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องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นแดงน้ำ
Phytochemical Constituents of the Stems from Amoora cucullata
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บทคัดย่อ
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นแดงน้ำสามารถแยกสารบริสุทธิ์ที่มีการรายงานแล้ว ประกอบด้วย สารอนุพันธ์
อะพรอฟีนแอลคาลอยด์ คือ 6a,7-didehydrobulbocapnine methyl ether (1) และ สารอนุพันธ์โพรโทเบอร์บิรีนแอลคาลอยด์
คื อ 9-demethyloxypalmatine (2) และ 8,13-dioxo-14-hydroxytetrahydropalmatine (3) การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งของ
สารประกอบเหล่านี้โดยอาศัยข้อมูล 1H และ 13C NMR สเปกโทรสโกปี และเปรียบเทียบกับข้อมูลของสารประกอบที่มีการรายงานแล้ว
การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (ATCC25923), Bacillus subtilis (ATCC6633), Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus (SK1), Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853) แ ล ะ Escherichia coli (ATCC25922) ข อ ง
สารประกอบที่ 1-3 ทำโดยวิธี broth micro dilution ผลการทดสอบพบว่าสารประกอบที่ 2 มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียสูงที่สุด และ
สารประกอบที่ 3 มีฤทธิ์ยับยั้งได้ต่ำที่สุด โดยค่า MIC (Minimum inhibitory concentration) ของสารประกอบ 2 ในการยับยั้ง
S. aureus (ATCC25923) และ B. subtilis (ATCC6633) มีค่าเท่ากับ 25.0 μg/mL และ Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (SK1) มีค่าเท่ากับ 50.0 μg/mL.

ABSTRACT
Chemical investigation on the stems of A. cucullata led to the isolation of one aporphine alkaloid, 6a,7didehydrobulbocapnine methyl ether (1) and two protoberberine alkaloids, 9-demethyloxypalmatine (2), and 8,13dioxo-14-hydroxytetrahydropalmatine (3). Their structures were characterized by mainly 1H and 13C NMR spectral
data and compared with previously reported. Compounds 1- 3 were also evaluated for antimicrobial activities
against Staphylococcus aureus (ATCC25923), Bacillus subtilis (ATCC6633), Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (SK1), Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853) and Escherichia coli (ATCC25922) by broth micro dilution
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method. Compound 2 was found to be the most active compound, while compound 3 was the least active. The
lowest minimum inhibitory concentration (MIC) values of compound 2 were 25.0 μg/mL on S. aureus (ATCC25923)
and B. subtilis (ATCC6633), and 50.0 μg/mL on Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (SK1).
คำสำคัญ: แดงน้ำ อะพรอฟีน โพรโทเบอร์บิรีน ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
Keywords: Amoora cucullata, Aporphine, Protoberberine, Antibacterial activity

บทนำ
ปัญหาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียต่างๆ ที่มีการปนเปื้อน
เข้าสู่ร่างกาย เป็นปัญหาที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์และเป็น
ปัญหาของวงการแพทย์ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแบคทีเรียที่ก่อโรค
ต่างๆ ในมนุษย์มีความหลากหลายมากขึ้น โดยแบคทีเรียเกิดการ
กลายพันธุ์ทำให้มีแนวโน้มในการดื้อยาสูงขึ้น ส่งผลให้ยาปฏิชีวนะ
ที่ใช้ในการควบคุมแบคทีเรียเหล่านั้นมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
(Miró-Canturri et al., 2019) ดังนั้นการหาสารสำคัญที่มีผลต่อ
การต้านเชื้อแบคทีเรียจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งประเทศไทย
เป็ น ประเทศที ่ ม ี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง อี ก ทั ้ ง ยั ง มี
การศึกษาเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์จากพืชอยู่มากและพบสารสำคัญ
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมการเจริญของแบคทีเรียอยู่
หลายชนิด
แดงน้ำ (Amoora cucullata) เป็นพืชในวงศ์กระท้อน
(Meliaceae) ซึ่งสามารถพบได้ในป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรอินเดีย คนใน
ท้องถิ่นนิยมนำไปใช้รักษาอาการท้องร่วง และรักษาไขกระดูก
(Boonyapraphat et al., 1998) ใบสามารถลดอาการอั ก เสบ
รั ก ษาโรคผิ ว หนั ง โรคหั ว ใจ และโรคท้ อ งร่ ว ง (Basak et al.,
1996; Das et al., 2005) อีกทั้งยังเป็นพืชสมุนไพรหนึ่งที่ใช้ใน
งานวิจัยของไทยอย่างต่อเนื่อง
จากการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการพบว่ามีการรายงาน
องค์ประกอบทางเคมีในกลุ่มเทอพีนอยด์ (Ahmed et al., 2010),
สเตอรอยด์ (Rahman et al., 2005), ฟลาโวนอยด์ และอนุพันธ์
บี ส เอไมด์ (Abdelfatta et al., 2010) จากส่ ว นเปลื อ กและใบ
และยังพบว่าส่วนสกัดหยาบจากใบและลำต้นของแดงน้ำมีฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียที่ก่อโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารที่น่าสนใจ คือ
Escherichia coli (Ferdoushi et al., 2012) อีกทั้งสารประกอบ
ที่แยกได้จากส่ วนต่างๆ ของแดงน้ำยัง มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น
3-hydroxyrocagloic acid ที ่ แ ยกได้ จ ากผล แสดงฤทธิ ์ ต ้ า น
มะเร็งปอดชนิด NCI-H187 อยู่ในระดับที่ดี (Chumkaew et al.,

2006) นอกจากนี้พบว่าส่วนสกัดหยาบเมทานอลของใบแดงน้ำมี
ฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระที่ดี (Ahmed et al., 2006) และ
amocurine C ที ่ แ ยกได้ จ ากราก (Chumkaew et al., 2019)
แสดงฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 อยู่ในระดับที่ดี อย่างไร
ก็ตามลำต้นแดงน้ำมีรายงานเกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมี แ ละฤทธิ ์ ท างชี ว ภาพน้ อ ยมาก ดั ง นั ้ น ในการศึ ก ษาครั ้ ง นี้
คณะวิ จ ั ย ได้ เ ลื อ กทำการศึ ก ษาในส่ ว นลำต้ น ของแดงน้ ำ และ
ทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อโรค

วิธีการดำเนินการวิจัย
1. เครื่องมือและสารเคมี
Infrared spectra: บันทึกด้วยเครื่อง FT-IR spectrometer (Perkin-Elmer 1750, USA) มีหน่วยเป็น wave number
(cm-1)
Ultraviolet spectra: บั น ทึ ก ด้ ว ยเครื ่ อ ง UV-160A
spectrophotometer (SHIMADZU, Japan) มีหน่วยความยาว
คลื่นเป็นนาโนเมตร และบันทึกค่า max
Nuclear magnetic resonance spectra: บันทึกด้วย
เครื่อง NMR (Varian UNITY INOVA, USA) ที่ 500 MHz โดยใช้
Chloroform (Merck, Germany) เป็นสารอ้างอิงบอกสัญญาณ
เรโซแนนซ์ ด ้ ว ยสั ญ ญาณของ chemical shift parameter
(δ, ppm)
เครื ่ อ งระเหยภายใต้ ค วามดั น ต่ ำ : ใช้ เ ครื ่ อ ง Rotary
evaporator (Buchi R-300, Switzerland)
โครมาโทกราฟี: คอลัมน์โครมาโทกราฟีแบบธรรมดาใช้
ซิลิกาเจล (Merck, Germany) ชนิด 100 (70-230 Mesh ASTM)
หรื อ Sephadex LH-20 (Merck, Germany) เป็ น ตั ว ดู ด ซั บ
โครมาโทกราฟีแบบแผ่นบาง และโครมาโทกราฟีแบบแผ่นหนา
ใช้ซิลิกาเจลชนิด 60 GF254 (Merck, Germany)
ตัวทำละลาย: ทำให้บริสุทธิ์ด้วยการกลั่นและเก็บที่จุด
เดือดของตัวทำละลายนั้นๆ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 48 เล่มที่ 1

2. ตัวอย่างพืช
ลำต้นแดงน้ำจากเขตป่าชายเลน อำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553 โดยยืนยัน
และตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ไม้จากหมายเลข WU-0145
ของพิพิธภัณฑ์พืช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
3. การสกัดและการแยกสารบริสุทธิ์
นำส่วนลำต้นแดงน้ำ (420.4 g) ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ มา
สกัด แบบต่ อเนื่อ งด้วยอะซีโตน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 5 วัน ที่
อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำมากรองและระเหยตัวทำละลายออก
ภายใต้การลดความดัน ได้ส่วนสกัดหยาบอะซีโตน (18.0 g) และ
นำไปแยกต่ อด้วยคอลั มน์ โครมาโทกราฟีโดยซิล ิก าเจลซึ ่ ง ใช้
ไดคลอโรมีเทนเป็นตัวชะและเพิ่มความมีขั้วด้วยเอทิลอะซีเตต ได้
ส่วนย่อยทั้งหมด 15 ส่วนย่อย (F1-F15) นำส่วนย่อย F2 (132.0
มิลลิกรัม) แยกต่อด้วยพรีพาเรทีฟทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดย
ใช้ 40% เอทิลอะซีเตต-เฮกเซน เป็นตัวชะได้สารประกอบที่ 1
(50.4 mg) นำส่วนย่อย F9 (108.0 mg) แยกต่อด้วยพรีพาเรทีฟ
ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดยใช้ 50% เอทิลอะซีเตต-เฮกเซน
เป็น ตัว ชะได้ส ารประกอบที่ 2 (11.5 mg) จากนั้นนำส่วนย่อย
F11 (228.8 มิล ลิก รัม) แยกต่ อด้วย Sephadex LH-20 โดยใช้
เมทานอลเป็นตัวชะ ได้ส่วนย่อยทั้งหมด 12 ส่วน (F11A-F11L)
นำส่ว นย่ อย F11A (128.8 mg) แยกต่อด้วยพรี พ าเรที ฟทิ น เล
เยอร์โครมาโทกราฟี โดยใช้ 20% อะซีโตน-เฮกเซนเป็นตัวชะได้
สารประกอบที่ 3 (13.0 mg) นำสารบริ ส ุ ท ธิ ์ ท ี ่ ไ ด้ ม าพิ ส ู จ น์
เอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติ ก เรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี (NMR) ด้วยเทคนิค 1H และ13C NMR
6a,7-Didehydrobulbocapnine methyl ether
(1): ของหนื ด สี น ้ ำ ตาล, UV (MeOH, nm) max 305, 385. IR
max (KBr, cm-1): 1606, 1487. 1H NMR (500 MHz, CDCl3):
8.62 (1H, d, H-9), 6.99 (1H, d, J = 9.0, H-8), 6.86 (1H, s, H3), 6.82 (1H, s, H-7), 6.16 (2H, s, OCH2O), 3.97 (3H, s, 10OCH3), 3.95 (3H, s, 11-OCH3), 3.32 (2H, t, J = 6.0, H-5),
3.18 (2H, t, J = 6.0, H-4), 3.10 (3H, s, 6-NCH3). 13C NMR
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(125 MHz, CDCl3): 141.5 (C-1), 117.3 (C-1a), 127.5 (C-1b),
144.0 (C-2), 106.7 (C-3), 118.2 (C-3a), 30.7 (C-4), 50.5 (C5), 145.1 (C-6a), 93.7 (C-7), 129.4 (C-7a), 108.4 (C-8), 123.3
(C-9), 150.1 (C-10), 141.4 (C-11), 100.7 (1,2-OCH2O), 40.4
(6-NCH3), 56.1 (10-OCH3), 60.4 (11-OCH3).
9-demethyloxypalmatine (2): ของหนืดสีเหลือง,
UV (MeOH, nm) max 266, 386. IR max (KBr, cm-1): 3433,
1710, 1585, 1515. 1H NMR (500MHz, CDCl3): 7.32 (1H, d,
J = 8.5, H-11), 7.29 (1H, s, H-1), 7.04 (1H, d, J = 8.5, H12), 6.90 (1H, s, H-13), 6.77 (1H, s, H-4), 4.32 (2H, t, H-6),
4.02 (3H, s, 2-OCH3), 4.00 (3H, s, 10-OCH3), 3.97 (3H, s, 3OCH3), 2.98 (2H, t, J = 6.0, H-5), 13.20 (9-OH). 13C NMR
(125 MHz, CDCl3): 107.5 (C-1), 122.0 (C-1a), 148.5 (C-2),
150.1 (C-3), 110.4 (C-4), 127.9 (C-4a), 28.5 (C-5), 39.2 (C6), 165.4 (C-8), 110.9 (C-8a), 150.3 (C-9), 144.8 (C-10),
119.0 (C-11), 115.1 (C-12), 130.5 (C-12a), 103.1 (C-13),
134.5 (C-13a), 56.2 (2-OCH3), 56.0 (3-OCH3), 56.6 (10OCH3).
8,13-dioxo-14-hydroxytetrahydropal-matine
(3): ของหนืดไม่มีสี, UV (MeOH, nm) max 259, 280, 312. IR
max (KBr, cm-1): 3403, 1707, 1670, 1595, 1518. 1H NMR
(500 MHz, CDCl3): 7.36 (1H, d, J = 8.5, H-12), 7.02 (1H, d,
J = 8.5, H-11), 6.86 (1H, s, H-1), 6.64 (1H, s, H-4), 4.20 (1H,
m, H-6), 3.96 (3H, s, 9-OCH3), 3,88 (3H, s, 3-OCH3), 3.83
(3H, s, 10-OCH3), 3.76 (3H, s, 2-OCH3), 3.59 (1H, m, H-6),
3.37 (1H, m, H-5), 3.24 (1H, m, H-5). 13C NMR (125 MHz,
CDCl3): 111.9 (C-1), 132.7 (C-1a), 147.7 (C-2), 152.7 (C-3),
112.1 (C-4), 127.7 (C-4a), 31.5 (C-5), 37.9 (C-6), 166.2 (C8), 135.8 (C-8a), 146.3 (C-9), 154.1 (C-10), 116.3 (C-11),
118.8 (C-12), 122.6 (C-12a), 201.8 (C-13), 90.8 (C-13a),
56.0 (2-OCH3), 55.9 (3-OCH3), 62.3 (9-OCH3), 56.4 (10OCH3).
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รูปที่ 1 โครงสร้างของสารประกอบที่ 1-3
4. การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย แบคทีเรีย 5 สายพันธุ์
คือ Staphylococcus aureus (ATCC25923) Bacillus subtilis
(ATCC6633) Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(SK1) Pseudomonas aeruginosa (ATCC27853) แ ล ะ
Escherichia coli (ATCC25922) ซึ ่ ง การทดสอบฤทธิ ์ ต ้ า น
แบคที เ รี ย ใช้ ว ิ ธ ี broth micro dilution ใน 96 well culture
plates (Inui et al., 2012)
การเตรี ย มแบคที เ รี ย ทำโดย เลี ้ ย งแบคที เ รี ย บน
Mueller-Hinton Agar เป็ น เวลา 18-24 ชั ่ ว โมง แล้ ว ถ่ า ยเชื้ อ
จำนวน 1-2 โคโลนี ลงในหลอดทดลองที่บรรจุ Mueller-Hinton
Broth (MHB) ปริ ม าตร 5 mL นำไปบ่ ม ที ่ อ ุ ณ หภู มิ 37 °C จน
แบคทีเรียเจริญถึงช่วงกลางของ log phase จากนั้นปรับความขุ่น
ของเชื ้ อ ให้ เ ท่ า กั บ 0.5 Mcfarland standard (108 CFU/mL)
จากนั้นเจือจางเชื้อในอัตราส่วน 1:200 ด้วย MHB
เตรียมตัวอย่างสารทดสอบ โดยนำสารตัวอย่างมาเจือ
จางแบบ two-fold serial dilution ให้มีค วามเข้มข้ น 800 ถึ ง
1.56 μg/mL ดูดสารละลายตัวอย่างปริมาตร 50 μL ลงในหลุม
ไมโครเพลท จากนั้นเติมแบคทีเรียที่เจือจางแล้วปริมาตร 50 μL
ลงในหลุม นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 18-24 ชั่วโมง แล้ว
เติ ม สารละลาย 0.015% resazurin ปริ ม าตร 30 μL ลงในทุ ก
หลุม ผสมให้เข้ากัน นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 2-4 ชั่วโมง
สั ง เกตการเปลี ่ ย นแปลงของสี โดยหลุ ม ที ่ ม ี ส ี น ้ ำ เงิ น แสดงว่ า
สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ ส่วนหลุมที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูแสดงว่า
ไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ จากนั้นบันทึกค่าความเข้มข้นต่ำสุด
ที่ยับยั้งแบคทีเรียได้เป็นค่า MIC (ทำการทดลอง 3 ซ้ำ) และใช้ยา

ปฏิชีวนะคลอแรม เฟนิคอล (Chloramphenicol) ความเข้มข้น
0.781 μg/mL เป็นชุดควบคุมผลบวก

ผลการวิจัยและวิจารณ์
1. การพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างของสารประกอบ
จากการแยกองค์ป ระกอบทางเคมีจ ากลำต้น แดงน้ ำ
สามารถแยกสารบริ ส ุ ท ธิ ์ ท ี ่ ม ี ก ารรายงานแล้ ว โดยแบ่ ง เป็ น
สารประกอบอะพรอฟีนแอลคาลอยด์ จํานวน 1 ชนิด และโพรโท
เบอร์บิรีนแอลคาลอยด์ 2 ชนิด โครงสร้างทางเคมีของสาร ทั้ง 3
ชนิดวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูล 1H และ 13C NMR เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลที่มีการรายงานมาแล้ว
สารประกอบอะพรอฟีนแอลคาลอยด์ 1 แสดงแถบการ
ดูดกลืนแสงยูวีที่ 230 และ 390 nm ซึ่งเป็นช่วงการดูดกลืนแสง
ของอะพรอฟี น แอลคาลอยด์ (Chen-Loung et al., 1976)
สำหรั บ สั ญ ญาณ IR จะแสดงแถบการสั ่ น ของพั น ธะของวง
แหวนอะโรมาติกในช่วง 1607 และ 1487 cm-1 สำหรับ 1H NMR
ปรากฏสัญญาณของ tetrahydroaporphinoid alkaloid (Dong
et al., 2018) ซึ ่ ง ประกอบด้ วย N-methyl proton ที่ H 3.10
aromatic proton ที่ H 6.86 (H-3) ortho-coupled aromatic
proton 2 สัญญาณ ที่ H 8.62 (d, J = 9.0 Hz, H-9) และ 6.99
(d, J = 9.0 Hz, H-8) coupled methylene proton 2 สัญญาณ
ที่ H 3.32 (t, J = 6.0 Hz, H-5) และ 3.18 (t, J = 6.0 Hz, H-4)
ของ isoquinoline moiety methine proton ที ่ H 6.82 (H7) อีกทั้งสเปกตรัมยังแสดงสัญญาณของ methoxy ที่ H 3.97
(OCH3-10) และ3.95 (OCH3-11) methylenedioxy proton ที่
H 6.16 สำหรั บ ข้ อ มู ล จาก 13C NMR ปรากฏสั ญ ญาณของ
คาร์บอน 20 สัญญาณ โดยเป็นสัญญาณของ methylenedioxy

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 48 เล่มที่ 1

ที่ C 100.7 methylene carbon 2 สัญญาณ ที่ C 50.5 และ
30.7 methine carbon 3 สั ญ ญาณ ที่ C 123.3 108.4 และ
106.7 quaternary carbon 10 สั ญ ญาณ ที ่ C 150.1 145.1
144.0 141.5 141.4 129.4 127.5 118.5 118.2 แ ล ะ 117.3
methoxy carbon 2 สั ญ ญาณ ที ่ C 60.4 และ 56.1 และ Nmethyl carbon ที ่ C 40.4 ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ โครงสร้ า งของ
6a,7-didehydrobulbocapnine methyl ether (Gerecke et
al., 1976)
สารประกอบโพรโทเบอร์บ ิรีนแอลคาลอยด์ 2 แสดง
แถบการดู ด กลื น แสงยู ว ี ที่ 259 280 และ 386 nm สำหรั บ
สัญญาณ IR จะแสดงแถบการสั่นของของหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซี
ในช่วง 3433 cm-1 หมู่คาร์บอนิลในช่วง 1710 cm-1 และพันธะ
ของวงแหวนอะโรมาติ กในช่วง 1585 และ 1515 cm-1 ซึ่งเป็น
ลักษณะของสารกลุ่มโพรโทเบอร์บิรีนแอลคาลอยด์ (Promchai
et al., 2016) ส ำ ห ร ั บ 1H NMR ป ร า ก ฏ ส ั ญ ญ า ณ ข อ ง
tetrahydropalmatine alkaloid (Verpoorte et al., 1981) ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย ortho-coupled aromatic ที ่ H 7.32 (d, J =
8.5 Hz, H-11) แ ล ะ 7.04 (d, J = 8.5 Hz, H-12) aromatic
proton 3 สั ญ ญาณ ที ่ H 6.77 6.90 และ 7.29 coupled
methylene proton 2 สั ญ ญาณ ที ่ H 2.98 (t, J = 6.0 Hz,
H-5) และ 4.32 (t, J = 6.0 Hz, H-6) ของ isoquinoline moiety
และ methine proton ที ่ H 6.90 (H-13) ซึ ่ ง ลั ก ษณะของ
สั ญ ญาณเหมื อ นกั บ อนุ พ ั น ธ์ oxypalmatine (Pinho et al.,
1992) แต่มีก ารแทนที่หมู ่ methoxy ด้วย hydroxy group ที่
H 13.20 สำหรั บ ข้ อ มู ล จาก 13C NMR ปรากฏสั ญ ญาณของ
คาร์บอน 20 สัญญาณ โดยเป็นสัญญาณของ amide carbonyl
ที่ C 165.4 methylene carbon 2 สัญญาณ ที่ C 39.2 และ
28.5 methine carbon 5 สั ญ ญาณ ที่ C 119.0 115.1 110.4
107.5 และ 103.1 quaternary carbon 9 สัญญาณ ที่ C 150.3
150.1 148.5 144.8 134.5 130.5 127.9 122.0 แ ล ะ 110.9
methoxy carbon 3 สั ญ ญาณ ที ่ C 56.6 56.2 และ 56.0
เรโซแนนซ์ของ amide carbonyl ที่ C 165.4 ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงสร้างของ 9-demethyloxypalmatine (Lyu et al., 2018)
สารประกอบโพรโทเบอร์บิรีนแอลคาลอยด์ 3 แสดง
แถบการดูดกลืนแสงยูวีที่ 266 และ 386 nm สำหรับสัญญาณ IR
จะแสดงแถบการสั่นของของหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซีในช่วง 3403
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cm-1 หมู่คาร์บอนิลในช่วง 1670 และ 1707 cm-1 และพันธะของ
วงแหวนอะโรมาติ ก ในช่ ว ง 1595 และ 1518 cm-1 ปรากฏ
สัญ ญาณ 1H NMR คล้ายกับ โพรโทเบอร์ บ ิร ีน แอลคาลอยด์ 2
สารประกอบ 3 แสดงสั ญ ญาณของเรโซแนนซ์ coupled
methylene ที่ 4.20 หรือ 3.59 (1H, m) และ 3.37 หรือ 3.24
(1H, m) อี ก ทั ้ ง สเปกตรั ม ยั ง แสดงสั ญ ญาณของ methoxy 4
สั ญ ญาณ ที ่ H 3.96 (OCH3-9) 3.88 (OCH3-3) 3.83 (OCH310) และ 3.76 (OCH3-2) แต่ ไ ม่ แ สดงสั ญ ญาณ methine ที่
ตำแหน่ง H-13 และH-13a สำหรับข้อมูลจาก 13C NMR มีการ
แสดงสัญญาณของคาร์บอน 21 สัญญาณ และ amide carbonyl
ที่ C 165.4 และ 201.8 ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างของ 8,13dioxo-14-hydroxytetrahydropalmatine (Huang et al.,
2018)
สารประกอบที ่ 1 ซึ ่ ง แยกได้จ ากพื ช ชนิ ดนี ้ ไม่ เ คยมี
รายงานว่าเคยพบจากธรรมชาติมาก่อน จึงถือเป็นการค้นพบสาร
ผลิตภัณฑ์นี้ครั้งแรกจากธรรมชาติ อีกทั้งสารประกอบที่ 1-3 ถูก
แยกได้จากพืชจีนัส Amoora เป็นครั้งแรก (Xu et al., 2019)
2. การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
จากการนำสารประกอบอะพรอฟี น แอลคาลอยด์ 1
และ สารประกอบโพรโทเบอร์บิรีนแอลคาลอยด์ 2-3 ไปทดสอบ
ฤทธิ์ ย ั บ ยั ้ ง แบคที เ รี ย จำนวน 5 สายพั น ธุ ์ ได้ แ ก่ S. aureus
(ATCC25923), B. subtilis (ATCC6633), MRSA (SK1), P.
aeruginosa (ATCC27853) และ E. coli (ATCC25922) พบว่า
สารประกอบที่ 1 แสดงฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus B. subtilis และ
MRSA โดยมี ค ่ า MIC เท่ า กั บ 100 μg/mL และไม่ แ สดงฤทธิ์
ยับยั้ง P. aeruginosa และ E. coli ที่ความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ
(200 μg/mL) สารประกอบที่ 2 แสดงฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus และ
B. subtilis ดีที่ส ุด โดยมีค ่า MIC เท่า กับ 25.0 μg/mL ในการ
ยับยั้ง MRSA มีค่า MIC เท่ากับ 50.0 μg/mL และไม่แสดงฤทธิ์
ยับยั้ง P. aeruginosa และ E. coli ที่ความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ
ส่วนสารประกอบที่ 3 ไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียทั้ง 5 สายพันธุ์
ได้เมื่อทดสอบโดยใช้ความเข้มข้นเท่ากับ 200 μg/mL (ดังตาราง
ที่ 1) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารประกอบที่ 1 และ 2
มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ ซึ่ง
โดยปกติแล้วแบคทีเรียแกรมลบจะทนต่อยาหรือสารยับยั้งได้
ดีกว่าแบคทีเรียแกรมบวก (Paz et al., 1995; Vlietinck et al.,
1995) ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างของโครงสร้างผนังเซลล์
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แบคทีเรีย แบคทีเรีย แกรมลบจะมีโ ครงสร้า งของผนังเซลล์ ที่
ค่อนข้างซับซ้อนกว่าแบคทีเรียแกรมบวก ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย
แกรมลบถูกห่อหุ้มด้วยเมมเบรนชั้นนอก (outer membrane)
ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยชั ้ น ของลิ โ พพอลิ แ ซ็ ก คาไรด์ (lipopolysaccharide) ส่งผลในการจำกัดการแพร่ผ่านของสารต่างๆ เข้าสู่
เซลล์ อีกทั้งยังมีช่องว่างเพอริพลาสมิก (periplasmic space) ซึ่ง
มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายโมเลกุลแปลกปลอมที่ผ่านเข้ามา
จากภายนอกเซลล์ ช่วยป้อ งกันการเข้ า สู่ เ ซลล์ข องสารยั บ ยั้ ง
รวมถึ ง โมเลกุ ล ของยาปฏิ ช ี ว นะ (Duffy and Power, 2001)
ในขณะที่แบคทีเรียแกรมบวกไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์และโครงสร้างของ
ตารางที่ 1

Research

ผนังเซลล์ในลักษณะดังกล่าว จึงทำให้สารยับยั้งสามารถผ่านเข้าสู่
เซลล์ได้ง่ายกว่า (Westh et al., 2004)
สารประกอบที่ 2 มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่ดีที่สุด
และที่น่าสนใจคือ สารประกอบที่ 2 และ 3 เป็นสารอนุพันธ์ขนิด
เดียวกันและมีความคล้ายคลึงกันทางด้านโครงสร้าง แต่ในทาง
ตรงข้ามกลับไม่พบว่าสารประกอบที่ 3 มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย
จากการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งทางเคมี ข อง
สารประกอบที่ 2 และ 3 พบว่า การแทนที่ที่ตำแหน่งที่ 9 ด้วย
หมู่ไฮดรอกซิล (OH) ควบคู่กับการแทนที่ที่ตำแหน่งที่ 10 ด้วยหมู่
เมทอกซี (OCH3) จะส่งผลให้ฤทธิ์การยับยั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้ว (Qing et al., 2017)

แสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารประกอบ 1-3

สารประกอบ

1
2
3
Chloramphenicol

S. aureus
(ATCC25923)
100
25
>200
0.78125

B. subtilis
(ATCC6633)
100
25
>200
0.78125

MIC (μg/mL)
MRSA
(SK1)
100
50
>200
0.78125

E.coli
(ATCC25922)
>200
>200
>200
0.78125

P. auroginosa
(ATCC27853)
>200
>200
>200
0.78125

>200 μg/mL = inactive.

สรุปผลการวิจัย
สารประกอบทั้ง 3 ที่แยกได้จากส่วนสกัดหยาบอะซีโตน
จากลำต้นแดงน้ำ และตรวจสอบโครงสร้างได้เป็นสารอนุพันธ์
อะพรอฟีน แอลคาลอยด์ คือ 6a,7-didehydrobulbocapnine
methyl ether (1) และ สารอนุ พ ั น ธ์ โ พรโทเบอร์ บ ิ ร ี น แอลคาลอยด์ คือ 9-demethyloxypalmatine (2) และ 8,13-dioxo14-hydroxytetrahydropalmatine (3) ซี ่ ง เปรี ย บเที ย บกั บ
ข้อมู ล ของสารประกอบที ่ มีก ารรายงานแล้ วด้ วย 1H และ 13C
NMR งานวิจัยนี้เป็นครั้งแรกของการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย
ของสารบริสุทธิ์ที่ได้จากลำต้นแดงน้ำ พบว่าสารประกอบที่ 1
และ 2 มี ฤ ทธิ ์ ก ารยั บ ยั ้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย แกรมบวกได้ ด ี ก ว่ า
แบคทีเรียแกรมลบ แต่สารประกอบที่ 3 แสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ในระดับต่ำหรือไม่แสดงฤทธิ์เลยต่อแบคทีเรียทั้งสองกลุ่ม การ
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเหล่านี้พิสูจน์ให้
เห็นว่าสามารถใช้พืชในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ได้
ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการทดสอบกับแบคทีเรียในสายพันธุ์อื่นๆ

เพื่อวัดศักยภาพสำหรับพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียของพืช
ชนิดนี้ต่อไปในอนาคต
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือในงานวิจัยและ
ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในการดำเนินการวิจัยจนคณะผู้วิจัย
สามารถทำงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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