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ฤทธิ์ตานอนุมลู อิสระของสารสกัดครอบฟนสีและไมยราบ
Antioxidant Activity Abutilon indicum Sweet and Mimosa pudica L.
Extracts
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบในอัตราสวนที่เทากันในตัวทําละลายที่
แตกตางกัน ไดแก สารสกัดดวยน้ํา (AMA), สารสกัดดวยเอทานอล 50% (AMHE) และสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) โดยการหา
ปริมาณฟลาโวนอยดรวม, การหาปริมาณฟนอลรวม, การวัดความสามารถของสารตานอนุมูลอิสระในการใหอิเล็กตรอนอิสระดวยวิธี
Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay, การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl (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 มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระไดดีที่สุด เมื่อทดสอบดวยวิธี FRAP assay โดยมี FRAP values เทากับ 4.269±0.120
mgTE g-1Ext จากผลการวิจัยนี้แสดงศักยภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยจากครอบฟนสีและไมยราบดวยตัวทําละลายเอทานอล 80% มี
สารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดี จึงควรศึกษาเพื่อหาโครงสรางสารสําคัญ กลไกการออกฤทธิ์ และความปลอดภัย เพื่อพัฒนาเปนยา
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 เป น โรคที่ ส ง ผลให เ กิ ด ภาวะเครี ย ด
ออกซิเดชันจากอนุมูลอิสระที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนอันตรายตอเซลล
และเนื้อเยื่อของรางกาย ดังนั้นรางกายจึงมีกลไกการตอบสนอง
เพื่อกําจัดอนุมูลอิสระเหลานี้ อยางเปนระบบ เรียกวา ระบบตาน
อนุมูลอิสระ ภาวะของโรคเบาหวานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสรางเอนไซมและสมรรถนะ
ของเอนไซมใ นระบบการตา นอนุ มูล อิส ระ (ทิ นกร และคณะ,
2556)
ครอบฟนสีและไมยราบเปนพืชสมุนไพรที่มีการกลาว
อ า งว า สามารถรั ก ษาโรคเบาหวานได ดั ง ปรากฏในหนั ง สื อ
พจนานุกรมโรคและสมุนไพรไทย (วิทย, 2542) เชนเดียวกันกับ
ในหนังสือบําบัดโรคดวยการแพทยทางเลือก (สุณ,ี 2544)
ครอบฟนสี มีชื่อวิทยาศาสตรวา 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
ทางเภสัช วิ ท ยา พบว า สารสกั ด จากทั้ ง ตน สว นสารสกั ดด ว ย
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
หนู เ บาหวานระดั บ ปานกลาง ได อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) สวนในหนูปกติ และหนูเบาหวานระดับรุนแรง พบวา
สามารถลดระดับ น้ํา ตาลในพลาสมาไดเล็กนอย สารสกัด นี้ยัง
สามารถยับยั้งการดูดซึมของกลูโคสผานลําไสเล็กได และสารสกัด

หยาบสามารถกระตุน การหลั่งอิ นซูลินไดอยางมีนัย สําคัญ เมื่อ
ทดสอบการหลั่งอิน ซูลิน จากเบตาเซลล ของตั บอ อนของหนูถีบ
จักร และในเซลลมะเร็งชนิด INS-1E (Krisanapun et al.,
2009) สารสกัดเมทานอลจากใบมีฤทธิ์ตานเบาหวานในหนูปกติ
และหนูเบาหวาน พบวาสารสกัดขนาด 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
สามารถลดน้ําตาลในเลือดในหนูปกติไดในนาทีที่ 60 และ 120
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Adisakwattana et al., 2009)
สารสกัดเอทานอลจากใบ สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของ
หนูไดในชั่วโมงที่ 4 ถึงชั่วโมงที่ 8 และสารสกัดดวยน้ําสามารถลด
ระดับ น้ํา ตาลในเลือ ดของหนู ไ ด ในชั่ว โมงที่ 4 และชั่ วโมงที่ 6
(Seetharam et al., 2002) และสารสกัดดวยน้ําจากใบมีฤทธิ์
ปกปองตับ ในหนูขาวที่เหนี่ยวนําใหเกิดพิษตอตับ 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
พื้นดิน (นันทวัน และคณะ, 2542) ทั้งตน พบองคประกอบทาง
เคมีหลายชนิดประกอบดวยสารกลุม Glycosides, Flavonoids,
Tannins, Saponins Phenolic และ Alkaloids (Sowmya
and Ananthi, 2011) เป น ต น โดยมี Mimosine เป น
องคประกอบหลัก (Sharma et al., 2001; Champanerkar et
al., 2010; Ghani, 2003; Lakshmi et al., 2007) มีรายงาน
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพื ชชนิดนี้ ม ากมาย อาทิเชน
สารสกัด ด วยเอทานอลจากใบ มี ฤ ทธิ์แ ก ป วดต า นการอั ก เสบ
(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
อี เ ทอร คลอโรฟอร ม และเมธานอล มี ฤ ทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
(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
จากใบมี ฤ ทธิ์ ป กป อ งตั บ โดยสารสกั ด ขนาด 200 มิ ล ลิก รัม ตอ
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 สารสกั ดไมยราบ ขนาด 100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดใกลเคียงกับ Insulin และ
สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดดีกวายา Glibenclamide ใน
ชั่วโมงที่ 3 และ 4 ของการทดลองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05 และ p≤0.01) Manosroi et al. (2011) สารสกัดดวย
เอทานอลจากใบมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดในหนูเบาหวาน
โดยการฉี ดเข าทางช องทอ ง ขนาด 600 มิล ลิก รัมต อ กิ โลกรัม
สามารถลดระดับ น้ํ า ตาลในเลื อ ดได อ ยา งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิติ
(p<0.05) โดยมี ค า ใกล เ คี ย งกั บ หนู เ บาหวานที่ ไ ด รั บ ยา
Metformin (Sutar et al., 2009) สารสกัดดวยเอทานอลจากใบ
ขนาด 250 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีฤทธิ์ในการเพิ่มระดับน้ําตาลใน
เลือดของหนูถีบจักรปกติ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
(Amalraj and Ignacimuthu, 2002)
จากการกล า วอ า งถึ ง สรรพคุ ณ ของครอบฟ น สี แ ละ
ไมยราบที่ใชรักษาโรคเบาหวานใน ปริมาณอยางละเทา ๆ กัน ใช
ชงกับน้ํารอนเปนชาดื่มแทนน้ํา ที่ปรากฏในหนังสือพจนานุกรม
โรคและสมุนไพรไทย และพจนานุกรมโรคและสมุนไพรไทย วา
สามารถใชรักษาโรคเบาหวานไดนั้น และยังพบขอมูลการวิจัย

Research

เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยเฉพาะฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลของ
ไมยราบ และครอบฟ น สี ดัง จะเห็ น ได จ ากรายงานการศึ ก ษา
ขางตนมีความเปนไปไดวายาขนานนี้นาจะมีฤทธิ์ในการตานสาร
อนุมูลอิสระ ซึ่งโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับระดับของภาวะ
เครียดออกซิเดชัน ระดับน้ําตาลในเลือดที่เพิ่มสูงสามารถกระตุน
การเกิดสารอนุมูลอิสระ ทั้งนี้ยังไมพบขอมูลการวิจัยเกี่ยวกับการ
นํ า ยาสมุ น ไพรขนานนี้ เพื่ อ เป น แนวทางเพิ่ ม ข อ มู ล ทางด า น
วิชาการในการสนับสนุนภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทยที่มีการ
นํายาขนานนี้มาใชในการบําบัด ปองกันโรค อีกทั้งยังแสดงใหเห็น
วาการรับประทานยาขนานนี้นอกจากจะชวยลดละดับน้ําตาลใน
เลือดได อาจเนื่องมาจากสารตานอนุมูลอิสระในสมุนไพร สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขบวนการตาง ๆ ในรางกาย แตเนื่องจาก
ขอมูลทางวิชาการที่รองรับ ยังไม ชัด เจน ซึ่งทําให ผูวิจัย มีความ
สนใจศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของยาสมุนไพรขนานนี้ ขอมูล
เหลานี้มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
การนําไปใชเพื่อปองกัน หรือรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งเปนวิธีการ
เบื้องตนในการศึกษาพืชสมุน ไพรที่มี รายงานว าสามารถรั กษา
โรคเบาหวานได อยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการดําเนินการวิจัย
แหลงที่มาของตัวอยางพืช
สมุ น ไพรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาได แ ก ครอบฟ น สี และ
ไมยราบ (AM.) (ใชทั้งตน) ที่เก็บในชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
สิงหาคม ป พ.ศ. 2558 เก็บจากอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
ทําการตรวจเอกลักษณพืชโดยผูเชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ตั ว อย า งพรรณไม แ ห ง เก็ บ ไว ที่
คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
(MEDMP0001/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 ตมกับน้ํา 10 ลิตร
ตมเปนเวลา 10 นาที ทําการตมซ้ําอีกสองครั้ง จากนั้นกรองดวย
กระดาษกรอง นําสารละลายที่ไดจากการกรองไปทําแหงดวย

งานวิจัย
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เครื่ อง 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 หลังจากนั้นกรองกระดาษกรอง นําสวนที่
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
เครื่ อง 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 เขยาและทิ้งไว
ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคาบอเนตความเขมขน 7.5 % w/v ปริมาตร 400 µL เขยาและ
ทิ้ ง ไว ที่ อุ ณ หภู มิ ห อ งประมาณ 30 นาที แล ว นํ า ไปวั ด ค า การ
ดูดกลืนแสง ที่ 765 nm นําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน Gallic acid
การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด
หาปริ ม าณฟลาโวนอยด โ ดยประยุ ก ต ต ามวิ ธี ข อง
Zhishen et al. (1999) โดยเตรียมสารสกัดของแตละตัวทํา
ละลายที่ความเขมขน 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
ดูดกลืนแสงที่ 415 nm นําคาที่ไดเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
Quercitin
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การวั ด ความสามารถของสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระในการให
อิเล็กตรอนอิสระ ดวยวิธี Ferric reducing antioxidant
power (FRAP) assay
ดัดแปลงวิธีการทดลองจาก Benzie et al. (1996) โดย
เตรี ย มสารสกั ด ของแต ล ะตั ว ทํ า ละลายที่ ค วามเข ม ข น 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
และบมที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 นาที แลวนําไป
วัดคาการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 593 nm นําคาที่ไดไป
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน Trolox
การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี 2,2diphenyl-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
การดูดกลืนแสงที่ 515 nm นําคาที่ไดไปวิเคราะหหาเปอรเซ็นต
การยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน เปน % Inhibition (% Inhibition
= [(AbsDPPH-AbsDPPH+test) x100] / AbsDPPH เขียนกราฟระหวาง
% Inhibition และความเข ม ข น รายงานเป น ค า IC50 (50%
Inhibitory concentration) และเที ย บกั บ สารมาตรฐาน
Ascorbic acid และ Trolox
การทดสอบความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี ABTS
assay
ดัดแปลงวิธีการทดลองจาก Re R, Pellegrini et al.
(1999) เตรียมสารละลาย ABTS ดวยการเปลี่ยน ABST ใหเปน
อนุมูลอิสระ ABTS•+ ดวยการเติมสารละลาย K2S2O8 จากนั้นทิ้ง
ไวในที่มืด เปนเวลา 16 ชั่วโมง แลวทําการเจื อ จางสารละลาย
ABTS•+ ดวยน้ําปราศจากไอออน นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่
734 nm เพื่อใหไดคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย 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 เติ มสารละลาย ABTS•+ ที่เจือจางปริมาตร
900 µL ผสมใหเขากันจากนั้นตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที
นํ า มาวั ด ค า การดู ด กลื น แสงที่ 734 nm แล ว นํ า ค า ที่ ไ ด ไ ป
วิ เ คราะห ห าเปอร เ ซ็ น ต ก ารยั บ ยั้ ง การเกิ ด ออกซิ เ ดชั น
(% Inhibition) รายงานเปนคา IC50 (50% Inhibitory concentration) และเทียบกั บสารมาตรฐาน Ascorbic acid และ
Trolox
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขอมูลที่ไดแสดงเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการทดลองละ 4 ซ้ํา โดยทําการวิเคราะหความแตกตางของ
แต ล ะกลุ ม ตั ว อย า ง และแต ล ะความเข ม ข น ด ว ยวิ ธี Duncan

รูปที่ 1

Research

multiple range test ที่ P-value คํานวณคาสถิติ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 11.5

ผลการวิจัย
การหาปริมาณสารประกอบฟนอลรวม
ในการทดสอบสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ (AM)
ในตัวทําละลายที่แตกตางกัน พบวา สารสกัดดวยเอทานอล 80
% (AME) มี ป ริ มาณฟโ นลิ ก รวมมากที่ สุ ด คื อ 61.472±2.335
mgGE g-1Ext และรองลงมาคือโดยสารสกัดดวยน้ํา (AMA) มี
ปริมาณฟโนลิก รวมนอยที่สุด คือ53.556±1.449 mgGE g-1Ext
และสารสกัดดวยเอทานอล 50 % (AMHE) คือ 49.972±1.110
mgGE g-1Ext (รูปที่ 1)

ปริมาณสารประกอบฟนอลรวมของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวยเอทานอล 50%
(AMHE) และสารสกัดดวยเอาทนอล 80% (AME)
*,**,***
แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

การหาปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด
จากการศึ ก ษาปริ ม าณสารประกอบฟลาโวนอยด
ทั้งหมดในสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ (AM) ในตัวทําละลาย
ที่ แ ตกต า งกั น พบว า สารสกั ดด ว ยเอทานอล 80% (AME)
มี ป ริ ม าณฟลาโวนอยด ร วมมากที่ สุ ด คื อ 617.427±29.434
mgQE g-1Ext รอ งล งม า คื อ สา ร ส กั ด ด ว ย น้ํ า ( AMA) คื อ
520.162±15.692 mgQE g-1Ext โดยสารสกั ด ด ว ยเอทานอล
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 (รูปที่ 2)

การวั ด ความสามารถของสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระในการให
อิเล็กตรอนอิสระ ดวยวิธี Ferric reducing antioxidant
power (FRAP) assay
จากการทดสอบพบวา สารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ
(AM) สารสกั ดดว ยน้ํา (AMA) มี ความสามารถในการเป นสาร
รีดิวซมากที่สุด คือ 4.269±0.120 mgTE g-1Ext รองลงมาคือสาร
สกัดดวยเอทานอล 80% (AME) คือ 4.067±0.068 mgTE g1
Ext โดยสารสกั ด ด ว ยเอทานอล 50% (AMHE) คื อ
3.437±0.039 mgTE g-1Ext (รูปที่ 3)

งานวิจัย
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รูปที่ 2

ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวยเอทานอล
50% (AMHE) และสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME)
*,**,***
แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

รูปที่ 3

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตามวิธี FRAP assay ของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวย
เอทานอล 50% (AMHE) และสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME)
*,**,***
แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging
assay
สารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ (AM) ในตัวทําละลาย
ที่แตกตางกัน พบวา Ascorbic acid มีความสามารถในการตาน

อนุมูล อิส ระสูงที่ สุ ด โดยมี คา IC50 เทากับ 0.004±0.001 mg
mL-1 รองลงมาคือ Trolox, สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME),
สารสกัด ด ว ยเอทานอล 50 % (AMHE) และสารสกั ดดว ยน้ํ า
(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 (รูปที่ 4)
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ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตามวิธี DPPH assay ของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวย
เอทานอล 50% (AMHE) สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) Ascorbic acid และ Trolox
*,**,***
แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

การทดสอบความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี ABTS
assay
เมื่ อ ทํ า การทดสอบความสามารถในการตา นอนุ มู ล
อิสระจากสารสกั ดครอบฟนสีผสมไมยราบโดย ABTS assay
พบวา Ascorbic acid มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระสูง

รูปที่ 5

Research

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 (รูปที่ 5)

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตามวิธี ABTS assay ของสารสกัดครอบฟนสีผสมไมยราบ สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวย
เอทานอล 50% (AMHE) สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) Ascorbic acid และ Trolox
*,**,***
แสดงถึงความแตกตางของชุดขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)

งานวิจัย
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วิจารณผลการวิจัย
การศึ ก ษาฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระจากสารสกั ด พื ช
สมุนไพรทั้ง 2 ชนิด การทดสอบความสามารถในการเปนสารตาน
ปฏิกิริยาออกซิเดชันในครั้งนี้ เลือกการทดสอบคุณสมบัติในการ
เปนตัวขจัดอนุ มูลอิสระ (free radical scavenger) ดวยวิธี
DPPH และ ABTS assay ซึ่งเปนวิธีที่ทําไดงาย สะดวก และ
รวดเร็ว เนื่องจาก DPPH และ ABTS เปนอนุมูลอิสระที่คอนขาง
เสถียร ผลที่ได จากการทดลองทั้งสองวิธีนี้ แสดงใหเห็นวาสาร
สกัด AM ที่สกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระไดดี โดยสารสารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) มีฤทธิ์ใน
การตานอนุมูลอิสระไดดีที่สุด แตนอยกวา Ascorbic acid และ
Trolox และยังสอดคลองกับปริมาณสารประกอบฟนอลรวม
และฟลาโวนอยดรวม โดยพบวา สารสกัดดวยเอทานอล 80%
(AME) มี ป ริ ม าณสารประกอบฟ น อลรวมมากที่ สุด ซึ่ง ผลการ
วิเคราะหสอดคลองกับผลขององคประกอบทางเคมีของครอบฟน
สี แ ละไมยราบประกอบด ว ยสารกลุ ม ฟ น อล ฟลาโวนอยด
(Sowmya and Ananthi, 2011; Krisanapun et al., 2009)
ในการศึกษานี้ สารสกัดดวยตัวทําละลายดวยเอทานอล 80%
แสดงความสามารถในการตานอนุมูลอิสระไดดีที่สุด เนื่องจาก
เอทานอลสามารถสกั ด สารละลายสารพฤกษเคมี จํ า พวก
สารประกอบฟนอลและฟลาโวนอยดไดดี จึงมีปริมาณสารฟนอล
มากที่ สุดเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตัว ทํา ละลายอื่ น ซึ่ง ปริ มาณสาร
ฟนอลสูงจะสงผลใหมีศักยภาพในการกําจัดอนุมูลอิสระสูง สาร
กลุมฟนอลเปนสารตานอนุมูลอิสระ ที่มีโครงสรางเปน Aromatic
Ring แทนที่ ด ว ยหมู Hydroxyl Group โครงสรา งของ
สารประกอบฟนอลที่มีความหนาแนนของอิเล็กตรอนสูง จึงทําให
อิเล็กตรอนที่มีอยูอยางหนาแนน สามารถเกิดการเคลื่อนยายไป
ทั่วโครงสราง และทําใหเกิดการเสถียร สวนสารตานอนุมูลอิสระ
เมื่อดึงอิเล็กตรอนไปก็ทําใหมีโครงสรางที่เสถียรขึ้น และสารสกัด
ที่ มี ปริ ม าณ ฟ น อ ลและ ฟล าโ วนอย ด ใ นปริ ม าณสู ง จะ มี
ความสามารถในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง ด ว ย เนื่ อ งจากหมู
ไฮดรอกซิล (OH) บนโครงสรางของสารกลุมฟลาโวนอยด สงผล
ใหการตานอนุมูลอิสระเพิ่ มขึ้นอีกดวย (Pourmorad et al.,
2006) นอกจากนี้สารสกัดดวยน้ํา (AMA) ยังมีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิ ส ระที่ ส ามารถให อิ เ ล็ ก ตรอนในการรีดิ ว ซ Fe3+ เป น Fe2+
(BenZie, Strain, 1996) ไดดีที่สุดเมื่อทดสอบดวยวิธี FRAP
assay เนื่ องจากสารสกัดที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้เปนสารสกัด
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หยาบ ซึ่ ง ประกอบด ว ยสารพฤกษเคมี ห ลายชนิ ด ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องจาก ซึ่งฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกั ดครอบฟนสีและ
ไมยราบอาจมาจากสารที่สําคัญ คือ Phenolic และ Flavonoids
(Sowmya and Ananthi, 2011) ฟลาโวนอยดเ ป น
สารประกอบฟนอล (Phenolic compounds) ประเภทพอลิฟนอล (polyphenol) ฟลาโวนอยดเปนกลุมสารพฤกษเคมีที่มี
สรรพคุณกวางขวาง รวมทั้งมีสรรพคุณมากมาย มีคุณสมบัติตาน
การเกิดออกซิเดชัน (Antioxidant) (พรอมจิต และรุงระวี, 2553)
ซึ่งกอนหนานี้ มีการศึกษาของ Chowdhury et al. (2008) ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดไมยราบ
ดวยเมธานอลจากสวนเหนือดินมาทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
โดยวิธี 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) เมื่อศึกษาด วยวิธีเดียวกัน พบวา
ไมยราบที่ ส กั ด ด ว ยน้ํ า มี ค า IC50 เท า กั บ 136.00±0.003
mg mL-1 เที ย บกับ Ascorbic acid มี คา IC50 เท า กั บ
58.00±0.003 mg mL-1

สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกั ด
ครอบฟนสีผสมไมยราบในอัตราสวนที่เทากัน ในตัวทําละลายที่
แตกต า งกั น พบว า สารสกั ด ด ว ยเอาทนอล 80% (AME) มี
ปริมาณฟนอลรวมและฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด และยังมีฤทธิ์ใน
การต า นอนุ มู ล อิ ส ระมากกว า สารสกั ด ด ว ยเอทานอล 50%
(AMHE) และสารสกัดดวยน้ํา (AMA) เมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH
assay และ ABTS assay และในวิธี FRAP สารสกัดที่สามารถให
อิเล็กตรอนไดดี เพื่อเปลี่ยนรูปใหอยูใ นสภาวะที่เสถียรสูงที่สุด คือ
สารสกัดดวยน้ํา (AMA) สารสกัดดวยเอทานอล 50% (AMHE)
และ สารสกัดดวยเอทานอล 80% (AME) ตามลําดับ แสดงให
เห็นวาสารสกัดจากยาขนานนี้ที่ประกอบไปดวยครอบฟนสีและ
ไมยราบสามารถใหอิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระไดสงผลใหอนุมูล
ลดลง สามารถตานอนุมูลอิสระไดดี ซึ่งสารสกัดที่ใชในการศึกษา
นี้เปนสารสกัดหยาบ อาจจะประกอบไปดวยสารพฤกษเคมีหลาย
ชนิดที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ อยางไรก็ตามเปนที่นาสนใจในการ
นํายาสมุนไพรขนานนี้มาคนหาหรือพัฒนาสารจากยาขนานนี้เกิด
จากสารสํ า คัญ ชนิ ด ใด เพื่ อ ให ไ ด ข อมู ล ในการนํ า มาใชเ ป น ยา
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สําหรับการปองกัน หรือรักษาโรคเบาหวานได และการศึกษาถึง
กลไกการออกฤทธิ์ รวมทั้งการศึกษาความปลอดภัยตอไปทั้งใน
หลอดทดลองและในสัตวทดลอง

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน
ภู มิ ป ญ ญาการแพทย แ ผนไทย กรมการแพทย แ ผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารอางอิง
ทินกร เหลา ออง, กนกวรรณ จารุกํา จร และวรัญญา จตุพ รประเสริฐ.
(2556). ผลกระทบของระบบตานอนุมูลอิสระและภาวะเครียด
ออกซิเดชั่นตอ พั ฒนาการของภาวะเบาหวาน. วารสารเภสั ช
ศาสตรอีสาน 9(1): 1-14.
นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญพร. (2539). สมุนไพรไม
พื้นบาน (1). กรุงเทพฯ: ประชาชน.
นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญพร. (2542). สมุนไพรไม
พื้นบาน (3). กรุงเทพฯ: ประชาชน.
พรอมจิต ศรลัมพ และรุงระวี เต็มศิริฤกษกุล. (2553). รสยาสมุนไพรกั บ
สารเคมี : ความเหมื อ นที่ แ ตกต า ง. กรุ ง เทพฯ: หจก.สามลดา
จํากัด.
วิทย เที่ยงบูรณธรรม. (2542). พจนานุกรมสมุนไพรไทย. กรุงเทพฯ: อักษร
พิทยา.
สุณี ธนาเลศกุล. (2544). บําบัดโรคดวยการแพทยทางเลือก. กรุงเทพฯ: รีด
เดอรส ไดเจสท (ประเทศไทย).
Adisakwattana, S., Pudhom, K. and Yibchok-anun, S. (2009).
Influence of the methanolic extract from Abutilon
indicum leaves in normal and streptozotocin-induced
diabetic rats. African Journal of Biotechnology 8(10):
2011-2015.
Amalraj, T. and Ignacimuthu, S. (2002). Hyperglycemic effect of
leaves of Mimosapudica Linn. Fitoterapia 73: 351-352.
Benzie, I.F.F. and Strain, J.J. (1996). The ferric reducing ability of
plasma (FRAP) as a measure of “antioxidant power”:
the FRAP assay. Anal. Biochem. 239: 70-76.
Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E. and Berset, C., (1995). Use of
free radical method to evaluate antioxidant activity.
Lebensm Wiss Technology 28: 25-30.
Champanerkar, P.A., Vaidya, V.V., Shailajan, S. and Menon, S.N.
(2010). A sensitive, rapid and validated liquid
chromatography−tandem mass spectrometry (LC-MS-

Research

MS) method for determination of Mimosine in Mimosa
pudica Linn. Natural Science 2(7): 713-717.
Chandrashekar, D. K. and Manthale, D.M. (2012). Invention of
analgesic and anti-inflammatory activity of ethanolic
extract of Mimosa Pudica Linn leaves. Journal of
Biomedical and Pharmaceutical Research 1(1): 36-38.
Chowdhury, S. A., Islam, J., Rahaman Mahfujur, M.d., Rahman
Mostafizur, M.d., Rumzhum, N., Sultana, R. and Parvin,
N. M. (2008). Cytotoxicity,
antimicrobial
and
antioxidant studies of the different plant parts of
Mimosa Pudica. Stamford Journal of Pharmaceutical
Sciences 1(1&2): 80-84.
Dong, H.Q., Li, M., Zhu, F., Liu, F.L. and Huang, J.B. (2012).
Inhibitory potential of trilobatin from Lithocarpus
polystachyus Rehd against α-glucosidase and αamylase linked to type 2 diabetes. Food Chemistry
130: 261-266.
Ghani, A. (2003). “Medicinal plants of Bangladesh”. The Asiatic
Society of Bangladesh., 2nd Ed, 302-303.
Kannan, S., Aravinth, S., Sam, E., Kumar J., Saminathan, K.,
Suthakaran R, Ravi kumar, M. and Parimala Devi B.
(2009). Wound healing activity of Mimosa pudica Linn
formulation. International Journal of PharmTech
Research 11(4): 1554-1558.
Konsue A, Picheansoonthon C, Talubmook C. α-Glucosidase
inhibitory activity of extracts from Mimosa pudica L. J
Sci Technol MSU. 2015: 80-84.
Krisanapun, C., Peungvicha, P., Temsiririrkkul, R. & Wongkrajanga,
Y. (2009). Aqueous extract of Abutilon indicum Sweet
inhibits glucose absorption and stimulates insulin
secretion in rodents. Nutrition Research 29: 579–587.
Krisanapun, C., Lee, S.H., Peungvicha, P., Temsiririrkkul, R. and
Baek, S.J. (2011). Antidiabetic activities of Abutilon
indicum (L.) Sweet are mediated by enhancement of
Adipocyte differentiation and activation of the GLUT1
promoter. Evidence-Based Complementary and
Alternative Medicine 2011 (2011): 1-9.
Lakshmi S. N., Sasikumar N. M., Sunita S., Manisha M. B. and
Ramesh T. S. (2007). Reversed-Phase HighPerformance Thin-Layer Chromatographic Quantification of Mimosine from Whole Plant of Mimosa
pudica Linn. Journal of Planar Chromatography 20(1):
49–51.

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2

Manosroi, J., Zaruwa, Z., Moses, Manosroi, W. and Manosroi, A.
(2011). Hypoglycemic activity of Thai medicinal plants
selected from the Thai/Lanna Medicinal Recipe
Database MANOSROI II. Journal of Ethnopharmacology 138: 92–98.
Porchezhian, E. and Ansari, S.H. (2005). Hepatoprotective activity
of Abutilon indicum on experimental liver damage in
rats. Phytomedicine 12: 62–64.
Rajendran, R., Hemalatha, S., Akasakalai, K., MadhuKrishna, C.H.,
Sohil,
B.V. and
Sundaram,
M.R. (2009).
Hepatoprotective activity of Mimosa pudica leaves
against carbontetrachloride induced toxicity. Journal
of Natural Products 2: 116-122.
Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M. and
Rice-Evans, C. (1999). Antioxidant activity applying an
improved ABTS radical cation decolorization assay.
Free Radic Biol Med. 26: 1231-1237.
Sangma, T. K., Meitei, U. D., Sanjenbam, R. and Khumbongmayum, S. (2010). Diuretic property of aqueous
extract of leaves of Mimosa pudica Linn. On
experimental albino rats. Journal of Natural Products
3: 172-178.

237

Seetharam, Y.N., Gururaj C., Ramachandra, S.S. and Bheemachar.
(2002). Hypoglycemic activity of Abutilon indicum leaf
extracts in rats. Fitoterapia 73: 156-159.
Singleton, V.L., Orthofer. R. and Lamuela-Raventos, R.M. (1999).
Analysis of total phenols and other oxidation
substrates and antioxidants by means of FolinCiocalteu Reagent. Methods in Enzymology 299: 152178.
Sowmya, A., and Ananthi, T. (2011). Hypolipidemic activity of
Mimosa pudica Linn on butter induced
hyperlipidemia in rats. Asian Journal of Research in
Pharmaceutical Sciences 1(4): 123-126.
Sutar, N.G., Sutar, U.N. and Behera, B.C. (2009). Antidiabetic
activity of Mimosa pudica Linn in Albino Rats. Journal
of Herbal Medicine and Toxicology 3(1): 123-126.
Stuart, A.R., Gulve, E.A., and Wang, M. (2004). Chemistry and
biochemistry of type 2 diabetes. Chemical Reviews
104: 1255–1282.
Zhishen, J., Mengcheng, T. and Jianming, W. (1999). The
determination of flavonoid contents in mulberry and
their scavenging effects on superoxide radicals. Food
Chemistry 64: 555-559.



