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ABSTRACT 

 

 This study was to determine the antioxidant activity, antibacterial activity of 

acne-inducing bacteria and HPLC analysis of green tea extract and its cream product. 

Dried leaves of green tea (Camellia sinensis var. assamica) were extracted by a 

solvent extraction method with chloroform and then ethyl acetate. Then the solution 

was evaporated by rotary evaporation. The characteristics of crude extract were a 

brown-yellow highly viscous liquid and its average yields were 10.79. Antioxidant 

activity of crude extract was tested by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) radical 

scavenging assay and 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) 

free radical decolorization method. The result revealed that the crude extract 

presented high potent antioxidant activity in both tests. IC50 was found to be 59.34 

µg/mL and TEAC was found to be 1.0003 g/g, respectively. 2 mg/mL of GTE cream 

also had strong antioxidant activity, the percentage of inhibitory effect were found to 

be 97.72 and 98.15, respectively. Antibacterial activity of GTE was tested by broth 

dilution method. Minimum inhibitory concentration (MIC) against Staphyloccocus 

aureus (ATCC29213) and Propionibacterium acnes (ATCC11827) were found to be  
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0.828, 1.622 mg/mL, respectively. Then the crude extract was incorporated into o/w 

cream base in concentration 1%w/w. Antibacterial activity of green tea extract (GTE) 

cream was tested by the agar well diffusion method on the same bacteria strains, 

inhibition zone were found to be 15.25, 16.00 mm, respectively. Identification of 1 

mg/mL crude extract were tested by HPLC assay with Cosmosil C18 column, mobile 

phase was mixed with acetronitrile and buffer pH3, gradient elution, UV detector at 

280 nm. The result showed that the quantity active main compounds are Caffeine 

(CF), Epicatechin (EC), Epigallocatechingallate (EGCG), Epicatechingallate (ECG) 

were found to be 12.76, 109.05, 137.41 and 171.32 µg/mL, respectively. The GTE 

cream that were found the same of active main compounds are 12.57, 129.03, 112.69 

and 210.11 µg/mL, respectively. Anti-irritation activity of the crude extract at 3 

mg/mL/ear was investigated by ethyl phenylpropiolate (EPP)-induced ear edema 

method with a male of Sparque-dawley mices. The result revealed that the crude 

extract has significantly anti-irritation activity at 15, 30, 60 and 120 minutes, and 

showed the percentage of ear edema inhibition were 70.00, 59.30, 46.79 and 64.29, 

respectively. The GTE cream 1 %w/w exhibited no irritation after tested by human 4h 

patch test and revealed chemical and physical stabilities when storaged in stress 

conditions (Heating-cooling cycles). Furthermore, the GTE cream exhibited 

significantly higher antioxidant activity, antibacterial activity than cream base in both 

before and after stability tests. The results indicate that the GTE cream may be used as 

an alternative to treat acne in the future. 
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บทคัดยอ 

 

         ผูวิจัยไดศึกษาฤทธ์ิในการตานอนมูุลอิสระ, ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดสิว และการ
วิเคราะหดวยวธีิทางโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงของสารสกัด และ ผลิตภัณฑครีมจากชา
เขียว พรอมท้ังไดศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการเกิดความระคายเคืองของสารสกัดชาเขียว โดยการนําใบชา
เขียวแหง (Camellia sinensis var. assamica) มาสกัด ดวยตัวทําละลายคลอโรฟอรมและ
เอทิลอะซีเตต นําสารสกัดไประเหยตัวทําละลายออกโดยวิธี rotary evaporation ไดสารสกัดท่ีมี
ลักษณะเปนของเหลวหนืด สีน้ําตาลเหลืองเขม มีผลผลิตเทากับรอยละ 10.79 การศกึษาฤทธ์ิในการ
ตานออกซิเดชันของสารสกัดโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl (DPPH•) radical 

scavenging assay และ 2,2’-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 
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(ABTS) free radical decolorization method พบวาสารสกัดชาเขียวมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันท่ีดี
โดยมีคา IC50 เทากับ 59.34 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรและ คา TEAC (Trolox Equivalent 

Antioxidant Capacity)  เทากับ 1.003 กรัมตอ Trolox 1 กรัม และเม่ือนําตํารับครีมจากสาร
สกัดชาเขียวความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรมาศึกษาฤทธ์ิในการตานออกซิเดชันดวยวิธี
เดียวกันพบวามีฤทธ์ิการตานออกซิเดชัน เทากับรอยละ 97.72 และ 98.15 ตามลําดับ การศึกษา
ฤทธ์ิในการตานเช้ือแบคทีเรียท่ีกอใหเกดิสิวโดยวิธี broth dilution method พบวาความเขมขน
ตํ่าสุดของสารสกัดท่ียับยั้งการเจริญ (MIC) ของเช้ือ Staphylococcus aureus (S. aureus) สาย
พันธุมาตรฐาน ATCC 29213 และ Propionibacterium acnes (P. acnes) สายพันธุมาตรฐาน 

ATCC11827 มีคาเทากับ 0.828 และ 1.662 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ นําสารสกัดชาเขียวท่ี
ไดไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑครีมเพื่อรักษาสิวโดยใชสารสกัด ท่ีความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอกรัม 
โดยเตรียมครีมในรูปแบบชนิดน้ํามันในน้าํ จากนั้นนําครีมท่ีไดมาทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียท้ัง 
2 ชนิดขางตน ดวยวิธี agar well diffusion method พบวาครีมจากสารสกัดชาเขียวมีคา 

inhibition zone เทากับ 15.25 และ 16.00 มิลลิเมตร ตามลําดับ การวิเคราะหองคประกอบของ
สารสกัดชาเขียวความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยวธีิโครมาโทกราฟของเหลวแบบ
สมรรถนะสูง (HPLC) ดวยคอลัมน Cosmosil C18 และใชวัฏภาคเคล่ือนท่ีเปนสวนผสมของ 
acetronitrile และ buffer pH3 แบบ gradient elution ทําการตรวจวดัสารท่ีแยกไดโดยเคร่ือง
สเปกโตรโฟโตเมทรี (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร พบองคประกอบสําคัญในการออก
ฤทธ์ิของสารสกัดชาเขียว ดังนี้ caffeine (CF), epicatechin (EC), epigallocatechingallate 

(EGCG), epicatechingallate (ECG) เทากับ 12.76, 109.05, 137.41 และ 171.32  
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ และครีมสารสกัดชาเขียวความเขมขนรอยละ 1 น้ําหนกัตอ
น้ําหนกั เม่ือนํามาวิเคราะหองคประกอบโดยวิธีเดียวกนักับสารสกัด พบองคประกอบสําคัญในการ
ออกฤทธ์ิเชนเดียวกันดังนี้ caffeine (CF), epicatechin (EC), epigallocatechingallate 

(EGCG), epicatechingallate (ECG), เทากับ 12.57, 129.03, 112.69 และ 210.11 
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร การศึกษาฤทธ์ิตานการระคายเคืองของสารสกัดชาเขียว ท่ีความเขมขน 3 
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรในใบหูของหนหูนึ่งขาง โดยวิธี ethyl phenylpropiolate (EPP) induced 

ear edema test โดยการทดสอบในหนพูันธุ spraque-dawley เพศผู พบวา เวลาท่ี 15, 30, 60 
และ 120 นาที สารสกัดชาเขียวสามารถยบัยั้งการระคายเคืองไดอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคาการยับยั้ง
การเกิดความระคายเคืองเทากับรอยละ 70.00, 59.30, 46.79 และ 64.29 ตามลําดับ การศึกษาการ
เกิดความระคายเคืองในอาสาสมัครดวยวิธี human 4h patch test ของครีมจากสารสกัดชาเขียว
ความเขมขนรอยละ 1 โดยน้ําหนกัตอน้ําหนัก พบวา ไมทําใหเกิดความระคายเคืองตอผิวหนังใน
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อาสาสมัคร ตํารับครีมท่ีไดมีความคงตัวท้ังทางดานเคมีและกายภาพเม่ือทดสอบในสภาวะเรงดวย
วิธี Heating-cooling cycles และยังมีฤทธ์ิในการยับยัง้เช้ือแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุใหเกิดสิว มีฤทธ์ิ
ในการตานอนมูุลอิสระไดด ี ท้ังกอนและหลังการทดสอบสอบความคงสภาพ ผลการศึกษาคร้ังนี้
พบวาครีมจากสารสกัดชาเขียว นาจะเปนแนวทางเลือกท่ีดีอีกทางหน่ึงท่ีสามารถนําไปใชเปน
ผลิตภัณฑเพื่อรักษาสิวในอนาคตตอไป 


