หรือใชในการเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพรสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณ
สารสําคัญตามที่ระบุในเภสัชตํารับไดอยางมีประสิทธิภาพ มีปจจัยหลายอยางที่ควรคํานึงถึงใน
การสกัดดวยเทคนิค PLE ไดแก สารที่ไวตอออกซิเจนและแสง สารไมทนความรอน ซึ่งสาร
เหลานี้อาจสลายตัวไดงายหากไมควบคุมสภาวะในการสกัดใหเหมาะสม กลุมสารที่นิยมแยก
ดวยเทคนิค PLE มักเปนสารที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่มีประโยชนตอสุขภาพและมีราคาสูงใน
ทองตลาด จึงนับวาคุมคากับราคาเครื่องมือที่คอนขางสูง อยางไรก็ตามการพิจารณาเลือกใช
เทคนิค PLE จะตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยางโดยเฉพาะคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ
สารสําคัญที่ตองการสกัด เครื่องมือ งบประมาณ และสิ่งแวดลอม เปนตน  
 



      วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที ่7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                            wisdom.pharm.su.ac.th                                                                                   

16 
 

เอกสารอางอิง 
1. Mustafa A, Turner C. Pressurized liquid extraction as a green approach in food and 

herbal plants extraction: A review. Analytica Chimica Acta 2011; 703(1): 8-18. 
2. Castro MDL, Priego-Capote F. Soxhlet extraction: Past and present panacea. 

Journal of Chromatography A 2010; 1217(16): 2383-9. 
3. Zaibunnisa AH, Norashikin S, Mamot S, et al. An experimental design approach for 

the extraction of volatile compounds from turmeric leaves (Curcuma domestica) 
using pressurised liquid extraction (PLE). LWT-Food Science and Technology 2009; 
42(1): 233-8. 

4. Ramos L. Critical overview of selected contemporary sample preparation 
techniques. Journal of Chromatography A 2012; 1221: 84-98. 

5. Bicking MKL. EXTRACTION | Analytical Extractions. Encyclopedia of Separation 
Science 2000: 1371-82. 

6. Wijngaard H, Hossain MB, Rai DK, et al. Techniques to extract bioactive 
compounds from food by-products of plant. Food Research International 2012; 
46(2): 505-13. 

7. Piñeiro Z, Palma M, Barroso CG. Determination of catechins by means of extraction 
with pressurized liquids. Journal of Chromatography A 2004; 1026(1-2):19-23. 

8. Hu J, Guo Z, Glasius M, et al. Pressurized liquid extraction of ginger (Zingiber 
officinale Roscoe) with bioethanol: An efficient and sustainable approach. Journal of 
Chromatography A 2011; 1218(34): 5765-73. 

9. Chen XJ, Guo BL, Li SP, et al. Simultaneous determination of 15 flavonoids in 
Epimedium using pressurized liquid extraction and high-performance liquid 
chromatography. Journal of Chromatography A 2007; 1163(1-2): 96-104. 

10. Lee HJ, Kim CY. Simultaneous determination of nine lignans using pressurized 
liquid extraction and HPLC-DAD in the fruits of Schisandra chinensis. Food 
Chemistry 2010; 120(4): 1224-8. 

11. Dawidowicz AL, Wianowska D. PLE in the analysis of plant compounds: Part I. The 
application of PLE for HPLC analysis of caffeine in green tea leaves. Journal of 
Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2005; 37(5): 1155-9. 

12. Ong E, Woo S, Yong Y. Pressurized liquid extraction of berberine and aristolochic 
acids in medicinal plants. Journal of Chromatography A 2000; 904(1): 57-64.  



      วารสาร ไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร) มศก. ปที ่7 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 
                                                                                                                            wisdom.pharm.su.ac.th                                                                                   

17 
 

13. Jiang Y, Li SP, Chang HT, et al. Pressurized liquid extraction followed by high-
performance liquid chromatography for determination of seven active compounds in 
Cortex Dictamni. Journal of Chromatography A 2006; 1108(2): 268-72. 

14. Péres VF, Saffi J, Melecchi MI, et al. Comparison of soxhlet, ultrasound-assisted 
and pressurized liquid extraction of terpenes, fatty acids and Vitamin E from Piper 
gaudichaudianum Kunth. Journal of Chromatography A 2006; 1105(1-2): 115-8. 

15. Choi MP, Chan KK, Leung HW, et al. Pressurized liquid extraction of active 
ingredients (ginsenosides) from medicinal plants using non-ionic surfactant 
solutions. Journal of Chromatography A 2003; 983(1-2): 153-62. 

16. Pitipanapong J, Chitprasert S, Goto M, et al. New approach for extraction of 
charantin from Momordica charantia with pressurized liquid extraction. Separation 
and Purification Technology 2007; 52(3): 416-22. 

17. Eng AT, Heng MY, Ong ES. Evaluation of surfactant assisted pressurized liquid 
extraction for the determination of glycyrrhizin and ephedrine in medicinal plants. 
Analytica Chimica Acta 2007; 583(2): 289-95. 

18. Benthin B, Danz H, Hamburger M. Pressurized liquid extraction of medicinal plants. 
Journal of Chromatography A 1999; 837(1-2): 211-9. 

 
คําถาม 
1. ขอใดไมใชขอดีของเทคนิค PLE  
 1) ประหยัดเวลา 
 2) สะดวก รวดเร็ว 
 3) เครื่องมือราคาถูก 
 4) ลดปริมาณการใชตัวทําละลายอินทรียที่เปนพิษ 
 5) มีประสิทธิภาพในการสกัดสูงหากปรับสภาวะการสกัดใหเหมาะสม 
2. ขอใดผิดเก่ียวกับการสกัดพืชสมุนไพรดวยเทคนิค PLE 

1) ความดันในการสกัดอยูในชวง 35-200 บาร 
 2) อุณหภูมิในการสกัดสูงไดเพียง 50 องศาเซลเซียส 
 3) ประสิทธิภาพของการสกัดข้ึนอยูกับลักษณะเมตริกซของพืชสมุนไพร 
 4) ประสิทธิภาพของการสกัดข้ึนอยูกับความชื้นในเมตริกซของพืชสมุนไพร 
 5) ประสิทธิภาพของการสกัดข้ึนอยูกับการละลายและการแพรของสารในพืชสมุนไพร 
3. ขอใดคือสารดูดความชื้นที่ใชในการสกัดดวยเทคนิค PLE 
 1) dionium 
 2) glass bead 
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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. ขอใดผิดเก่ียวกับเทคนิค PHWE 
 1) คือเทคนิค PLE ที่ใชน้ําเปนตัวทําละลาย 
 2) ที่อุณหภูมิสูงสามารถสกัดสารที่ไมมีข้ัวได 
 3) เหมาะสําหรับการสกัดสารที่มีข้ัวสูงหรือมีข้ัวปานกลาง 
 4) อุณหภูมิในการสกัดอยูระหวาง 100 ถึง 374 องศาเซลเซียส 
 5) อุณหภูมิในการสกัดที่สูงข้ึนจะสงผลให dielectric constant ของน้ํามีคาเพ่ิมข้ึน 
6. ขอใดผิดเก่ียวกับเทคนิค PLE เมื่อเพ่ิมความดันที่อุณหภูมิสูง 
 1) มีผลเพ่ิมการถายเทมวลของสารที่ตองการสกัดออกจากเมตริกซไปสูตัวทําละลาย 
 2) ชวยผลักดันใหตัวทําละลายเขาสูรูพรุนของเมตริกซของพืชสมุนไพรไดดีข้ึน 
 3) ชวยใหตัวทําละลายสัมผัสกับสารที่ตองการสกัดไดดีข้ึน 
 4) ทําใหตัวทําละลายยังคงอยูในสถานะของเหลว 
 5) ทําใหเมตริกซของตัวอยางแตกออก 
7. ขอใดไมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการสกัดคาเฟอีนจากกาแฟได 
 1) การลดขนาดอนุภาคของเมล็ดกาแฟ 

2) การปรับอุณหภูมิในการสกัดใหเหมาะสม 
 3) การปรับความดันในการสกัดใหเหมาะสม 
 4) การเลือกใชตัวทําละลายที่เหมาะสม 
 5) การเติม neutral glass 
8. ขอใดผิดเก่ียวกับเทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสาน 
 1) ใชในการสกัดแยกสารและศึกษาโครงสรางทางเคมี 
 2) เปนการเชื่อมตอกันระหวางเครื่องมือทางโครมาโทกราฟฟกับ 

    เครื่องมือทางสเปกโตรสโกป 
 3) มีรายงานวาใชแยกสารประกอบฟนอลได 
 4) รายงานวาใชแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนได 
 5) ไมสามารถนําเทคนิค PLE มาใชรวมกับเทคนิคคูตอและเทคนิคผสมผสานได 
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9. ขอใดผิดเก่ียวกับการสกัด charantin จากมะระข้ีนก 
 1) ควรใชอีเธอรเปนตัวทําละลายและสกัดดวยเทคนิค PHWE 
 2) ควรใชเอธานอลเปนตัวทําละลายและสกัดดวยเทคนิค PLE 
 3) ควรใชไดคลอโรมีเธนเปนตัวทําละลายแทนการใชคลอโรฟอรม 
 4) สวนของ aglycone ละลายไดดีในตัวทําละลายที่มีข้ัวต่ํา เชน คลอโรฟอรม 
 5) สวนของ glucosides ละลายไดในตัวทําละลายที่มีข้ัว เชน เอธานอล 
10. ควรเลือกใชตัวทําละลายชนิดใดในการสกัดไขมันที่มีข้ัวต่ําออกจากพืชสมุนไพร กอนทําการ
สกัดสารสําคัญที่มีข้ัวสูงดวยเทคนิค PLE 
 1) เฮกเซน 
 2) เอทานอล 
 3) เมธานอล 
 4) น้ํา 
 5) น้ําผสมเมทานอล 
 


