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Determination of antioxidant activity of Oroxylum indicum leaves extracts
สุจิตรา ยาหอม1* จิตรสุดา กุลวัฒน์1 และ เบญจพร บุราณรัตน์1
1คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

Sujitra Yahom1* Jitsuda Kullawat1 and Benjaphorn Buranrat1
Faculty of Medicine, Mahasarakham University, Maha Sarakham, 44150 Thailand
*Corresponding Author, E-mail: sujitra.yahom@gmail.com
Received: 24 January 2019  Revised: 20 December 2019  Accepted: 26 December 2019

บทคัดย่อ
เพกา (Oroxylum indicum) เป็นพืชสมุนไพรที่รู้จักกันเป็นอย่างดีที่พบว่ามีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด
เช่น ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ อัลคาลอยด์ แทนนินและเทอร์พีนอยด์ เป็นต้น การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบใบเพกา โดยสกัดด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 4 ชนิดคือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เอทานอลและเมทานอล นำสารสกัด
ทั้งหมดมาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, FRAP ตรวจสอบหาปริมาณฟีนอลิกปริมาณฟลาโวนอยด์ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
และ Aluminum chloride colorimetric ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบเพกามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด
ทั้งการทดสอบด้วยวิธี DPPH (IC50 0.92±0.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และ FRAP (111.91±3.02 มิลลิกรัม Fe2+ ต่อกรัมของสารสกัด)
และมีปริมาณฟีนอลิกรวม (121.90±1.70 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมของสารสกัด) และฟลาโวนอยด์รวม (298.73±14.46 มิลลิกรัม RE ต่อ
กรัมของสารสกัด) สูงสุดเช่นกัน จากผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า เอทานอลเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสารได้ดีที่สุด และสาร
สกัดเอทานอลออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดในทุกวิธีการทดสอบ ซึ่งสารสกัดเอทานอลจากใบเพกามีสารประกอบทางชีวภาพที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี จึงควรมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมยาต่อไป

ABSTRACT
Oroxylum indicum (L.) Kurz is popularly known to have various bioactive compounds such as flavonoids,
glycosides, alkaloids, tannins and terpenoids etc. In this study, we investigated the antioxidant activity of 4 crude
extracts of O. indicum leaves, obtained using the solvents hexane, ethyl acetate, ethanol and methanol.
Antioxidant activities of the extracts were investigated by DPPH and FRAP assays. Total phenolic and flavonoid
content were determined by Folin - Ciocalteu and Aluminum chloride colorimetric assays, respectively. The
results indicated that the ethanolic extract of O. indicum leaves had the highest antioxidant activities in both
DPPH (IC50 0.92±0.2 mg/ml) and FRAP assays (111.91±3.02 Fe2+ mg/g extract), and had the highest total phenolic
(121.90±1.70 GAE mg/g extract) and flavonoid content (298.73±14.46 RE mg/g extract). In conclusion, ethanol
extract was found to be a good solvent for extraction and having good antioxidant activity in all assays.
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O. indicum leaves ethanolic extract contains bioactive compounds and have good antioxidant activities that
could be studied in other biological activities and may be useful for pharmaceutical products.
คำสำคัญ: เพกา ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ สารสกัดหยาบ
Keywords: Oroxylum indicum, Antioxidant activity, Phenolic, Flavonoid, Crude extract

บทนํา
ปัจจุบันนี้โลกมีความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีมากขึ้น ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป
ต้ อ งเจอกั บ สภาวะแวดล้ อ มที่ เป็ น มลพิ ษ อาทิ เช่ น มลพิ ษ จาก
โรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากการจราจร รวมถึงสภาวะโลก
ร้อนที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำ
ให้เกิดอนุมูลอิสระ (Free radical) โดยอนุมูลอิสระนี้จะถูกสร้าง
ขึ้ น ในร่ า งกายโดยธรรมชาติ แ ละยั ง มี ห น้ า ที่ ส ำคั ญ ในหลาย ๆ
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ โดยอนุมูลอิสระในร่างกายอาจ
เกิดขึ้น จากกระบวนการต่ าง ๆ ในร่างกาย เช่น การเผาผลาญ
น้ำตาลเพื่อใช้เป็นพลังงาน การปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหาร
หรือการออกกำลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยจากภายนอกก็
เป็นอีกสาเหตุ ร่างกายอาจได้รับสารที่ประกอบด้วยอนุมูลอิสระ
จำนวนมากหรือสารดังกล่าวอาจไปกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกาย
ผลิ ต อนุ มู ล อิ ส ระมากขึ้ น ก็ ไ ด้ เช่ น การเผชิ ญ รั ง สี ต่ า ง ๆ เช่ น
รังสียูวี รังสีเอกซเรย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง การสูดดม
ควันบุหรี่ มลพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น โลหะหนัก การรับประทาน
อาหารที่ ปิ้ ง หรื อ ย่ า งจนไหม้ เกรี ย ม สารเคมี จ ากอุ ต สาหกรรม
ก๊าซโอโซนที่ ถูกนำมาใช้ท างอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ในบ้ าน
ยารักษาโรคบางชนิด และ ยาฆ่าแมลง เป็นต้น (อนงนาฎ, 2560)
โดยหากสารอนุมูลอิสระนี้มีความเข้มข้นสูงขึ้นก็อาจเป็นอันตราย
ต่ อร่า งกายและสร้า งความเสี ยหายต่ อ ส่ ว นประกอบของเซลล์
ดีเอ็น เอ โปรตีน รวมถึงเยื่อหุ้มเซลล์ โดยอาจพัฒ นาให้เกิดโรค
ต่ า ง ๆ ตามมา เช่ น มะเร็ ง อั ล ไซเมอร์ พาร์ กิ น สั น เบาหวาน
ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น
(เจนจิราและประสงค์, 2554) ดังนั้นจึงมีการรณรงค์ให้ประชาชน
ให้ ค วามสนใจเกี่ ยวกั บ การดู แ ลสุขภาพมากขึ้น โดยการหั น มา
บริ โ ภคอาหารที่ มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Antioxidant) เช่ น
ผักและผลไม้บางชนิด รวมถึงไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้าน
อนุมูลอิสระเป็นองค์ประกอบทั้งในรูปอาหารเสริมเครื่องดื่มและ
เครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรนั้นนับเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

เพราะมีความเชื่อว่าอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีจากจากธรรมชาติมี
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งหาได้ง่ายและราคาถูก
พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั้นมี
มากมายหลายชนิด โดยพืชเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพในการดักจับ
กับอนุมูลอิสระ (Scavenging effect) ความสามารถในการเป็น
ตัวรีดิวซ์ (Reducing power) และการป้องกันการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิ เดชั น ของดี เอนเอ (DNA protection) เป็ น ต้ น ซึ่ ง พื ช ที่
ผู้วิจัยสนใจเพื่อใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในครั้งนี้ คือ
เพกา (Oroxylum indicum) ซึ่ ง เป็ น พื ช อาหารในตำราแผน
โบราณจีน โดยเพกามีส รรพคุณ ในการรักษาโรคได้หลายอย่าง
เช่น ผล(ฝัก ) ของเพกา เป็ น antiflammatory (Lalrinzuali et
al., 2015) ส ารส กั ด จ าก เป ลื อ ก มี ฤ ท ธิ์ antioxidant แ ล ะ
antimicrobial (Moirangthem et al., 2012) แ ล ะ ฤ ท ธิ์ ต้ า น
มะเร็ง (Roy et al., 2007) ด้ ว ยเพกาเป็ น พื ช พื้ น บ้ า นที่ ส ามารถ
นำมารับประทานในชีวิตประจำวันและใช้ป ระโยชน์ได้ โดยทุก
ส่วนของเพกามีสรรพคุณในการใช้รักษาและป้องกันการเกิดโรค
ได้ เช่น เปลือกช่วยสมานแผล ช่วยทำให้ น้ำเหลืองปกติ บำรุง
โลหิต ฝักแก้ร้อนในกระหายน้ำ ช่วยขับลม เมล็ดช่วยระบายท้อง
รากช่วยบำรุงธาตุ แก้ท้องร่วง ฝนกับน้ำปูนใสทาแก้บวมอักเสบ
ด้วยสรรพคุณ ที่หลากหลายด้านยาของเพกา ทำให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึ ก ษาฤทธิ์ ข องสารสกั ด จากใบเพกา โดยใช้ วิ ธี ก ารแช่ ด้ ว ย
ตัวทำละลาย 4 ชนิ ดคือ เฮกเซน เอทิ ลอะซิเตท เอทานอล และ
เมทานอล (Suchada et al., 2015) และศึ กษาการทดสอบฤทธิ์
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของใบเพกา เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น การ
นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป

วิธีการดำเนินงานวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดใบเพกา
สมุนไพรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใบเพกา โดยเก็บ
และรวบรวมตัวอย่างใบพืช คัดเลือกเฉพาะใบแก่ที่มีลักษณะใบ
สมบูรณ์ นำมาล้างทำความสะอาด แล้วนำไปอบจนแห้งในตู้อบ
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาบดให้ละเอียดและชั่ง
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น้ำหนัก จากนั้นนำผงใบเพกาที่บดละเอียดแล้ว 250 กรัม มาหมัก
แช่ด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เอทานอล
และเมทานอล โดยใช้ตัวทำละลาย ชนิดละ 500 มิลลิลิตร แช่ทิ้ง
ไว้เป็นเวลา 7 วัน แล้วรินส่วนที่เป็นสารละลายออกโดยใช้ผ้าขาว
แล้วกรองซ้ำด้วยกระดาษกรอง นำกากตัวอย่างเดิมมาสกัดซ้ำอีก
2 รอบ นำส่วนที่เป็นสารละลายทั้งสามครั้งมารวมกันแล้วนำไป
ระเหยเอาตั วทำละลายออก โดยใช้ เครื่ อง Rotary evaporator
ชั่ ง หาน้ ำ หนั ก ของส่ ว นสกั ด หยาบ เก็ บ สารสกั ด ไว้ ใ นตู้ เย็ น
4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้สำหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ต่อไป (Nanasombat and Teckchuen, 2009)
2. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
2.1 การทดสอบฤทธิ์ ก ารกำจั ด อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH
(DPPH scavenging activity)
การทดสอบดัดแปลงจากวิธีที่รายงานโดย สุวรรณาและ
คณะ (2560) และ Chan et al. (2007) มี วิ ธี ท ำโดยสรุ ป ดั ง นี้
ปิ เปตตั วอย่ างปริ มาตร 50 ไมโครลิ ตร และสารละลาย DPPH
ที่ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสมให้
เข้ า กั น ในไมโครเพลทนาน 1 นาที จากนั้ น ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ในที่ มื ด ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ช่วงความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืน
แสงแบบไมโครเพลท โดยใช้กรดแอสคอร์บิ ก (ascorbic acid)
เป็ น ตั วค วบ คุ ม บ วก (positive control) ท ำก ารค ำน วณ
เปอร์เซ็นต์การกำจัดอนุมูล DPPH จากปฏิกิริยาควบคุมที่ไม่ได้ใส่
ส่ ว นสกั ด และคำนวณ หาค่ า IC50 จากผลการทดลอง โดย
คำนวณหา % radical scavenging
2.2 การทดสอบฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระโดยใช้
Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
การทดสอบดัดแปลงจากวิธีที่รายงานโดย Kumar et
al. (2011) และ Suchada et al. (2015) การทดสอบฤทธิ์ ต้ า น
อนุมูลอิสระของตัวอย่าง ตรวจวัดได้โดยการใช้อนุมูลอิสระเสถียร
2,4,6-tri (2-pyridyl)-tri-azine (TPTZ) การทดสอบฤทธิ์ ต้ า น
อนุมูล อิสระของตัวอย่างด้วยสาร Ferric reducing antioxidant
power (FRAP) เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูล-อิสระมาตรฐาน
คือ FeSO4.7H2O โดยเตรียมสารอนุ มูลอิสระเสถียร FRAP ให้มี
ความเข้ ม ข้ น 0.1 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยใช้ น้ ำเป็ น
ตัวทำละลาย นำมาผสมกับตัวอย่างในปริมาตร 30 ไมโครลิตร ใส่
ในหลุมไมโครเพลทแล้วเติมสารละลาย FRAP 270 ไมโครลิตร แต่
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blank ให้เติม Acetate buffer ลงไปแทนสารละลาย FRAP ผสม
ให้เข้ากันแล้วนำไปเก็บ ไว้ในที่มืดเป็น เวลา 30 นาที แล้ววัดค่า
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร ทำการทดลอง 3 ซ้ำ
คำนวณประสิ ท ธิภ าพการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ วิ ธีก ารคำนวณทำ
เช่นเดียวกันกับการหาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด แล้ว
รายงานค่าที่ได้ในรูป มิลลิกรัมสมมูล ของ FeSO4 (มิลลิกรัม Fe
(ll) ต่อกรัมน้ำหนักแห้ง)
3. การวิเคราะห์ ป ริม าณฟี โนลิ ก ทั้ ง หมด (Total phenolics
content)
การวิเคราะห์หาปริมาณฟีโนลิกทั้งหมด ตรวจวัดโดยใช้
วิธี Folin-Ciocalteau ดัดแปลงจาก Dewanto et al. (2002) โดย
ใช้ กรดแกลลิ ก (gallic acid) เป็ นสารมาตรฐานปริม าณฟี โนลิ ก
ทั้งหมดจึงแสดงในรูปมิลลิกรัมของกรดแกลลิกต่อกรัม น้ำหนัก
ตัว อย่า งแห้ ง สร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้ก รดแกลลิก เป็ น สาร
มาตรฐาน ความแตกต่างความเข้มข้นของกรดแกลลิกเตรียมใน
80% เมทานอล ที่ ค วามเข้มข้น 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32
และ 0.64 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ปริ ม าณฟี โนลิ ก ทั้ ง หมดของ
ตั ว อย่ า งวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี Folin-Ciocalteu ตั ว อย่ า ง 12.5
ไมโครลิ ต ร ผสมกั บ น้ ำ กลั่ น ปริ ม าตร 12.5 ไมโครลิ ต ร และ
สารละลาย Folin-Ciocalteu (ที่ผ่านการเจือจางด้วยน้ำกลั่น 10
เท่ า ) ปริ ม าตร 12.5 ไมโครลิ ต ร หลั ง จากนั้ น 6 นาที เติ ม 7%
sodium carbonate (Na2CO3) ปริ ม าตร 125 ไมโครลิ ต รและ
เติ ม น้ ำกลั่ น ป ริ ม าตร 100 ไมโครลิ ต ร จากนั้ น ป ล่ อ ยให้
เกิ ด ปฏิ กิ ริย าที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งนาน 90 นาที จากนั้ น นำไปวั ด ค่ า
ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 760 นาโนเมตร โดยใช้ เครื่ อ ง
microplate reader spectrophotometers (Synergy HT,
BiotTek instruments, USA) ท ำ ก า ร ท ด ล อ ง 3 ซ้ ำ ส า ร
มาตรฐานที่ใช้ทำกราฟมาตรฐานคือกรดแกลลิกเตรียมที่ ความ
เข้ ม ข้ น 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 และ 0.64 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ
มิลลิลิตร แสดงผลปริมาณฟีโนลิกทั้งหมดในหน่วยมิลลิกรัม GAE
ต่อกรัมน้ำหนักแห้ง
4. การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ ฟ ลาโวนอยด์ ทั้ ง หมด (Total
flavonoids content)
การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในตัวอย่าง
ตามวิ ธี AlCl3 colorimetric ที่ ดั ด แปลงมาจาก Miliauskas et
al. (2004) เที ยบกับสารมาตรฐานคือ Rutin นำตัวอย่างมา 25
ไม โค รลิ ต ร มาเติ มสารละลาย 7% NaNO2 ป ริ ม าณ 7.5
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ไมโครลิตร และเติมน้ำกลั่น ปริมาณ 12.5 ไมโครลิตร ผสมให้เข้า
กั น เก็ บ ในที่ มื ด 5 นาที นำมาเติ ม 10% AlCl3 (ปริ ม าณ 15
ไมโครลิ ต ร จากนั้ น เก็ บ ในที่ มื ด 5 นาที เติ ม สารละลาย 1 M
NaOH ปริ ม าณ 50 ไมโครลิ ต ร และน้ ำ กลั่ น 27.5 ไมโครลิ ต ร
จากนั้นเก็บในที่มืด 5 นาที จากนั้น นำไปตรวจวัดค่าดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ใช้น้ำกลั่นเป็น blank ปริมาณ
ฟลาโวนอยด์ ทั้ ง หมดคำนวณ โดยใช้ ก ราฟมาตรฐาน Rutin
เตรี ย มที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0–400 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ทำการ
ทดลอง 3 ซ้ำ นำเสนอค่าเป็น ค่ามิลลิกรัมสมมูล ของ Rutin ใน
สารสกัด 1 กรัม (มิลลิลิตร RE ต่อกรัมของสารสกัด)
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป ใช้ ก าร
วิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว (one – way analysis of
variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ตารางที่ 1
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เป็นรายคู่ตามวิธีของ Duncan’s test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95
เปอร์เซ็นต์
โดยโครงการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพระดั บ สถาบั น จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่การรับรอง: IBC 5003/2562

ผลการทดลอง
1. ผลการทดสอบฤทธิ์การกำจัดอนุมูลด้วยวิธี DPPH
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบเพกา
ที่สกัดด้วยตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 4 ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตท เอทานอลและเมทานอล และนำสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ โดยการทดสอบด้วยวิธี DPPH มีผลการทดสอบ
ดังตารางที่ 1

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบเพกาจากการทดสอบด้วยวิธี DPPH

สารสกัดในตัวทำละลาย
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตท
เอทานอล
เมทานอล
a, b, c ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)

จากตารางที่ 1 พบว่ า สารสกั ดเอทานอลจากใบเพกามี
ฤทธิ์ต้ านอนุ มู ล อิส ระได้ ดีที่ สุด โดยมี ค่ า IC50 อยู่ ที่ 0.92±0.21
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ สารสกัดเอทิลอะซิเตทและเม
ทานอลจากใบเพกา โดยมี ค่ า IC50 อยู่ ที่ 1.91±0.04 และ
2.94±1.9 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ส่วนสารสกัดเฮกเซน
จากใบเพกามีฤ ทธิ์ต้านอนุ มูล อิส ระต่ ำที่ สุด โดยมี ค่า IC50 อยู่ที่
17.04±0.08 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
2. ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP
ผลการทดสอบฤทธิ์ ด้ ว ยวิ ธี FRAP พบว่ า สารสกั ด
เอทานอลจากใบเพกามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดโดยมีค่าอยู่
ที่ 111.91±3.02 มิลลิกรัม Fe2+ ต่อกรัมของสารสกัด รองลงมา
คื อ สารสกั ด เอทิ ล อะซิ เ ตทและเมทานอล โดยมี ค่ า อยู่ ที่
78.00±3.55 และ 68.29±4.12 มิลลิกรัม Fe2+ ต่อกรัมของสาร

DPPH IC50 (mg/ml), (Mean±S.D., n=3)
17.04±0.08c
1.91±0.04ab
0.92±0.21a
2.94±1.9b

สกั ด ตามลำดั บ ส่ ว นสารสกั ด เฮกเซนจากใบเพกามี ฤ ทธิ์ ต้ า น
อนุมูลอิสระต่ำที่สุด โดยมีค่าอยู่ที่ 26.74±9.80 มิลลิกรัม Fe2+
ต่อกรัมของสารสกัด ดังตารางที่ 2
3. ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
การวิเคราะห์หาปริมาณฟี นอลิกรวม ผลการทดสอบ
พบว่ า สารกลุ่ ม ฟี น อลิ ก ในสารสกั ด เอทานอลจากใบเพกามี
ปริมาณฟีนอลิกรวมสูงสุด โดยมีค่าอยู่ที่ 121.91±7.70 มิลลิกรัม
GAE ต่อ กรัม ของสารสกัด รองลงมาคือสารสกัดเอทิลอะซิเตท
และเมท านอล มี ป ริ ม าณ ฟี นอลิ ก รวม 66.82±1.99 และ
58.22±3.80 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมของสารสกัด ส่วนสารสกัด
เฮกเซนมีปริมาณฟีนอลิกรวมต่ำที่สุดคือ 17.17±1.32 มิลลิกรัม
GAE ต่อกรัมของสารสกัด ดังตารางที่ 3
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบเพกาจากการทดสอบด้วยวิธี FRAP

สารสกัดในตัวทำละลาย
FRAP (Fe2+ mg/g extract) (Mean±S.D., n=3)
เฮกเซน
26.74±9.80c
เอทิลอะซิเตท
78.00±3.55b
เอทานอล
111.91±3.02a
เมทานอล
68.29±4.12b
a, b, c ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)

ตารางที่ 3

ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบเพกา

สารสกัดในตัวทำละลาย
ปริมาณฟีนิลิกทั้งหมด (GAE mg/g extract) (Mean±S.D., n=3)
เฮกเซน
17.17 ± 1.32d
เอทิลอะซิเตท
66.82 ± 1.99b
เอทานอล
121.91± 7.70a
เมทานอล
58.22 ± 3.80c
a, b, c, d ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)

4. ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด
การวิ เคราะห์ ป ริ ม าณฟลาโวนอยด์ ร วมในสารสกั ด
ใบเพกา ผลการทดสอบพบว่ามีปริมาณที่แตกต่างกันออกไป โดย
พบว่าสารสกัดเอทานอลมีปริมาณรวมของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์
สู ง ที่ สุ ด คื อ 298.73±14.46 มิ ล ลิ ก รั ม RE ต่ อกรั ม ของสารสกั ด
ตารางที่ 4

รองลงมาคื อ สารสกั ด เอทิ ล อะซิ เตทและเมทานอล มี ป ริ ม าณ
ฟลาโวนอยด์ ร วม 227.06±4.72 และ 141.40±13.11มิ ล ลิ ก รั ม
RE ต่อกรัมของสารสกัด ส่วนสารสกัดเฮกเซนมีป ริมาณฟลาโว
นอยด์รวมต่ำที่สุดคือ 12.40±7.80 มิลลิกรัม RE ต่อกรัมของสาร
สกัด ดังตารางที่ 4

ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดของสารสกัดใบเพกา
สารสกัดในตัวทำละลาย
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตท
เอทานอล
เมทานอล

ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด (RE mg/g extract), (Mean ± S.D., n=3)
12.40 ± 7.80d
227.06 ± 4.72b
298.73± 14.46a
141.40 ± 13.11c

a, b, c, d ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05)

วิจารณ์ผลการวิจัย
1. การทดสอบฤทธิ์การกำจัดอนุมูลด้วยวิธี DPPH
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยวิธี DPPH พบว่า
ชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดสารมีผลต่อค่า IC50 ของสาร
สกัดที่ได้จากตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยสารสกัดที่สกัดเอทา
นอล จะมีค่า IC50 ต่ำที่สุด ซึ่งจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง
ที่สุด ในขณะที่สารสกัดเฮกเซน จะมีค่า IC50 ที่สูงมาก ซึ่งแทบจะ
ไม่มีมีฤทธิ์ในการจับอนุมูลอิสระเลย จึงทำให้มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระต่ ำ มาก โดยจากผลการทดสอบในครั้ ง นี้ พ บว่ า
สารสกัดเอทานอลจากใบเพกา มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้

สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ เอทิ ล อะซิ เตท เมทานอล ส่ ว นเฮกเซน
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ำที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ
Harminder et al. (2011) ที่ ร ายงานเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะสั ณ ฐาน
วิทยา พฤกษศาสตร์พื้นฐาน พฤกษเคมีและเภสัช วิท ยาของใบ
เพกาว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลจากใบ
เพกาสามารถออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้สูงอย่างมีนัยสำคัญ โดย
มี ค่ า IC50 อยู่ที่ 129.81 ไมโครกรัม ต่ อ มิ ล ลิ ก รัม นอกจากนี้ ยั ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Tenpe et al. (2009) ที่ศึกษาฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระและการป้องกันโรคตับเบื้องต้นของสารสกัด
จากใบเพกา โดยการสกั ด ในตั ว ทำละลายต่ า งชนิ ด กั น คื อ
ปิโตรเลียมอีเทอร์ เอทานอล คลอโรฟอร์มและน้ำ และทดสอบ
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ฤทธิ์ต้ านอนุ มู ล อิ ส ระด้ วยวิธี DPPH เปรียบเที ยบฤทธิ์ก ารต้า น
อนุมูลอิสระของตัวทำละลายทั้ง 4 ชนิด พบว่าสารสกัดเอทานอล
จากใบเพกา มีค่า IC50 ต่ำที่สุด คือ 16.6 ไมโครกรัมต่อมิลลิกรัม
แสดงว่ามีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงสุดและยังสอดคล้องกับการ
รายงานของ Vanitha et al. (2018) ที่รายงานเกี่ ยวกับ ฤทธิ์ใน
การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบเพกา โดยทดสอบ 2 วิธีคือ
DPPH และ Nitric oxide radical scavenging พบว่ า จากการ
ทดสอบทั้ง 2 วิธี สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลสิระ
สูงที่สุด
2. การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP
จากการทดสอบหาความเป็ น reducing power ของ
สารสกัดโดยใช้วิธี FRAP พบว่าชนิดของตัวทำละลายที่ใช้ในการ
สกัดสารออกมาจากตัวอย่างใบเพกามีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุ มูล อิส ระด้ วยวิธี DPPH โดยสารสกัด เอทา
นอลมีความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์สูงที่สุด (111.91±3.02
มิ ล ลิ ก รั ม Fe2+ ต่ อ กรั ม ของสารสกั ด ) รองลงมารองลงมาคื อ
เอทิลอะซิเตท เมทานอล ส่วนเฮกเซนมีความสามารถในการเป็น
ตัวรีดิวซ์ ต่ำมาก (26.74±9.80 มิลลิกรัม Fe2+ ต่อกรัมของสาร
สกั ด ) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Priyanka et al. (2017)
ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกเพกา โดยการ
วิเคราะห์ป ริมาณฟีนอล ฟลาโวนอยด์ และอัลคาลอยด์ทั้งหมด
วิ เค ราะ ห์ โด ย ใช้ วิ ธี Folin-Ciocalteu, Aluminium chloridecoloride assay และการวิ เคราะห์ ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ย
วิ ธี DPPH และ FRAP ผลการทดสอบพบว่ า พบสารฟี น อล
ฟลาโวนอยด์และอัลคาลอยด์สูงที่สุดในสารสกัดเอทานอลจาก
เปลือกเพกา และผลการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดจาก
สารสกัดเอทานอลด้วยวิธี FRAP
จากผลการทดสอบการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ทั้งวิธี DPPH และ FRAP พบว่าสารสกัดเอทานอลมีประสิทธิภาพ
ในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดและสารสกัดเฮกเซนมีฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระต่ำที่สุดซึ่งให้ผลสอดคล้องกันทั้ง 2 วิธี แสดงว่า
สารต่าง ๆ ที่ มี ฤทธิ์ในการต้านอนุมู ล อิ สระถู ก สกัดออกมาจาก
ตัวอย่างใบเพกาได้มากเมื่อใช้ตัวทำละลายที่มีขั้ว ซึ่งมีรายงานที่
แสดงให้เห็นว่า ความมีขั้วของตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดอาจมี
ผลต่ อ การละลายของสารประกอบที่ อ อกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
(bioactive compound) ที่มีฤทธิ์เป็น สารที่สามารถต้านอนุมูล
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อิสระได้มากยิ่งขึ้น (Mohsen and Ammar, 2009) และจะเห็น
ได้ว่าในกรณีนี้สารสกัดใบเพกาที่สกัดด้วยตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว
คื อ เฮกเซนนั้ น แทบจะไม่ มี ค วามสามารถในการเป็ น สารต้ า น
อนุมูลอิสระเลย
3. การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด โดยใช้วิธี Folin –
Ciocalteu assay พบว่ า สารสกั ด เอทานอลจากใบเพกาให้
ปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูงที่สุด (121.90±1.70 มิลลิกรัม GAE
ต่อกรัมของสารสกัด) รองลงมาคือ เอทิลอะซิเตทและเมทานอล
(66.82±1.99 และ 58.22±3.80 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมของสาร
สกั ด) ส่วนสารสกัด เฮกเซนให้ ป ริม าณสารฟี น อลิกรวมต่ำที่ สุ ด
(17.17±1.32 มิลลิกรัม GAE ต่อกรัมของสารสกัด) เมื่อพิจารณา
พบว่าสารสกัดเอทานอล จะมีปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกรวมมาก
ที่สุดและมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ก ารศึ ก ษ าข อ ง Mishra et al. (2010) ที่ เป รี ย บ เที ย บ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ
ของเพกา โดยจากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากใบเพกา มีปริมาณ
สารประกอบฟี น อลิ ก สู ง ที่ สุ ด (124.7±4.36 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิล ลิก รัม pyrocatechol equivalents) ตามด้ วยส่วนสารสกั ด
จากรากและเปลื อ กและรายงานว่ า สารประกอบฟี น อลิ ก จะมี
ความสัมพันธ์กันกับการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยหากพบ
ปริมาณฟีนอลิกรวมในปริมาณสูงที่สุดจะมีประสิทธิภาพในการจับ
กั บ อนุ มู ล อิ ส ระ (scavenging effect) และการเป็ น ตั ว รี ดิ ว ซ์
(reducing power) สูงที่สุดด้วยเช่นกัน
4. การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด
การวิเคราะห์ ป ริมาณฟลาโวนอยด์ทั้ งหมด โดยใช้วิธี
AlCl3 colorimetric assay พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบเพกา
ให้ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูงสุด (298.73±14.46 มิลลิกรัม RE
ต่อกรัมของสารสกัด) รองลงมาคือเอทิลอะซิเตทและเมทานอล
(227.06±4.72 และ 141.40±13.11 มิลลิกรัม RE ต่อกรัมของ
สารสกัด) ส่วนสารสกัดเฮกเซนให้ป ริมาณฟลาโวนอยด์รวมต่ำ
ที่ สุ ด (12.40±7.80 มิ ล ลิ ก รั ม RE ต่ อ กรั ม ของสารสกั ด )
เมื่ อ พิ จ ารณาพบว่ า สารสกั ด เอทานอลจะมี ป ริ ม าณสารกลุ่ ม
ฟลาโวนอยด์รวมมากที่สุดและมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมาก
ที่ สุ ด เช่ น กั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Sithisarn et al.
(2016) ที่วิเคราะห์พฤกษเคมีของสารสกัดจากเมล็ดเพกาที่สกัด
ด้วยตัวทำละลายต่างชนิดกัน พบว่าสารสกัดเอทานอลจากเมล็ด
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เพกามีปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์สูงสุด (10.66 มิลลิกรัม
GAE ต่อกรัมของสารสกัดและ 7.16 มิลลิก รัม QE ต่อกรัมของ
สารสกั ด ตามลำดั บ ) แต่ แ ตกต่ า งจากรายงานของ Samatha
et al. (2012) และ Moirangthem et al. (2013) ที่ ร ายงานไว้ ว่ า
สารสกั ด จากส่ วนต่ า ง ๆ ของเพกาที่ ส กั ด ด้ ว ยเมทานอลจะให้
ปริมาณสารในกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์สูงที่สุด (320.7 และ
346.6 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามลำดับ) จากผลการรายงานแตกต่าง
กันอาจเป็นผลเนื่องจากกรรมวิธีที่ใช้ในการสกัดสารจากตัวอย่าง
พืชโดยการสกัดในแต่ละกรรมวิธีอาจจะมีผลต่อปริมาณของสาร
เหล่านี้ เช่น การเตรียมสกัดสารจากพืช โดยการหมักด้วยเอทานอล
จะให้ปริมาณกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์มากกว่าการสกัดด้วย
การต้ม เป็นต้น Sithisarn et al. (2006)
จ าก ผ ล ก ารท ด ส อ บ เมื่ อ พิ จ ารณ าทั้ งป ริ ม าณ
ฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
พบว่ า มี แ นวโน้ ม สอดคล้ อ งกั น คื อ ถ้ า สารสกั ด จากใบเพกามี
ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมสูง สารสกัดจะ
มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
สารกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ถือว่าเป็นสารในกลุ่มที่มีฤทธิ์ใน
การต้านอนุมูลอิสระหรือยับยั้งการเกิดออกซิเดชันนั่นเอง (ลือชัย,
2555)

สรุปผลผลการวิจัย
ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
ใบเพกาในครั้ งนี้ พบว่าสารสกั ด จากใบเพกามี ฤ ทธิ์ต้ า นอนุ มู ล
อิ ส ระทั้ ง ในการทดสอบด้ ว ยวิ ธี DPPH และ FRAP แต่ ใ นการ
ทดสอบยังต้องใช้สารสกัดปริมาณที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในส่วนอื่น ๆ ของเพกาด้วย
อาทิ เ ช่ น ฝั ก เปลื อ ก หรื อ ดอก เป็ น ต้ น รวมถึ ง การศึ ก ษา
สารสำคั ญ ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบของเพกา ซึ่ ง เพกานั บ เป็ น พื ช
ทางเลือกหนึ่งที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเป็น
แนวทางในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นอุ ต สาหกรรมยาและ
เครื่องสำอางในลำดับต่อไป
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