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บทคัดย่อ 
  ปัจจุบันในปี 2020 ทั่วโลกก าลังเผชิญกับการระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด -19 มากกว่า 20 
ล้านคนติดเช้ือและยังคงมีการติดเช้ืออย่างต่อเนื่อง ท าให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเช้ือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในท้องตลาดเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะสเปรย์หรือเจลแอลกออฮอล์ อย่างไรก็ตามการใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งมีส่วนประกอบเป็นแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อผิวหนัง เช่น การ
ระคายเคือง การอักเสบ อาการคัน แห้ง แพ้ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคผิวหนัง นอกจากนี้การใช้สูตรในการผลติ
ที่รุนแรงหรือใช้ส่วนผสมที่ไม่เหมาะสมยังโดยเฉพาะเจลแอลกอฮออล์ยังท าให้เกิดความเหนียวเหนอะหนะ
และไม่สบายผิวหลังจากการใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ีหลายๆ คนอาจจะหันไปใช้สเปรย์แอลกอฮอล์แทนซี่ง
ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมนักเนื่องจากการท าลายเช้ือไวรัสโควิด-19 จะต้องใช้เวลาในการสัมผัสอย่างน้อย 30 
วินาที ดังนั้นผลิตภัณฑ์แอลกออฮอล์จะต้องไประเหยเร็วจนเกินไป เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในงานวิจัยน้ีจึงได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์กึ่งเจลแอลกอฮอล์ที่ผสมด้วยสารเพิ่มความชุ่มช่ืนและสารสกัดจากดอกขลู่ที่มีฤทธ์ิ
ต้านอนุมูลอิสระ จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากดอกขลู่มีสารประกอบฟินอกลิก 3,105.44+41.50 GAE 
mg/L extract และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค  DPPH ที่ 0.21+0.02 equivalent 
vitamin C/ml extract จากการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พบว่าผู้เข้าร่วมทดสอบทั้ง 20 คนที่มี
สุขภาพดีช่ืนชอบผลิตภัณฑ์ที่แห้งเร็ว สบายผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ท าให้ผิวแห้งแต่ต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกลิ่น 
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ABSTRACT 

Currently, in 2020, the world is facing a severe Covid-19 pandemic.  More than a 20 
million patients were infected and continue spreading the viruses.  As a result, there has 
been a huge demand for adequate hand sanitizers in the market, especially an alcohol-
based spray or gel product.  The repeated use of hash formulas containing alcohol having 
an impact on the skin such as a skin irritant, itch, dryness, an allergic reaction These 
damaged skin can lead to eczema, an inflammatory skin condition.  Besides, using 
inappropriate formulation or ingredient in alcohol-based gel products can leave a sticky 
feeling after using the product.  However, using a high concentration of alcohol and spray 
alcohol to avoid this problem is not a suitable solution.  Due to alcohol can destroy or 
inactive viruses takes at least 30 seconds.  To reach the level of inactive condition, the 
product should not evaporate too fast.  The solve the mentioned problem, the semi- gel 
alcohol-based product was developed by adding the skin moisturizers and Khlu’ s flower 
extract with high antioxidant activity.  According to the result in this research, the total 
phenol content of the flower extract is 3,105.44+41.50 GAE mg/L extract whereas the DPPH 
radical scavenging is 0. 21+ 0. 02 equivalent vitamin C/ ml extract.  From the sensory 
evaluation, 20 healthy participated in this research.  The majority of participants thought 
that the developed semi spray-gel product dried quickly and that neither product felt sticky 
after using.  No drying effect on the hands.  The product can enhance the moisture on the 
skin. However, the smell needs to be more developed. 
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บทน า 

1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
     ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยดอกไม้หลายชนิด และมักเป็นที่รูจ้ักเพียงในแง่ของการเป็นไม้
ดอกไม้ประดับเนื่องจากกลิ่นหอมหรือสีสันที่สวยงาม อย่างไรก็ตามยงัมีดอกไมท้ี่มากมายหลายชนิดเต็มไป
ด้วยพฤษเคมีที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพเมื่อน ามารับประทาน หรือเป็นส่วนประกอบของ
เครื่องส าอางค์ แตด่อกไม้เหล่าน้ันมักจะถูกมองข้ามไป ซึ่งเมือ่ถึงฤดูออกดอกจะผลิดอกในปรมิาณที่มากและ
ร่วงโรยไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึง่เป็นที่น่าเสียดาย ดังนั้นหากน ามาสกัดและทดสอบแล้วพบว่ามสีารต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารต้านอนุมูลอสิระกจ็ะท าให้เป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ดอกไม้เหล่าน้ันได ้   
 จากการส ารวจพบว่าในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดสมุทรสาคร สมุครสงคราม หรือแม้แต่ในจงัหวัด
กรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ที่มีน้ ากร่อยหรอืใกลเ้คียงกบัปา่ชายเลน เช่น เขตบางขุนเทียน จะมพีืชอยู่ชนิด
หนึ่งขึ้นข้างทางเป็นจ านวนมากนั้นก็คือ ต้นขลู่ ในปัจจบุันได้มีหลายๆ ชุมชนน าใบขลู่มาอบเป็นสมุนไพร
อบแห้งชงดื่มออกจ าหน่าย เนื่องจากสรรพคุณในการลดน้ าตาลและความดัน [1] อย่างไรก็ตามดอกขลู่นั้น
กลับไมได้น ามาใช้ประโยชน์ใดๆ ซึง่ดอกขลู่จะออกประจ าสม่ าเสมอและมีปริมาณมาก ในการท าสมุนไพรขลู่
อบแห้งนั้นจะมีการเลอืกและตัดดอกทิง้ไป ซึง่หากมีการพฒันาหรือน ามาสกัดและทดสอบฤทธ์ิกจ็ะเป็นการ
เพิ่มมลูค่าของของเหลือทิ้งซึง่ไม่ได้ท าประโยชน ์
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย     

1. เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการต้านอนุมูลิอสิระโดยรวมจากดอกไม้ไทยที่กินได้ 
2. เพิ่มมลูค่าแก่ดอกไม้ที่น ามาศึกษา     

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย   
1. ส ารวจและศึกษาหาชนิดของดอกไมท้ี่มปีริมาณมากและไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
2. ทดสอบฤทธ์ิในการต้านอนุมลูอสิระจากดอกไม้      

1.4 ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย   
 ดอกไม้ต้านโรค 
   ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น
ผักและผลไม้ซึง่มีช่ือเสียงนอกจากรสชาติแล้ว ยังขึ้นช่ือว่ามีสรรพคุณต่าง ๆ ในแง่ของการรักษาโรคอีกด้วย 
อย่างไรก็ตามนอกจากผักและผลไมเ้หล่าน้ันแล้วประเทศไทยยังเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ ดอกไม้ใน
ประเทศไทยซึง่เป็นประเทศเขตร้อนจะมีลักษณะที่สวยงาม และมีกลิ่นหอม สสีรรทีส่วยงามในดอกไม้ไทยน้ี
เป็นแหล่งของสารประกอบทีม่ีคุณค่าในทางยา  
        ขลู่ 

ขลู่ มีช่ือสามัญว่า Indian Marsh Fleabane และมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Pluchea indica (L.) Less.
ขลู่เป็นพืชที่พบมากในประเทศเขตร้อน มลีักษณะเป็นไม้พุ่ม เป็นกอ ล าต้นมีขนาดสูงประมาณ 0.5 - 2.5 



2 

 

เมตร ใบมีลกัษณะค่อนข้างเรียบเป็นรูปหยักแบบฟันเลื่อย กว้างประมาณ 1-5 เซนติเมตร และยาว 2.5-10 
รอบๆ ใบมีขนสีขาวปกคลุม ผิวมีลักษณะเรียบเป็นมัน แข็งและเปราะ ใบขลู่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ [2] ท าให้ใบ
ขลู่ถูกน าไปอบแห้งและน าไปท าเป็นชาชงดื่มในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย เช่น จ.ระยอง [3] จ.
สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  1 ลักษณะของต้นขลู ่
ดอกขลู่ 
ดอกขลู่จะปรากฎด้านบนและซอกของใบ โดยกลีบดอกจะมีสีม่วง ส่วนของดอกสีม่วงหรือม่วงอ่อน 

ประกอบด้วยดอกย่อยจ านวนมากมทีั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย ดอกขลู่ได้ช่ือว่าเป็นดอกไมร้ิมทาง เนื่องจาก
มีปรมิาณมาก ข้ึนง่าย แต่ยังไมม่ีคนวิจัยในเชิงลึกถึงคุณประโยชน์ของดอกขลู่  แตกต่างจากใบขลู่ซึง่มี
งานวิจัยรองรบัถึงคุณค่าทางสารอาหารและฤทธ์ิทางเภสัชเคมีอันมากมาย   แต่ดอกขลู่กบัถูกมองข้ามทัง้ ๆ 
ที่มีปริมาณไม่น้อย  
  
 

 

 

 

รูปท่ี  2  ลักษณะของดอกขลู ่
        งานวิจัยท่ีต่อยอดจากสารสกัดจากดอกไม้  
        ศ.ดร.พรงามเดชเกรียงไกรกุล [4] ได้ศึกษาเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในเครือ่งส าอางและใน
เมืองไทยพบมีดอกไมห้ลายชนิดที่น่าสนใจ แต่ไม่มีการศึกษาและรายงานผลเกี่ยวกบัฤทธ์ิทางชีวภาพอย่าง
ชัดเจน จึงได้ค้นคว้าวิจัยดอกไม้หลายชนิดด้วยกัน โดยเฉพาะดอกไม้ทีม่ีสเีหลืองและค้นพบว่า ดอกราช
พฤกษ์ หรือคูน ดอกข้ีเหล็ก และดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่ได้ค้นพบสารต้านอนุมลูอสิระ ช่วยยับยั้งการ
สลายคอลลาเจน กระตุ้นการสร้างเซลลผ์ิวหนังของคนเราและยับยัง้เมลานิน 
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        สมมุติฐาน 
        จากการศึกษาพบว่ามีสารประกอบหลาย ๆ ชนิดในดอกไม้ที่มีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมลูอสิระ เช่น 
สารประกอบฟินอลกิ จึงน่าจะเหมาะที่จะน ามาสกัดเพื่อพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
        กรอบความคิดงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลของฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระในดอกไม้ไทยกินได ้
2. สารสกัดดอกไม้ทีม่ีฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระพร้อมน าไปท าผลติภัณฑ์

ตัวแปรต้น 

ดอกไม้ที่มปีรมิาณมากทีร่่วงหล่นและ

ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน ์

ตัวแปรตาม 

ฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ 

สารสกัดฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระเพื่อ

พัฒาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าได ้



 

  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สารตา้นอนุมูลอิสระในดอกไม้ไทย  
 Nitinet และคณะ [4] ได้ท าการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในหญ้าละออง (Vernonia cinerea) โดย
ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบที่สกัดออกมาจากดอก ใบ และก้าน โดยท าการทดสอบด้วยเทคนิค 1,1-
diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) และวิเคราะหห์าสารประกอบต่าง ๆ ได้แก่ tannin, catechin, 
epicatechin gallate (ECG), epicatechin (EC), epigallocatechin gallate (EGCG), และ 
epigallocatechin (EGC), flavonoid, caffeine และ nicotine ด้วยเทคนิค high-performance liquid 
chromatography (HPLC)  
       พัชรีและคณะ [5] ท าการศึกษาสารต้านอนุมลูอสิระ และปริมาณสารฟนีอลิคทัง้หมดในดอกไม้กินได้
จ านวน 15 ชนิด ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ดอกแค (Sesbania grandiflora (L.) Desv.), ดอกผัก
พาย (Limnocharis flava Buch.), ดอกกระเจียวแดง (Curcuma sessilis Gage.), ดอกกระเจียวขาว 
(Curcuma parviflora Wall.), ดอกแคนา (Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.), ดอกขจร 
(Telosma minor Craib.), ดอกเสาวรส (Passiflora laurifolia L.), ดอกฟักทอง (Cucurbita moschata 
Decne.), ดอกข่า (Alpinia galanga (L.) Willd.), ดอกชมจันทร์ (Ipomoea alba L.), ดอกผักโขม 
(Amaranthus lividus L.), ดอกบวบ (Luffa acutangula (Linn.) Roxb.), ดอกมะรมุ (Moringa oleifera 
Lam.), ดอกผักคออ่อน (Crassocephalum crepidioides (benth.) S. Moore.) และดอกส้มลม 
(Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire.) โดยจากการศึกษาพบว่าดอกกระเจียวแดงมี
ความสามารถในการยับยั้งอนุมลูอิสระ DPPH สูงทีสุ่ดถึง 93.30 % ในขณะที่ดอกส้มลมมีปริมาณสารฟีนอ
ลิคทั้งหมดสูงทีสุ่ดคือ 16.83 mg GAE/100 g FW) 
        พสุธรและคณะ [6] ได้ท าการศึกษาเพื่อตรวจวิเคราะห์หากลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ และปรมิาณสารฟี
นอลิกทัง้หมดจากสารสกัดของดอกไม้ไทยที่บริโภคได้จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ดอกดาวเรือง (Tagetes erecta 
L.) ดอกเฟื่องฟ้า (Bougainvillea hybrid) ดอกเข็ม (Lxora chinensis Lamk) ดอกพุดซอ้น (Gardenia 
jasminoides Ellis) และดอกกุหลาบมอญ (Rosa damascene) โดยน าตัวอย่างดอกไม้มาสกัดด้วยตัวท า
ละลายได้แก่ เฮกเซน ไดคลอโรมเีทน และเมทานอล และน ามาแยกสารประกอบต่าง ๆ  ด้วยเทคนิคโครมาโต
กราฟฟีแผ่นบาง (TLC) นอกจากนี้ยังท าการวิเคราะห์หาความสามารถในการต้านอนุมลูอิสะโดยรวมด้วย
เทคนิค 2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl (DPPH) โดยรายงานผลในรูปแบบของ Trolox-Equivalent 
Antioxidant Capacity (TEAC) และท าการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด จากผลการทดลอง
พบว่าการสกัดด้วยเมทานอลพบสารส าคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิก สารสกัดเมทานอล
จากดอกกหุลาบมอญ ดอกเข็มและดอกดาวเรืองมีความสามารถในการต้านอนุมลูอสิระ DPPH สงูทีสุ่ด และ
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สารสกัดเมทานอลจากดอกไม้ทัง้ 5 ชนิดมีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระด้วยวิธี TEAC มากกว่าสารกัดเฮกเซน 
และไดคลอโรมเีทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 การน าความรู้เรื่องสารตา้นอนุมูลอิสระไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
        ศรีสุดาและคณะ [7] ได้พัฒนาเกี่ยวกับสารต้านอนุมูลอสิระในดอกไม้เพื่อน าไปพฒันาเป็นข้าวเสริม
สารต้านอนุมูลอสิระ โดยศึกษาในดอกไม้กินได้ 5 ชนิด ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า 
ดอกแคแดง โดยศึกษาความสามารถในการต้านอนุมลูอสิระโดยรวมด้วยเทคนิค DPPH จากการศึกษาพบว่า
ดอกคูณมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระมากที่สุด คือ 89.58% รองลงมาคือดอกเข็ม (83.89%) และดอกพวงชมพ ู
(70.38%) หลงัจากนั้นจึงน าสารสกัดจากดอกไมเ้หล่าน้ีไปเสริมในข้าวโดยวิธีการเคลือบและวิธีการแช่ เพือ่
ศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระค่าสี ความช้ืนผลการศึกษาพบว่าข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพบว่าข้าวเจ้าพันธ์ุ
หอมมะลิ 105 ทีเ่คลือบด้วยดอกคูณมีฤทธ์ิต้านอนุมลูอสิระมากที่สุดคือ 46.74% รองลงมาคือข้าวเจ้าพันธ์ุ
หอมมะลิ 105 ทีเ่คลือบด้วยดอกเข็ม (44.49%) วิธีการแช่พบว่าข้าวเจ้าพันธ์ุหอมมะลิ 105 ที่แช่ด้วยดอกคูณ
มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระมากที่สุดคือ 45.02% รองลงมาคือข้าวเจ้าพันธ์ุหอมมะลิ 105 ที่แช่ด้วยดอกเข็ม 
(42.77%) ส่วนข้าวที่น ามาเสริมสารต้านอนุมูลอสิระคือ ข้าวเจ้าพันธ์ุมะลิ105 และข้าวเจ้าพันธ์ุชัยนาท 1 
 โควิด-19 คืออะไร 

โคโรนาไวรัสเป็นไวรสัสายพันธ์ุหนึ่งทีก่่อใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยในมนุษย์และสัตว์ เช่น ค้างคาว อูฐและ
ชะมด โดยทั่วไปโคโรนาไวรสัที่เกิดในมนุษย์ท าใหเ้กิดการเจ็บป่วยเลก็น้อย น้อยครั้งที่โคโรนาไวรัสในสัตว์
สามารถพฒันาให้ติดเช้ือและแพร่ขยายถึงมนุษย์และก่อใหเ้กิดโรคทีร่้ายแรง เช่น โรคทางเดินการหายใจ
รุนแรงเฉียบพลัน (SARS) ซึง่เกิดข้ึนในปี 2002 และโรคทางเดินการหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ซึ่ง
เกิดข้ึนในปี 2012 [8]  โควิด-19 เป็นหนึ่งในโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ที่ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน โดยพบ
เป็นครัง้แรกที่วูฮานในประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งเกิดการระบาดใหญ่และยงัด าเนินอยูอ่ย่างต่อเนื่อง [9] โคโร
นาไวรัสในมนุษย์สามารถแพร่ขยายจากผูท้ี่ติดเช้ือไปยงัอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดโดยทางละอองที่มีเช้ือโรค  
แพร่ออก หรือโดยการสัมผัสมือที่ติดเช้ือโรค หรือพื้นผิวหรอืวัตถุที่ติดเช้ือโรค  
  สารเคมีท่ีใช้ส าหรับฆ่าเชื้อโควิด-19 

สารฆ่าเช้ือ (disinfectant) ที่ใช้ก าจัดเช้ือจุลินทรีย์มหีลากหลายรูปแบบ เพื่อยับยัง้การแพร่กระจาย
ของเช้ือ แบ่งตามประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือได้เป็น 3 ระดบั คือ 

1. สารฆ่าเช้ือที่มีประสิทธิภาพสงู (high level disinfectants) ใช้ท าความสะอาดอปุกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ไม่สามารถนึ่งฆ่าเช้ือได้ เช่น formaldehyde, 30% hydrogen peroxide, chlorinated 
compounds 

2. สารฆ่าเช้ือที่มีประสิทธิภาพปานกลาง (intermediate level disinfectants) สามารถท าลาย
แบคทีเรียและไวรสัได้เกือบทุกชนิด เช่น sodium hypochlorite, ethyl alcohol, isopropyl alcohol 

3. สารฆ่าเช้ือประสทิธิภาพต่ า (low level disinfectants) สามารถท าลายเช้ือแบคทเีรีย ไวรัสและ
เช้ือราได้บางชนิด เช่น 3% hydrogen peroxide ส าหรบัสารเคมทีี่สามารถฆ่าเช้ือโควิด-19 ได้แสดงดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สารเคมีและความเข้มข้นทีส่ามารถฆ่าเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้[10] 
ชื่อสาร ความเข้มข้น (% v/v) 

Accelerated hydrogen peroxide 0.5 
Benzalkonium chloride 

(alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) 
0.05 

Chloroxylenol 0.12 
Ethyl alcohol 70 

Iodine iodophor 50 ppm 
Isopropanol 50 

Providone-iodine 1 
Sodium hypochlorite 0.05-0.5 

Sodium chlorite 0.23 
 จะเห็นได้ว่าสารแตล่ะชนิดจะสามารถท าลายเช้ือโควิด-19 ได้ที่ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน [11] หาก
ความเข้มข้นของสารละลายดังกล่าวน้อยกว่าที่แสดงไว้ในตารางกจ็ะไมส่ามารถท าลายเช้ือโรคได้ อย่างไรก็
ตามหากเตรียมสารละลายเข้มข้นมากเกินไปก็อาจจะท าให้เกิดความเป็นพิษ หรือระคายเคืองต่อผู้ใช้ได้ เช่น 
เอทลิแอลกอฮอล์และไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์จะมีประสิทธิภาพในการท าลายเช้ือไวรัสได้ดีก็ต่อเมื่อมีความ
เข้มข้นที่เหมาะสมเท่านั้น หากใช้สารละลายที่เข้มข้นมากเกินไปกจ็ะเกิดการระเหยอย่างรวดเร็วท าให้ไม่
สามารถฆ่าเช้ือดงักล่าวได้  

เจลและสเปรย์แอลกอฮอลล์้างมือ 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพือ่ใช้ท าความสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ าล้างออก ใช้ง่าย

สะดวกและปลอดภัย โดยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่เข้มข้นเพียงพอให้มปีระสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคได ้
99.9% แต่แอลกอฮอลม์ีผลท าใหผ้ิวหนงัแหง้ และอาจระคายเคืองได้จนถึงเกิดการอักเสบได้ ดังนั้นการใส่
ว่านหางจระเข้ ลงไปในเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงวิตามิน E สารสกัดอื่น ๆ ที่ช่วยใช้ผิวนุ่มชุ่มช้ืน อีกทั้งลดการ
อักเสบของผิวหนงั  

อันตรายจากการใชเ้จลแอลกอฮอล์มากเกินไป [12], [13] 
การใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีในการช่วยฆ่าเช้ือโรคโดยเฉพาะเช้ือโควิด-19 ใน

การใช้เจลล้างมือแอลกอฮอลใ์ห้ได้ผลดีมีประสทิธิภาพน้ัน ต้องใช้ในจ านวนที่ไม่น้อยเกินไป และถูให้ทั่ว แล้ว
ปล่อยให้มือแห้งไปตามอากาศเอง ระยะเวลาในการใช้เจลควรอยู่ที่ 30 วินาที [14] 
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รูปท่ี  3 อาการของผิวแห้ง อักเสบจากการใช้เจลแอลกอฮอล์มากเกิน ภาพจาก [11] 
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การด าเนินงานวิจัย 

3.1 เครื่องมือ (apparatus) 
1) เตาอบไฟฟ้า, Binder FD115, Germany 
2) เครื่องช่ังละเอียด, AND HM-200, Japan 
3) Magnetic stirrer, CAT M6, SCHOTT, Germany 
4) Centrifuge, PLC-012E Universal centrifuge, USA 

3.2 สารเคมี (reagents)  
1) Ethanol (95%v/v) 
2) Propylene glycol 
3) Vitamin E 
4) Rose hydrosol 
5) สารเพิ่มเจล 

3.3 วิธีการทดลอง (methodology) 
3.3.1 การสกัดดอกขลู่ 

1) คัดเฉพาะส่วนดอกของดอกขลู่  
2) ช่ังน้ าหนัก 5.000 g สกัดด้วย Propylene glycol 20.0 ml เป็นเวลา 3 วัน 
3) น าเข้าเครื่องเหว่ียง (centrifuge) ด้วยความเร็ว 1,000 rpm เพื่อแยกกากและสารสกัด 
4) น าสารสกัดที่ได้ไปประเมินปริมาณสารประกอบฟินอลิกด้วยเทคน FCR และประเมินฤทธ์ิใน

การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH 

 
รูปท่ี  4 ลักษณะของดอกขลู่ที่น ามาสกัด (ซ้าย) สารสกัดจากดอกขลูห่ลงัสกัดด้วย propylene glycol เป็น

ระยะเวลา 3 วัน (ขวา) 
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3.3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณฟินอลิก 
1. การเตรียมสารละลาย 
- สารละลาย Folin ciocalteu reagent 10 % v/v 

ปิเปต Folin ciocalteu reagent 20 ml ปรับปริมาตรเป็น 200 ml 
- สารละลาย Sodium carbonate  
ช่ัง Na2CO3 37.5095 + 0.01 g ในขวดปริมาตร 500 ml เติมน้ าอุ่นประมาณ 250 ml ละลาย 

Na2CO3 จนหมด ทิ้งใหเ้ย็นที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นปรับปริมาตรเป็น 500 ml  
- สารละลาย Stock ของ gallic acid  
ช่ัง gallic acid (Mw= 188.14) จ านวน 0.110+0.001 ในขวดวัดปริมาตร 100 ml ปรับปรมิาตร

ด้วยน้ า เตรียมเป็นความเข้มข้นต่าง ๆ ดังนี ้

ขวดท่ี ปริมาตร (ml) ความเข้มข้น as gallic equivalent 
A 1 11 
B 2 22 
C 3 33 
D 4 44 
E 5 55 

2. ขั้นตอนการทดลอง 
1. เติมสารเคมี A-E และน้ ากลั่นเพือ่ท าเป็น blank ในแต่ละหลอดทดลองอย่างละ 1 ml 
2. เติมสารละลาย Folin ciocalteu reagent 5 ml เขย่า 
3. จับเวลา 5 นาที 
4. เติม Na2CO3 4 ml ตั้งทิ้งไว้ 1 ช.ม. สารละลายจะเปลี่ยนจากสีเหลอืงเป็นสีฟ้าถึงสีน้ าเงินตาม

ปริมาณของฟินอลิก แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 nm  
3.3.3 การประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH 
 1. การเตรียมสารละลาย 

- สารละลาย ascorbic acid 100 mg ascorbic acid C/L (Mw 176.13) 
ช่ัง ascorbic acid 0.0250g ละลายน้ าและปรบัปริมาตรเปน็ 250 ml เก็บไว้ในขวดทึบแสง เตรียม

สารละลาย ascorbic acid ความเข้มข้น 0, 10, 20, 40, 60, 100 ppm ดังตารางโดยการปิเปต ascorbic 
acid 100 ppm 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 และ 12.5 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ าเป็น 10 ml  

   2. ขั้นตอนการทดลอง 

วัดสเปคตรมัของสารละลาย DPPH เพื่อหาความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนสงูสุด (max) เติม 50 
L ของสารละลาย ascorbic acid ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ หรือสารตัวอย่าง ในสารละลาย DPPH 2.95 ml 
คนสารละลาย 15 วินาที ทิ้งไว้ 30 นาทีในที่มืดแล้ววัดค่าการดูดกลืนแสง  



47 

 

3.3.4 การผลิตสเปรย์กึ่งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเขื้อโควิด-19 จากสกัดดอกขลู่ 
1) ตวงน้ าดอกกุหลาบ (flower water) แท้ 100% ปริมาตร 40.0 ml 
2) ช่ังสารท าเจล 1.500 g  
3) ค่อย ๆ โรยสารท าเจลลงไปในน้ าดอกกหุลาบพรอ้มกบัคนจนได้เจล 
4) ค่อยเติมเอทานอลปริมาตร 200.0 ml โดยการเติมช้าพรอ้มคนตลอดเวลา 
5) เติมสารสกัดของดอกขลู่ปริมาตร 5.0 ml 
6) เติมวิตามินอี 0.25 ml คนให้เข้ากัน 
7) บรรจุใส่ใน spray card เพือ่สะดวกต่อการพกพา 

 
รูปท่ี 5 สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสเปรย์กึ่งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเข้ือโควิด-19 จากสกัดดอกขลู ่

3.3.5 การทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ ์
         น าต้นแบบสเปรยก์ึ่งเจลแอลกอฮอล์ที่ได้จากข้อ 3.3.4 ไปทดสอบความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบกับ
สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% v/v โดยใหผู้เ้ข้าร่วมทดสอบฟังบรรยายเกี่ยวกบัเรื่องโควิด-19 ก่อนลองทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ และตอบค าถามจากแบบทดสอบดัง QR code  

 
รูปท่ี  6 QR code ส าหรับกรอกความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสเปรย์กึ่งเจล

แอลกอฮอลจ์ากสารสกัดดอกขลู ่
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ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

4.1 สเปรย์กึ่งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด-19 จากสารสกัดดอกขลู่ 
 สารสร้างเจลที่น ามาใช้จะแตกต่างจะสารสร้างเจลที่ใช้ท าเจลแอลกอฮอล์โดยในสูตรจะมีการใช้ใน
ปริมาณที่ให้ได้ลักษณะสเปรย์กึ่งเจลแอลกอฮอลเ์พื่อใหต้ัวผลิตภัณฑ์ไม่ระเหยเร็วเกินไปและในขณะเดียวกนั
ก็ไม่เหนียว และท าให้รู้สึกไม่สบายผิวแบบเจลแอลกอฮอล์ 

 
รูปท่ี  7 ลักษณะของเจลจากสารสร้างเจลที่ละลายในไฮโดรโซลดอกกุหลาบ (ซ้าย) ก่อนเติมแอลกอฮอล์
เพื่อใหม้ีลกัษณะเป็นสเปรยก์ึ่งเจล (กลาง) และเติมสารสกัดจากดอกขลู่และวิตามินอเีพื่อเพิ่มความชุ่มช่ืน 

บ ารุงผิวและต้านอนุมูลอิสระ 

 
รูปท่ี  8 เปรียบเทียบความแตกต่างของสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% v/v (ซ้าย) และสเปรย์กึง่เจลแอลกอฮอล์

ที่พัฒนาข้ึน (ขวา) 
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4.2 ผลของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกขลู่ 
    

 

 

 

 

รูปท่ี  9 กราฟมาตรฐานของ gallic acid ด้วยเทคนิค FCR 

 
รูปท่ี  10 กราฟมาตรฐานของ ascorbic acid ด้วยเทคนิค DPPH 

ตารางท่ี 2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอสิระของสารสกดัจากดอกขลู่ 
เทคนิค ความสามารถในการตา้นอนุมลูอิสระของสารสกัดดอกขลู่ 

FCR 3,105.44+41.50 GAE mg/L 

DPPH 0.21+0.02 equivalent vitamin C/ml 
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4.3 ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์สเปรย์กึ่งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโควิด-19 จากสารสกัด
ดอกขลู่ 

เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตสเปรยก์ึ่งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโควิด-19 จากสารสกัด
ดอกขลู่ว่าหลังจากใช้แล้วผู้ทดสอบมีความพึงพอใจเพียงใด จึงได้สร้างแบบทดสอบความพึงพอใจให้
ผู้เข้าร่วมทดสอบทัง้ 20 คนทดสอบ โดยก่อนการทดสอบผู้เข้าร่วมทดสอบจะได้รับฟงับรรยายเกี่ยวกบัเรื่อง
โควิด-19 ก่อนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสารเคมทีีส่ามารถฆ่าเช้ือโควิด-19 ได้ หลังจากนั้นจึงท า
การทดสอบฉีดสเปรย์กึง่เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโควิด-19 จากสารสกัดดอกขลู่ทีม่ือข้างขวาและเปรียบเทียบ
กับเปรย์แอลกอฮอลโ์ดยฉีดที่มือข้างซ้าย 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 ผู้เข้าร่วมทดสอบทัง้หมด 20 คนโดยส่วนมากเป็นเพศหญิงมากถึง 80% โดยมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน 

และมรีะดับการศึกษาส่วนมากที่ระดับปริญญาตรีโดยมีอาชีพเป็นพนักงานและข้าราชการ ซึ่งผู้เข้าร่วม

ทดสอบมากกว่า 90% ไม่รู้จักขลู่และไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากดอกขลู่มาก่อน 

 1.1 เพศ 

 

 1.2 อายุ (ปี) 
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1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

 
 1.4 อาชีพ    

          
 

1.5 ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์ท่ีมีองค์ประกอบของใบขลู่หรือดอกขลู่มากก่อนหรือไม่ 

 
1.6 ท่านเคยใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีองค์ประกอบของใบขลู่หรือดอกขลู่มากก่อนหรือไม่ 
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2. ผลของความชอบต่อผลิตภัณฑ์โดยวิธี 9-point hedonic score 
 จากผลการทดสอบความพงึพอใจตอ่ผลิตภัณฑ์สเปรย์กึ่งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือโควิด-19 จากสาร
สกัดดอกขลู่ทั้ง 6 หัวข้อได้แก่ สี กลิ่น ความหนืด ความชุ่มช้ืนของผิว ความสบายของผิวหลงัการใช้  และ
ความชอบโดยรวม โดยจากคะแนนพบว่าผูเ้ข้าร่วมทดสอบมีความช่ืนชอบให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มสีี โดยมสี่วน
น้อยที่อยากใหม้ีการเติมสีผสมอาหารลงไป ส่วนความชอบในเรื่องของกลิ่นมีความแตกต่างกันออกไป โดย
จากการสัมภาษณ์และข้อเสนอแนะเพิม่เติมพบว่าส่วนมากชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ไม่ชอบมักจะ
เป็นผู้ชาย ความหนืดของผลิตภัณฑ์เป็นที่ช่ืนชอบถึงช่ืนชอบมาก และผลการทดสอบพบว่าผูเ้ข้าร่วมทดสอบ
ชอบมากเกี่ยวกับความชุ่มช้ืนของผิวหลงัใช้ผลิตภัณฑ์ จุดเดน่ของผลิตภัณฑ์นี้คือความสบายผิว ซึ่งจะเป็นว่า
ผู้เข้าร่วมทดสอบชอบความสบายผิวของผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ เช่นเดียวกับความชอบโดยรวม 
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รูปท่ี  11 ผลการทดสอบความพึงพอใจวิธี 9-point hedonic score 
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3. การทดสอบความพอดี (just-about-right) 
 จากการทดสอบความพอดี (just-about-right) พบว่าผลิตภัณฑ์มีความหนืดที่เหมาะสมอยู่แล้ว แต่
ยังต้องปรับปรงุในเรื่องของกลิ่น เนื่องจากยังมีปญัหาเรื่องกลิ่นของแอลกอฮอลท์ี่แรงเกินไป 

 
รูปท่ี 12 ผลการทดสอบความพอดี (just-about-right) 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
มีกลิ่นหอม ท าให้ผิวเย็นสดช่ืน 
อยากให้อาจารย์ท าหลายๆสูตรค่ะ 
กลิ่นมีความค่อนข้างแรงนิดนึด 
กลิ่นนิดหนึง่ค่ะ 
อยากให้กลิ่นที่มีความออ่นลงหน่อยคะ 
ต้องการกลิ่นหวานๆละมุนค่ะ หนูคิดว่าเด็กผญ.น่าจะชอบมากกว่าน้ีค่ะ 
ควรปรับกลิ่นให้อ่อนลงกว่าน้ี 
ดีครับ กลิ่นโอเค สามารถพัฒนาเชิงธุรกจิชุมชน 
กลิ่นเป็นธรรมชาติดี ไม่เหนียว 
อยากให้มหีลากหลายกลิ่น และกลิ่นแนวสปอร์ตส าหรับผู้ชาย 
ผิวชุ่มช่ืน นุ่มคะ 
อยากให้หอมมากกว่าน้ี 
สามารถใช้ดอกไม้ รึว่า สมุนไพรไทย ต่างๆมาเป็นส่วนผสมในการท า เพือ่ให้มกีลิ่นทีเ่ป็นธรรมชาติ และไม่
ฉุนจนเกินไป และเป็นที่ช่ืนชอบแก่คนทกุเพศทกุวัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้มีความต้องการใช้ของ
สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเช้ือโรคเป็นจ านวนมากเนื่องจากความสะดวกในการพกพา 
และมีประสิทธิภาพที่ดีในการฆ่าเช้ือไวรัสดังกล่าว อย่างไรก็ตามการที่จะฆ่าเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้น้ันจะต้อง
มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมและความเข้มข้นที่สูงของแอลกอฮอล์ประกอบการความถ่ีในการ
ใช้ท าให้เกิดปัญหาผิวแห้ง ระคายเคืองผิว ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถบ ารุงผิวพร้อมกับฆ่าเช้ือโควิด-19 จึงมี
ความจ าเป็น จากการทดสอบพบว่าดอกขลู่มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ จึงเหมาะที่จะน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สเปรย์กึ่งเจลฆ่าเช้ือโควิด-19 โดยจากการวิจัยได้มีการพัฒนาสูตรและปรับปรุงความหนืดให้
เหมาะสมเพื่อให้มีความสบายผิวหลังจากการใช้ ซึ่งจากการทดสอบความพึงพอใจพบว่าจุดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนมาคือ ความสบายผิว และการท าให้ผิวมีความชุ่มช้ืนที่มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ปัญหาหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์กึ่งเจลมักจะมาจากปัญหาของกลิ่น เนื่องจากองค์ประกอบ
หลักคือเอทานอลซึ่งมีกลิ่นแรง ดังนั้นการหาสารสกัดจากธรรมชาติอื่น ๆ  เพื่อช่วยในการปรับปรุงกลิ่นจึง
อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์กึ่งเจลฆ่าเช้ือโควิด-19 ในอนาคต 
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