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บทคัดย่อ 

สารสกัดจากหญ้าปักก่ิงเป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในการรักษาโรคปัจจุบันนิยมน ามาใช้ในการรักษามะเร็งหลาย
ชนิด ซ่ึงมีรายงานการใช้หญ้าปักก่ิงในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก ในผู้ป่วยหลายรายพบว่า
ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หญ้าปักก่ิงจึงเหมาะที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถเพิ่มมูลค่าแก่การส่งออก
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าสารสกัดน้ าคั้นจากหญ้าปักก่ิงมาตั้งต ารับน้ าคั้นเพื่อเตรียมเป็นผงสเปรย์ดรายส าหรับน าไป
ศึกษาชนิดของสารช่วยที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการพัฒนายาเม็ดจากผงน้ าคั้นหญ้าปักก่ิงและศึกษาความคงสภาพของยาเม็ด
หญ้าปักก่ิง 
 จากการเตรียมต ารับน้ าคั้นหญ้าปักก่ิงจากผงพ่นแห้ง4รุ่นผลิตได้ โดยทั้ง 4 รุ่นการผลิต ได้ปริมาณผงน้ าคั้นหญ้า
ปักก่ิงใกล้เคียงกัน ลักษณะสีเขียวเข้า ปริมาณสารสกัด ของผงน้ าคั้นมากกว่า1 %  และปริมาณความชื้นประมาณ6%หรือ
มากกว่าและพบว่าความชื้นสูงมีปริมาณมากขึ้นเม่ือสัมผัสกับอากาศ และจากผลการส่งตรวจการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่
อาจก่อโรคในผงยาสมุนไพรหญ้าปักก่ิงที่ระบุตามเกณฑ์มาตรฐาน  Thai Herbal Pharmacopoeia ไม่พบเชื้อ  
Staphylococcus aureus, Clostridium spp., Salmonella spp.และ E. coli 
ค าส าคัญ: หญ้าปักก่ิง, ยาเม็ด, ผงสเปรย์ดราย 
 

Abstract 
Murdannialoriformis(Hassk) Rolla Rao et Kammathy, namely Beijing grass is a favorite herb 

utilized to treat various  diseases. Recently, it was found to improve the quality of life for the patients 
suffering from various types of cancer. The purpose of this study is to formulatevarious extracted juices 
from Beijing grass to prepare appropriate spray dried power for developing tablet formulations.  
 From various juice formulations extracted from Beijing grass, 4 different batches of 
juicesprovided percentage yieldof more than 1% and the LOD of about 6% or more. These spray dried 
powder trended to provided higher moisture content because of exposure to air atmosphere. Detection 
of pathogenic microorganisms exist in Chinese medicinal herbal powder specified in Thai Herbal 
Pharmacopoeia, was found thatStaphylococcusaureus, Clostridium spp., Salmonella spp., and E. 
coli.were absent inthe spray dried example ofthe water extracted juice from Beijing grass without any 
fillers 
Key words:  Murdannialoriformis (Hassk.)  Rolla Rao et Kammathy, Tablets, Spray dry 
 
1. บทน า 

ยาสมุนไพรในปัจจุบันเป็นทางเลือกหน่ึงที่ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นในการน ามาบรรเทาอาการหรือรักษา
โรคสามารถน ามาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันที่ ราคา

ค่อนข้างแพงการพัฒนายาให้มีความเหมาะสมในการ
รับประทานจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้
เกิดความน่าสนใจโดยยาเม็ดเป็นรูปแบบที่ได้รับความ
นิยมมากการพัฒนาต ารับยาให้มีความคงตัวดีทั้งทาง 
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กายภาพและเคมีนับเป็นเรื่องดีที่ จะท าให้
สมุนไพรไทยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าแก่การ
ส่งออกได้ดียิ่งขึ้นซ่ึงสมุนไพรที่จะน ามาพัฒนาน้ันจะต้องมี
สรรพคุณที่จะสามารถรักษาโรคต่างๆได้ดีด้วยเช่นกัน
นักวิจัยหลายคนจึงได้มีการศึกษาและพัฒนายาจาก
สมุนไพรในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบันหญ้าปักก่ิงถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลายในการรักษาโรคมะเร็งมีรายงาน
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ใช้หญ้าปักก่ิงรักษา ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็ง
ปอด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งมดลูก มะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งตับ  (เสน่ย์ แสงค า, 2542)  รวมทั้งได้มี
การศึกษาพัฒนาต ารับสารสกัดจากหญ้าปักก่ิงในรูปแบบ
ยาเม็ด (วนิดาและคณะ ,2541) ได้พัฒนาในรูปแบบ
แคปซูลจากสารสกัดหญ้าปักก่ิงโดยในต ารับแรกเป็นการ
เตรียมแคปซูลจากสารสกัดหญ้าปักก่ิงในเอทานอลอีก
ต ารับเป็นการเตรียมแคปซูลจากน้ าคั้นหญ้าปักกิ่งโดย
วิธีสเปรย์ดรายและบรรจุผงในรูปผงสเปรย์ดราย มีการ
ทดลองน าน้ าคั้นหญ้าปักก่ิงไปคั้นสดและน าไปสเปรย์ด
รายพบว่าผงที่ได้จากการสเปรย์ดรายสามารถตอกเป็นยา
เม็ดได้ดี (วีณา, 2542) 

การ ใช้ ส มุนไพร ในการรั กษาโรค เป็น อีก
ทางเลือกหน่ึงส าหรับผู้ป่วยในการรักษาโรคซึ่งมีรายงาน
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ใช้หญ้าปักก่ิงรักษาได้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
ปอดมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งมดลูกมะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งตับเป็นต้น  (เสน่ย์แสงค า, 2542)ผู้ป่วยมะเร็ง
จะใช้น้ าคั ้นจากหญ้าปักกิ่งทั ้งต ้นมาดื ่มเพื ่อบรรเทา
อาการของโรคบางรายใช้หญ้าปักกิ่งร่วมกับการรักษา
แผนปัจจุบันเพื่อลดผลข้างเคียง ซ่ึงมีรูปแบบการใช้หญ้า
ปักก่ิงรักษาโรคแตกต่างกันไปชาวจีนใช้หญ้าปักกิ่งเพื่อ
บรรเทาอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจและขับ
พิษ (สุภาภรณ์, และคณะ 2545)ส่วนในประเทศไทย
ผู ้ป่วยจะดื ่มน้ าคั ้นจากส่วนเหนือด ินของหญ้าปักก่ิง
รักษาตนเองซ่ึงเป็นการยืดชีวิตและลดผลข้างเคียงของยาแผน
ปัจจุบันงานวิ จัยหญ้ าปั กก่ิ งได้ รั บการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2523 –2537)องค์การเภสัชกรรม 
(พ.ศ. 2542– 2543) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2546) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันมะเร็งแห่งชาติก่อให้เกิด
ความรู้ด้านการต้านมะเร็งของหญ้าปักก่ิงโดยสารที่แสดง
ฤทธ์ิยับยั้งเซลล์มะเร็งในหญ้าปักก่ิงคือกลัยโคสฟิงโกไล
ปิด (Glycosphingolipid) ที่มีช่ือว่า G1b (วีณา, 2542) 

จากข้อมูลดังกล่ าวข้างต้นจะเห็นได้ ว่าการ
พัฒนาสมุนไพรหญ้าปักก่ิงมีแนวโน้มที่จะน าไปพัฒนาเป็น

ยาสมุนไพรทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นอย่างยิ่ง
แต่การพัฒนาต ารับและความคงตัวของเภสัชภัณฑ์ทาง
กายภาพทางเคมีจึงถือเป็นเรื่องส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อ
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าแก่การใช้ยา รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวยาอีกด้วยดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าสารสกัดน้ าคั้นจากหญ้าปักก่ิงมา
ศึกษาข้อมูลก่อนการตั้งต ารับ (Preformulation Study) 
เบื้องต้นของผงสเปรย์ดรายศึกษาชนิดของสารช่วยที่
เหมาะสมส าหรับใช้ในการพัฒนายาเม็ดศึกษา วิธีการ
เตรียมยาเม็ดจากผงน้ าคั้นหญ้าปักก่ิงและศึกษาความคง
สภาพของยาเม็ดหญ้าปักก่ิงเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดของสารสกัดจาก
น้ าคั้นหญ้าปักก่ิงในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ก่ อ น ก า ร ตั้ ง ต า รั บ 
(Prefomulation Study) เบื้องต้นของผงน้ าคั้นสเปรย์ด
รายหญ้าปักก่ิง 

2. ศึกษาชนิดของสารช่วยที่เหมาะสมส าหรับ
ใช้ในการพัฒนายาเม็ด จากสารสกัดผงน้ าคั้นหญ้าปักก่ิง 

3. พัฒนาต ารับจากผงน้ าคั้นหญ้าปักก่ิง 
4. ศึกษาความคงสภาพของยาเม็ดหญ้าปักก่ิง

เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณสมบัติของยา
เม็ด 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ได้ต ารับน้ าคั้นหญ้าปักก่ิงที่เข้ามาตรฐาน 
2. ได้ชนิดและปริมาณของสารช่วยที่เหมาะสม

ในการพัฒนาต ารับยาเม็ด 
3. ได้ วิธีการเตรียมที่ เหมาะสมและพัฒนา

ต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิง 
4. ยาเม็ดหญ้าปักก่ิงมีความคงสภาพดีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณสมบัติของยาเม็ดตามที่
ก าหนด 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

1. การเตรียมสมุนไพรหญ้าปักก่ิง  คัดเลือก
หญ้าปักก่ิงที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 

2. กระบวนการพ่นแห้งเพื่อเตรียมผงแห้งหญ้า
ปักก่ิง 
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3. ชนิดของสารช่วยและปริมาณที่เหมาะสมใน
การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิง 

4. ยาเม็ดได้คุณภาพการประเมินผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด  
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ทราบข้อมูลการตั้งต ารับเบื้องต้นของต ารับ
น้ าคั้นหญ้าปักก่ิง  

2. ทราบชนิดของสารช่วยและปริมาณที่
เหมาะสมส าหรับใช้ในการพัฒนายาเม็ดหญ้าปักก่ิง 

3. ได้สูตรต ารับยาเม็ดจากสารสกัดน้ าคั้นหญ้า
ปักก่ิงที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด เพื่อการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมได้ 

4. ทราบความคงสภาพของยาเม็ดต ารับน้ าคั้น
หญ้าปักก่ิง เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของยา
เม็ด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 หญ้าปักก่ิง 
 หญ้าปักก่ิงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชื่อวิทยาศาสตร์
Murdannailoriformis(Hassk.)Rolla Rao et 
Kammathyซ่ึงอยู่ ในวงศ์Commelinaceaeถิ่นก าเนิด
ของหญ้าปักก่ิงอยู่ในแคว้นสิบสองปันนามณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันมีการปลูกหญ้าปักก่ิง
ทั่วไปในประเทศไทยหญ้าปักก่ิงสูงประมาณ10  ซม. ใบ
เดี่ยวเกลี้ยงเรียงสลับใบออกเป็นกระจุกใกล้รากแผ่นใบ
เป็นแถบกว้าง1.5 – 2.0 ซม.  ยาว 15 – 20 ซม. ใบที่
ปลายยอดสั้ นก ว่าขอบใบและกาบใบ เป็นขนครุ ย  
(ciliate) ช่อดอกอยู่ที่ยอดตามซอกเป็นช่อ  

 
ที่มา: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ยาเม็ด 
 ยาเม็ดสมุนไพรคือยาสมุนไพรที่ถูกตอกให้มี
รูปร่างแบนกลมวงรีเหลี่ยมหรือลักษณะสวยงามอื่นๆมี
ลักษณะแข็งยาเม็ดเป็นรูปแบบยาเตรียมที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดเ ม่ือเปรียบเทียบกับรูปแบบยาเตรียม

รูปแบบอ่ืนๆเน่ืองจากมีความคงตัวดีทั้งทางกายภาพและ
เคมีและสะดวกในการรับประทาน 
 Spray drying 
 เทคนิคการท าแห้งแบบพ่นฝอยเป็นวิธีการที่
นิยมใช้ส าหรับการท าแห้งสารละลายอินทรีย์สารประเภท
อิมัลชนัและของเหลวชนิดต่างๆโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่
ในรูปของผงแห้งมักใช้วิธีน้ีในอุตสาหกรรมทางเคมีและ
อาหารผลิตภัณฑ์ส่วนหน่ึงที่ได้จากการท าแห้งแบบพ่น
ฝอยมีประโยชน์มากในการลดขนาดและปริมาตรของ
ของเหลวอีกด้วยและจากการวิจัยพัฒนาที่ต่อเน่ืองกันมา
ท าให้วิธีการท าแห้งแบบพ่นฝอยกลายเป็นวิธีการท าแห้งที่
มีประสิทธิภาพและนิยมน ามาใช้ท าแห้งให้กับผลิตภัณฑ์
หลายชนิด 

วิธีด าเนินการเตรียมผงสเปรย์ดรายน้ าคั้น
หญ้าปักกิ่ง 

การเก็บตัวอย่าง 
เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ส มุ น ไ พ ร ห ญ้ า ปั ก ก่ิ ง ว ง ศ์

Commelinaceaชื่อวิทยาศาสตร์Murdannialoriformis 
(Hassk.)Rolla Rao et  Kammathyจากจังหวัดระยอง
หญ้าปักก่ิงที่เก็บถ้าหากปลูกโดยการแยกหน่อจะต้องมี
อายุตั้งแต่3 เดือนขึ้นไป  หากเพาะเมล็ดจะต้องมีอายุไม่
ต่ ากว่า5 เดือนขึ้นไป(โสมนันท์และคณะ, ) 

สถานที่ท าวิจัย 
 ห้องปฏิบัติการทางเคมีสาขาวิชาการแพทย์แผน
ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซอย
อิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600 

ห้องปฏิบัติการตอกยาเ ม็ดภาควิชาเภสัช
อุตสาหกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล447
ถนนศรีอยุธยาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพฯ
10400 
 บริษัทศูนย์ห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการ
แพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียจ ากัด (ส านักงานใหญ่)  
361,361/1-4  ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนน
ลาดพร้าวแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพฯ 
10310 
 บริษัทเพอร์เฟคเนเชอรัลฟู้ดพาวเดอร์แอนด์เฟ
เวอร์ 2002 (ไทยแลนด์)จ ากัด 12/23 เพชรเกษม 118 
หมู่ 11 ต าบลอ้อมน้อยอ าเภอกระทุ่มแบนจังหวัด
สมุทรสาคร 74130 
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การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร 
 ท าการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์
ที่อาจก่อโรคในผงยาสมุนไพรหญ้าปักก่ิงที่ระบุตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeiaได้แก่ 
- Staphylococcus aureusต่อยา1กรัมหรือ1มิลลิลิตร 
- Clostridium spp.ต่อยา10 กรัมหรือ10 มิลลิลิตร 
- Salmonella spp.ต่อยา10 กรัมหรือ10 มิลลิลิตร 
- E. coliต่อยา10 กรัมหรือ 10 ml 

การเตรียมสมุนไพรและขั้นตอนการสกัด
สมุนไพร 

วิธีการเตรียมตัวอย่างพืชสด 
 เตรียมหญ้าปักก่ิงสดที่ปลูกโดยการแยกหน่อ
อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจ าน 
วน  250 กิโลกรัมตัดส่วนรากหางไหลทิ้งแล้วน าไปล้างให้
สะอาดน าไปล้างด้วยน้ ากลั่นชั่งน้ าหนักบันทึกผล 
 1. น าหญ้าปักก่ิงไปปั่นด้วยเครื่องปั่นแยกกาก
จะได้ส่วนที่เป็นน้ าคั้นของหญ้าปักก่ิงและส่วนกากที่เหลือ
แล้วน ามาชั่งน้ าหนักบันทึกผล 
 2. การเตรียมน้ าคั้นพืชสดด้วยน้ าน าหญ้าปักก่ิง
ส่วนที่อยู่ เหนือดินจ านวน 201.7กิโลกรัมไปแช่น้ า
10 -15 นาทีและล้างน้ ากลั่นให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
น าไปคั้นน้ าด้วยเครื่องปั่นแยกกากน้ าคั้นที่ได้เทผ่านผ้า
ขาวบางหรือเครื่องกรองและบีบน้ าคั้นออกจากกากก็จะ
ได้น้ าคั้นจากหญ้าปักก่ิง 

 

 
การท าแห้งสมุนไพรหญ้าปักกิ่งโดยวิธี Spray 

dry 
 1.  น า น้ า คั้ น จ า กห ญ้ าปั ก ก่ิ ง ม าผ สม กั บ
maltodextrinและlactose  ตามสูตรต ารับท าการคน
โดยใช้แท่งแก้วคนให้เป็นเน้ือเดียวกันโดยมีสูตรต ารับดังน้ี 

1.1 ต ารับน้ าคั้นสูตรที่ 1ผสม 
maltodextrin3 % w/v และlactose 1 % w/v 
1.2 ต ารับน้ าคั้นสูตรที่2ผสม 

maltodextrin 2 % w/v และlactose 2 % w/v 
1.3 ต ารับน้ าคั้นสูตรที่3ผสม 
maltodextrin1 % w/v และlactose 3 % w/v 
1.4 ต ารับน้ าคั้นสูตรที่ 4 ผสม 
lactose  4 %  w/v 

     2.  จากน้ันน าน้ าคั้นจากหญ้าปักก่ิงในขั้นตอน
ที่ 1 โดยเตรียมกระบวนการสเปรย์ดรายดังน้ี 
 -ความร้อนเข้า  1800C ความร้อนออก  85  0C 
 -ความเร็วปั้ม  12Hz 
 -Rotary  atomizerความเร็ว  14000  rpm 
แรงดัน 3.6 bar 
    3. จากน้ันน ามาต่อเข้าเครื่อง SprayDryer รอ
จนสารตัวอย่างแห้งดีน าสารตัวอย่างออกมา 

 
ผลการเตรียมสารสกัดหญ้าปักกิ่งด้วยวิธีการ

สเปรย์-  ดราย 
รับหญ้าปักก่ิงสดจ านวน 201.7 กิโลกรัมจาก

จังหวัดระยองน ามาล้างให้สะอาดตัดส่วนหางไหลรากทิ้ง
ไปน า น้ า คั้ นหญ้ าปั ก ก่ิ งผสม กับ Maltodextrinและ 
Lactose ผลการสกัดสมุนไพรด้วยกระบวนการพ่นแห้ง
เพื่อเตรียมผงน้ าคั้นหญ้าปักก่ิงที่เหมาะสม เตรียมตัวอย่าง
พืชสดโดยวิธีคั้นน้ าปั่นแยกกากการท าแห้งสมุนไพรหญ้า
ปักก่ิงโดยวิธี Spray dry ได้ผลการสกัดดังตาราง 
ตารางที ่ 1แสดงผลการสกัดน้ าคั ้นหญ้าป ักกิ ่งด ้วย
วิธีการสเปรย์ดราย 
 จากการที่ทดลองสกัดผงสมุนไพรน้ าคั้นหญ้า
ปักก่ิงทั้ง4สูตรแล้วพบว่าผงยาที่ได้มีสีเขียวเข้มมีกลิ่น
เฉพาะตัวเ ม่ือสัมผัสผงด้วยมือทั้ง4 สูตรพบว่าเวลา
ประมาณ 1 นาทีจะรู้สึกเหนียวเหนอะหนะซ่ึงแสดง
คุณสมบัติการดูดความชื้นจากบรรยากาศเข้าสู่ตัวได้ง่าย
ผงไม่ติดกันเป็นก้อนมีน้ าหนักตัวดีพอประมาณเม่ือน าไป
หาค่ าค วามชื้ นด้ วย เค รื่ อ งMoisture Analyzer           
รุ่นHB43-S  วิเคราะห์ความชื้นอุณหภูมิ 105  0C  ได้ค่า
ความชื้นเป็น  6.39%, 6.24%, 6.08% และ 5.91%ตาม
สูตรต ารับพบว่ามีค่าความชื้นค่อนข้างสูงแสดงว่าไหลได้
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ไม่ดีและมีความละเอียดเม่ือน ามาตอกเป็นเม็ดยาโดยตรง
พบว่าไม่สามารถท าได้เพราะการไหลลงสู่ช่อง die ไม่ดี
และไม่เป็นเม็ดท าให้มีน้ าหนักเม็ด 
 
 
ต ารับที่ 

ส า ร เ พิ่ ม
ปริมาณที่เติม 

จ า
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สู ต ร ต า รั บ
ทดลองหญ้ า
ปักก่ิง 

- - 6.40 0.011 0.17 

ต า รั บน้ า คั้ น
สูตรที่1 

3 % 1% 180 6.316 3.51 

ต า รั บน้ า คั้ น
สูตรที่ 2 

2% 2% 100 1.149 1.15 

ต า รั บน้ า คั้ น
สูตรที่ 3 

1% 3% 107 1.149 1.07 

ต า รั บน้ า คั้ น
สูตรที่ 4 

0 4% 95.3 1.783 1.87 
 
 
 

 
ตารางที่ 2  รายงานผลการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร

 

 
ภาพที่ 2 แสดงค่าการหาค่าความชื้นของผงยาสมุนไพรใน
แต่ละสูตรต ารับด้วยเครื่อง  Moisture Analyzer           
รุ่นHB43-S วิเคราะห์ความชื้นอุณหภูมิ 105 0C 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงค่าความชื้นของผงยาสมุนไพรในแต่ละ
สูตรต ารับ 

ผลการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร 
จากการส่งตรวจการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์

ที่อาจก่อโรคในผงยาสมุนไพรหญ้าปักก่ิงที่ระบุตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeiaผลการ
ทดสอบไม่พบเชื้ อ  Staphylococcus aureus, 
Clostridium spp., Salmonella spp.และ E. coliใน
ผงน้ าคั้นหญ้าปักก่ิง  

Staphylococcus aureusThai Herbal 
Pharmacopoeia Absence per gram 
Salmonella spp.Thai Herbal Pharmacopoeia 
Absenceper 10 g Escherichia coliThai Herbal 
Pharmacopoeia Absence per 10 g Clostridium 
spp.Thai Herbal Pharmacopoei Absence per 10 g 
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6. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การ ใช้ ส มุนไพร ในการรั กษาโรค เป็น อีก

ทางเลือกหน่ึงส าหรับผู้ป่วยในการรักษาโรคหญ้าปักก่ิง
เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศ
ไทยซึ่งผู้ป่วยมะเร็งจะใช้น้ าคั้นจากหญ้าปักก่ิงทั้งต้นมาดื่ม
ได้มีผู้น ามาใช้ในการรักษาอาการโรคมะเร็งต่างๆโดย
ชาวบ้านน าหญ้าสดจ านวน 3 ต้นคั้นน้ าดื่มวันละ 2 ครั้ง
เพื่อบรรเทาอาการของโรคบางรายใช้หญ้าปักก่ิงร่วมกับ
การรักษาแผนปัจจุบันเพื่อล 

ดผลข้างเคียงมีรายงานผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ใช้หญ้า
ปักก่ิงรักษาได้แก่ผู้ป่วยมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็ งมดลูกมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ งตับเป็นต้น  
(เสน่ย์แสงค า, 2542)  ซ่ึงมีรูปแบบการใช้หญ้าปักก่ิง
รักษาโรคแตกต่างกันไปยาจีนใช้หญ้าปักก่ิงเพื่อบรรเทา
อาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจและขับพิษส่วนใน
ประเทศไทยผู้ป่วยจะดื่มน้ าคั้นจากส่วนเหนือดินของหญ้า
ปักก่ิงรักษาตนเองซ่ึงเป็นการยืดชีวิตและลดผลข้างเคียง
ของยาแผนปัจจุบัน 

การน าต้นสด มาคั้นน้ าดื่มซ่ึงนับเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก
และไม่สะดวกส าหรับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน   ดังน้ันจึงได้มีการพัฒนาต ารับยา
เม็ดจากน้ าคั้นหญ้าปักก่ิงเพื่อความสะดวกในการเก็บ
รักษาและรับประทานยา 

การเตรียมต ารับยาเม็ดหญ้าปักก่ิงจากผงพ่น
แห้งด้วยเครื่องคั้นน้ าแบบแยกกากเพื่อให้ได้น้ าคั้นหญ้า
ปักก่ิงน าเข้าเครื่องSpray dry ในการสกัดครั้งน้ีได้ปริมาณ
ของผงน้ าคั้นคิดเป็น 3.51%, 1.15%, 1.07%, และ 
1.87% และปริมาณความชื้น 6.39 %, 6.24%, 6.08% 
และ5.91%.พบว่ามีปริมาณความชื้นสูงมากเม่ือสัมผัสกับ
อากาศ ดังตารางที่5 แสดงผลการสกัดน้ าคั้นหญ้าปักก่ิง 
จากการส่งตรวจการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจก่อ
โรค ในผงยาสมุนไพรหญ้าปั กก่ิ งที่ ร ะบุต ามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeiaผลการ
ทดสอบไม่พบเชื้อ  Staphylococcus aureus,  
Clostridium spp., Salmonella spp.และE. coliในผง
น้ าคั้นหญ้าปักก่ิงดัง 
ตารางที่6 แสดงผลการตรวจการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อ 
1. ควรศึกษาสารช่วยชนิดอ่ืนที่สามารถความ

คุมความชื้นได้ดีขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเ ก็บยาเ ม็ดที่
เหมาะสม 

3. ก า ร ส กั ด ผ ง น้ า คั้ น จ า ก ห ญ้ า ปั ก ก่ิ ง ด้ ว ย
กระบวนการเสปร์ยดรายควรจะควบคุมอุณหภูมิให้ดี 
เน่ืองจากมีผลอย่างมากต่อผงยา 

4. ในการทดสอบความค งตั วท าง เ ค มี ของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อยื่นยันผลที่ได้จริงน้ันควรมีสารมาตรฐาน
เป็นตัวเปรียบเทียบในการวิเคราะห์และควรมีการ
วิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารที่แน่นอนโดยเทคนิค
HPLC 

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีข้าพเจ้าได้รับความ
กรุณาเป็นอย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์ดังน้ี 
 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร. สมบูรณ์เจต
ลีลาดร.อัจฉราแก้วน้อยอาจารย์ศุภรัตน์ดวนใหญ่อาจารย์
สุชาดามานอกที่ท่านได้กรุณาเอ้ือเฟื้อให้แนวทางให้
ความรู้ให้ค าแนะน าให้ข้อคิดเห็นรวมทั้งวิธีการในการท า
วิจัยตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างการท าวิจัย
อย่างใกล้ชิดเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ได้ท าวิจัยและได้
สละเวลาอันมีค่าในการตรวจแก้วิทยานิพนธ์ผลักดันจน
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์สุดท้ายน้ีขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่าย ผู้บริหารทุกท่านๆข้าพเจ้าจะน าเอา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการท างานตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด
และท าประโยชน์แก่ประเทศชาติให้คุ้มค่าต่อไป 
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