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บทคัดยอ
ชะเอมไทย (Albizia myriophylla Benth.) วงศ Fabaceae เปนพืชสมุนไพรท่ีใชทางการแพทยพ้ืนบานในภาคใตของไทย

โดยใชเปนสมุนไพรองคประกอบในตํารับยารักษาโรคตางๆ เชน ฟนผุ เบาหวาน และผิวหนังอักเสบ การศึกษาลักษณะเน้ือเยื่อจากผงยา
ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงของสวนเน้ือไมชะเอมไทยจากแหลงธรรมชาติ 3 แหลง (VI01 VI02 และ VI03) ในภาคใตของ
ประเทศไทย พบเน้ือเยื่อผงยาตางๆ ไดแก พาเรงคิมาแนวรัศมี (ray parenchyma) พาเรงคิมาแนวรัศมีซึ่งมีเม็ดแปง (ray
parenchyma with starch grains) พาเรงคิมาแนวรัศมีซึ่งมีผลึกแคลเซียมออกซาเลต (ray parenchyma with prism of calcium
oxalate) ทอนํ้าชนิดมีรูมีขอบ (border-pitted vessels) โฟลเอ็มไฟเบอร (phloem fibers) โฟลเอ็มพาเรงคิมาซึ่งมีเม็ดแปงเรียงตัว
ภายใน (phloem parenchyma with starch grains) ไฟเบอรซึ่งมีผลึกแคลเซียมออกซาเลต (fibers with calcium oxalate prism)
สโตนเซลล (stone cell) ผลึกแคลเซียมออกซาเลต (prisms of calcium oxalate) และเม็ดแปง (starch grains) โดยเน้ือเยื่อท่ีพบ
มากท่ีสุดในเน้ือไมชะเอมไทยจากท้ัง 3 แหลง คือ เม็ดแปง ทอนํ้าชนิดมีรูมีขอบ โฟลเอ็มพาเรงคิมาซึ่งมีเม็ดแปงเรียงตัวภายใน และ
ไฟเบอรซึ่งมีผลึกแคลเซียมออกซาเลต  เมื่อทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และวิธี FRAP พบวาสารสกัดเอทานอล (DPPH,
IC50 46.23–67.95 µg/mL; FRAP, 380.53–847.31 mM FeSO4/g) ของเน้ือไมชะเอมไทยจากท้ัง 3 แหลงท่ีศึกษา มีความสามารถใน
การตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาสารสกัดนํ้า (DPPH, IC50 53.53–67.95 µg/mL; FRAP, 239.78–377.05 mM FeSO4/g) ท้ังน้ีสารสกัด
จากตัวอยาง VI01 แสดงแนวโนมในการมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาสารสกัดชะเอมไทยอีก 2 ตัวอยางท่ีศึกษา เมื่อทดสอบปริมาณ
ฟนอลรวมดวยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรี พบวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดท่ีวิเคราะหไดจากตัวอยาง VI01 VI02 และ VI03
มีความสอดคลองกับฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และวิธี FRAP โดยสารสกัดเอทานอลจะมีปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ท้ังหมดสูงกวาสารสกัดนํ้าของชะเอมไทย รวมถึงตัวอยาง VI01 มีแนวโนมในการมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดท่ีสูงกวาสารสกัด
ชะเอมไทยอีก 2 ตัวอยางท่ีศึกษา (VI02 และ VI03) การศึกษาในครั้งน้ียังพบวาสารสกัดนํ้าจากตัวอยางชะเอมไทย VI01 มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดและมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีดีใกลเคียงกับสารสกัดนํ้าของชะเอมไทยรวมกับชะเอมเทศ (Glycyrrhiza
glabra L.) ท้ังน้ีสารสกัดเอทานอลของชะเอมไทยรวมกับชะเอมเทศมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุดและมีฤทธ์ิตาน
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อนุมูลอิสระท่ีดีเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดอ่ืนๆ ท่ีศึกษา ผลการศึกษาในครั้งน้ีไดใหขอมูลเชิงวิทยาศาสตรเบื้องตนท่ีสัมพันธกับการใช
เน้ือไมชะเอมไทยเปนวัตถุดิบสมุนไพรในทางการแพทยพ้ืนบานไทยสําหรับรักษาโรคท่ีมีสาเหตุเก่ียวเน่ืองกับภาวะเครียดออกซิเดชัน

ABSTRACT
Albizia myriophylla Benth. of Fabaceae family is a medicinal plant used in southern Thailand. It is used

as a medicinal ingredient in various preparations for the treatment of caries, diabetes and dermatitis. The
investigation of microscopic character of 3 collections (VI01 VI02 and VI03) of A. myriophylla in southern Thailand
led to the identification of ray parenchyma, ray parenchyma with starch grains, ray parenchyma with prism of
calcium oxalate, border-pitted vessels, phloem fibers, phloem parenchyma with starch grains, fibers with calcium
oxalate prism, stone cell, prisms of calcium oxalate, and starch grains in their powdered drugs. The most
common tissues in powdered drugs of the 3 collections of A. myriophylla were starch grains, border-pitted
vessels, and  phloem parenchyma with starch grains. From DPPH and FRAP methods, the ethanol extract (DPPH,
IC50 46.23-67.95 µg/mL; FRAP, 380.53-847.31 mM FeSO4/g) from all 3 collections of A. myriophylla showed higher
antioxidant capacity than the water extract (DPPH, IC50 53.53-67.95 µg/mL; FRAP, 239.78-377.05 mM FeSO4/g) of
this plant. Among the extracts of 3 collections of A. myriophylla, VI01 extract showed the best antioxidant
activity. The total phenolic content of the extracts from 3 collections of A. myriophylla was analyzed using
spectrophotometry. The results have revealed that the total phenolic content in VI01, VI02, and VI03 extracts was
in accordance with their antioxidant activity in DPPH and FRAP assays. In this case, the ethanol extracts of all 3
collections had higher total phenolic content than their water extracts. VI01 appeared to have higher total
phenolic content than the others. Furthermore, it was found that the water extract from VI01 had total phenolic
content and good antioxidant activity similar to that containing A. myriophylla and licorice (Glycyrrhiza glabra L.).
In this study, the ethanol extract containing A. myriophylla and G. glabra had the highest total phenolic content
and demonstrated good antioxidant activity compared to the others tested. Our results provide preliminary
scientific data related to the use of A. myriophylla wood as a raw material in Thai traditional medicine for the
treatment of oxidative stress associated diseases.

คําสําคัญ: ชะเอมไทย ชะเอมเทศ สารตานอนุมูลอิสระ ฟลาโวนอยด
Keywords: Albizia myriophylla, Antioxidant, Flavonoid, Glycyrrhiza glabra

บทนํา
ชะเอมไทย (Albizia myriophylla Benth.) วงศ

Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae) ช่ืออ่ืน ชะเอมปา
ตาลออย สมปอยหวาน ออยชาง ยานงาย (เต็ม, 2557) เปนไม
เถายืนตน มีหนามตามลําตนและก่ิงกาน ใบเปนใบประกอบแบบ
ขนนกสองช้ัน (bipinnately compound leaf) ใบยอยรูปขอบ
ขนาน ดอกเปนชอออกท่ีปลายก่ิงมีลักษณะเปนพู กลีบดอกสีขาว
มีกลิ่นหอม ผลเปนฝก มีสีเหลืองถึงนํ้าตาล (Saralamp et al.,
1996) ชะเอมไทยเปนสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยาพ้ืนบานและ

ถูกใชในการรักษาโรคท่ีหลากหลายท้ังในไทยและในตางประเทศ
(นันทิยา และสุรศักดิ์, 2556) ในตํารายาไทยมีบันทึกวา เน้ือไม
(ตน, เถา) รสหวาน แกโรคในลําคอ แกลม แกเลือดออกตาม
ไรฟน ขับเสมหะ แกนํ้าลายเหนียว บํารุงธาตุและกําลัง บํารุง
กลามเน้ือใหเจริญ ราก รสหวาน แกไอ ขับเสมหะ บํารุงหัวใจ ใบ
ขับโลหิตระดู ดอก ชวยยอยอาหาร นอกจากน้ีการแพทยพ้ืนบาน
ในภาคใตของไทย มีการใชชะเอมไทยเปนสมุนไพรองคประกอบ
ในตํารับยารักษาโรคตางๆ เชน ฟนผุ (ประกอบ, 2547) เบาหวาน
(พฤฒาจารย, 2534; อาทร และคณะ, 2536) และผิวหนังอักเสบ
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(Chusri et al., 2012) จากรายงานการศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
พบวาชะเอมไทยมีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ (Steinrut et al.,
2011) ฤทธ์ิตานแบคทีเรีย (Joycharat et al., 2012) และฤทธ์ิ
ตานเช้ือรา (Rukayadi et al., 2008) จากรายงานการศึกษา
องคประกอบทางเคมีของพืชน้ีพบสารกลุมตางๆ ดังน้ี phenolic
acids (เปลือก), triterpene saponins (ลําตน), lignan
glycosides (เปลือก), iminosugars (เน้ือไม) และ flavonoids
(เน้ือไม) (Ito et al., 1994; Yoshikawa et al., 2002; Asano
et al., 2005; Panmei et al., 2007; Joycharat et al., 2013)
โดยสารสําคัญท่ีพบจากเน้ือไม ดังน้ี albizzine, palustrine
(Phavanantha et al., 1990), DMJ, DMDP, 2-O-ß-D-gluco-
pyranosyl-DMJ, 4-O-ß-D-glucopyranosyl-DMJ (Asano et
al., 2005), lupinifolin, 8-methoxy-7,3',4'-trihydroxy-
flavone, 7,8,3',4'-tetrahydroxyflavone, lupeol, ß-
sitosterone, stigmasta-5,22-dien-3-one, ß-sitosterol และ
stigmasterol (Joycharat et al., 2013; 2016)

อนุมูลอิสระ (free radicals) คือ อะตอม หรือโมเลกุล
ของสารประกอบท่ีมีอิเล็กตรอนไมเปนคู (unpaired electron)
อยูในออรบิทัลวงนอกสุดซึ่งมีระดับพลังงานสูงจึงไวตอการเขาทํา
ปฏิกิริยากับสารอ่ืนไดอยางรวดเร็ว โดยอนุมูลอิสระอาจถูกสราง
ข้ึนจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล (Meghashri., 2012)
หรือจากปจจัยภายนอก เชน รังสี แสงแดด ควันบุหรี่ มลพิษทาง
อากาศ และยาฆาแมลง เปนตน (Limón-Pacheco and
Gonsebatt, 2009) ในสภาวะท่ีมีอนุมูลอิสระมากเกิน แต
ปริมาณสารตานออกซิเดชัน (antioxidants) ไมเพียงพอ จะ
สงผลใหเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ทําให
เกิดการทําลายสารชีวโมเลกุลในรางกาย เชน ดีเอ็นเอ โปรตีน
ไขมัน และอาจเสี่ยงตอการเกิดโรคหลายชนิด เชน โรคมะเร็ง
โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางระบบประสาท และ
โรคชราภาพกอนวัยอันควร (White, 1999) โดยปกติในสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดตางก็มีระบบการตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชันในรางกาย
(antioxidant defense system) เพ่ือธํารงไวซึ่งสมดุลอนุมูล-
อิสระ สารตานออกซิเดชันท่ีพบในรางกาย เชน เอนไซมตาน
อนุมูลอิสระ สารประกอบหรือโปรตีนบางอยาง เชน bilirubin
ubiquinol และ transferrin เปนตน มีหนาท่ีคอยควบคุมอนุมูล-
อิสระตางๆ ใหอยูในระดับพอเหมาะและยังมีกลไกในการตาน
ออกซิเดชันหลายรูปแบบ เชน การดักจับอนุมูลอิสระ การยับยั้ง

การทํางานของออกซิเจนท่ีขาดอิเล็กตรอน การจับกับโลหะท่ี
สามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน การหยุดปฏิกิริยาการสราง
อนุมูลอิสระ การเสริมฤทธ์ิและการยับยั้งการทํางานของเอนไซมท่ี
เรงปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ (Rahman, 2007) นอกจากระบบการ
ตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชันในรางกายแลว สารตานอนุมูลอิสระ
จากธรรมชาติ (natural antioxidants) ซึ่งพบไดท้ังในจุลชีพ
สัตว และพืช เชน วิตามินเอ ซี อี หรือ เบตาแคโรทีน รวมท้ัง
สารประกอบพอลิฟนอล เปนตน ก็มีบทบาทสําคัญเพ่ือชวย
เสริมสรางระบบการตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชันในรางกายใหมี
ประสิทธิภาพในการทําลายอนุมูลอิสระไดดียิ่งข้ึน (Shapoval
and Gromovaia, 2003) ปจจุบันการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการ
พัฒนาสารตานอนุมูลอิสระท่ีมาจากธรรมชาติ เชน สาหรายทะเล
แบคทีเรีย เช้ือรา และพืชช้ันสูง (Chattopadhyay et al.,
2008) ไดรับความสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สารประกอบพอลิฟนอล ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระท่ีพบมากใน
พืชสมุนไพรและมีรายงานวิจัยพบวามีผลตอการรักษาโรคเรื้อรัง
หลายชนิด

การนําสมุนไพรมาใช เปนวัตถุดิบในการผลิตยา
จําเปนตองมีการพิสูจนเอกลักษณของวัตถุดิบดังกลาวท่ีไดมา
เน่ืองจากในธรรมชาติอาจพบพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกัน การพิสูจนเอกลักษณจึงเปนเครื่องยืนยันถึงชนิด
พันธุของวัตถุดิบพืชท่ีใช เปนสวนประกอบในตํารับยาหรือ
ผลิตภัณฑสมุนไพรวาเปนสมุนไพรท่ีตองการจริง ไมมีการปน
ปลอมดวยพืชอ่ืนๆ การใช พืชไม ถูกชนิดจะสงผลตอความ
แปรปรวนของปริมาณหรือชนิดของสารสําคัญท่ีมีอยูในสมุนไพร
และอาจทําใหยาน้ันไมเกิดผลในการรักษา (นพมาศ และนง
ลักษณ, 2551) ท้ังน้ีขอมูลลักษณะทางกายภาพท่ีไดจากการ
ตรวจสอบจุลทรรศนลักษณะ (Microscopical characters) ของ
สมุนไพร จัดเปนขอกําหนดหน่ึงของการจัดทํามาตรฐานของ
สมุนไพรในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึ่งนอกจากจะมี
ประโยชนในการใชประกอบการพิสูจนเอกลักษณแลวน้ัน ยังมี
ประโยชนในการตรวจหาสิ่งปลอมปนไดอีกดวย (สมพร, 2542;
ถนอมจิต, 2553) ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ลักษณะของเน้ือเยื่อจากผงยาท่ีสังเกตจากกลองจุลทรรศน
(Histological character) ตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอล
รวม (Total phenolic content) รวมถึงทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระของเน้ือไมชะเอมไทยจาก 3 แหลงเก็บตามธรรมชาติท่ี
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แตกตางกันในเขตภาคใตของไทย โดยชะเอมไทยจากแหลงเก็บท่ี
มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดี ท่ีสุด จะถูกคัดเลือกไปเตรียมเปน
สมุนไพรองคประกอบในพิกัดยาชะเอมท้ัง 2 และนําไปตรวจสอบ
ปริมาณสารฟนอลรวม และทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระใน
ลักษณะเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมองคความรูเก่ียวกับลักษณะของ
เน้ือเยื่อจากผงยาภายใตกลองจุลทรรศน ปริมาณสารสําคัญ และ
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรชนิดน้ี

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางพืชสมุนไพร

ตัวอยางเน้ือไมชะเอมไทย (A. myriophylla) ไดมา
จากแหลงธรรมชาติ 3 แหลงท่ีแตกตางกันในพ้ืนท่ีภาคใตของไทย
ไดแก 1) อ. เมือง จ.พัทลุง (VI01) 2) อ.นาหมอม จ.สงขลา
(VI02) และ 3) อ. สิงหนคร จ.สงขลา (VI03) ในชวงเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2559 ตรวจสอบเอกลักษณของตัวอยางท้ังหมดโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย เนียมสุวรรณ อาจารยผูเช่ียวชาญ
ทางดานอนุกรมวิธานพืช คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ตัวอยางพรรณไมอางอิงของชะเอมไทย
(voucher specimens) จากแหลงธรรมชาติ 3 แหลง ไดแก
VI01 VI03 และ VI03 เก็บรักษาไวท่ีคณะการแพทยแผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับตัวอยางรากชะเอมเทศ
(Glycyrrhiza glabra L.) ไดมาจากรานขายยาแผนโบราณ
จ.สงขลา และตรวจสอบเอกลักษณของตัวอยางโดยเภสัชกรแผน
โบราณท่ีประจําอยู ณ. รานขายยาแผนโบราณน้ัน
2. การตรวจสอบจุลทรรศนลักษณะของเนื้อเย่ือจากผงยา
(Histological character)

การตรวจสอบลักษณะของเน้ือเยื่อจากผงยาภายใต
กลองจุลทรรศนแบบใชแสง ทําโดยนําผงยาของตัวอยางเน้ือไม
ชะเอมไทย (A. myriophylla) จากท้ัง 3 แหลง คือ VI01 VI02
และ VI03 ท่ีบดละเอียดแลว มาผานแรง เบอร 100 จากน้ัน
ตรวจสอบเน้ือเยื่อชนิดตางๆ ของผงยาภายใตกลองจุลทรรศน
แบบใชแสง เมื่อยอมผงยาดวยนํ้ากลั่น และสารละลายไอโอดีน
ความเขมขน 2% (2% iodine solution) โดยศึกษาลักษณะของ
เน้ือเยื่อจากผงยาตัวอยาง ท่ีกําลังขยาย 100x และ 400x
ถายภาพของเน้ือเยื่อ และวัดขนาดเน้ือเยื่อ

3. การเตรียมสารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ํา
3.1 การเตรียมสารสกัดเอทานอล ทําโดยช่ังผงยาแหง

มา 200 g (กรณี VI01-VI03 ใชตัวอยางละ 200 g และกรณีพิกัด
ยาชะเอมท้ัง 2 ใชสัดสวนเทากันของสมุนไพรองคประกอบ รวม
200 g) สกัดดวยเอทานอลโดยวิธีแชหมัก (maceration) ท่ี
อุณหภูมิหอง กรองแยกสารสกัดมาทําใหเขมขนดวยเครื่อง
Rotary evaporator และระเหยแหงตอดวย Water bath
บันทึกนํ้าหนักสารสกัดเอทานอลท่ีได คํานวณ % yield ของสาร
สกัด และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C

3.2 การเตรียมสารสกัดน้ํา ทําโดยช่ังผงยาเชนเดียวกับ
ขอ 3.1 หอดวยผาขาวบาง ใสลงในหมอสแตนเลส ตมในนํ้า
1200 mL คิดเปนอัตราสวนผงยาแหงตอนํ้า 1:6 ตมเคี่ยวจน
เหลือปริมาตรสารสกัด 400 mL กรองสารสกัด และนําไปทําให
แหงโดยเครื่อง Freeze dry บันทึกนํ้าหนัก คํานวณ % yeild
ของสารสกัด และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 °C
4. การตรวจสอบปริมาณสารฟนอลรวม (Total phenolic
content)

วิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดโดย
ดัดแปลงจากวิธีท่ีเคยมีรายงานไวแลวของ Wang et al. (2018)
ดังน้ี เตรียมสารละลายของสารทดสอบในตัวทําละลายไดเมทิล-
ซัลฟอกไซด (DMSO) ปเปตสารทดสอบ 30 µL ลงใน 96-well
plate เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu 150 µL นําไปบมใน
ท่ีมืดเปนเวลา 5 นาที หลังจากน้ันเติมสารสะสาย Na2CO3 120
µL แลวนําไปบมในท่ีมืดอีกครั้งท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที
วัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง Microplate reader ท่ีความ
ยาวคลื่น 760 nm คํานวณคาปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ท้ังหมดเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (gallic
acid) รายงานผลเปนคามิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอสาร
ทดสอบแหง 1 กรัม (mg gallic acid equivalent/g dry
extract; mg GAE/g)
5. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

5.1 วิธี DPPH (Diphenylpicryhydrazyl radical
scavenging assay) ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH ของ
สารทดสอบตามวิธีท่ีเคยมีรายงานไวแลวของนันทิยา และคณะ
(2560) ดังน้ี สารละลายของสารทดสอบเตรียมในตัวทําละลาย
70% เอทานอล โดยการเจือจางแบบ two-fold dilution
สารละลาย DPPH (0.031 g/L) เตรียมในตัวทําละลายเมทานอล
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ผสมสารละลายของสารทดสอบแตละความเขมขน และ
สารละลาย DPPH ใน 96-well microtiterplate ตั้งท้ิงไวในท่ี
มืดเปนเวลา 30 นาที แลววัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 515 nm ดวย
เครื่อง Microplate reader ทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง
คํานวณคาประสิทธิภาพในการลดปริมาณอนุมูลอิสระลงครึ่งหน่ึง
(IC50) จากกราฟมาตรฐาน โดยใชสารมาตรฐานกรดแอสคอรบิก
(ascorbic acid) เปนชุดควบคุมเชิงบวก (positive control)

5.2. วิธี FRAP (Ferric reducing antioxidant
power assay) ทดสอบความสามารถในการรีดิวซเฟอรริกของ
สารทดสอบโดยดัดแปลงจากวิธีท่ีเคยมีรายงานไวแลวกอนหนาน้ี
(Yildirim et al., 2001) ดังน้ี การเตรียมสารละลาย FRAP ทํา
โดยผสมสารละลาย 0.3 M Acetate buffer (pH 3.6) กับ
สารละลาย 20 mM Ferric chloride และ สารละลาย 20 mM
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine (TPTZ) ใหเขากัน ในอัตราสวน
10:1:1 และเตรียมสารทดสอบในตัวทําละลาย DMSO การ
ทดสอบทําโดยผสมสารละลายของสารทดสอบและสารละลาย
FRAP ตั้งท้ิงไวในท่ีมืดเปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคลื่น 596 nm ดวยเครื่อง Microplate reader ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา คํานวณหาคาความสามารถในการถายทอด
อิเล็กตรอนให Fe3+ เปลี่ยนเปน Fe2+ (FRAP value) ของสาร
ทดสอบ จากกราฟมาตรฐานของเฟอรัสซัลเฟส (FeSO4) ท่ีแสดง
ความสั ม พันธ ร ะหว า งความ เข มข น ของ FeSO4 กับค า
absorbance (ความเขมขนของ FeSO4; 0.75, 1.5, 3.0, 6.0,
12.0 และ 24.0 µM มีคา absorbances ท่ี 596 nm; 0.1243,
0.1323, 0.1600, 0.2107, 0.3250 และ 0.5667 ตามลําดับ)
โดยตองเจือจางสารทดสอบใหอยูในชวงกราฟมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. จุลทรรศนลักษณะของเนื้อเ ย่ือจากผงยาชะเอมไทย
(A. myriophylla)

การศึกษาลักษณะเน้ือเยื่อจากผงยา (Histological
character) ภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงของตัวอยางเน้ือ
ไมชะเอมไทย VI01 VI02 และ VI03 พบเน้ือเยื่อชนิดตางๆ
ดังแสดงในรูปท่ี 1 A-J

2. ปริมาณสารฟนอลรวมในสารสกัดจากเนื้อไมชะเอมไทย (A.
myriophylla)

สารสกัดเอทานอลและสารสกัดนํ้าของเน้ือไมชะเอม
ไทยจากแหลงธรรมชาติท้ัง 3 แหลง (VI01 VI02 และ VI03) มี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดท่ีแตกตางกันอยูในชวง
54.3–113.5 mg GAE/g และ 26.0–65.3 mg GAE/g ตามลําดับ
โดยพบวาสารสกัดเอทานอล (113.5 mg GAE/g) และสารสกัด
นํ้า (65.3 mg GAE/g) ของชะเอมไทย VI01 มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุด ในขณะท่ีสารสกัดเอทา
นอลและสารสกัดนํ้าของชะเอมไทย VI02 และ VI03 มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดท่ีใกลเคียงกัน (ตารางท่ี 1) เมื่อนํา
ชะเอมไทย VI01 ไปเตรียมเปนสมุนไพรองคประกอบในพิกัดยา
ชะเอมท้ัง 2 (A. myriophylla และ G. glabra) พบวาเมื่อ
วิเคราะหหาปริมาณสารฟนอลรวม (ตารางท่ี 2) สารสกัดเอทา
นอลของพิกัดยาชะเอมท้ัง 2 (162.94 mg GAE/g) มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดมากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับสาร
สกัดเอทานอลของสมุนไพรองคประกอบในพิกัดยา (สารสกัดเอ
ทานอลของชะเอมไทย VI01; 113.5 mg GAE/g และสารสกัดเอ
ทานอลของชะเอมเทศ; 115.23 mg GAE/g) ในขณะท่ีพบวาสาร
สกัดนํ้าของชะเอมไทย VI01 (65.3 mg GAE/g) มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดท่ีใกลเคียงกับสารสกัดนํ้าของพิกัดยา
ชะเอมท้ัง 2 (58.05 mg GAE/g) ท้ังน้ีพบวาสารสกัดนํ้าของ
ชะเอมเทศมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดนอยท่ีสุด
(36.63 mg GAE/g)

เน้ือเยื่อท่ีพบมากท่ีสุดในตัวอยางผงยาจากเน้ือไมชะเอม
ไทยท้ัง 3 แหลงเก็บ (VI01 VI02 และ VI03) คือ starch grains
สวนเน้ือเยื่อท่ีพบรองลงมาในตัวอยาง VI01 คือ fibers with
calcium oxalate prism และ border-pitted vessels
ตามลําดับ ในขณะท่ีเน้ือเยื่อท่ีพบรองลงมาในตัวอยาง VI02 คือ
border-pitted vessels และ ray parenchyma with starch
grains ตามลําดับ และเน้ือเยื่อท่ีพบรองลงมาในตัวอยาง VI03
คือ border-pitted vessel และ phloem (bast) fibers
ตามลําดับ
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รูปท่ี 1 A-J เน้ือเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงของตัวอยางเน้ือไมชะเอมไทย (A. myriophylla Benth.) จาก 3 แหลง
ธรรมชาติ (VI01,VI02 และ VI03) ท่ีกําลังขยาย 400x; A. ray parenchyma B. ray parenchyma with starch
grains C. ray parenchyma with prism of calcium oxalate D. phloem (bast) fiber E. phloem
parenchyma with starch grains F. starch grain staining with 2% iodine solution G. fragment of border-
pitted vessels H. fibers with calcium oxalate prism I. stone cell J. prisms of calcium oxalate

ตารางท่ี 1 คา % yield ปริมาณสารฟนอลรวม และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของชะเอมไทย (VI01–VI03)
สารทดสอบ Yield (%) DPPH (IC50; µg/mL) FRAP (mg Fe (II)/g) Total phenol (mg GAE/g)

สารสกัดเอทานอล VI01 3.22 46.23±0.11 847.31±4.01 113.5±0.007
สารสกัดเอทานอล VI02 2.35 67.95±0.73 461.11±0.34 65.5±0.005
สารสกัดเอทานอล VI03 2.26 60.61±1.66 380.53±1.61 54.3±0.004

สารสกัดน้ํา VI01 1.06 53.53±0.73 377.05±1.91 65.3±0.004
สารสกัดน้ํา VI02 1.56 105.42±0.88 366.04±1.75 35.0±0.007
สารสกัดน้ํา VI03 2.19 119.08±0.8 239.78±2.83 26.0±0.004

A CB

D E

J

G H

I

F

50 µm

100 µm

50 µm 50 µm

100 µm 50 µm

50 µm 100 µm

50 µm 50 µm
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3. ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเนื้อไมชะเอมไทย
(A. myriophylla)

สารสกัดเอทานอลและสารสกัดนํ้าของเน้ือไมชะเอม
ไทยจากแหลงธรรมชาติท้ัง 3 แหลง มีความสามารถในการจับ
อนุมูลอิสระโดยมีคา IC50 ท่ีแตกตางกันอยูในชวง 46.23–67.95
µg/mL และ 53.53–119.08 µg/mL ตามลําดับ ดวยวิธี DPPH
และมีความสามารถในการใหอิเล็กตรอนแก [Fe(III)(TPTZ)2]3+

ได เปน [Fe(II)(TPTZ)2 ]2+ ท่ีแตกตางกันอยู ในชวง 380.53–
847.31 mM Fe (II)/g และ 239.78–377.05 Fe (II)/g
ตามลําดับ ดวยวิธี FRAP (ตารางท่ี 1) โดยผลการทดสอบฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวาสารสกัดเอทานอล (IC50

46.23 µg/mL) และสารสกัดนํ้า (IC50 53.53 µg/mL) ของ
ชะเอมไทย VI01 ใหผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีท่ีสุด
ในขณะท่ีสารสกัดเอทานอลและสารสกัดนํ้าของชะเอมไทย VI02
และ VI03 ใหผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีใกลเคียงกัน
และจากผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP พบวา
สารสกัดเอทานอล (847.31 mM Fe (II)/g) ของชะเอมไทย VI01
ใหผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีท่ีสุด โดยสารสกัด
เอทานอลของชะเอมไทย VI02 และ VI03 ใหผลการทดสอบฤทธ์ิ

ตานอนุมูลอิสระท่ีใกลเคียงกัน ในขณะท่ีผลการทดสอบฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP ของสารสกัดนํ้าจากชะเอมไทยท้ัง 3
แหลง พบวาสารสกัดนํ้าของชะเอมไทย VI01 (377.05 mM Fe
(II)/g) และ VI02 (366.04 mM Fe (II)/g) ใหผลการทดสอบ
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีดีใกลเคียงกัน ในขณะท่ีสารสกัดนํ้าของ
ชะเอมไทย VI03 มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระนอยท่ีสุด (239.78 mM
Fe (II)/g)

เมื่อนําชะเอมไทย VI01 ไปเตรียมเปนสมุนไพร
องคประกอบในพิกัดยาชะเอมท้ัง 2 พบวาเมื่อทดสอบดวยวิธี
DPPH และวิธี FRAP สารสกัดเอทานอลของพิกัดยาชะเอมท้ัง
2 (DPPH: IC50 15.16 µg/mL; FRAP: 966.38 mM Fe (II)/g)
มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาสารสกัดเอทานอลของชะเอมไทย
VI01 ในขณะท่ีพบวาสารสกัดนํ้าของชะเอมไทย VI01 มีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระดีกวาสารสกัดนํ้าของพิกัดยาชะเอมท้ัง 2 เล็กนอย
ท้ังน้ีพบวาสารสกัดเอทานอลของชะเอมเทศ (DPPH: IC50 19.38
µg/mL; FRAP: 1113.05 mM Fe (II)/g) มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
ดวยวิธี DPPH และวิธี FRAP ท่ีดีกวาสารสกัดนํ้าของชะเอมไทย
VI01 เปนอยางมาก (ตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 คา % yield ปริมาณสารฟนอลรวม และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของพิกัดยาชะเอมท้ัง 2 และสมุนไพรองคประกอบ
สารทดสอบ Yield (%) DPPH (IC50; µg/mL) FRAP (mg Fe (II)/g) Total phenol (mg GAE/g)

สารสกัดเอทานอลชะเอมทั้ง 2 5.07 15.16±0.2 966.38±0.53 162.94±0.001
สารสกัดเอทานอล VI01 3.22 46.23±0.11 847.31±4.01 113.5±0.007

สารสกัดเอทานอลชะเอมเทศ 6.80 19.38±0.21 1113.05±4.54 115.23±0.01
สารสกัดน้ําชะเอมทั้ง 2 3.33 66.0±1.7 321.63±0.69 58.05±0.001

สารสกัดน้ํา VI01 1.06 53.53±0.73 377.05±1.91 65.3±0.004
สารสกัดน้ําชะเอมเทศ 8.47 138.46±4.4 320.47±6.27 36.63±0.008

วิจารณผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
ชะเอมไทย (A. myriophylla) เปนตัวยาท่ีปรากฎใน

คัมภีรแพทยแผนไทย โดยสวนใหญมีการใชรวมกับชะเอมเทศ
(G. glabra) ในจุลพิกัดชะเอมท้ังสอง ชะเอมไทยเปนสมุนไพร
ไทยชนิดหน่ึงท่ีมีการนํามาใชกันอยางแพรหลายโดยหมอพ้ืนบาน
ในภาคใตของไทย ท้ังในรูปแบบของสมุนไพรเดี่ยวและเปน
สวนประกอบในตํารับยาตางๆ (Neamsuvan et al., 2015) โดย
เน้ือไม (เถา) มีรสหวานสอดคลองกับการประเมินความหวานโดย
วิธีทางประสาทสัมผัสของ Yoshikawa et al. (2002) ซึ่งพบวา
สารกลุมไตรเทอรพีนซาโปนิน (triterpene saponins) บางชนิด

ท่ีสกัดจากเปลือกตนของชะเอมไทยใหความหวานมากกวานํ้าตาล
ซูโครสถึง 600 เทา ชะเอมไทยท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนตัวอยาง
พืชท่ีเก็บจากแหลงธรรมชาติ 3 แหลงในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศ
ไทย การตรวจสอบเน้ือเยื่อพ้ืนฐานของผงยาภายใตกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสง โดยยอมผงยาดวยนํ้ากลั่นและการ
ตรวจสอบเม็ดแปงในเน้ือเยื่อดวยสารละลายไอโอดีนความเขมขน
2% บงช้ีวาตัวอยางท่ีศึกษาเปนสวนเน้ือไม โดยช้ินสวนของ
เน้ือเยื่อท่ีพบ ไดแก พาเรงคิมาแนวรัศมี (ray parenchyma)
ขนาดกวาง 80 ไมครอน ยาว 123 ไมครอน ช้ินสวนของเน้ือเยื่อมี
การเรียงสานกันของพาเรงคิมาแนวยาวตั้งฉากกับพาเรงคิมาแนว
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รัศมี ทอนํ้าชนิดผนังมีรูมีขอบ (border-pitted vessels) ขนาด
กวาง 58 ไมครอน ยาว 178 ไมครอน ช้ินสวนของเน้ือเยื่อมี
ลักษณะกลวงทรงกระบอก มีทอเปดภายใน บริเวณผิวของ
เน้ือเยื่อมีผนังทุติยภูมิท่ีเพ่ิมความเข็งแรงแบบมีรูมีขอบ โฟลเอ็ม
พาเรงคิมาซึ่งมีเม็ดแปงเรียงตัวภายใน (phloem parenchyma
with starch grains) ขนาดกวาง 24 ไมครอน ยาว 321 ไมครอน
ช้ินสวนของเน้ือเยื่อมีลักษณะยาว ภายในมีชองวางท่ีมีเม็ดแปง
บรรจุอยู โฟลเอ็มไฟเบอร (phloem fiber) ขนาดกวาง 23
ไมครอน ยาว 573 ไมครอน ลักษณะเซลลเรียวยาว หัวทายเรียว
แหลม มีชองวางภายในเซลล พาเรงคิมาแนวรัศมีซึ่งมีเม็ดแปง
(ray parenchyma with starch grains) ขนาดกวาง 96
ไมครอน ยาว 156 ไมครอน ช้ินสวนของเน้ือเยื่อมีการเรียงสาน
กันของพาเรงคิมาตั้งฉากกับพาเรงคิมาแนวรัศมี ภายในบรรจุเม็ด
แปง พาเรงคิมาแนวรัศมีซึ่งมีผลึกแคลเซียมออกซาเลต (ray
parenchyma with prism of calcium oxalate) ขนาดกวาง
86 ไมครอน ยาว 167 ไมครอน ช้ินสวนของเน้ือเยื่อมีการเรียง
สานกันของพาเรงคิมาตั้งฉากกับ พาเรงคิมาแนวรัศมี ภายใน
บรรจุผลึกของแคลเซียมออกซาเลต ไฟเบอรซึ่งมีผลึกแคลเซียม
ออกซาเลต (fibers with calcium oxalate prism) ขนาดกวาง
96 ไมครอน ยาว 580 ไมครอน ช้ินสวนของเน้ือเยื่อมีลักษณะ
เปนมัดของเสนใยท่ีมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตอยูภายใน สโตน
เซลล (stone cell) ขนาดกวาง 16 ไมครอน ยาว 24 ไมครอน
ลักษณะเซลลคอนขางกลม ผนังหนา มีชองวางในเซลล ผลึก
แคลเซียมออกซาเลต (prisms of calcium oxalate) ขนาด
กวาง 23 ไมครอน ยาว 26 ไมครอน ลักษณะเปนเหลี่ยม รูปราง
ไมแนนอน มีขอบชัดเจน และเม็ดแปง (starch grains) ขนาด
กวาง 20 ไมครอน ยาว 25 ไมครอน รูปรางไมแนนอนคอนขาง
กลม ยอมสารละลายไอโอดีน 2% ติดสีนํ้าเงินเขม โดยเน้ือเยื่อท่ี
พบเปนสวนใหญในผงยาจากเน้ือไมชะเอมไทยท้ัง 3 แหลง คือ
starch grains, border-pitted vessels, ray parenchyma
with starch grains, phloem (bast) fibers และ fibers with
calcium oxalate prism เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลรายงานวิจัย
ท่ีผานมาของ นฤมลและประนอม (2534) พบวาเน้ือเยื่อ ray
parenchyma with starch grains และ phloem
parenchyma with starch grains ไมเคยมีรายงานในผงยาของ
พืชชะเอมไทย (A. myriophylla) มากอนหนาน้ี ขอมูลจาก
งานวิจัยน้ีเปนการเพ่ิมองคความรูเก่ียวกับเอกลักษณผงยาจาก

เน้ือไมชะเอมไทยรวมถึงอาจใชเปนขอมูลในการบงช้ีถึงสิ่ง
ปลอมปนหรือเพ่ือชวยเปนขอมูลประกอบในการพิสูจนเอกลักษณ
ของเน้ือไมชะเอมไทยรวมกับวิธีอ่ืน เชน การตรวจดวยทินเลเยอร
โครมาโทกราฟหรือทีแอลซี (Thin Layer Chromatography;
TLC) ไดอีกดวย

จากรายงานวิจัยกอนหนาน้ีพบวาสารสกัดเอทานอล
ของเน้ือไมชะเอมไทย (A. myriophylla) มีองคประกอบของสาร
ในกลุมฟลาโวนอยดหลายชนิด เชน lupinifolin, 8-methoxy-
7,3',4'-trihydroxyflavone, 7,8,3',4'-tetrahydroxyflavone
และ 3,4,7,3'-tetrahydroxyflavan เปนตน (Joycharat et al.,
2013; 2016) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในครั้งน้ีซึ่งพบวาสาร
สกัดเอทานอลของเน้ือไมชะเอมไทยจากท้ัง 3 แหลงธรรมชาติ มี
ปริมาณสารประกอบฟนอลรวมคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สารสกัดนํ้าจากสวนเน้ือไมของพืชชนิดน้ี ในปจจุบันเปนท่ีทราบ
กันดีวาสารประกอบฟนอลิกท่ีพบในธรรมชาติหลายชนิด เปน
สารสําคัญท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาตางๆ ของ
พืชสมุนไพร รวมท้ังฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ (Shapoval and
Gromovaia, 2003) จากขอมูลรายงานวิจัยท่ีผานมายังพบวา
สารประกอบฟลาโวนอยดหลายชนิดท่ีแยกไดจากเน้ือไมชะเอม
ไทยเปนตัวออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีสําคัญของพืชสมุนไพรชนิด
น้ี โดยพบวา lupinifolin, 8-methoxy-7,3',4'-trihydroxy-
flavone และ 7,8,3',4'-tetrahydroxyflavone แสดงฤทธ์ิใน
การยับยั้งเช้ือแบคทีเรียกอโรคหลายชนิด เชน Streptococcus
mutans, Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งสาร lupinifolin ซึ่งพบเปน
สารประกอบเคมีในพืชหลายชนิดรวมท้ังพืชสมุนไพรไทยชนิดอ่ืน
ท่ีมีช่ือทองถ่ินวาชะเอม เชน Derris reticulata และ
Myriopteron extensum เปนสารท่ีออกฤทธ์ิตานเช้ือกอโรคฟน
ผุ S. mutans ไดในระดับดีมาก (Joycharat et al., 2013;
2016) โดยคาดวาสารชนิดน้ีนาจะเปนตัวออกฤทธ์ิท่ีสําคัญของ
สารสกัดพืชสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการตานเช้ือกอโรคฟนผุ
(นันทิยา และคณะ 2557) นอกจากน้ีจากรายงานวิจัยเมื่อไมนาน
มาน้ียังพบวาสารประกอบฟลาโวนอยด 2 ชนิด จากชะเอมไทย
ไดแก 8-methoxy-7,3',4'-trihydroxyflavone และสาร
7,8,3',4'-tetrahydroxyflavone อาจมีบทบาทเก่ียวของกับ
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคเบาหวานของตํารับยาท่ีมีชะเอม
ไทยเปนสมุนไพรองคประกอบ โดยพบวาสารท้ัง 2 ชนิดดังกลาว
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แสดงฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลู โคซิ เดสไดดี เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคารโบส ดังน้ันจากผลการศึกษา
น้ีจึงมีความเปนไปไดอยางมากท่ีสารประกอบฟนอลิกท่ีพบในสาร
สกัดเอทานอลของชะเอมไทย โดยเฉพาะในกลุมฟลาโวนอยดจะ
เปนสารท่ีมีบทบาทสําคัญในการตานอนุมูลอิสระของสมุนไพร
ชนิดน้ี

ในปจจุบันพบวาการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของ
ชะเอมไทยยังมีไมมากนัก ซึ่งกอนหนาน้ีมีรายงานวิจัยพบวาสาร
สกัดเอทานอลจากสวนเถาของพืชสมุนไพรชนิดน้ีมีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ DPPH โดยมีคา EC50 เทากับ 14.45 mg/mL และมี
ฤท ธ์ิยับยั้ งการเ กิดปฏิ กิริ ยาลิ พิด เปอรออกซิ เดชัน (lipid
peroxidation) โดยมีคา IC50 เทากับ 0.70 mg/mL (Steinrut
et al., 2011) ในขณะท่ีในงานวิจัยน้ีคณะผูวิจัยไดรายงานขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลและ
สารสกัดนํ้าจากเน้ือไมชะเอมไทยโดยใชการทดสอบดวยวิธี DPPH
และวิธี FRAP โดยฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตัวอยาง
ชะเอมไทยท่ีเก็บจากแหลงธรรมชาติท้ัง 3 แหลง มีลักษณะเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ สารสกัดเอทานอลจากตัวอยางพืช
สมุนไพรชนิดน้ีแสดงฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และวิธี
FRAP ท่ีดีกวาสารสกัดนํ้าอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาตัวอยาง
ชะเอมไทยจากแตละแหลงท่ีศึกษาพบวาแตละตัวอยางแสดงฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระท่ีแตกตางกันไป โดยตัวอยาง VI01 จาก อ.เมือง
จ.พัทลุง ซึ่งพ้ืนท่ีเก็บมีลักษณะเปนพ้ืนราบในสวนยาง ใกลแหลง
นํ้า จะมีแนวโนมของฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาตัวอยาง VI02
ซึ่งพ้ืนท่ีเก็บมีลักษณะเปนพ้ืนราบในสวนยางท่ีไมพบแหลงนํ้า
บริเวณใกลเคียง และตัวอยาง VI03 ซึ่งพ้ืนท่ีเก็บมีลักษณะเปน
พ้ืนท่ีสูงบนเขา ท้ังน้ีเปนท่ีทราบกันดีวาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพรชนิดตางๆ อาจมีความแปรผันกันไปเน่ืองจากชนิดและ
ปริมาณสารสําคัญท่ีเปนองคประกอบ โดยปริมาณสารสําคัญท่ีมี
ในสมุนไพรชนิดเดียวกัน จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยหลาย
อยาง โดยสิ่งแวดลอมตางๆ ของพืช รวมถึงแหลงปลูกนับวาเปน
ปจจัยสําคัญประการหน่ึงซึ่งอาจสงผลตอปริมาณสารสําคัญได
(รัตนา, 2547; วีณา, 2554) การศึกษาในครั้งน้ีของคณะผูวิจัยซึ่ง
พบความสอดคลองกันระหวางปริมาณสารฟนอลรวมและฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากตัวอยางเน้ือไมชะเอมไทยจาก
ท้ัง 3 แหลงธรรมชาติท่ีศึกษา คือ สารสกัดเอทานอลซึ่งแสดงฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาสารสกัดนํ้าจะพบแนวโนมของการมี

ปริมาณสารฟนอลรวมท่ีสูงกวาดวย ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัย
ตางๆ ท่ีผานมาโดยขอมูลผลการศึกษามักจะพบความสัมพันธใน
เชิงบวกระหวางปริมาณสารประกอบฟนอลรวมและฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระของพืชสมุนไพร (Thaipong et al., 2006)
นอกจากน้ีในการศึกษาครั้งน้ีไดรายงานขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของพิกัดยาชะเอมท้ัง 2 และพืชสมุนไพร
องคประกอบ คือ ชะเอมไทย (A. myriophylla) และชะเอมเทศ
(G. glabra) โดยจากผลการศึกษาพบวาสารสกัดเอทานอลของ
พิกัดยาชะเอมท้ัง 2 มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาสารสกัด
เอทานอลของชะเอมไทย ในขณะท่ีสารสกัดนํ้าของชะเอมไทย
แสดงฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีใกลเคียงกับสารสกัดนํ้าของพิกัดยา
ชะเอมท้ัง 2 โดยฤทธ์ิตานอนุมูล อิสระของสารสกัดตางๆ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี สารสกัดเอทานอลพิกัดยา
ชะเอมท้ัง 2  สารสกัดเอทานอลชะเอมเทศ  สารสกัด
เอทานอลชะเอมไทย  สารสกัดนํ้าชะเอมไทย  สารสกัดนํ้า
พิกัดยาชะเอมท้ัง 2  สารสกัดนํ้าชะเอมเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจากการ
ปรุงยาตามหลักเภสัชกรรมไทย จะไมทําการสกัดกลั่นเอาตัวยา
ออกฤทธ์ิออกมาใชในรูปแบบสารบริสุทธ์ิ แตจะใชสมุนไพรหลาย
ชนิดรวมกันเพ่ือหวังผลในการชวยเสริมฤทธ์ิในการรักษาโรค โดย
ชะเอมท้ัง 2 เปนสมุนไพรองคประกอบในตํารับยาแผนไทยหลาย
ตํารับซึ่งมีสรรพคุณ ไดแก แกโรคในปากในลําคอ (เชน โรคเหงือก
อักเสบ เจ็บคอ แผลในปาก) แกไอ ขับเสมหะ ทําใหชุมคอ
แกกระหายนํ้า แกเลือดออกตามไรฟน บํารุงธาตุ บํารุงกําลัง
บํารุงปอด บํารุงหัวใจ แกไข แกออนเพลีย (คณะกรรมการคัดสรร
และเผยแพรวรรณกรรมของชาติ 2542) โดยจากรายงานวิจัยท่ี
ผานมายังไมพบขอมูลสารออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในชะเอมไทย
ในขณะท่ีพบขอมูลสารประกอบเคมีในชะเอมเทศหลายชนิดซึ่ง
ส วนใหญ เป นสาร ในกลุ มฟลาโวนอยด จํ าพวกชาลโคน
(chalcones) จะเปนสารสําคัญท่ีแสดงฤทธ์ิตานอนุมุลอิสระในพืช
ชนิดน้ี (Hosseinzadeh and Nassiri-Asl, 2015) ซึ่งจากรายงาน
การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีกับฤทธ์ิทาง
ชีวภาพพบวาสารในกลุมฟลาโวนอยดโดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดท่ี
โครงสรางทางเคมีประกอบดวยพันธะคูระหวาง C-2 และ C-3
หมูคารบอนิลท่ี C-4 และหมูไฮดรอกซี (hydroxy group) ใน
B-ring จะมีสวนสําคัญเปนอยางมากตอฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของ
สารสกัดพืชสมุนไพร (Zhang et al., 2015) ท้ังน้ีพืชสมุนไพรท่ีมี
คุณสมบัติ ในการต านอนุมูล อิสระจะชวยปองกันหรือลด
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ภาวะแทรกซอนจากโรคตางๆท่ีมีสาเหตุสัมพันธกับภาวะเครียด
ออกซิเดชัน (oxidative stress) ได (Jin et al., 2012)

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการเพ่ิมองคความรู
เก่ียวกับเอกลักษณผงยาจากเน้ือไมชะเอมไทย โดยเปนครั้งแรก
ของการรายงานการพบเน้ือเยื่อ parenchyma rays with
starch grains และ phloem fiber with starch grains ในผง
ยาจากเน้ือไมพืชสมุนไพรน้ี นอกจากน้ีจากผลการศึกษายังพบวา
สารสกัดเอทานอลจากเน้ือไมชะเอมไทยมีแนวโนมในการแสดง
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีดีกวาสารสกัดนํ้าจากเน้ือไมของพืช โดย
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดท่ีวิเคราะหไดจะสอดคลอง
กับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และวิธี
FRAP คือ ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในสารสกัดชะเอม
ไทยจะมีความสัมพันธในเชิงบวกกับฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของพืช
สมุนไพรชนิดน้ี ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีอาจใชเปน ขอมูล
เบื้องตนเพ่ือชวยประกอบในการพิสูจนเอกลักษณของเน้ือไม
ชะเอมไทยรวมกับวิธีทีแอลซี รวมถึงอาจเปนขอมูลเบื้องตน
สนับสนุนการเลือกใชเน้ือไมชะเอมไทยเปนวัตถุดิบสมุนไพร
สําหรับรักษาโรคท่ีเก่ียวของกับภาวะเครียดออกซิเดชันไดตอไปใน
อนาคต
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