การรพัฒนาสารสสกัดถั่วเหลืองบรรจุ
อ
แคปปซูล
ถั่วเหลือง Glycine max
m (L.) Meerr. อยูในวงศ Leguminoosae-papiliooneoideae โดยมี
โ
ชื่อทั่วไปที่ คือ Soya,
S Soy beean, Black soy
s bean, Cow of Chinaa, Soja beann(1,2) ถั่วเหลืองเป
ง น
พืชลมลุก อายุปเดี
เ ยว ตนตั้งตรงตอนงอกใหหม ๆ แลวเลื้อยได
อ ภายหลััง ทุกสวนของงตนมีขนสีน้ําตาล
า
ปกคคลุม ใบเปนใบประกอบมี
ใ
ใ อย 3-7 ใบ
ใบย
ใ กานใบยาาว ใบยอยเปนแผ
น นบางรูปปไข ยาว 5-100 ซม.
กวาง 3-6 ซม. ปลายใบแหล
ป
ม โคนใบกลม ดอกเปนดอกช
ด อกระจาย ดอกคลาายดอกถั่วทั่วไป มี
บ ้ยงรูปทรงระฆัง สวนปลายดอกเปนซี
น ่เลื่อย ยาวปประมาณ 0.66 ซม. มีขนนปกคลุมหนาาแนน
กลีบเลี
กลีบดอกมี
บ
สีแดงเขม กลีบกลาางโคงงอเล็กนนอย เกสรเพศศผูมีจํานวน 10 อัน เกาะเเปนกลุมติดกัน รัง
ไขมีหลายออวูล มีกานเกสรเพพศเมียสั้น ผลลเปนกลุมฝก 2-3 ฝก แตกมาจากลําตนตรงโคนซออกใบ
ฝกงอเล็กนอย ไมมมีระยางค ฝกรูปยาวรี ยาาว 3-5 ซม. กวาง 0.8-1 ซม. มีขนปกกคลุมหนาแนนน มี
ก
เมล็ดภายใน 3-44 เมล็ด และถั่วเหลืองเปปนพืชเศรษฐกิจของประเททศ สามารถปปลูกไดทั่วทุกภาค
จ กมากททางภาคเหนือ ในตางประเเทศมีการปลูกมากทางปร
ก
ระเทศอินเดีย และ
ของประเทศ แตจะปลู
(3)
อ ไดแก จีน ญี่ปุน และยังสามารถปลูกไดในเขตรรอนทั่วโลก
แถบบเอเชียตะวันออก

รูปที่ 1 แสดงลักษณะผลและเ
ษ
เมล็ดของถัว่ เหหลือง
สารรสําคัญ
ณ 30-50% ไขมันประมาณ 13- 25 % คารโบไฮเดรต
เมล็ดถั่วเหลืองพบโปรตีนประมาณ
ประมาณ 14-24% แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามิน A,
A B, B1, B2, B6, B12 ไนนอาซีน วิตามิน C,
ห
ดรวมมถึงไอโซฟลาาโวน (Isoflavvone)(4)
D, E อีกดวย นอกกจากนีย้ ังพบบสารอื่นๆอีกหลายชนิ
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ประะโยชนทางยาาและคุณคาทางอาหาร
า
เนืนื่องจากเมล็ดถั
ด ่วเหลืองมีสารอาหารที
ส
ทรงคุ
ท่ ณคาตาง ๆ มากมายย ถั่วเหลืองจึงเป
ง น
อาหหารที่มีประโยชชนตอสุขภาพพ สําหรับประโยชนทางยยา มีการแนนะนําใหใชถวั่วเหลืองเปนอาาหาร
ของคนอวนที่เปนเบาหวาน
น
แ
และคนไข
ที่ตองฉี
อ ดอินซูลนทุ
นิ กวัน ปจจุบันแพทยไดใใชใยอาหารทีที่มใี น
เมล็ดถั่วเหลืองลดดความอวนแและลดการใชอินิ ซูลินลงไดมากในเมล็ดถัว่ เหลืองยังมีเลซิทิน
น ารุงสมมอง เพิ่มความทรงจํา ลดไไขมัน และโคเลสเตอรอลใในรางกาย
(Leccithin) อันเปนสารบํ
ไอโซฟลาโวน เปนสารสํ
ส าคัญอีกชนิดหนึ่งในถัถั่วเหลืองที่กําลั
า งเปนที่สนใใจในการนํามาใช
ม
ประะโยชนทางกาารแพทย เปนสารที
น
่มีประะโยชนทางคลินิกหลายออยาง มีฤทธิ์คคลายเอสโตรรเจน
(Esttrogenic acttivity) และ ฤทธิ
ฤ ์ตานเอสโตรเจน (Antiestrogenic activity) ซึ่งมีการนํามาใชชเปน
ฮอรโมนทดแทนใในหญิงวัยทอองเพื่อปองกันโรคกระดู
น
กพรุ
พ น (Osteooporosis) มีฤทธิ์ตานอนุมูล
(77)
อิสระ
ร (Antioxidaant)(5),(6) ลดไขมันชนินิดแอลดีแอลล (LDL cholesterol)
c
ตานมมะเร็ง
(Antticarcinogennic)(8) เชน มะเร็งตับ ตานไวรั
า ส (Anttiviral) และยั
แ งสามารรถปองกันการเกิด
(3,4,5)
โรคหหัวใจไดอีกดวย จากปประโยชนตางๆที่กลาวมาาเปนผลใหถั่วเหลื
ว องไดรับบความนิยมนํนํามา
รับประทานกั
ป
นอยยางแพรหลายย และมีการนํนํามาผลิตเปนผลิ
น ตภัณฑเสริ
ส มสุขภาพอยางมากมายย

ต ณฑเสริมอาหารไอโซฟล
อ
ลาโวน
รูปที่ 2 แสดงผลิตภั
ะ การใชสารสสกัดถั่วเหลืองเป
ง นผลิตภัณฑ
ณ เสริมสุขภาาพอยางแพรรหลาย แตใน
ถึงแมจะมี
ระดัับอุตสาหกรรรมภายในประะเทศไทยยังขาดมาตรฐานนกระบวนการรผลิตสารสกัดดถั่วเหลืองที่ดีดเี พื่อ
ควบบคุมปริมาณสสารสําคัญ ความปลอดภััยและความคคงสภาพในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ดังนั้น
งานวิจิ ัยนี้จึงมีวตถุ
ตั ประสงคเพื่อพัฒนาวิธีการเตรี
ก
ยมสกััดจากถั่วเหลืองในรู
อ ปแบบบผงใหมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพที่ดีดีและสามารถถเทียบเคียงหหาปริมาณขอองสารสําคัญ ไดอยางถูกกตอง สําหรับการ
บ
ต
บอุตสาหกรรม
ส
เพืพื่อเปนผลิตภััณฑเสริมสุขภาพและเป
ภ
น งทดแทนฮอรโมนเอสสโตร
นแหล
ผลิตในระดั
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เจนอันเปนการทดแทนการนําเขาและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
และนํามาซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนภูมิปญญาของคนไทย
การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการสกัดสาร Genistein จากถั่วเหลือง
จากกระบวนการสกัดสารหลังจากไดระเหยเฮกเซนซึ่งเปนสารสกัดไขมันสวนเกินออกแลว
พบวาสารสกัดที่ไดยังคงมีลักษณะเปนของเหลวที่หนืดขนอยู ดังนั้นเพื่อใหสารสกัดที่ไดอยูใน
ลักษณะผงแหง จึงไดเลือกใชสารดูดซับชวยเพื่อใหเกิดเปนผงสารสกัดถั่วเหลืองดังที่ตองการ
โดยสารดูดซับที่เลือกใชในครั้งนี้ ไดเลือกใชทาวคัม เนื่องจากเปนสารที่มีความสามารถในการดูด
ซับคอนขางดี สามารถรับประทานไดอยางปลอดภัย อีกทั้งยังใหผงสารสกัดที่มีขนาดพอเหมาะ
และมีการไหลที่ดีอีกดวย ซึ่งอัตราสวนที่ใชในการดูดซับครั้งนี้ พบวาการใชผงทาวคัมตอสารสกัด
ในอัตราสวน 2 : 1 ใหสวนผสมในลักษณะที่ตองการ
การศึกษาคุณสมบัติของผงสารสกัดถั่วเหลือง
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพทั้งการประเมินลักษณะภายนอกของผงสารสกัดที่
ได การหาความหนาแนนใน 3 ลักษณะ คือ Bulk density Tapped density และ True density
การหาคุณสมบัติในการไหลของผงสารสกัดถั่วเหลือง ซึ่งจากผลการประเมินลักษณะภายนอกของ
ผงสารสกัดถั่วเหลืองที่ได พบวา มีลักษณะเปนผงเนื้อละเอียด สีเหลืองนวล ขนาดเฉลี่ยประมาณ
425 ไมโครเมตร มีกลิ่นคลายกรดหลงเหลือยู ดังรูปที่ 4 หลังจากนั้นไดตรวจสอบคุณสมบัติดาน
การไหลของผงสารสกัดจากถั่วเหลืองจะพบวามีการไหลที่ดี คือมี คามุมการไหล (angle of
repose) เฉลี่ยเทากับ 30.00 องศา ซึ่งเปนผลมาจากขั้นตอนการผลิตผงสารสกัดที่มีการนํา
purified talcum มาเปนสารดูดซับประกอบกับไดมีการบดผสมและแรงทั้งเปยกและแหง กอน
นําไปอบแหง ทําใหไดขนาดอนุภาคผงมีขนาดใกลเคียงกันและพอเหมาะ ซึ่งมีผลทําใหมีการไหลที่
ดีตามมาดวย สวนคุณสมบัติในดานความหนาแนนของผงสารสกัดจากถั่วเหลืองจะพบวา Bulk
density มีคาเทากับ 0.973 g/mL Tapped density มีคาเทากับ 1.208 g/mL และ True density
มีคาเทากับ 2.387 g/mL
การประเมินแคปซูลสารสกัดถั่วเหลือง
ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการบรรจุผงสารสกัดถั่วเหลืองในแคปซูล 2 ขนาด คือ 150 และ 200
มิลลิกรัม หลังจากนั้นไดทําการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของแคปซูลที่เตรียมไดในดานตางๆ
ไม ว า จะเป น ลั ก ษณะภายนอกของแคปซู ล ความแปรปรวนของน้ํ า หนั ก แคปซู ล (Weight
variation) ระยะเวลาในการแตกตัว (Disintegration) ซึ่งจากผลการศึกษาลักษณะภายนอกของ
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แคปซูลสารสกัดถั่วเหลืองทั้ง 2 ตํารับ พบวา แคปซูลสารสกัดถั่วเหลืองที่ไดมีลักษณะภายนอกที่ดี
คื อ ผิ ว แคปซู ล เรี ย บเนี ย น ไม บุ ม ไม มี ร อย ส ว นผลการทดสอบระยะเวลาในการแตกตั ว
(Disintegration) ของแคปซูลสารสกัดถั่วเหลืองทั้ง 2 ตํารับพบวา มีการแตกตัวสมบูรณผานตาม
เกณฑมาตรฐานการแตกตัวของอนุภาคสารสําคัญของ USP 25/NF 20 โดยแคปซูลทั้ง 6 แคปซูล
สามารถแตกตัวไดภายในเวลา 30 นาที ทั้ง 2 ตํารับ ดังตารางที่ 11 และ 12 สวนผลการประเมิน
ความแปรปรวนของน้ําหนักแคปซูล (Weight variation) พบวาแคปซูลสารสกัดถั่วเหลืองทั้ง 2
ตํารับ มีความแปรปรวนของน้ําหนักไมผานตามมาตรฐานในเภสัชตํารับของประเทศอังกฤษ ทั้งนี้
ถึงแมวาความสามารถในการไหลของผงสารสกัดจะอยูในเกณฑที่ดี แตอาจเนื่องมาจากขั้นตอนใน
การบรรจุผงสารสกัดลงในแคปซูลเปนการบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ แรงเกลี่ยและแรงอัดผงสารสกัดที่
ไมสม่ําเสมอกันก็อาจทําใหเกิดความแปรปรวนของน้ําหนักแคปซูลที่เตรียมได นอกจากนี้อาจมี
สาเหตุมาจากการดูดความชื้นของผงสารสกัดถั่วเหลืองที่ทําใหความสามารถในการไหลขณะบรรจุ
ลงในแคปซูลเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอความแปรปรวนของน้ําหนักที่ได ดังนั้นจึงควรมีการทดสอบ
เพิ่มเติมอีก 10 แคปซูลเพื่อประเมินความแปรปรวนของน้ําหนักแคปซูลที่เตรียมได

รูปที่ 3 แสดงลักษณะแคปซูลสารสกัดถั่วเหลืองที่เตรียมไดขนาด 150 และ 200 มิลลิกรัม
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