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บทคัดยอ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ หาสารประกอบฟ โ นลิ ก ของสมุ น ไพรเอ็ ค ไคนาเซี ย
เพอรพูเรียที่ปลูกในประเทศไทย และตั้งตํารับยาเม็ดจากสารสกัดเอ็คไคนาเซียโดยอาศัยวิธีการทาง
สถิ ติ สารสกั ด สมุ น ไพรเอ็ ค ไคนาเซี ย ได เ ตรี ย มขึ้ น โดยการสกั ด ผงสมุ น ไพรด ว ยวิ ธี ก ารหมั ก
(maceration) ดวยเอทานอล-น้ํา 50:50 โดยปริมาตร และนํามาระเหยตัวทําละลายออก แลวทําให
เปนผงแหงดวยวิธีการทําแหงเยือกแข็ง (lyophilization) ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบ
ฟโนลิก ไดแก กรดคาฟทาริก (caftaric acid) และกรดซิโคริก (cichoric acid) ดวยระบบ
โครมาโทกราฟเหลวสมรรถนะสูงชนิดเฟสผันกลับ (reversed phase HPLC) ที่ไดพัฒนาขึ้น
พบวา ในน้ําหนักสารสกัดแหง 1 กรัมมีปริมาณกรดคาฟทาริก และกรดซิโคริก เทากับ 10.77 ± 0.03
และ 32.96 ± 0.12 มิลลิกรัม ตามลําดับ ผลการศึกษาความไมเขากันระหวางสารสกัดกับสารชวยทาง
เภสัชกรรมดวยวิธีฟูเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโตสโคป (Fourier Transform Infrared
Spectoscopy) และวิธีโครมาโทกราฟเหลวสมรรถนะสูง ไมพบความไมเขากันทางเคมีใด ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษา การศึกษาหาสารชวยดูดซับความชื้น และสารเพิ่มปริมาณที่เหมาะสมในการตั้ง
ตํารับ พบวา สารชวยดูดซับความชื้นที่เหมาะสม คือ แอโรซิล® (Aerosil®, silicon dioxide) และ
สารเพิ่มปริมาณที่เหมาะสม คือ อะวิเซล® (Avicel® PH-101, microcrystalline cellulose)
การศึกษาปริมาณองคประกอบที่เหมาะสมสําหรับตํารับยาเม็ดจากสารสกัดสมุนไพรเอ็คไคนาเซียที่

จ

เตรี ย มโดยวิธี ต อกโดยตรงใช ก ารออกแบบการทดลองชนิ ด เซ็ น ทรั ล คอมโพสิ ต
(central
composite design, CCD) ปจจัยที่ศึกษา ไดแก ปริมาณอะวิเซล® ซึ่งทําหนาที่เปนสารเพิ่มปริมาณ
ปริมาณแอค-ได-ซอล® (Ac-Di-Sol®) ซึ่งทําหนาที่เปนสารชวยแตกตัว และปริมาณกรดสเตียริก
(stearic acid) ซึ่งทําหนาที่เปนสารชวยลื่น การตอบสนองที่ศึกษา ไดแก สมบัติการไหล สมบัติ
การหลอลื่น ความแข็งของเม็ดยา ระยะเวลาในการแตกตัวของเม็ดยา การละลายของกรดคาฟทาริก
และกรดซิโคริกออกจากเม็ดยา ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา สูตรตํารับที่เหมาะสมที่สุด คือ สูตร
ที่มีอะวิเซล®, แอค-ได-ซอล® และกรดสเตรียริก ในปริมาณรอยละ 20, 2.5, และ 2.75 โดยน้ําหนัก
ของตํารับ ตามลําดับ โดยเปนสูตรที่มีสมบัติการไหลที่ดี การหลอลื่นที่ดี เม็ดยามีความแข็ง ความ
กรอน และระยะเวลาในการแตกตัวผานตามเกณฑมาตรฐานเภสัชตํารับสหรัฐอเมริกาฉบับพิมพ
ที่ 28 และในการทดสอบการละลายพบวา มีการละลายของสารสําคัญออกจากเม็ดยา ไดแก กรด
คาฟทาริก และกรดซิโคริก ไมนอยกวารอยละ 80 ที่เวลา 30 นาที
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ABSTRACT

The purposes of this research were to determine the phenolic compounds of
the extract of Echinacea purpurea (L.) Moench grown in Thailand and to formulate
the E. purpurea extract tablets using a statistical design. The Echinaceae extract was
prepared by macerating the dry herbal powder with 50:50 v/v ethanol:water. The
solvent was evaporated and the concentrated liquid was then lyophilized to obtain the
dry extract. The contents of phenolic compounds (cichoric acid and caftaric acid) in
the dry extract were analyzed by a reversed phase high performance liquid
chromatography (HPLC). The concentrations of caftaric acid and cichoric acid were
10.77 ± 0.03 and 32.96 ± 0.12 mg per gram of the lyophilized extract, respectively.
The compatibility between the extract and other excipients was studied by Fourier
Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy and HPLC. No chemical incompatibility
was detected during the study period. Various excipients were screened before the
tablet formulation study. The suitable adsorbent and filler were Aerosil® (silicon
dioxide) and Avicel® PH-101 (microcrystalline cellulose), respectively. The Central
Composite Design (CCD) was used to investigate the optimum direct compression
formulation of Echinacea tablets. The studying factors were the concentrations of
Avicel® as a filler, Ac-Di-Sol® (crosscamellose sodium) as a disintegrant, and stearic
acid as a lubricant. Flow property, lubrication property, crushing strength,
disintegration time and the dissolution of caftaric acid and cichoric acid were
considered as response variables. An optimum tablet formulation contained 20% w/w
Avicel®, 2.5% w/w Ac-Di-Sol®, and 2.75% w/w stearic acid. The optimum tablet
formulation showed good flow and lubrication properties. The crushing strength,
friability and disintegration time of the tablets were in accordance with the USP28
requirements. The dissolution of caftaric acid and cichoric acid were not less than
80% at 30 minutes of the dissolution test.

