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ฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระของสารสกัดครอบฟนสแีละไมยราบ 

Antioxidant Activity Abutilon indicum Sweet and Mimosa pudica L. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ี ไดทําการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบในอัตราสวนที่เทากันในตัวทําละลายท่ี

แตกตางกัน ไดแก สารสกัดดวยน้ํา (AMA), สารสกัดดวยเอทานอล 50% (AMHE) และสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) โดยการหา

ปริมาณฟลาโวนอยดรวม, การหาปริมาณฟนอลรวม, การวัดความสามารถของสารตานอนุมูลอิสระในการใหอิเล็กตรอนอิสระดวยวิธ ี

Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay, การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay และ ABTS assay ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา สารสกัด AME มีปริมาณฟ

นอลรวมและฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด มีคาเทากับ 61.472±2.335 mgGE g-1Ext และ 617.427±29.434 mgQEg-1Ext และยังมีฤทธิ์

ในการตานอนุมูลอิสระมากกวาสารสกัด AMHE และสารสกัด AMA เมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH assay และ ABTS assay โดยมีคา IC50 

เทากับ 1.099±0.020 และ 0.230±0.018 mg mL-1 ตามลําดับ  แตมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดนอยกวา Ascorbic acid และ Trolox 

สารสกัด AMA มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระไดดีท่ีสุด เมื่อทดสอบดวยวิธี FRAP assay โดยมี FRAP values เทากับ 4.269±0.120 

mgTE g-1Ext จากผลการวิจัยนี้แสดงศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยจากครอบฟนสีและไมยราบดวยตัวทําละลายเอทานอล 80% มี

สารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดี จึงควรศึกษาเพ่ือหาโครงสรางสารสําคัญ กลไกการออกฤทธิ์ และความปลอดภัย เพ่ือพัฒนาเปนยา

ตอไป 
 

ABSTRACT 

This study was aimed to investigate antioxidant activity of extracts from Abutilon indicum Sweet mix with 

Mimosa pudica L. an equal amount extracted by using different solvents include aqueous (AMA), 50% ethanol 

(AMHE) and 80% ethanol (AME). By The total flavonoid contents (TFC), total phenolic (TPC), ferric reducing 

antioxidant power by Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay, scavenging of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

(DPPH), and ABTS+ radical scavenging assay respectively.  The results revealed that the AME had the highest total 

phenolic and total flavonoid contents of 0.061±0.002 mgGE g-1Ext and 1.235±0.001 mgQE g-1Ext and the highest 

antioxidant capacity than aqueous extract (AMA) and hydro-ethanolic extract (AMHE) by DPPH and ABTS assay 

with IC50 of 1.099±0.020 and 0.230±0.018 mg mL-1 respectively. AMA had the highest antioxidant capacity than 
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AMHE and AME by FRAP assay FRAP values was 4.269±0.120 mgTE g-1Ext. The results suggest that the Thai 

medicinal plant extracts had showed 

antioxidative effect; therefore, chemical compound, mechanism of action, and toxicity for new drug development 

should be further evaluated. 
 

คําสําคัญ: การตานอนุมูลอิสระ  ครอบฟนสี  ไมยราบ 

Keywords: Antioxidant activity, Abutilon indicum Sweet, Mimosa pudica L. 
 

บทนํา 

โรคเบาหวาน เปนโรคที่สงผลใหเกิดภาวะเครียด

ออกซิเดชนัจากอนุมูลอิสระที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเปนอันตรายตอเซลล

และเนื้อเยื่อของรางกาย ดังนั้นรางกายจึงมีกลไกการตอบสนอง

เพ่ือกําจัดอนุมูลอิสระเหลานี้ อยางเปนระบบ เรียกวา ระบบตาน

อนุมูลอิสระ ภาวะของโรคเบาหวานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซมและสมรรถนะ

ของเอนไซมในระบบการตานอนุมูลอิสระ (ทินกร และคณะ, 

2556)  

ครอบฟนสีและไมยราบเปนพืชสมุนไพรที่มีการกลาว

อางวาสามารถรักษาโรคเบาหวานได ดังปรากฏในหนังสือ 

พจนานุกรมโรคและสมุนไพรไทย (วิทย, 2542) เชนเดียวกันกับ

ในหนังสือบําบัดโรคดวยการแพทยทางเลือก (สุณ,ี 2544) 

ครอบฟนสี มีช่ือวิทยาศาสตรวา Abutilon indicum 

(L.) Sweet อยูในวงศ Malvaceae เปนพรรณไมพุมขนาดเล็ก 

(นันทวัน และคณะ, 2539)  ทั้งตนพบองคประกอบทางเคมีหลาย

ชนิด ประกอบดวยสารกลุม Alkaloids, Flavonoids, Tannins, 

Glycosides และ Saponins ซึ่งคาดวาจะเปนสารสกัดที่มีฤทธิ์

ตานเบาหวาน (Krisanapun et al., 2009) จากการศึกษาฤทธิ์

ทางเภสัชวิทยา พบวา สารสกัดจากทั้งตนสวนสารสกัดดวย 

บิวทานอลมีฤทธิ์ตานเบาหวาน โดยการจับกับ PPAR-Gamma 

และสามารถกระตุน 3T3-L1 ซึ่งเปนกลไกในการลดระดับน้ําตาล

ในเลือดโดยการกระตุน promoter ของ GLUT-1 (Krisanapun 

et al., 2011) สารสกัดจากทั้งตนมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมกลูโคส 

และชวยกระตุนการหลั่งอินซูลิน โดยสารสกัดดวยน้ํา ขนาด 0.5 

และ 1 กรัมตอกิโลกรัม สามารถลดระดับน้ําตาลในพลาสมาใน

หนูเบาหวานระดับปานกลาง ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) สวนในหนูปกติ และหนูเบาหวานระดับรุนแรง พบวา

สามารถลดระดับน้ําตาลในพลาสมาไดเล็กนอย สารสกัดน้ียัง

สามารถยับยั้งการดูดซึมของกลูโคสผานลําไสเล็กได และสารสกัด

หยาบสามารถกระตุนการหลั่งอินซูลินไดอยางมีนัยสําคัญ เมื่อ

ทดสอบการหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลลของตับออนของหนูถีบ

จักร และในเซลลมะเร็งชนิด INS-1E (Krisanapun et al., 

2009) สารสกัดเมทานอลจากใบมีฤทธิ์ตานเบาหวานในหนูปกติ

และหนูเบาหวาน พบวาสารสกัดขนาด 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

สามารถลดน้ําตาลในเลือดในหนูปกติไดในนาทีที่ 60 และ 120 

ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Adisakwattana et al., 2009)  

สารสกัดเอทานอลจากใบ สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของ

หนูไดในช่ัวโมงที่ 4 ถึงช่ัวโมงท่ี 8 และสารสกัดดวยน้ําสามารถลด

ระดับน้ําตาลในเลือดของหนูไดในชั่วโมงที่ 4 และช่ัวโมงที่ 6 

(Seetharam et al., 2002) และสารสกัดดวยน้ําจากใบมีฤทธิ์

ปกปองตับ ในหนูขาวท่ีเหนี่ยวนําใหเกิดพิษตอตับ พบวา สารสกัด

ขนาด 100 และ 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สามารถปองกันพิษ

ตอตับไดโดยคาการทํางานของตับมีคาใกลเคียงกับยา Silymarin 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) (Porchezhian and Ansari, 

2005) 

ไมยราบ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mimosa pucida L. 

เปนพืชในวงศ Fabaceae เปนไมลมลุกกึ่งเลื้อย ทอดแผไปตาม

พ้ืนดิน (นันทวัน และคณะ, 2542) ทั้งตน พบองคประกอบทาง

เคมีหลายชนิดประกอบดวยสารกลุม Glycosides, Flavonoids, 

Tannins, Saponins Phenolic และ Alkaloids (Sowmya 

and Ananthi, 2011) เปนตน โดยมี Mimosine เปน

องคประกอบหลัก (Sharma et al., 2001;  Champanerkar et 

al., 2010; Ghani, 2003; Lakshmi et al., 2007) มีรายงาน

การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชชนิดน้ีมากมาย อาทิเชน 

สารสกัดดวยเอทานอลจากใบ มีฤทธิ์แกปวดตานการอักเสบ 

(Chandrashekar and Manthale, 2012) สารสกัดดวยน้ําจาก

ใบมีฤทธิ์ขับปสสาวะ (Sangma et al., 2010) สารสกัดเอทานอล

จากทั้งตนมีฤทธิ์ลดไขมัน (Sowmya and Ananthi, 2011) สาร

สกัดดวยเมทานอลจากลําตนและรากมีฤทธิ์สมานแผล (Kannan 
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et al., 2009) สารสกัดจากรากและสวนเหนือดินดวยปโตรเลียม

อีเทอร คลอโรฟอรม และเมธานอล มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

(Chowdhury et al., 2008) สารสกัดจากเอทานอล 50%  

มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมแอลฟากลูโคสซิเดสไดดีที่สุด

โดยมีคา IC50 เทากับ 0.008±0.0.005 mg mL-1 รองลงมาคือ 

สารสกัดจากน้ํามีคา IC50 เทากับ 0.021±0.013 mg mL-1 สาร

สกัดจากเอทานอล 80% มีคา IC50 เทากับ 0.019±0.005 mg 

mL-1 (Konsue et al., 2015) สารสกัดเมทานอลจากราก

ไมยราบ ขนาด 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สามารถปองกันพิษตอ

ตับไดจากคาการทํางานของตับ ไดแก SGOT, SGPT และบิลิรูบิน

ในซีรั่ม ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับ 

Silymarin (Suneetha et al., 2011) สารสกัดดวยเมทานอล

จากใบมีฤทธิ์ปกปองตับโดยสารสกัดขนาด 200 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม สามารถปองกันพิษตอตับไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ซึ่งเห็นไดจากแนวโนม Activity ของเอนไซมในซีรั่ม 

เมื่อเทียบกับ Silymarin (Rajendran et al., 2009) สารสกัด

ดวยน้ําจากใบไมยราบ ขนาด 200 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สามารถ

ลดระดับน้ําตาลในเลือดในหนูปกติไดดีที่กวายา Glibenclamide 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05 และ p≤0.01) สวนในหนู

เบาหวาน สารสกัดไมยราบ ขนาด 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดใกลเคียงกับ Insulin และ

สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดดีกวายา Glibenclamide ใน

ชั่วโมงท่ี 3 และ 4 ของการทดลองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05 และ p≤0.01) Manosroi et al. (2011) สารสกัดดวย

เอทานอลจากใบมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดในหนูเบาหวาน 

โดยการฉีดเขาทางชองทอง ขนาด 600 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0 .05)  โดยมีค า ใกล เคี ยงกับหนู เบาหวาน ท่ี ได รับยา 

Metformin (Sutar et al., 2009) สารสกัดดวยเอทานอลจากใบ 

ขนาด 250 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีฤทธิ์ในการเพ่ิมระดับน้ําตาลใน

เลือดของหนูถีบจักรปกติ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) 

(Amalraj and Ignacimuthu, 2002) 

จากการกลาวอางถึงสรรพคุณของครอบฟนสีและ

ไมยราบที่ใชรักษาโรคเบาหวานใน ปริมาณอยางละเทา ๆ กัน ใช

ชงกับน้ํารอนเปนชาดื่มแทนน้ํา ที่ปรากฏในหนังสือพจนานุกรม

โรคและสมุนไพรไทย และพจนานุกรมโรคและสมุนไพรไทย วา

สามารถใชรักษาโรคเบาหวานไดนั้น และยังพบขอมูลการวิจัย

เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยเฉพาะฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลของ

ไมยราบ และครอบฟนสี ดังจะเห็นไดจากรายงานการศึกษา

ขางตนมีความเปนไปไดวายาขนานนี้นาจะมีฤทธิ์ในการตานสาร

อนุมูลอิสระ ซึ่งโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับระดับของภาวะ

เครียดออกซิเดชัน ระดับนํ้าตาลในเลือดที่เพ่ิมสูงสามารถกระตุน

การเกิดสารอนุมูลอิสระ ทั้งนี้ยังไมพบขอมูลการวิจัยเกี่ยวกับการ

นํายาสมุนไพรขนานนี้ เพื่อเปนแนวทางเพิ่มขอมูลทางดาน

วิชาการในการสนับสนุนภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทยที่มีการ

นํายาขนานนี้มาใชในการบําบัด ปองกันโรค อีกทั้งยังแสดงใหเห็น

วาการรับประทานยาขนานน้ีนอกจากจะชวยลดละดับน้ําตาลใน

เลือดได อาจเนื่องมาจากสารตานอนุมูลอิสระในสมุนไพร สงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขบวนการตาง ๆ ในรางกาย แตเน่ืองจาก

ขอมูลทางวิชาการที่รองรับยังไมชัดเจน ซึ่งทําใหผูวิจัยมีความ

สนใจศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของยาสมุนไพรขนานนี้ ขอมูล

เหลานี้มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับการศึกษาเก่ียวกับ

การนําไปใชเพ่ือปองกัน หรือรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งเปนวิธีการ

เบื้องตนในการศึกษาพืชสมุนไพรที่มีรายงานวาสามารถรักษา

โรคเบาหวานได อยางมีประสิทธภิาพ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

แหลงที่มาของตัวอยางพืช 

 สมุนไพรที่ใช ในการศึกษาไดแก  ครอบฟนสี และ

ไมยราบ (AM.) (ใชทั้งตน) ที่เก็บในชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

สิงหาคม ป พ.ศ. 2558 เก็บจากอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ 

ทําการตรวจเอกลักษณพืชโดยผูเช่ียวชาญ จากคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวอยางพรรณไมแหงเก็บไว ท่ี  

คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MED-

MP0001/AK.และ MED-AI0001/AK) พืชทั้ง 2 ชนิด มาลางทํา

ความสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ อบที่ 45-50 องศาเซลเซียส อบ

จนแหง แลวบดเปนผงละเอียด ชั่งเตรียมผสมระหวางครอบฟนสี 

และไมยราบ ในอัตราสวน 1:1 เก็บใสภาชนะปดสนิทแลวนําไป

เก็บไวในตูควบคุมความชื้น 

การเตรียมสารสกัดจากน้ํา (AMA) 

นําผงสมุนไพร จํานวน 1 กิโลกรัม ตมกับนํ้า 10 ลิตร  

ตมเปนเวลา 10 นาที ทําการตมซ้ําอีกสองครั้ง จากนั้นกรองดวย

กระดาษกรอง นําสารละลายที่ไดจากการกรองไปทําแหงดวย
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เครื่อง Freeze dryer แลวเก็บในภาชนะปดสนิท ทึบแสงที่

อุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส 

การเตรียมสารสกัด 50% Ethanol (AMHE) 

นําผงสมุนไพรไปหมักดวย 50% Ethanol โดยใช

อัตราสวนผงสมุนไพร : 50% Ethanol ในอัตราสวน 1 : 5 หมัก

ทิ้งไวเปนเวลา 7 วัน หลังจากน้ันกรองกระดาษกรอง นําสวนท่ี

กรองไดไประเหยโดยใชเครื่อง Rotary Evaporator ตามดวย

เครื่อง Freeze dryer แลวเก็บในภาชนะปดสนิท ทึบแสงที่

อุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส 

การเตรียมสารสกัด 80% Ethanol (AME) 

นําผงสมุนไพรไปหมักดวย 80% Ethanol โดยใช

อัตราสวนผงสมุนไพร : 80% Ethanol ในอัตราสวน 1 : 5 หมัก

ทิ้งไวเปนเวลา 7 วัน หลังจากนั้นกรองดวยกระดาษกรอง นําสวน

ที่กรองไดไประเหยโดยใชเครื่อง Rotary Evaporator ตามดวย

เครื่อง Freeze dryer แลวเก็บในภาชนะปดสนิท ทึบแสงที่

อุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส  

การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอลรวม 

ดัดแปลงวิธีการทดลองจาก Singleton et al. (1999) 

โดยเตรียมสารสกัดของแตละตัวทําละลายที่ความเขมขน 0.25 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จํานวน 100 µL เติมสารละลาย Folin–

Ciocalteu ความเขมขน 0.2 N ปริมาตร 500 µL เขยาและท้ิงไว

ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียม-

คาบอเนตความเขมขน 7.5 % w/v ปริมาตร 400 µL เขยาและ

ทิ้งไวที่ อุณหภูมิหองประมาณ 30 นาที แลวนําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสง ที่ 765 nm นําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับกราฟ

มาตรฐาน Gallic acid 

การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด 

หาปริมาณฟลาโวนอยดโดยประยุกตตามวิธีของ 

Zhishen et al. (1999) โดยเตรียมสารสกัดของแตละตัวทํา

ละลายท่ีความเขมขน 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จํานวน 100 µL 

จากนั้นเติม 2.5 % of NaNO2 ปริมาตร 400 µL เขยาใหเขากัน

และทิ้งไวอุณหภูมิหองเปนเวลา 5 นาที จากนั้นเติม 10% AlCl3 

ปริมาตร 500 µL เขยาใหเขากันและทิ้งไวที่อุณหภูมิเปนเวลา 10 

นาที จากนั้นเติม เติมน้ํา DI อีก 2,000 µL แลวนําไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงท่ี 415 nm นําคาที่ไดเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

Quercitin 

การวัดความสามารถของสารตานอนุมูลอิสระในการให

อิเล็กตรอนอิสระ ดวยวิธี Ferric reducing antioxidant 

power (FRAP) assay 

ดัดแปลงวธีิการทดลองจาก Benzie et al. (1996) โดย

เตรียมสารสกัดของแตละตัวทําละลายที่ความเขมขน 0.25 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จํานวน นําสารตัวอยางมา 100 µL จากนั้น

เติม สารละลาย FRAP ปริมาตร 900 µL (300 mM Acetate 

buffer (pH 3.6): 10 mM Tripyridyltriazine solution: 20 

mM Ferric chloride solution of 10: 1: 1) เขยาใหเขากัน 

และบมท่ีอุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 นาที แลวนําไป

วัดคาการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 593 nm นําคาที่ไดไป

เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน Trolox 

การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 

assay 

ดัดแปลงวิธีการทดลองจาก Brand-Williams et al. 

(1995) เตรียมสารสกัดที่ความเขมขนตาง ๆ (0.125, 0.25, 0.5, 

0.75, 1 และ 1.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ปริมาตร 100 µL เติม 

DPPH ที่เจือจางใหไดความเขมขน 1 0.1 mM ในเอทานอล

ปริมาตร 900 µL ลงในหลอดทดลอง หลังจากนั้นทําการ Vortex 

ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองในที่มืด เปนเวลา 30 นาที แลวนําไปวัดคา

การดูดกลืนแสงท่ี 515 nm นําคาท่ีไดไปวิเคราะหหาเปอรเซ็นต

การยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน เปน % Inhibition (% Inhibition 

= [(AbsDPPH-AbsDPPH+test) x100] / AbsDPPH เขียนกราฟระหวาง 

% Inhibition และความเขมขน รายงานเปนคา IC50 (50% 

Inhibitory concentration) และเทียบกับสารมาตรฐาน 

Ascorbic acid และ Trolox 

การทดสอบความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี ABTS 

assay 

ดัดแปลงวิธีการทดลองจาก Re R, Pellegrini et al. 

(1999) เตรียมสารละลาย ABTS ดวยการเปลี่ยน ABST ใหเปน

อนุมูลอิสระ ABTS•+ ดวยการเติมสารละลาย K2S2O8 จากนั้นทิ้ง

ไวในที่มืดเปนเวลา 16 ชั่วโมง แลวทําการเจือจางสารละลาย 

ABTS•+ ดวยน้ําปราศจากไอออน นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 

734 nm เพ่ือใหไดคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย ABTS•+ 

ประมาณ 0.7xx-0.8xx จากนั้นนําสารสกัดที่ความเขมขนตาง ๆ 

(0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1 และ 1.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 
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ปริมาตร 100 µL เติมสารละลาย ABTS•+ ที่เจือจางปริมาตร 

900 µL ผสมใหเขากันจากนั้นตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที 

นํามาวัดคาการดูดกลืนแสงที่  734 nm แลวนําคาที่ ได ไป

วิ เ ค ราะหหา เปอร เ ซ็ นต ก ารยั บยั้ ง กา ร เ กิ ดออกซิ เ ดชั น  

(% Inhibition) รายงานเปนคา IC50 (50% Inhibitory concen-

tration) และเทียบกับสารมาตรฐาน Ascorbic acid และ 

Trolox 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ 

ขอมูลที่ไดแสดงเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของการทดลองละ 4 ซ้ํา โดยทําการวิเคราะหความแตกตางของ

แตละกลุมตัวอยาง และแตละความเขมขนดวยวิธี Duncan 

multiple range test ท่ี P-value คํานวณคาสถิติ โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11.5 
 

 

ผลการวิจัย 

การหาปริมาณสารประกอบฟนอลรวม 

ในการทดสอบสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ (AM) 

ในตัวทําละลายท่ีแตกตางกัน พบวา สารสกัดดวยเอทานอล 80 

% (AME) มีปริมาณฟโนลิกรวมมากท่ีสุด คือ 61.472±2.335 

mgGE g-1Ext  และรองลงมาคือโดยสารสกัดดวยน้ํา (AMA) มี

ปริมาณฟโนลิกรวมนอยที่สุด คือ53.556±1.449 mgGE g-1Ext  

และสารสกัดดวยเอทานอล 50 % (AMHE) คือ 49.972±1.110 

mgGE g-1Ext (รูปท่ี 1) 
 

 
รูปที ่1 ปริมาณสารประกอบฟนอลรวมของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวยเอทานอล 50% 

(AMHE) และสารสกัดดวยเอาทนอล 80% (AME) 
*,**,*** แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

การหาปริมาณฟลาโวนอยดท้ังหมด 

จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด

ทั้งหมดในสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ (AM) ในตัวทําละลาย

ที่แตกตางกัน พบวา สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME)  

มีปริมาณฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด  คือ617.427±29.434 

mgQE g-1Ext รอ งล งม าคื อ ส า ร ส กัด ด ว ยน้ํ า  ( AMA)  คื อ 

520.162±15.692 mgQE g-1Ext โดยสารสกัดดวยเอทานอล  

50%  ( AMHE)  มี ฟ ล า โ ว น อ ย ด ร ว ม น อ ย ที่ สุ ด  คื อ 

424.519±11.297 mgQE g-1Ext (รูปท่ี 2) 

การวัดความสามารถของสารตานอนุมูลอิสระในการให

อิเล็กตรอนอิสระ ดวยวิธี Ferric reducing antioxidant 

power (FRAP) assay 

 จากการทดสอบพบวา สารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ 

(AM) สารสกัดดวยน้ํา (AMA) มีความสามารถในการเปนสาร

รีดิวซมากที่สุด คือ 4.269±0.120 mgTE g-1Ext รองลงมาคือสาร

สกัดดวยเอทานอล 80% (AME) คือ 4.067±0.068 mgTE g-

1Ext โดยสารสกัดดวยเอทานอล 50% (AMHE) คือ 

3.437±0.039 mgTE g-1Ext (รูปที่ 3) 
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รูปที ่2 ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยนํ้า (AMA) สารสกัดดวยเอทานอล 

50% (AMHE) และสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) 
*,**,*** แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 
รูปที ่3 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตามวิธี FRAP assay ของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวย 

เอทานอล 50% (AMHE) และสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) 
*,**,*** แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 

assay 

สารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ (AM) ในตัวทําละลาย

ที่แตกตางกัน พบวา Ascorbic acid มีความสามารถในการตาน

อนุมูลอิสระสูงท่ีสุด โดยมีคา IC50 เทากับ 0.004±0.001 mg 

mL-1 รองลงมาคือ Trolox, สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME), 

สารสกัดดวยเอทานอล 50 % (AMHE) และสารสกัดดวยน้ํา 

(AMA) โดยมีคา IC50 เทากับ 0.005±0.001, 1.099±0.020, 

1.629±0.032 และ 1.650±0.016 mg mL-1 ตามลําดับ (รูปที ่4) 
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รูปที ่4 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตามวิธี DPPH assay ของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวย 

เอทานอล 50% (AMHE) สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) Ascorbic acid และ Trolox 
 *,**,*** แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

การทดสอบความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี ABTS 

assay 

เมื่อทําการทดสอบความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระจากสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบโดย ABTS assay 

พบวา Ascorbic acid มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูง

ที่สุด โดยมีคา IC50 เทากับ 0.025±0.001 mg mL-1 รองลงมาคือ 

สาร Trolox, สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME), สารสกัดดวย

เอทานอล 50% (AMHE) และสารสกัดดวยน้ํา (AMA) โดยมีคา 

IC50 เทากับ 0.032±0.001, 0.230±0.018, 0.264±0.018 และ 

0.476±0.061 mg mL-1 ตามลําดับ (รูปที ่5) 

 
รูปที ่5 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตามวิธี ABTS assay ของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวย 

เอทานอล 50% (AMHE) สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) Ascorbic acid และ Trolox 
*,**,*** แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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วิจารณผลการวิจัย 

การศึกษาฤทธิ์ต านอนุมู ลอิสระจากสารสกัดพืช

สมุนไพรทั้ง 2 ชนิด การทดสอบความสามารถในการเปนสารตาน

ปฏิกิริยาออกซิเดชันในครั้งน้ี เลือกการทดสอบคุณสมบัติในการ

เปนตัวขจัดอนุมูลอิสระ (free radical scavenger) ดวยวิธี 

DPPH และ ABTS assay ซึ่งเปนวิธีที่ทําไดงาย สะดวก และ

รวดเร็ว เน่ืองจาก DPPH และ ABTS เปนอนุมูลอิสระที่คอนขาง

เสถียร ผลที่ไดจากการทดลองทั้งสองวิธีนี้ แสดงใหเห็นวาสาร

สกัด AM ที่สกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระไดดี โดยสารสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) มีฤทธิ์ใน

การตานอนุมูลอิสระไดดีท่ีสุด แตนอยกวา Ascorbic acid และ 

Trolox และยังสอดคลองกับปริมาณสารประกอบฟนอลรวม 

และฟลาโวนอยดรวม โดยพบวา สารสกัดดวยเอทานอล 80% 

(AME) มีปริมาณสารประกอบฟนอลรวมมากที่สุด ซึ่งผลการ

วิเคราะหสอดคลองกับผลขององคประกอบทางเคมีของครอบฟน

สีและไมยราบประกอบดวยสารกลุม ฟนอล ฟลาโวนอยด 

(Sowmya and Ananthi, 2011; Krisanapun et al., 2009) 

ในการศึกษานี้ สารสกัดดวยตัวทําละลายดวยเอทานอล 80% 

แสดงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระไดดีท่ีสุด เนื่องจาก 

เอทานอลสามารถสกัดสารละลายสารพฤกษเคมี จําพวก

สารประกอบฟนอลและฟลาโวนอยดไดดี จึงมีปริมาณสารฟนอล

มากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวทําละลายอ่ืน ซึ่งปริมาณสาร 

ฟนอลสูงจะสงผลใหมีศักยภาพในการกําจัดอนุมูลอิสระสูง สาร

กลุมฟนอลเปนสารตานอนุมูลอิสระ ที่มีโครงสรางเปน Aromatic 

Ring แทนท่ีดวยหมู Hydroxyl Group โครงสรางของ

สารประกอบฟนอลที่มีความหนาแนนของอิเล็กตรอนสูง จึงทําให

อิเล็กตรอนที่มีอยูอยางหนาแนน สามารถเกิดการเคลื่อนยายไป

ทั่วโครงสราง และทําใหเกิดการเสถียร สวนสารตานอนุมูลอิสระ

เมื่อดึงอิเล็กตรอนไปก็ทําใหมีโครงสรางที่เสถียรขึ้น และสารสกัด

ที่ มี ป ริ ม าณฟ นอลและฟล า โ วนอยด ในปริ ม าณสู ง จะมี

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูงดวย เนื่องจากหมู 

ไฮดรอกซิล (OH) บนโครงสรางของสารกลุมฟลาโวนอยด สงผล

ใหการตานอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึนอีกดวย (Pourmorad et al., 

2006) นอกจากนี้สารสกัดดวยน้ํา (AMA) ยังมีฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระที่สามารถใหอิเล็กตรอนในการรีดิวซ Fe3+ เปน Fe2+ 

(BenZie, Strain, 1996) ไดดีที่สุดเมื่อทดสอบดวยวิธี FRAP 

assay เนื่องจากสารสกัดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนสารสกัด

หยาบ ซึ่งประกอบดวยสารพฤกษเคมีหลายชนิด ทั้งนี้อาจ

เนื่องจาก ซึ่งฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดครอบฟนสีและ

ไมยราบอาจมาจากสารที่สําคัญ คือ Phenolic และ Flavonoids 

(Sowmya and Ananthi, 2011) ฟลาโวนอยดเปน

สารประกอบฟนอล (Phenolic compounds) ประเภทพอลิ- 

ฟนอล (polyphenol) ฟลาโวนอยดเปนกลุมสารพฤกษเคมีที่มี

สรรพคุณกวางขวาง รวมทั้งมีสรรพคุณมากมาย มีคุณสมบัติตาน

การเกิดออกซิเดชนั (Antioxidant) (พรอมจิต และรุงระว,ี 2553) 

ซึ่งกอนหนานี้ มีการศึกษาของ Chowdhury et al. (2008) ได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดไมยราบ

ดวยเมธานอลจากสวนเหนือดินมาทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

โดยวธิ ีDPPH assay พบวา สารสกัดมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยมี

คา IC50 เทากับ 296.92 mg mL-1 เทียบกับ Ascorbic acid มี

คา IC50 เทากับ 131.29 mg mL-1 เชนเดียวกันกับการศึกษาของ 

Manosroi et al. (2011) เมื่อศึกษาดวยวิธีเดียวกัน พบวา 

ไมยราบที่ สกั ดด วยน้ํ า  มี ค า  IC50 เท ากับ  136.00±0.003  

mg mL-1 เทียบกับ Ascorbic acid มีคา IC50 เทากับ 

58.00±0.003 mg mL-1 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัด

ครอบฟนสีผสมไมยราบในอัตราสวนท่ีเทากัน ในตัวทําละลายที่

แตกตางกัน พบวา สารสกัดดวยเอาทนอล 80% (AME) มี

ปริมาณฟนอลรวมและฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด และยังมีฤทธิ์ใน

การตานอนุมูลอิสระมากกวาสารสกัดดวยเอทานอล 50% 

(AMHE) และสารสกัดดวยน้ํา (AMA) เมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH 

assay และ ABTS assay  และในวธิ ีFRAP สารสกัดที่สามารถให

อิเล็กตรอนไดดี เพ่ือเปลี่ยนรูปใหอยูในสภาวะที่เสถียรสูงที่สุด คือ 

สารสกัดดวยนํ้า (AMA) สารสกัดดวยเอทานอล 50% (AMHE) 

และ สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) ตามลําดับ แสดงให

เห็นวาสารสกัดจากยาขนานนี้ที่ประกอบไปดวยครอบฟนสีและ

ไมยราบสามารถใหอิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระไดสงผลใหอนุมูล

ลดลง สามารถตานอนุมูลอิสระไดดี ซึ่งสารสกัดที่ใชในการศึกษา

นี้เปนสารสกัดหยาบ อาจจะประกอบไปดวยสารพฤกษเคมีหลาย

ชนิดที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ อยางไรก็ตามเปนท่ีนาสนใจในการ

นํายาสมุนไพรขนานนี้มาคนหาหรือพัฒนาสารจากยาขนานนี้เกิด

จากสารสําคัญชนิดใด เพื่อใหไดขอมูลในการนํามาใชเปนยา
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สําหรับการปองกัน หรือรักษาโรคเบาหวานได และการศึกษาถึง

กลไกการออกฤทธิ์ รวมทั้งการศึกษาความปลอดภัยตอไปทั้งใน

หลอดทดลองและในสัตวทดลอง 
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