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ก–2 ขั้นตอนกระบวนการผลิตแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก 115 
ข-1 กราฟมาตรฐานกรดคลอโรจีนิกสาํหรับการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด     121 
ข-2 ตวัอยา่งกราฟระหวา่งค่า Log  ความเขม้ขน้ของสารสกดั   

 ท่ีใชก้บั  % of Remaining DPPH      123 
ข-3 กราฟมาตรฐานของสารไซนาริน 125 
ค-1 เคร่ืองทดสอบระยะเวลาการแตกกระจายตวั 127 


