
 

 

 

บทที ่5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง 
 

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ผลผลิตของสารสกดั ความสามารถใน
การตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณไซนารินของตวัอยา่งอาร์ติโชกสด สายพนัธ์ุอิมพีเรียลสตาร์ท่ี
เพาะปลูกในพ้ืนการเพาะปลูก 4 แห่งของมูลนิธิโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ (ศูนยพ์ฒันา
โครงการหลวงวดัจนัทร์, ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงหนองหอย, ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แฮ 
และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง) พบว่า ส่วนใบอาร์ติโชกมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดอยู่
ในช่วง 3.07-4.04 g CA /100 g d.w. และมีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (IC50) อยูใ่นช่วง 
0.16-0.38 mg d.w./ml  สูงกวา่ส่วนดอกและรากอาร์ติโชก โดยส่วนใบอาร์ติโชกจากศูนยพ์ฒันา
โครงการหลวงวดัจนัทร์, ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงแม่แฮ และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากบั 4.04±0.41, 4.02±0.03 และ 3.75±0.04 g CA /100 g d.w. 
ตามลาํดบั และความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระสูงสุด  (IC50) เท่ากบั 0.16±0.01, 0.16±0.01 
และ 0.20±0.01 mg d.w./ml ตามลาํดบั ในขณะท่ีปริมาณสารไซนารินในส่วนรากอาร์ติโชกอยู่
ในช่วง 1.17x10-2-2.22x10-2 g /100 g d.w. สูงกวา่  ส่วนดอกและใบ ซ่ึงปริมาณสารไซนารินสูงสุด
พบในส่วนรากอาร์ติโชกจากศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงวดัจนัทร์ (2.22x10-2g /100 g d.w.) พิจารณา
เลือกตวัอยา่งใบและรากอาร์ติโชก เน่ืองจากมีความเหมาะสมในการนาํมาเป็นวตัถุดิบในการสกดั
สารสกดั 

จากการศึกษากระบวนการสกดัสารสกดัอาร์ติโชก ตวัทาํละลายท่ีเหมาะสมในการสกดั 
คือ นํ้าและเอทานอลร้อยละ 60 เม่ือใชน้ํ้าในการสกดัทาํใหไ้ดส้ารสกดัท่ีมีปริมาณสารไซนารินสูง  
ในขณะท่ีการใชเ้อทานอลร้อยละ 60 สารสกดัท่ีไดมี้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และ
ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระสูง จากนั้นทาํการศึกษาสภาวะอุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสม 
สาํหรับการสกดัสารสกดัจากอาร์ติโชก  พบวา่ ส่วนใบอาร์ติโชกเม่ือใชเ้อทานอลร้อยละ 60 และนํ้า
ในการสกดั อุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการสกดัคือ อุณหภูมิ 85  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง  และ 69.31  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  3 ชัว่โมง  13 นาที ตามลาํดบั  ส่วนของรากอาร์ติโชก 
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เม่ือใชเ้อทานอลร้อยละ 60 และนํ้าในการสกดั อุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมในการสกดั คือ 
อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง  
 จากการทวนสอบผลการทดลองในการสกดัรากอาร์ติโชกดว้ยนํ้า พบวา่ สารสกดัท่ีไดมี้
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 3.20±0.10 g CA /100 g d.w. ความสามารถในการตา้นอนุมูล
อิสระ (IC50) 0.40±0.01 mg d.w. /ml  ปริมาณสารไซนาริน 1.43x10-1±0.001 g /100 g d.w. และ
ผลผลิตของสารสกดัเท่ากบัร้อยละ 23.10±1.42 ซ่ึงค่าจากการทดลองใกลเ้คียงกบัค่าจากการทาํนาย 
มีความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ดงันั้นสภาวะในการสกดัท่ีใชอุ้ณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ชัว่โมงจึงเหมาะสมต่อการสกดัรากอาร์ติโชกดว้ยนํ้า จากนั้นนาํสารสกดัอาร์ติโชกท่ี
ไดม้าผา่นกระบวนการทาํใหเ้ขม้ขน้ ภายใตส้ภาวะสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พบวา่ 
สารสกดัท่ีไดมี้คุณลกัษณะทางเคมีคือ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 2.49±0.02 g CA / 100 
g extract ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ (IC50) 0.024±0.01 mg extract /ml และปริมาณสาร
ไซนาริน 1.20x10-1±0.0001 g /100 g extract 

การพฒันาแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก  โดยใชแ้ป้งขา้วโพดเป็น 
สารก่อใหเ้กิดฟิลม์ พบวา่ อตัราส่วนของส่วนผสมท่ีเหมาะสมคือ ปริมาณสารสกดัจากอาร์ติโชก
เขม้ขน้  แป้งขา้วโพดและซอร์บิทอลเท่ากบั 0.98, 0.52 และ 0.50 กรัม ตามลาํดบั และส่วนผสมอ่ืน 
ไดแ้ก่ กรดซิตริก นํ้ามนัเปปเปอร์มินต ์Sucralose  และนํ้าในอตัราส่วนร้อยละ 0.01, 0.70, 0.0070 และ 
97.28 ตามลาํดบั ขั้นตอนการผลิตฟิลม์เร่ิมจากผสมแป้งขา้วโพด กรดซิตริกและซอร์บิทอลลงในนํ้า
ใหค้วามร้อนจนมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นทาํการคนต่อไปเร่ือยๆ เพื่อใหส่้วนผสมเป็น
เน้ือเดียวกนัลดอุณหภูมิลงเหลือ  50 องศาเซลเซียสจึงผสมสารสกดัอาร์ติโชก กล่ินรสเปปเปอร์มินต ์ 
Sucralose  และสีผสมอาหารคนใหเ้ขา้กนั แลว้ลดอุณหภูมิเหลือ 40 องศาเซลเซียส จึงข้ึนรูปฟิลม์ 
โดยเทลงบนพิมพ ์ อบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 12 ชัว่โมง เม่ือฟิลม์แหง้แลว้จึงแกะออก
จากพิมพ ์ นาํไปวิเคราะห์คุณภาพต่างๆ พบวา่ ผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจาก       
อาร์ติโชกเขม้ขน้ท่ีไดมี้ความหนา 23.10±4.56 ไมครอน มีความช้ืนร้อยละ 7.44±0.95 และค่า aw  
เท่ากบั 0.484±0.10 เวลาแตกกระจายตวัและค่าการละลายเท่ากบั 8.51±0.50 นาที และ 56.00±6.08 
วินาที ตามลาํดบั เม่ือทาํการประเมินทางประสาทสมัผสักบัผูบ้ริโภค (N=200) ในดา้นสี กล่ินรส 
เปปเปอร์มินต ์ ความหวาน รสชาติโดยรวม การละลาย และความชอบโดยรวม เท่ากบั 5.92±0.96, 
4.82±1.57, 5.53±1.20, 5.66±0.90, 4.09±1.65, 5.26±1.37 และ 5.02±0.82 คะแนน ซ่ึงผูบ้ริโภคให้
คะแนนความชอบอยูใ่นเกณฑไ์ม่ชอบเลก็นอ้ยจนถึงเฉยๆ จากผลการทดลองดงักล่าว เพ่ือปรับปรุง
คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก ทาํการทดลองทดแทนแป้งขา้วโพด
ดว้ยมอลโทเดกซ์ทริน โซเดียมอลัจิเนต และ Microcrystalline cellulose  ปริมาณ 1.76, 0.68 และ 
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0.34 กรัม  โดยใชส่้วนผสมของวตัถุดิบดงัน้ี กรดซิตริก นํ้ามนัเปปเปอร์มินต ์Sucralose สารสกดัจาก
อาร์ติโชกเขม้ขน้ ซอร์บิทอล และนํ้า 0.0090, 0.68, 0.0068, 0.98, 0.49 และ 95.07 กรัม ตามลาํดบั    
ทาํการข้ึนรูปฟิลม์นาํไปวิเคราะห์คุณภาพ พบวา่ ฟิลม์ละลายเร็วจากมอลโทเดกซ์ทริน โซเดียม      
อลัจิเนต และ Microcrystalline cellulose  มีความหนา 27.00±4.50  ไมครอน,  มีความช้ืนร้อยละ 
6.90±0.58  และค่า aw  เท่ากบั 0.472±0.02   เวลาแตกกระจายตวัและค่าการละลายเท่ากบั 3.35±0.44 
นาที และ 34.00±6.13 วินาที  ตามลาํดบั   ซ่ึงใน  1 แผน่ของฟิลม์จะมีปริมาณสารไซนารินจาก       
การวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงเท่ากบั 0.07±0.01 มิลลิกรัม (นํ้าหนกั
ของฟิลม์ 1 แผน่ เท่ากบั 0.039 กรัม) 

เม่ือทาํการประเมินทางประสาทสมัผสักบัผูบ้ริโภค (N=200) ในดา้นสี กล่ินรสเปปเปอร์
มินต ์ ความหวาน รสชาติโดยรวม การละลาย ความชอบโดยรวม และความรู้สึกหลงักลืนเท่ากบั 
6.12±1.14, 6.07±0.72, 5.11±1.04, 5.62±1.00, 6.02±1.09, 5.96±0.96 และ 6.06±1.23 คะแนน        
ซ่ึงผูบ้ริโภคใหค้ะแนนความชอบต่อผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชกอยูใ่น
เกณฑเ์ฉยๆ จนถึงชอบเลก็นอ้ย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

1. การใหค้วามสาํคญักบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการสกดัสารสกดัถือวา่เป็นส่ิงสาํคญั ควรมีการ
ควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ กรณีท่ีใชว้ตัถุดิบ ซ่ึงมีรายงานการวจิยักล่าวถึงสภาวะการเกบ็อาร์ติโชก 
สด อุณหภูมิ ระยะเวลาในการเกบ็มีผลต่อองคป์ระกอบทางเคมีของสารประกอบฟีนอลิก ทาํใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิก หรือปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกบาง
ชนิดอาจลดลงได ้(Gil-Izquierdo et al., 2001) 

 
2. การเตรียมวตัถุดิบมีผลต่อกระบวนการสกดั การใชอุ้ณหภูมิสูงในการอบอาร์ติโชก 

ทาํใหมี้การสูญเสียสารประกอบฟีนอลิกได ้   จากขอ้มูลของ Nichiforesco and Coucou, 1970 
กล่าวถึงการใชอุ้ณหภูมิท่ีสูงในการอบวตัถุดิบ เช่น 60 องศาเซลเซียส ทาํใหมี้การสูญเสีย 
Caffeoylquinic acid ถึง ร้อยละ 94 และฟลาโวนอยดถึ์งร้อยละ 84 
 

3. ในการทดลองน้ีไดว้ิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และสารไซนาริน
ของตวัอยา่งอาร์ติโชกในพื้นท่ีส่งเสริมการเพาะปลูกของโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลของทั้ง
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สองค่านอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัอาร์ติโชกท่ีเพาะปลูกและทาํการวิจยัในต่างประเทศ มีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

3.1    ปัจจยัทางดา้นวตัถุดิบอาร์ติโชก ความแตกต่างของวตัถุดิบ ตั้งแต่สายพนัธ์ุ วิธีการ
เพาะปลูก สภาวะแวดลอ้ม ในประเทศไทยไดมี้การวิจยัเก่ียวกบัการเพาะปลูกอาร์ติโชก โดยศึกษา
ปัจจยัทางกายภาพ เช่น ปริมาณดอกอาร์ติโชกท่ีได ้ (ผลผลิต) ขนาดของดอก การเจริญของตน้อาร์ติ
โชก เป็นตน้ แต่ไม่มีการศึกษาถึงสภาวะการเพาะปลูกและการเกบ็เก่ียวต่อองคป์ระกอบทางเคมีใน
อาร์ติโชกท่ีเพาะปลูกในประเทศไทย หากตอ้งการใหส้ารสกดัมีสารประกอบฟีนอลิกและไซนาริน
สูง อาจจะตอ้งมีการทาํวิจยัในเร่ืองน้ีเฉพาะเร่ือง 

3.2 ปัจจยัจากวิธีการศึกษาอยา่งวิธีการสกดัและวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
และสารไซนารินของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเปรียบเทียบกบัอาร์ติโชกท่ีผลิตในต่างประเทศมีความ
แตกต่างกนั ทาํใหย้ากต่อการอา้งอิงเปรียบเทียบ  

 
4. หลงักระบวนการสกดัสารสกดัจากอาร์ติโชก จะเหลือกากของอาร์ติโชกเป็นจาํนวน

มาก เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ในต่างประเทศไดมี้ศึกษากระบวนการสกดัซํ้า ในงานวจิยัน้ีได ้
ทดลองศึกษากระบวนการสกดัซํ้ารอบท่ีสอง พบวา่สารสกดัท่ีไดมี้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้ง 
หมด ค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณสารไซนารินตํ่ากวา่เป็นสองเท่าของการ 
สกดัสารสกดัจากอาร์ติโชกในรอบแรก คือ 1.02±0.02 g CA /100 g d.w. 0.73±0.08 mg d.w. /ml 
และ 0.62x10-2±0.001 g /100 g d.w ตามลาํดบั   ส่วนการสกดัซํ้าในรอบท่ีสาม สารสกดัท่ีไดมี้
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ และปริมาณสาร    
ไซนารินนอ้ยมาก ผลท่ีไดอ้าจพิจารณาการสกดัซํ้า เพื่อใหไ้ดส้ารสกดัท่ีมีสารประกอบฟีนอลิกและ
สารไซนารินสูง  

ส่วนกากท่ีเหลือจากกระบวนการสกดั สามารถนาํไปแปรรูปเป็นอาหารสตัวก์ากใยเพื่อ
ใชใ้นการผลิตอาหารเสริม ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนและค่าใชจ่้ายในการกาํจดักากของเสีย รวมทั้งเป็น
การใชป้ระโยชน์จากพืชไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 

5. การพฒันาผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็ว   ในการทดลองน้ีไดใ้ชว้ธีิข้ึนรูปฟิลม์แบบ 
Casting พบวา่ ปริมาณผลผลิตตํ่าต่อกระบวนการผลิต 1 คร้ัง และคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ม่
สมํ่าเสมอ ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมควรมีการออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการข้ึนรูปท่ีเหมาะสม 
เช่น  เคร่ืองข้ึนรูปฟิลม์แบบ Extrusion และตูอ้บลมร้อนขนาดใหญ่  เป็นตน้ 
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6. เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในราคา และแหล่งจาํหน่ายของสารก่อใหเ้กิดฟิลม์ท่ีจะนาํมาใช้
ในการทดลองน้ี ทาํใหฟิ้ลม์ละลายเร็วท่ีไดใ้นการทดลองน้ีมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะไม่สามารถ
เทียบเท่ากบัฟิลม์ละลายเร็วท่ีวางจาํหน่ายตามทอ้งตลาด แนวทางในการวิจยัต่อไปควรหาสารก่อให ้
เกิดฟิลม์หลายชนิดท่ีสามารถหาซ้ือไดง่้ายและมีราคาถูก เพื่อนาํมาทดลองข้ึนรูป วิเคราะห์ค่า
คุณภาพต่างๆ ของผลิตภณัฑท่ี์ไดเ้พื่อการเปรียบเทียบ และใหไ้ดผ้ลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็วท่ีมี
ความเหมาะสม สามารถทาํการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได ้

 
7. การคาํนวณตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็ว  ในงานวิจยัน้ีใชส้ารสกดั

จากอาร์ติโชกเขม้ขน้ต่อกระบวนการผลิตเท่ากบั 0.735 กรัม ซ่ึงไดจ้ากการสกดัรากอาร์ติโชก 50 
กรัม ส่วนตน้ทุนของวตัถุดิบ  อุปกรณ์  และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ในการผลิตแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสม    
สารสกดัจากอาร์ติโชกดงัตารางท่ี 5.1 และ 5.2 

 
ตาราง 5.1 การคาํนวณตน้ทุนวตัถุดิบท่ีใชใ้นในการผลิตแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจาก    

อาร์ติโชก 

วตัถุดิบทีใ่ช้ 
ต้นทุนต่อ 
กโิลกรัม  
(บาท) 

จํานวนทีใ่ช้ใน
กระบวนการผลติ 

(กรัม) 

ต้นทุนต่อ 
กระบวนการผลติ 

(บาท) 
รากอาร์ติโชก 15 50 0.75 
นํ้าบริโภค 0.50 747.54 1.125 
มอลโทเดกซ์ทริน 190 0.88 0.167 
ซอร์บิทอล 120 0.25 0.030 
Microcrystalline cellulose   285 0.17 0.048 
กรดซิตริก 90 0.0045 0.000405 
Sucralose 18,000 0.0034 0.061 
นํ้ามนัเปปเปอร์มินต ์ 1111.11 0.34 0.378 
สีผสมอาหารสีฟ้า 535.71 0.00001 0.00000536 

รวมต้นทุนต่อผลติภณัฑ์ 0.93 กรัม 2.56 
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 จากการคาํนวณตน้ทุนในการผลิตต่อผลิตภณัฑ ์ 0.93 กรัม (เท่ากบัจาํนวนแผน่ฟิลม์
ละลายเร็ว 24 แผน่ ต่อ 1 บรรจุภณัฑ)์ จะเท่ากบั 2.56 บาท ส่วนบรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการบรรจุ
ผลิตภณัฑน้ี์จะใชต้ลบัพลาสติกพร้อมกบั Blister pack ราคาตน้ทุนประมาณ 10 บาท รวมเป็นตน้ทุน
ของผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชกเท่ากบั 2.56+10 = 12.56 บาท  
 
ตาราง 5.2 ตน้ทุนจากอุปกรณ์    และเคร่ืองมือในการผลิตแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจาก    

อาร์ติโชก  

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
ต้นทุนต่อช่ัวโมง  

(บาท) 
ระยะเวลาทีใ่ช้ 

(นาท)ี 

ต้นทุนต่อ 
กระบวนการผลติ 

(บาท) 
เคร่ือง Water bath shaker (ค่าไฟฟ้า) 5.60 60 5.60 
ตูอ้บลมร้อน (ค่าไฟฟ้า) 7.47 1620 201.69 
เคร่ืองระเหยสุญญากาศแบบ 
หมุนเหวี่ยง (ค่าไฟฟ้า) 

9.21 180 27.63 

เตาแก๊ส (ค่าแก๊ส) 16.07 60 16.07 
รวมต้นทุนต่อกระบวนการผลติ 1 คร้ัง 250.99 

  
สาํหรับตน้ทุนท่ีเกิดจากอุปกรณ์ และเคร่ืองมือในการผลิต คาํนวณจากค่าใชจ่้ายต่อ

ระยะเวลาในการผลิต ไม่ไดค้าํนวณต่อปริมาณการผลิต เน่ืองจากเป็นการผลิตในระดบัการทดลอง ทาํ
ใหต้น้ทุนท่ีไดมี้ราคาเฉล่ียต่อหน่วยค่อนขา้งสูง หากตอ้งการลดตน้ทุนในส่วนน้ีตอ้งผลิตผลิตภณัฑ์
ในปริมาณมากข้ึนต่อกระบวนการผลิต 1 คร้ัง 
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8. ปริมาณการบริโภคแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชก  
จากขอ้มูลการสาํรวจปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและยาจาก

อาร์ติโชกทั้งหมด 12 ตวัอยา่งท่ีวางจาํหน่ายตามทอ้งตลาด (Schütz et al., 2006a) พบวา่  
ผลิตภณัฑ ์ Capsule 2 ตวัอยา่ง ปริมาณท่ีแนะนาํใหบ้ริโภคใน 1 วนัเท่ากบั 3 Capsule 

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บปริมาณสารไซนาริน อยูใ่นช่วง 0.39-3.60 มิลลิกรัมต่อ 1 วนั 
ผลิตภณัฑ ์ Dragée (ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นเมด็เคลือบดว้ยนํ้าตาล ใชส้าํหรับอมหรือ

เค้ียว) 8 ตวัอยา่ง ปริมาณท่ีแนะนาํใหบ้ริโภคใน 1 วนัเท่ากบั 1-3 Dragée ผูบ้ริโภคจะไดรั้บปริมาณ
สารไซนาริน อยูใ่นช่วง 0.13-5.00 มิลลิกรัมต่อ 1 วนั 

ผลิตภณัฑ ์ Tablet 2 ตวัอยา่ง ปริมาณท่ีแนะนาํใหบ้ริโภคใน 1 วนัเท่ากบั 1-2 Tablet  
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บปริมาณสารไซนาริน อยูใ่นช่วง 0.61-1.64  มิลลิกรัมต่อ 1 วนั 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการทดลอง พบวา่ ใน 1 แผน่ของแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดั
จากอาร์ติโชกมีปริมาณสารไซนารินจากการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะ
สูง เท่ากบั 0.07±0.01 มิลลิกรัม (นํ้าหนกัของฟิลม์ 1 แผน่ เท่ากบั 0.039 กรัม)  ดงันั้นผูบ้ริโภคควร
บริโภคแผน่ฟิลม์ละลายเร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชกประมาณ 3 แผน่ต่อวนั ซ่ึงจะไดส้ารไซนาริน 
0.21 มิลลิกรัมต่อวนั โดยปริมาณสารไซนารินท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการบริโภคแผน่ฟิลม์ละลาย
เร็วผสมสารสกดัจากอาร์ติโชกอยูใ่นช่วงของปริมาณสารไซนารินจากงานวิจยัดงักล่าว 
 


