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บทคัดยอ
ชะเอม (Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum.) วงศ Apocynaceae เปนพืชสมุนไพร
ที่ใชทางการแพทยพื้นบานสําหรับแกไอ บํารุงกําลัง และแกพิษ พืชสมุนไพรนี้มักพบการใชประโยชนทดแทนพืช
สมุ น ไพรอื่ น ที่ มี ชื่ อ พ อ งกั น ว า ชะเอม การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาภายนอกของส ว นเถา M.
extensum ที่ผานการอบแหงมีลักษณะกลมแข็ง เปลือกเรียบสีน้ําตาลเขม เนื้อไมสีเหลืองนวล รสหวาน ไมมีกลิ่น
เฉพาะของพืช ลักษณะของเนื้อเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศน พบเนื้อเยื่อผงยาตางๆ ไดแก พาเรงคิมาภายในมี
เม็ดแปง เวสเซลแบบเปนรูมีขอบ สโตนเซลล เซลลเสนใย และเม็ดแปง การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวย
เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงพบลูปนิโฟลินในสารสกัดเฮกเซนจากเนื้อไม M. extensum โดยมี
ปริมาณเทากับ 0.063 mg/g การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเอทานอล สารสกัดดวยเฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน และบิวทานอล ของเนื้อไม M. extensum พบวาสารสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ มีความสามารถ
ในการจับอนุมูลอิสระโดยมีคา IC50 อยูในชวง 80.50 – 474.86 µg/mL ดวยวิธี DPPH และมีความสามารถในการ
ใหอิเล็กตรอนอยูในชวง 70.97 – 434.18 mM FeSO4/g ดวยวิธี FRAP โดยสารสกัดไดคลอโรมีเทนใหผลการ
ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระทั้งสองวิธีดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดอื่นๆ (DPPH; IC50 80.50 µg/mL และ
FRAP; 434.18 mM FeSO4/g) อยางไรก็ตามพบวาสารสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ ของ M. extensum ไมมีฤทธิ์
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ยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของฟนผุและไมมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสที่
คาความเขมขนสูงสุดในการทดสอบเทากับ 1000 และ 25 µg/mL ตามลําดับ

ABSTRACT
Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum. of the family Apocynaceae is the
medicinal plant used in folk medicine for its antitussive, tonic and antidote properties. This
medicinal plant has often been substituted for other plants that have the same synonyms as
Cha-em. This study revealed that the macroscopic characters of the dried stem of the wood of
M. extensum were spherical liana, externally smooth dark brown, yellow wood inside, sweet,
nonunique smell. Powdered drug of the wood of M. extensum possessed the microscopical
characters including parenchyma cell with starch grains, bordered pit vessels, stone cells, fibers,
and starch grains. Chemical identification using High Performance Liquid Chromatography
revealed lupinofolin in hexane extract from the wood of M. extensum at 0.063 mg/g. The in
vitro evaluation of antioxidant activity of the wood of M. extensum demonstrated that various
solvent extracts including those of ethanol, hexane, dichloromethane, and n-butanol exhibited
IC50 in the range of 80.50 – 474.86 µg/mL by DPPH assay and showed reducing power in the
range of 70.97 – 434.18 mM FeSO4/g by FRAP assay. Among all of the extracts, the highest DPPH
scavenging activity and the highest reducing power were found in the dichloromethane extract
(DPPH; IC50 80.50 µg/mL and FRAP; 434.18 mM FeSO4/g). However, all these extracts of M.
extensum did not give antibacterial activity against Streptococcus mutans, the major cause of
tooth decay, and did not show α-glucosidase inhibitory activity at the highest tested
concentrations of 1000 and 25 µg/mL, respectively.
คําสําคัญ: ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ แอลฟากลูโคซิเดส ลูปนิโฟลิน ชะเอม Streptococcus mutans
Keywords: Antioxidant activity, α-Glucosidase, Lupinifolin, Myriopteron extensum,
Streptococcus mutans

บทนํา
ชะเอม มีชื่อทางวิทยาศาสตร Myriopteron
exten-sum (Wight & Arn.) K. Schum. วงศ
Apocynaceae มีชื่อทองถิ่นวากอน ขมเหลือง ขาวสาร
เครื อ เขาขมหลวง ป า งไม สื่ อ กี่ ป อบอ อ อ ยสามสวน
ออยแสนสวน (เต็ม, 2557) เปนพืชที่พบในประเทศ

แถบทวีป เอเชีย ไดแ ก จี น อิ น เดีย อิ นโดนี เ ซีย พม า
เวียดนาม และไทย (Wu and Raven, 1995)
มีลักษณะเปนไมเถาเลื้อยมีน้ํายางสีขาว ใบเดี่ยว ออก
ตรงขามกัน รูปรีหรือคอนขางกลม ปลายใบแหลม โคน
ใบมน ขอบใบเรียบ ดอกออกเปนชอตามซอกใบ กลีบ
ดอกสีขาว รูปใบหอก 5 กลีบ ผลออกเปนคูรูปกระสวย
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โคนติ ดกัน ลักษณะเปน พูเป นสันแหลมถี่ ผลแกแตก
แนวเดี ยว เมล็ ดรู ปรี ยาว มี ขนสีข าวติด ที่ป ลายเมล็ ด
เนื้ อ ไม มี ร สหวาน สรรพคุ ณ ทางการแพทย พื้ น บ า น
แกไอ แกอ อนเพลีย บํารุง กําลั ง และใชเ ขายาแกพิ ษ
(ทรรศนียแ ละชูจิตร, 2551) จากรายงานการวิจัยที่ผาน
มาพบวา M. extensum มีสารกลุมฟลาวาโนนชื่อ
ว า ลู ป นิ โ ฟลิ น ซึ่ ง ออกฤทธิ์ ต า นเชื้ อ เริ ม (Herpes
Simplex Virus I; HSV-1) ที่คา IC50 0.3 µg/mL ตาน
เชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) ที่คา
MIC 12.5 µg/mL และมีฤทธิ์เปนพิษตอเซลลมะเร็ง
เตานมที่คา IC50 3.3 µg/mL (Soonthornchareonnon et al., 2004) นอกจากนั้นยังพบรายงานฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาที่นาสนใจของสารลูปนิโฟลินที่แยกไดจาก
พืชอื่น ดังนี้ ฤทธิ์ตานทูเมอรโปรโมเตอร (Itoigawa et
al., 2002) ฤทธิ์ตานเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร (Epstein–
Barr virus; EBV) (Itoigawa et al., 2002) ฤทธิ์ตาน
ทองเสีย (Prasad et al., 2013) ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
ไทโรซิเนส (Wang et al., 2014) และสารนี้ยังเปนตัว
ออกฤทธิ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดของชะเอมไทย (Albizia
myriophylla Benth.) ในการตานเชื้อกอโรคฟนผุ
Streptococcus mutans โดยมีคา MIC และ MBC
เทากับ 1 และ 2 µg/mL ตามลําดับ (Joycharat et
al., 2013) นอกจากนี้ในการศึกษาความเปนพิษแบบ
เฉียบพลันและแบบกึ่ง เฉียบพลันในหนูทดลองพบว า
สารนี้ในขนาด 5 g/kg ไมมีพิษเฉียบพลัน และพบวา
สารนี้ ในขนาด 60 mg/kg ไม มีผลต อน้ําหนักตั ว
สุขภาพและการกินอาหารของหนูแรท (Chivapat et
al., 2009) ทั้งนี้พบรายงานการแยกสารลูปนิโฟลิน
จากพื ชที่ มี ชื่ อ พ อ งกั น ว า ชะเอมอี ก 2 ชนิ ด ได แ ก
A. myriophylla และ Derris reticulata Craib.
(Innok et al., 2009; Joycharat et al., 2013;
Prasad et al., 2013)

Research

องค ค วามรู พื้ น บ า นเกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรมี
บทบาทมากขึ้ น ในการรั ก ษาโรคต า งๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยพบวาพืชกลุมชะเอมเปนสมุนไพรที่
ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งในปจจุบันนี้ชะเอมที่นํามาใช
นั้นมีหลากหลายชนิดจะเห็นไดวาในยาไทยบางตํารับ
ตามคัมภีรแพทยแผนไทยที่มีชะเอมเปนสวนประกอบ
ไมระบุชนิดของชะเอมไวอยางชัดเจน (คณะกรรมการ
คั ด สรรและเผยแพร ว รรณกรรมของชาติ , 2542)
โดยพื ช ที่ มี ชื่ อ พ อ งกั น ว า ชะเอมและมั ก พบการใช
ทดแทนกัน ไดแก A. myriophylla, D. reticulata
และ M. extensum โดยแตละชนิดจะมีเนื้อไมที่มีรส
หวานคล า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง ในทางการแพทย พื้ น บ า นใน
ภาคใตข องไทย และในโรงพยาบาลชุมชนบางแหง มี
ข อ มู ล การใช พื ช ในกลุ ม นี้ บ างชนิ ด เป น สมุ น ไพร
องคประกอบในตํารับยารักษาโรคปวดฟนซึ่งมีสาเหตุ
จากฟนผุ (Joycharat et al., 2012) และตํารับยา
รักษาโรคเบาหวาน (อาทร และคณะ, 2536) สําหรับ
สมุนไพรที่เลือกมาใชเปนวัตถุดิบในรูปแบบตางๆ นั้น
ตองคํานึงถึงการเลือกใชใหถูกตองตามหลักเภสัชวัตถุ
คือ รูจักรูปยา สี กลิ่น รส และชื่อ (อุบลและกมลภัค,
2543) ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมากต อ สรรพคุ ณ ที่
ตอ งการเพื่อ จะไดใ ช ประโยชน จ ากสมุ น ไพรนั้ น ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและจะทําใหเกิดความมั่นใจตอการ
ใ ช ส มุ น ไ พ ร สํ า ห รั บ ห ลั ก ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
M. extensum ยังมีคอนขางนอยทั้งทางดานกายภาพ
ดานเคมี และดานฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก
(Macroscopic character) และลักษณะของเนื้อเยื่อ
ผงยาที่ สั ง เกตจากกล อ งจุ ล ทรรศน (Histological
character) ตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิค
High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) รวมถึงทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพตางๆ ไดแก
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ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส และตานเชื้อ S. mutans ของเนื้อไมชะเอม
(M. extensum) เพื่อเพิ่มองคความรูเกี่ยวกับสารสําคัญ
และฤทธิ์ทางชีวภาพที่สอดคลองกับ การใชประโยชน
ทางยาพื้นบานของพืชสมุนไพรชนิดนี้

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางพืชสมุนไพร
ตั ว อ ย า ง เ นื้ อ ไ ม ช ะ เ อ ม ( Myriopteron
extensum (Wight & Arn.) K. Schum.) ไดมาจาก
แหล ง ธรรมชาติ ในพื้ น ที่ จ.อุ ต รดิ ต ถ ในช ว งเดื อ น
สิงหาคม 2557 ตัวอยางพรรณไมแหงชะเอม (CB-N24)
เก็บรักษาไวที่คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
2. การระบุชนิดพืช
นํ า ตั ว อย า งพื ช มาตรวจสอบลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตรโดยเปรียบเทียบกับ Flora of China
Vol. 16 (Wu and Raven, 1995) และยืนยันชนิดพืช
อีกครั้งโดยการเปรียบเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงที่
หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
ซึ่งตรงกับรหัส SN 123759 จากนั้นนําตัวอยางพืชมา
จัดทํา Authentic crude drug สําหรับตรวจสอบ
อางอิง โดยนําสวนเถาของ M. extensum มาทําให
แหง จัดเก็บในขวดแกวใสสะอาด ปดฝามิดชิด จัดทํา
ฉลากกํากับดวยชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร และวงศ
ลัก ษณะสั ณฐานวิ ทยาภายนอก (Macroscopic character)
ตรวจสอบเครื่องยา (Crude drug) จาก
รู ป ร า งลั ก ษณะภายนอก โดยการใช ป ระสาทสั ม ผั ส
(Organoleptic) คือ ตา จมูก ลิ้น และการสัมผัสดวย
ผิ ว หนั ง สั ง เกตดู รู ป ร า งลั ก ษณะ ความหยาบ ความ
ละเอี ย ด ความแข็ ง ความอ อ นนุ ม สี กลิ่ น และรส
เฉพาะ (ถนอมจิต, 2553)
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ลั ก ษณะของเนื้ อ เยื่ อ ผงยาภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศน (Histological character)
เตรีย มผงยาสมุน ไพรที่บ ดละเอีย ดแล ว มา
ผานแรง เบอร 100 จากนั้นตรวจสอบสมุนไพรในรูป
ผงยา โดยใช น้ํ า กลั่ น เป น น้ํ า ยาย อ ม ส อ งด ว ยกล อ ง
จุลทรรศนแบบใชแสงที่กําลังขยาย 400x ดูลักษณะ
ของเนื้อเยื่อชนิดตางๆ ในผงยา ซึ่งจะเปนเครื่องบงชี้วา
ผงยานั้นๆ เปนสวนใดของพืช ผงยาบางชนิดจะมีรูปราง
ของเนื้อเยื่อเฉพาะอยาง แตกตางจากผงยาอื่นๆ หรือ
ไมพบในผงยาอื่นเลย ก็จะเปนเครื่องยืนยันไดแนนอน
วาเปนตัวยาชนิดนั้นๆ (ถนอมจิต, 2553)
3. การเตรียมสารสกัด
นําตัวอยางเนื้อไม M. extensum มาลางให
สะอาด อบแหงที่อุณหภูมิ 60๐C บดหยาบ ชั่งตัวอยาง
แห ง จํ า นวน 500 กรั ม สกั ด ด ว ยเอทานอลด ว ยวิ ธี
แชหมัก (maceration) ที่อุณหภูมิหอง กรองแยกสาร
สกัดมาทําใหเขมขนดวยเครื่อง rotary evaporator
และระเหยแหงตอดวย water bath บันทึกน้ําหนักสาร
สกั ด หยาบเอทานอลที่ ไ ด จากนั้ น นํ า สารสกั ด หยาบ
เอทานอลมาสกัดตอใน separatory funnel ดวยตัวทํา
ละลายตางๆ ไดแก hexane dichloromethane และ
butanol ดวยวิธี partition ระเหยตัวทําละลายออก
จากสารสกัดตางๆ ดวยเครื่อง rotary evaporator
และระเหยแหงตอดวย water bath บันทึกน้ําหนัก
คํานวณคารอยละ (% yield) ของสารสกัดหยาบเอทานอล สารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และบิวทานอล
และเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 4๐C
4. การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดว ยเทคนิ ค
High Performance Liquid Chromatography
(HPLC)
การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีของเนื้อไม
จาก M. extensum ดัดแปลงจากวิธีของ Joycharat
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et al. (2016) โดยใชเครื่อง HPLC ตัวตรวจวัดคือ UV–
detector และใชสภาวะในการวิเคราะห ดังนี้ คอลัมน:
Hypersil ODS (4.0×250 mm, 5 µm) เฟสเคลื่อนที่
methanol: 15% glacial acetic acid; (80:20
%v/v) อัตราการไหล: 1.0 mL/min ปริมาตรในการ
ฉีด: 10 µL อุณหภูมิของคอลัมน: 25๐C ความยาวคลื่น
ของการตรวจวัด: 254 nm การศึกษาวิเคราะหเชิง
คุณภาพของเนื้อไม M. extensum ทําโดยการระบุพีค
ของสารลูปนิโฟลินในโครมาโทแกรมสารสกัดจากการ
เปรียบเทียบคาเวลาการคงอยู (retention time) ของ
พีคสารในโครมาโทแกรมของสารสกัดและคาเวลาการ
คงอยูของสารมาตรฐานลูปนิโฟลินในโครมาโทแกรม
ของสารมาตรฐาน การวิเคราะหเ ชิงปริมาณของสาร
ลูปนิโฟลินในสารสกัดเนื้อไม M. extensum โดยสราง
กราฟมาตรฐานของสมการเสนตรง y = ax + b เมื่อคา
x คือ ความเขมขนของสารลูปนิโฟลินที่ความเขมขน
ตางๆ 5 คาความเขมขน ดังนี้ 1.0 5.0 25.0 50.0
100.0 mg/L และ คา y คือ พื้นที่ใตพีค (peak area)
ของสารลู ป นิ โ ฟลิ น ที่ ค วามเข ม ข น ต า งๆ วิ เ คราะห
ความสัมพันธเชิงเสน (linearity) ของกราฟมาตรฐานที่
สรางขึ้นจากค าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ (correlation
coefficient, r) เปรียบเทียบคาพื้นที่ใตพีคของสาร
ลูปนิโฟลินในสารสกั ด M. extensum กั บกราฟ
มาตรฐานของสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน ทําการวิเคราะห
ซ้ํา สารสกัด ละ 2 ครั้ ง แล ว นํา มาคํ า นวณคา ที่ ได เ ป น
มิลลิกรัมของสารลูปนิโฟลินตอ 1 กรัมน้ําหนักสารสกัด
5. การทดสอบฤทธิ์ ตานเชื้อ แบคทีเรี ย Streptococcus mutans
ทดสอบฤทธิ์ในการตานเชื้อ Streptococcus
mutans ATCC 25175 ของสารสกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ ของ M. extensum และสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน ดวยวิธี Broth microdilution (CLSI, 2009) โดย
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วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวและชนิดแข็ง
วิธีการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย S. mutans และวิธีการ
ทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารในการยับยั้ง
เชื้อ (Minimum Inhibitory Concentration; MIC)
ไดแสดงไวแลวในรายงานวิจัยกอนหนานีข้ องคณะผูวิจัย
(นันทิยา และคณะ 2557)
6. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
(Diphenylpicryhydrazyl (DPPH) radical
scavenging assay)
ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ของสาร
สกัดจากชะเอม (M. extensum) โดยดัดแปลงจากวิธี
ของ Brand-Williams et al. (1995) ดังนี้ สารละลาย
ของสารสกั ด ตั ว อย า งเตรี ย มโดยการเจื อ จาง stock
solution แบบ two-fold dilution ดวยตัวทําละลาย
70% เอทานอล สารละลาย 0.031 g/L DPPH เตรียม
ในตัวทําละลายเมทานอล ผสมสารละลายตัวอยางแต
ละความเขมขน และสารละลาย DPPH ใน 96-well
microplate ตั้งทิ้งไวในที่มืด เปนเวลา 30 นาที แลว
วั ด ค า การดู ด กลื น แสงที่ 492 nm ด ว ยเครื่ อ ง
Microplate Reader (Tecan Austria GmbH,
Austria) ทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง คํานวณหา
ค า ประสิ ท ธิ ภ าพในการลดปริ ม าณอนุ มู ล อิ ส ระลง
ครึ่ ง หนึ่ ง (IC50) จากกราฟระหว า งค า % radical
scavenging กับคาความเขมขนตางๆ ของสารทดสอบ
โดยชุ ด ควบคุ ม แบบ positive คื อ สารมาตรฐาน
ascorbic acid
7. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP
(Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
assay)
ทดสอบความสามารถในการรีดิวซเ ฟอรริ ก
ของสารสกัดจากชะเอม (M. extensum) โดยดัดแปลง
จากวิธีของ Butsat and Siriamornpun (2010) การ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 45 เลมที่ 1

เตรียมสารละลาย FRAP ทําโดยผสมสารละลาย 0.3 M
Acetate buffer (pH 3.6) กับ สารละลาย 20 mM
Ferric chloride และ สารละลาย 20 mM 2,4,6Tris(2-pyridyl)-s-triazine (TPTZ) ให เขากั น ใน
อัตราสวน 10:1:1 และเตรียมสารสกัดตัวอยางใหได
ความเข ม ข น 1000 µg/mL ด ว ยตั ว ทํ า ละลาย
Dimethyl sulfoxide (DMSO) ผสมสารละลาย
ตัวอยางและสารละลาย FRAP ตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา
30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 596
nm ด ว ยเครื่ อ ง UV-Vis spectrophotometer
(Thermo Scientific Genesys, U.S.A.) ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา คํานวณหา total reducing power ของ
สารสกั ด ตั ว อย า งที่ มี ค วามสามารถในการถ า ยทอด
อิ เ ล็ ก ตรอนให Fe3+ เปลี่ ย นเป น Fe2+ จากกราฟ
มาตรฐานของ FeSO4 ที่แ สดงความสั ม พัน ธร ะหว า ง
ความเขม ขนของ FeSO4 กับคาการดูดกลื นคลื่นแสง
(absorbance) (ความเขมขนของ FeSO4; 0.008,
0.016, 0.032, 0.065 และ 0.129 mM มีคาการ
ดูดกลืนคลื่นแสงที่ 596 nm เทากับ 0.205, 0.382,
0.722, 1.447, 2.823 ตามลําดับ) โดยตองเจือจางสาร
สกัดตั วอยา งให อยูในชวงกราฟมาตรฐาน แสดงฤทธิ์
ตานอนุมูล อิสระเป นคา FeSO4 Equivalent (mM
FeSO4/g)
8. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส
โดยดัดแปลงจากวิธีของ Bachhawat et al. (2011)
การเตรียมสารละลายตัวอยางที่ความเขมขนตางๆ โดย
เจื อ จาง stock solution ของสารตัว อย างด ว ย
สารละลาย 20% DMSO การทดสอบของสารตัวอยาง
จะเปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ควบคุ ม ซึ่ ง ใช ส ารละลาย 5%
DMSO แทนสารตั ว อย า ง และชุ ด ควบคุ ม แบบ
positive ซึ่งใชสารมาตรฐาน acarbose การทดสอบ
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จะทําซ้ําสามครั้ง การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส
แสดงในรูปรอยละของการยับยั้ง (% inhibition) และ
วิธีการทดสอบหาคา % inhibition ไดแสดงไวแลวใน
รายงานวิ จัยก อนหน านี้ข องคณะผูวิ จัย (ปภาวริ นทร
และนันทิยา, 2558)

ผลการวิจัย
1. การระบุชนิดพืช (Plant Identification)
จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของ
ตัวอยางพืชสมุนไพร “ชะเอม” พบวาเปนไมเถาเลื้อย
ใบเดี่ ยวออกตรงกัน ขาม ลั ก ษณะใบรีรู ปไข ปลายใบ
แหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผลเปนฝกคู โคนติดกัน
รูปกระสวย เปนสันถี่ เมล็ดเปนรูปไข มีขนสีขาวที่ปลาย
เมล็ด (รูปที่ 1A-C) โดยมีลักษณะตรงกับพืชที่มีชื่ อ
วิทยาศาสตรวา Myriopteron extensum (Wight &
Arn.) K. Schum. วงศ Apocynaceae
ลั ก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาภายนอกของ M.
extensum ที่ ผา นการอบแห ง มีเ ถาลั กษณะกลมแข็ ง
เปลื อ กด า นนอกมี ผิ ว เรี ย บสี น้ํ า ตาลเข ม เนื้ อ ไม ด า น
ตั ด ตามขวางมี สี เ หลื อ ง ลั ก ษณะผงยาส ว นเนื้ อ ไม มี
สีเหลืองนวล (รูปที่ 2A-D) รสหวาน ไมมีกลิ่นเฉพาะ
ของพืช
ลั ก ษณะของเนื้ อ เยื่ อ ผงยาภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนของ M. extensum ที่ผานการทําให
ปราศจากการปนเปอนจากสวนอื่นของพืชกอนนํามา
บดผง และใชน้ํากลั่นเปนน้ํายายอมเพื่อเปนการตรวจ
เนื้ อ เยื่ อ พื้ น ฐานของพื ช ภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน พบ
เนื้ อ เยื่ อ ชนิ ด ตา งๆ ดั ง นี้ สโตนเซลล (stone cell)
ลักษณะรูป รางคอนขางกลม สั้นไมแตกแขนง มีผนั ง
หนา มีชองวางภายในเซลล (รูปที่ 3A) เวสเซลแบบเปน
รูมีขอบ (bordered pit vessel) ลักษณะเซลลกลวง
ทรงกระบอก มีขนาดกวางสั้น พบรอยเวามีขอบ (รูปที่
3B) เม็ดแปง (starch grains) พบเปนจํานวนมาก
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กระจายอยูทั่วไปในเนื้อเยื่อของผงยา (รูปที่ 3C) เซลล
เสนใย (fiber) ลักษณะเซลลรูปรางยาวและแคบ ไม
แตกแขนง มีชองวางภายในเซลล หัวทายเรียวแหลม
(รู ป ที่ 3D)
และพาเรงคิ ม าภายในมี เ ม็ ด แป ง
A

(parenchyma cell with starch grains) ลักษณะ
รูปรางเหลี่ยม จัดเรียงระเบียบของเซลลอยางหนาแนน
พบเม็ดแปงภายในเซลล (รูปที่ 3E)
B

C

รูปที่ 1 A-C Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum.; A. ใบ B. ผล C. เมล็ด

รูปที่ 2 A-D ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก Crude drug ของ Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K.
Schum. A.สวนเถาแหง B. สวนเถาตัดตามขวาง C. สวนเนื้อไมแหง D. ผงยาสวนเนื้อไมผานแรงเบอร
100
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A

B

C

D

E

รูปที่ 3 A-E เนื้อเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศนของ Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum.
กําลังขยาย 400x A. Stone cell B. Bordered pit vessel C. Starch grains D. Fiber
E. Parenchyma cell with starch grains
2. เอกลักษณทางเคมีและปริมาณสารลูปนิโฟลินใน
สารสกัดจากเนื้อไมชะเอม (M. extensum)
ลักษณะ HPLC chromatogram ของสาร
สกัดเฮกเซนจากเนื้อไม M. extensum ที่มีระยะเวลา
การฉีด (run time) เทากับ 20 นาที แสดงดังรูปที่ 4B
ซึ่งจะเห็นพีคขนาดเล็กที่เวลาการคงอยู 10.883 นาที
ซึ่งตรงกับพีคของสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน (รูปที่ 4A)
กราฟมาตรฐานของสารลูปนิโฟลิน (รูปที่ 5) ที่แสดง
โดยสมการเสน ตรง y = 29.74958x+21.09660

เมื่อคา x คือ ความเขมขนของสารลูปนิโฟลินมีหนวย
เปน mg/L และ y คือ พื้นที่ใตพีค มีคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น เท า กั บ 0.9998 เมื่ อ นํ า ค า พื้ น ที่
ใต พี ค ของสารลู ป นิ โ ฟนิ น ในโครมาโทแกรมสารสกั ด
เนื้อไมของ M. extensum ที่ศึกษาดวยเทคนิค HPLC
ไปคํานวณคาความเขมขนโดยใชกราฟมาตรฐาน พบวา
ปริมาณสารลูปนิโฟลินตอน้ําหนัก 1 กรัมของสารสกัด
เฮกเซนเทากับ 0.063 มิลลิกรัม
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รูปที่ 4 HPLC chromatogram ของสารมาตรฐานลูป นิโฟลิน (4A) และสารสกัดเฮกเซนจากเนื้ อไม
M. extensum (4B)
3. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเนื้อไมชะเอม
(M. extensum)
สารสกัด หยาบเอทานอล สารสกั ด เฮกเซน
สารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัดบิวทานอลของ
เนื้อไม M. extensum มีความสามารถในการจับ
อนุมูลอิสระโดยมีคา IC50 อยูในชวง 80.50 – 474.86
µg/mL ดวยวิธี DPPH และมีความสามารถในการให
อิ เ ล็ ก ตรอนแก [Fe(III)(TPTZ)2]3+ ได เ ป น [Fe(II)
(TPTZ)2]2+ อยูในชวง 70.97 – 438.18 mM
FeSO4/g ดวยวิธี FRAP โดยผลการทดสอบฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระจากทั้งสองวิธีพบวาสารสกัดไดคลอโรมีเทน

ใหผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด (DPPH;
IC50 80.50 µg/mL และ FRAP; 434.18 mM
FeSO4/g) รองลงมาคื อ สารสกั ด หยาบเอทานอล
สารสกัดบิวทานอล และสารสกัดเฮกเซน ตามลําดับ
ในขณะที่ จ ากการทดสอบหาค า MIC ต อ เชื้ อ S.
mutans ATCC 25175 แสดงใหเห็นวาสารสกัดตางๆ
จาก M. extensum ไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. mutans ที่
ค า ความเข ม ข น สู ง สุ ด ในการทดสอบเท า กั บ 1000
µg/mL รวมถึงมีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม
แอลฟากลูโคซิเดสไดนอยกวา 10% ที่คาความเขมขน
ของสารสกั ด เท า กั บ 25 µg/mL (ตารางที่ 1)
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รูปที่ 5 กราฟมาตรฐานของสารลูปนิโฟลินในชวงความเขมขน 1.0 ถึง 100.0 mg/L
ตารางที่ 1

คา % yield และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตางๆ จากเนื้อไมชะเอม (M. extensum)

สารสกัด

Yield
(%)

DPPH
(IC50; µg/mL)

FRAP
(mM FeSO4/g)

S. mutans
(MIC; µg/mL)

เอทานอล

4.85

266.91

387.17

>1,000

α-Glucosidase
(% inhibition;
25 µg/mL)
<10

เฮกเซน

0.41

474.86

70.97

>1,000

<10

ไดคลอโรมีเทน

0.87

80.50

434.18

>1,000

<10

บิวทานอล

1.17

422.87

285.04

>1,000

<10

Lupinifolin

-

-

-

1.5

-

Ascorbic acid

-

2.51

-

-

-

Acarbose

-

-

-

-

22.33

วิจารณผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
ชะเอม (Myriopteron extensum) ที่ใชใน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น ตั ว อย า งพื ช ที่ เ ก็ บ จากแหล ง
ธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ของประเทศไทย จาก
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก พบวาสวน
เถาของ M. extensum ตัวอยางที่ผานการอบแหง
มีลั ก ษณะกลมแข็ ง ผิ ว เปลื อ กไม เรี ย บมี สี น้ํา ตาลเข ม
เนื้อไมดานตัดตามขวางมีสีเหลือง มีรสหวาน ไมมีกลิ่น

เ ฉ พ า ะ ข อ ง พื ช จ า ก ร า ย ง า น ที่ ผ า น ม า พ บ ว า
M. extensum มีสารกลุมไกลโคไซดเปนองคประกอบ
(Yang et al., 2004) ซึ่งสารในกลุมนี้บางชนิดเคยมี
รายงานว า เป น สารให ค วามหวานของพื ช สมุ น ไพร
(Yoshikawa et al., 2002) และการศึกษาลักษณะของ
เนื้อเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศน โดยใชน้ํากลั่นเปน
น้ํ า ยาย อ มเพื่ อ เป น การตรวจเนื้ อ เยื่ อ พื้ น ฐานของพื ช
ตัวอยาง (สมพร, 2542) สามารถใชเปนเอกลักษณที่
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บ ง ชี้ ว า ตั ว อย า งเป น ส ว นเนื้ อ ไม โ ดยพบว า มี เ ม็ ด แป ง
กระจายอยูทั่วไปในเนื้อเยื่อของผงยา และพบเนื้อเยื่อ
อื่นๆ มาจากสวนของเนื้อไม ไดแก พาเรงคิมาซึ่งมีเม็ด
แป ง บรรจุ อ ยู ภ ายในเซลล เวสเซลแบบเป น รู มี ข อบ
สโตนเซลล และเชลล เ ส น ใยของพื ช โดยจากการ
เปรียบเทียบกับขอมูลรายงานวิจัยการศึกษาลักษณะ
ของเนื้อเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศนที่ผานมาของ
A. myriophylla (นฤมลและประนอม, 2534) และ
D. reticulata (Ruangrungsi et al., 2013) พบวา
เนื้อเยื่อพาเรงคิมาซึ่งมีเม็ดแปงบรรจุอยูภายในเซลล
ของ M. extensum ไมพบรายงานในผงยาของพืช
กลุมชะเอมชนิดอื่นดังกลาวเลย ทั้งนี้ยังไมเคยมีรายงาน
การศึ ก ษาลั ก ษณะของเนื้ อ เยื่ อ ผงยาภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนของ M. extensum มากอนหนานี้
การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิค
HPLC พบวาสวนเนื้อไมของ M. extensum มีปริมาณ
สารลูปนิโฟลิน ตอน้ําหนัก 1 กรัมของสารสกัดดวย
เฮกเซน เทา กับ 0.063 มิ ลลิกรั ม ซึ่ งสอดคล องกั บ
รายงานวิจัยกอนหนานี้ของ Soonthornchareonnon
et al. (2004) ที่พบสารลูปนิโฟลินจากสารสกัดเฮกเซน
จากสวนเถาของ M. extensum ชนิดที่เก็บจากจังหวัด
สุโขทัย โดยสารนี้แสดงฤทธิ์ตานเชื้อเริม (HSV-1) และ
ฤทธิ์ เ ป น พิ ษ ต อ เซลล ม ะเร็ ง เต า นม นอกจากนี้ ยั ง มี
รายงานวิจัยที่ผานมาพบการแยกสารลูปนิโฟลินจาก
ชะเอมไทย (A. myriophylla) ซึ่งเปนพืชในกลุมชะเอม
อีกชนิดหนึ่งที่มักพบการนําใชประโยชนทางการแพทย
พื้นบานทดแทนกันอยูบอยครั้ง โดยสารลูปนิโฟลิน ที่
แยกจาก A. myriophylla เปนสารที่ออกฤทธิ์ตานเชื้อ
กอโรคฟนผุ S. mutans ไดในระดับดีเทียบเทากับ
ส า ร ม า ต ร ฐ า น ค ล อ เ ฮ ก ซิ ดี น ( chlorhexidine)
(Joycharat et al., 2013) และจากรายงานวิจัยเมื่อไม
นานมานี้ ยั ง พบว า สารสกั ด หยาบเอทานอลของ

Research

A. myriophylla ที่ไดจากแหลงที่มาที่แตกตางกันใน
ประเทศไทย 3 แหลง มีปริมาณสารลูปนิโฟลินแตก
ต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ โดยฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
S. mutans ของสารสกัด A. myriophylla จากทั้ง
3 แหลง มีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณสาร
ลู ป นิ โ ฟลิ น ในสารสกั ด หยาบเอทานอลของตั ว อย า ง
ตางๆ เหลานั้น (นันทิยา และคณะ 2557) อยางไรก็
ตามในการศึกษาครั้งนี้เมื่อนําสารสกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ ของ M. extensum โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสกัด
เฮกเซนซึ่ ง พบว า มี ลู ป นิ โ ฟลิ น เป น สารองค ป ระกอบ
เชนเดียวกับ A. myriophylla มาทดสอบหาคา MIC
ตอเชื้อ S. mutans พบวาสารสกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ ดังกลาวจากเนื้อไม M. extensum ไมมีฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อ S. mutans ที่คาความเขมขนสูงสุดในการ
ทดสอบเทากับ 1000 µg/mL ซึ่งเมื่อวิเคราะหจาก
HPLC chromatogram ของสารสกัดเฮกเซนจากเนื้อ
ไม M. extensum (รูปที่ 4B) แสดงใหเห็นวายังมีพีค
ของสารอื่นๆ อีกหลายชนิดเปนองคประกอบ ดังนั้นจึง
อาจเปนไปไดวาสารองคประกอบอื่นๆ ในสารสกัดจะไป
รบกวนการออกฤทธิ์ของสารลูปนิโฟลิน ซึ่งจากรายงาน
วิจัยกอนหนานี้เกี่ยวกับการศึกษาองคประกอบทางเคมี
ของ M. extensum นอกจากการพบสารลูปนิโฟลิน
แล ว ยั ง พบสารประกอบอื่ น ๆ ดั ง นี้ β-sitosterol,
oleanolic acid, α-amyrin acetate, β-amyrin
acetate, lupane acetate, uzarigenin, daucosterol และ extensumsides A-B และจากรายงาน
การศึ ก ษาฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาของสารสกั ด ด ว ย
ตัวทําละลายตางๆ ของ M. extensum พบวาสารสกัด
เอทานอลของพื ช สมุ น ไพรชนิ ด นี้ มี ฤ ทธิ์ ต า นเชื้ อ
แบคทีเรียแกรมบวกบางชนิดไดแก Bacillus cereus,
B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus, S. epideridis ที่ความ
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เขมขน 6.73 mg/disc แตไมมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
แกรมลบชนิ ด ต า งๆ ได แ ก Escherichia
coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris,
Salmonella typhi และ Shigella sonnei ในขณะที่
ในงานวิ จั ย นี้ ค ณะผู วิ จั ย ได ร ายงานข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับฤทธิ์ตานแบคทีเรียของ M. extensum โดย
พบวาสารสกัดตางๆ จากพืชชนิดนี้ไมมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
S. mutans ที่คาความเขมขนสูงสุดในการทดสอบ
เทากับ 1000 µg/mL รวมถึงไดรายงานขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดตางๆ จาก
M. extensum โดยจากการทดสอบฤทธิ์ ต า น
อนุมูลอิสระของสารสกัดตางๆ จาก M. extensum ซึ่ง
ใช 2 วิธีคือ DPPH และ FRAP พบวาทั้ง 2 วิธี มีผลการ
ทดสอบเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือสารสกัดไดคลอโรมี เ ทนให ผ ลการทดสอบฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระดี ที่ สุ ด
(DPPH; IC50 80.50 µg/mL และ FRAP; 434.18 mM
FeSO4/g) รองลงมาคื อ สารสกั ด หยาบเอทานอล
(DPPH; IC50 266.91 µg/mL และ FRAP; 387.17
mM FeSO4/g) จากรายงานวิจัยที่ผานมาพบวาสาร
ตา นอนุมู ล อิส ระสว นใหญจ ะเป นสารในกลุ ม ฟลาโวนอยด ซึ่งโครงสรางทางเคมีประกอบดวยหมู ไฮดรอกซี
(hydroxy group) ที่วองไวตอปฏิกิริยา โดยเฉพาะ
hydroxy group ในวงแหวนอะโรมาติกบี (aromatic
B-ring) ซึ่งมีสวนสําคัญเปนอยางมากตอฤทธิ์ตานอนุมูล
อิ ส ระของสารกลุ ม นี้ โดยสามารถให ไ ฮโดรเจนหรื อ
อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระ เชน hydroxyl radical,
peroxyl radical และ per-oxynitrite radical ทําให
อนุมู ลอิ สระเหลานี้ มีค วามเสถียรมากยิ่ง ขึ้น (Kumar
and Pandey, 2013) ทั้งนี้พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติใน
การตานอนุมูลอิสระจะชวยลดภาวะ oxidative stress
จึ ง ช ว ย ป อ ง กั น ห รื อ ล ด ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ อ น จ า ก
โรคเบาหวานได (Jin et al., 2012) นอกจากนี้ใน
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งานวิจัยนี้ไดทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดตางๆ จาก M. extensum โดย
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสซึ่งมี
ความสําคัญตอการยอยแปงและคารโบไฮเดรตใหเปน
น้ํ า ตาลโมเลกุ ล เดี่ ย วนั้ น เป น วิ ธี ก ารเบื้ อ งต น ในการ
ทดสอบพืชสมุนไพรเพื่อนํามาใชในการลดระดับน้ําตาล
ในเลือดได (Narender et al., 2007) โดยการลดระดับ
น้ําตาลในเลือดเปนแนวทางหนึ่งที่ใหผลดีในการรักษา
โรคเบาหวาน และสารยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิ เดสสามารถนําไปใชเพื่อการรักษาโรคเบาหวานชนิดไม
พึ่งพาอินซูลินได (Johnston et al., 1994) แตอยางไร
ก็ ต ามในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า สารสกั ด ด ว ยตั ว ทํ า
ละลายตางๆ จาก M. extensum ไมมีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม แอลฟากลูโคซิเดสที่คาความเขมข นของสาร
สกั ด เท า กั บ 25 µg/mL ในขณะที่ ส ารมาตรฐาน
acarbose ซึ่งเปนยารักษาโรคเบาหวานมีคารอยละ
ข อ ง ก า ร ยั บ ยั้ ง เ อ น ไ ซ ม แ อ ล ฟ า ก ลู โ ค ซิ เ ด ส
(% inhibition) เท า กั บ 22.33% โดยรายงาน
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่สัมพันธกับโรคเบาหวาน
ของ M. extensum ยังมีไมมากนัก ซึ่งกอนหนานี้มี
รายงานวิจัยพบวาสารสกัดหยาบเอทานอลจากสวนเถา
ของ M. extensum ไมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ความ
เขมขน 200 µg/mL ดวยวิธี DPPH และไมมีฤทธิ์ตาน
การอักเสบ (Soonthornchareonnon et al., 2004)
ในขณะที่ ก ารศึ ก ษานี้ เ ป น รายงานครั้ ง แรกของฤทธิ์
ตานอนุมูลอิ สระด วยวิธี DPPH และ FRAP ของ
สารสกัดเฮกเซน สารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัด
บิวทานอลของพืชสมุนไพรชนิดนี้
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การเพิ่ ม
องคความรูเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพดานตางๆ เพื่อเปน
แนวทางต อ ไปในการใช ป ระโยชน จ ากวั ต ถุ ดิ บ
M. extensum และการศึกษานี้ยังเปนครั้งแรกของการ
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ตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิค HPLC ของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Myriopteron extensum
(Wight) K. Schum. และเปนการยืนยันสารสําคัญที่
พบใน M. extensum ซึ่งแสดงใหเห็นวาในสวนของ
เนื้อไม M. extensum มีสารลูปนิโฟลินซึ่งออกฤทธิ์
ตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคฟนผุ S. mutans ไดดี และ
หากมีการศึกษาวิจัยตอไปในดานการควบคุมคุณภาพ
วั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพร สารนี้ อ าจนํ า มาใช เ ป น สารเที ย บ
(marker compound) ของพืชที่มีชื่อพองกันวาชะเอม
(A. myriophylla D. reticulate และ M. extensum)
ไดตอไปในอนาคต
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