
ว.วิทย. มข. 42(1) 149-158 (2557)  KKU Sci. J. 42(1) 149-158 (2014) 

 

 
 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก 

ของสมุนไพรไทยบางชนิด 

Antioxidant and Iron-Chelating Activity  
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอน

กับเหล็กของสมุนไพรไทยบางชนิดท่ีแพทยแผนไทยใชรักษาโรคเลือด รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณ

ของสารประกอบฟนอล สารประกอบฟลาโวนอยด ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และความสามารถในการเกิดสารประกอบ

เชิงซอนกับเหล็กของสารสกัดเอธานอลของสมุนไพร 9 ชนิด คือ แกนขนุน ผลคัดเคา แกนจันทนขาว ราก

เจตมูลเพลิงแดง ตนผักเปดแดง แกนมะซาง ผลมะตูม แกนล่ันทม และเปลือกสมุลแวง พบวาสารสกัดจากเปลือก

สมุลแวงยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ไดดีท่ีสุดโดยมีคา IC50 0.06 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และมีปริมาณสารประกอบ 

ฟลาโวนอยดรวมสูงสุดเทียบเทา catechin 270.05±15.84 มิลลิกรัม/กรัมของสารสกัด สารสกัดจากผลคัดเคาเกิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กไดดีท่ีสุดโดยมีคา IC50 0.39 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สารสกัดจากแกนขนุนมีปริมาณ

สารประกอบฟนอลรวมสูงสุดเทียบเทา gallic acid 457.00±49.06 มิลลิกรัม/กรัมของสารสกัด ความสามารถใน

การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรมีความสัมพันธกับปริมาณสารประกอบฟนอลรวม และปริมาณ

สารประกอบฟลาโวนอยดรวม แตความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กของสารสกัดสมุนไพรไมมี

ความสัมพันธกับความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพร ปริมาณสารประกอบฟนอลรวม และ

ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม ผลการศึกษาครั้งน้ีสนับสนุนการใชสมุนไพรดังกลาวในการรักษาโรคเลือด

ตามทฤษฎีแพทยแผนไทย 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the antioxidant and iron-chelating activity of the ethanolic 

extract from some Thai herbs used to treat patients with blood disorders; Artocarpus 

heterophyllus Lam, Randia siamensis Craib., Tarenna hoaensis Pit., Plumbago indica L., 

Alternanthera bettzickiana Standl., Madhuca pierrei H.J.Lam, Aegle marmelos Correa, Plumeria 

obtusa Woodson and Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet. It was found that C. 

bejolgnota shows the highest DPPH scavenging activity with the IC50 of 0.06 mg/mL and total 

flavonoid content of 270.05±15.84 mg catechin equivalence/g extract. R. siamensis shows the 

highest iron chelating activity with IC50 0.39 mg/mL. The highest total phenolic content was 

found in A. heterophyllus at 457.00±49.06 mg gallic acid equivalence/g extract. It is noted that 

the radical scavenging capacity of the extracts correlate with total phenolic content and 

flavonoid content. However, iron-chelating activity does not correlate with the antioxidant 

activity, total phenolic content or flavonoid content. The results from this study support the use 

of these medicinal plants for the treatment of blood disorders in Thai Traditional Medicine. 

 

คําสําคัญ: สมุนไพร  การตานอนุมูลอิสระ  การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก 
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บทนํา 

โรคธาลัสซีเมียเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ี

สําคัญอยางหน่ึงของประเทศไทย เน่ืองจากมีผูปวยดวย

โรคน้ีเปนจํานวนมาก (ประเวศ , 2554) ผูปวยมักมี

อาการโลหิตจางมาตั้งแตกําเนิด ตาเหลือง ตับมามโต 

เติบโตไมสมอายุ ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงจําเปนตองรับ

การรักษาดวยการใหเลือดเปนประจํา ซ่ึงมักทําใหเกิด

พยาธิสภาพที่ สําคัญเชน ตับแข็ง เบาหวาน เยื่อหุม

หัวใจอักเสบ หัวใจวาย ซ่ึงสวนใหญเปนผลมาจากภาวะ

เหล็กเกิน (ถนอมศรีและแสงสุรีย, 2537) ในปจจุบันมี

การรักษาโดยใหยา desferoxamine ฉีดเขาใตผิวหนัง

หรือหลอดเลือดดํา แตมีผลขางเคียงคือ คันและบวม

บริเวณที่ฉีด อาเจียน ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร เปนตน 

(Mourad et al., 2003) และยา deferiprone ซ่ึงให

โดยการรับประทานมีผลขางเคียงคือ ภาวะเม็ดเลือด

ขาวต่ํา และมีภาวะติดเช้ือรวมดวย (วิปร, 2552) ซ่ึง

การแสวงหายาอ่ืนที่มีประสิทธิผลในการขับเหล็กออก

จากรางกายและมีผลขางเคียงนอยจะมีประโยชนกับ

ผูปวยมาก 

สมุนไพรเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่น าสนใจ 

เพราะมีการใชมาอยางยาวนานและมีผลขางเคียงนอย 

จากการศึกษาแนวทางการรักษาของหมอพื้นบาน

รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม (นาก, 2471; ประกอบ, 

2555; ประวิทย, 2555) พบวาตํารับยาที่ใชรักษาโรค

เลือดที่มีอาการซีด หรือโรคเลือดที่เปนมาแตกําเนิดที่มี

อาการคลายคลึงกับโรคดังกลาว สวนใหญมีสรรพคุณ

บํารุงโลหิต ปรับธาตุ ลางพิษโลหิต แกโลหิตพิการ คาด

วาสรรพคุณดังกลาวอาจจะมีผลมาจากฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระ การขัดขวางการดูดซึมเหล็ก และเพิ่มการขับออก

ของเหล็กโดยการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก 
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เน่ืองจากสารกลุมฟนอลและฟลาโวนอยดซ่ึงเปนสารใน

กลุมโพลีฟนอลที่พบมากชนิดหน่ึงตามธรรมชาติในพืชมี

ฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ (อัญชนา, 2544; Buhler 

and Miranda, 2000 อางถึงใน ฐิติกานต, 2551) มี

ความสัมพันธกับการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก 

(Alam, et al., 2012) แตเน่ืองจากยังขาดรายงาน

การศึกษา คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาฤทธ์ิ

ตานอนุ มูล อิสระ และความสามารถในการ เ กิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กของสมุนไพรท่ี เปน

องคประกอบในตํารับยาดังกลาว รวมถึงความสัมพันธ

ระหวางปริมาณของสารประกอบฟนอล สารประกอบ 

ฟลา โ วนอยด  ฤท ธ์ิ ก า ร ต านอ นุ มู ล อิส ร ะ  แล ะ

ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

สารเคมี 

สาร เ ค มี ท่ี ใช ใ นการ ศึ กษา ทุ กชนิด เ ป น 

Analytical grade ไ ด แ ก  2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH), Catechin, Ferrozine 

(Sigma-Aldrich Pte Ltd, Singapore); Folin–

Ciocalteau Reagent, Gallic acid, 

Ethylenediaminetetraacetic acid ( EDTA), 

Ascorbic acid (Merck KGaA, Germany); Sodium 

carbonate (Na2CO3), Sodium nitrite (NaNO2), 

Aluminium chloride (AlCl3), Iron(II) sulphate 

(FeSO4) (Ajax Finechem Pty Ltd, Australia); 

Sodium hydroxide (NaOH) (LOBA CHEMIE 

PVT.LTD., India) 

การคัดเลือกสมุนไพร 

เลือกสมุนไพรท่ีจะศึกษาจากตํารับยารักษา

โรคเลือดของหมอพื้นบานในจังหวัดสงขลาและในตํารา

ยาประจําบาน (นาก, 2471) โดยใชเกณฑคือ 

1. เปนสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณบํารุงโลหิต 

ลางพิษโลหิต แกโลหิตพิการ หรือปรับธาตุ 

2. สวนของสมุนไพรที่ใชในการศึกษายังไมมี

รายงานเก่ียวกับฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และการเกิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก 

จากเกณฑการคัดเลือกไดสมุนไพรที่นํามา

ศึ กษา  9 ช นิด  คื อ  แก นข นุน  ( Artocarpus 

heterophyllus Lam. )  ผล คั ด เ ค า  ( Randia 

siamensis Craib.)  แกน จันทนขาว  (Tarenna 

hoaensis Pit.) รากเจตมูลเพลิงแดง (Plumbago 

indica L.)  ต น ผั ก เ ป ด แ ด ง  ( Alternanthera 

bettzickiana Standl.)  แกนมะซาง  (Madhuca 

pierrei H.J.Lam) ผลมะตูม (Aegle marmelos 

Correa) แกนล่ันทม (Plumeria obtusa Woodson) 

และเปลือกสมุลแวง (Cinnamomum bejolghota 

(Buch.-Ham.) Sweet) 

การเตรียมสารสกัดสมุนไพร 

สมุนไพรทั้ง 9 ชนิดซ้ือจากรานยาไทยใน

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 

2555 ตรวจเอกลักษณสมุนไพรจากการดู ลักษณะ

ภายนอก สอบถามหมอพื้นบานที่เช่ียวชาญ และเทียบ

กับตัวอยางสมุนไพรมาตรฐานของคณะการแพทยแผน

ไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําสมุนไพรมาลาง

ใหสะอาด อบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 

48 ช่ัวโมง บดหยาบ นําผงสมุนไพรจํานวน 250 กรัม 

แชใน 95% เอธานอล เปนเวลา 7 วัน กรองและระเหย

แหงดวยเครื่อง Rotary evaporator ทําซํ้า 3 ครั้ง นํา

สารสกัดสมุนไพรที่ไดใส ขวดสีชา เก็บใน dessicator 

เพื่อปองกันความช้ืน (สุภาพร, 2550) 

การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูล DPPH 

ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูล DPPH ตามวิธีของ 

Nagai et al. (2005) อางถึงใน กลาวขวัญและคณะ 

(2010) ป เปตสารสกัดสมุนไพรที่ละลายใน 95% 
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เอธานอลชวงความเขมขน 0.0625-1 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร จํานวน 0.4 มิลลิลิตร และสารละลาย DPPH 

เขมขน 0.2 มิลลิโมลาร จํานวน 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขา

กัน ตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาที ท่ีอุณหภูมิหอง วัดคาการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตรโดยใช 

ascorbic acid เปนสารมาตรฐาน คํานวณรอยละการ

ตานอนุมูล DPPH ดังสมการ 

% Inhibition DPPH = [(A–B)/A]×100 

เม่ือ  A = คาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม 

 B = คาการดูดกลืนแสงของหลอดทดสอบ 

คํานวณหาคา IC50 (ความเขมขนของสารสกัด

สมุนไพรที่ตานอนุมูล DPPH ไดรอยละ 50) จากสมการ

เชิงเสนของกราฟระหวางความสามารถในการตาน

อนุมูล DPPH กับความเขมขนของสารสกัดสมุนไพร 

ทําซํ้า 3 ครั้ง 

การทดสอบฤทธิ์การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ

เหล็ก 

การทดสอบฤทธ์ิการเกิดสารประกอบเชิงซอน

กับเหล็กประยุกตจากวิธีของ Giokas et al. (2002)  

ปเปตสารสกัดสมุนไพรที่ละลายใน 50% เอธานอลชวง

ความเขมขน 0.625-10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จํานวน 

0.75 มิลลิลิตร และ FeSO4  เขมขน 0.3 มิลลิโมลาร 

จํานวน 0.75 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันตั้งทิ้งไว 10 นาที 

ที่อุณหภูมิหอง เติม ferrozine เขมขน 0.9 มิลลิโมลาร 

จํานวน 0.75 มิลลิลิตร ตั้งทิ้ง ไว 10 นาที ที่

อุณหภูมิหอง ปรับปริมาตรดวย 50% เอธานอลใหเปน 

5 มิลลิลิตร วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 562 

นาโนเมตร โดยใช EDTA เปนสารมาตรฐาน คํานวณ 

รอยละการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กดังสมการ 

% Chelating activity = [(A–B)/A]×100 

เม่ือ  A = คาการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม 

 B = คาการดูดกลืนแสงของหลอดทดสอบ 

คํานวณหาคา IC50 (ความเขมขนของสารสกัด

สมุนไพรที่เกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กไดรอยละ 

50) จากสมการเชิงเสนของกราฟระหวางความสามารถ

ในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก กับความ

เขมขนของสารสกัดสมุนไพร ทําซํ้า 3 ครั้ง 

การหาปริมาณสารประกอบฟนอลท้ังหมด 

หาปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด โดยใช 

Folin–Ciocalteu Reagent ตามวิธีของ Chang et al. 

(2005) อางถึงใน ธนศักดิ์และคณะ (2551) ปเปตสาร

สกัดสมุนไพรที่ละลายใน 95% เอธานอลความเขมขน 

2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ยกเวนสารสกัดจากเปลือก

สมุลแวงและแกนขนุนใชที่ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร) จํานวน 0.13 มิลลิลิตร เจือจางดวยนํ้ากล่ัน 

0.5 มิลลิลิตร เติม Folin–Ciocalteau Reagent 

จํานวน 0.13 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 6 นาที เติม 7% 

Na2CO3  จํานวน 1.25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรดวยนํ้า

กล่ัน ใหเปน 3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว  90 นาที ที่

อุณหภูมิหอง วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 

760 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอล

ทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐานของ gallic acid 

(gallic acid equivalence: GAE) ทําซํ้า 3 ครั้ง 

การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมด 

หาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดทั้งหมด

ตามวิธีของ Sultana et al. (2009) ปเปตสารสกัด

สมุนไพรที่ละลายใน 95% เอธานอลความเขมขน 2 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ยกเวนสารสกัดจากเปลือกสมุลแวง

และแกนขนุนใชที่ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร) จํานวน 1 มิลลิลิตร เจือจางดวยนํ้ากล่ัน 4 

มิลลิลิตร ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร เติม 5% 

NaNO2 จํานวน 0.3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 5 นาที เติม 

10% AlCl3 จํานวน 0.3 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 6 นาที เติม 

NaOH เขมขน 1.0 โมลารจํานวน 2 มิลลิลิตร ปรับ

ปริมาตรดวยนํ้ากล่ันใหเปน 8 มิลลิลิตร วัดคาการ
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ดูดกลืนแสงทันทีที่ความยาวคล่ืน 510 นาโนเมตร 

คํานวณหาปริมาณสารประกอบ ฟลาโวนอยดทั้งหมด

เทียบกับกราฟมาตรฐานของ catechin (catechin 

equivalence: CE) ทําซํ้า 3 ครั้ง 

การประเมินผลทางสถิติ 

ใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation 

coefficient) ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 

โดยมีเกณฑยอมรับความสัมพันธ ท่ีคา correlation 

coefficient > 0.5 หากคา correlation coefficient 

< 0.5 แสดงวาตัวแปรคูน้ันมีความสัมพันธกันนอย

หรือไมมีมีความสัมพันธกัน 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 

จากการศึกษาครั้งน้ี พบวาความสามารถใน

การยับยั้งอนุมูล DPPH ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 9 

ชนิดมีคา IC50 อยู ในชวง 0.06–4.07 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอน

กับเหล็กมีคา IC50 อยูในชวง 0.391–84.508 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร ดังแสดงในตารางท่ี 1 ปริมาณสารประกอบ 

ฟนอลรวมเทียบเทา gallic acid ในชวง 18.78±1.98 – 

457±49.06 มิลลิกรัม/กรัมของสารสกัด มีปริมาณ

สารประกอบฟลาโวนอยดรวมเทียบเทา catechin 

ในชวง 13.31±0.33 – 270.05±15.84 มิลลิกรัม/กรัม

ของสารสกัด ดังแสดงในตารางที่ 2 
สารสกัดจากเปลือกสมุลแวงสามารถตาน

อนุมูล DPPH ไดดีที่สุดโดยมีคา IC50 0.057 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร และมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม

สูงสุดเทียบเทา catechin 270.05±15.843 มิลลิกรัม/

กรัมของสารสกัด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษากายวิภาค

เปรียบเทียบของพืชสกุลอบเชยบางชนิดในประเทศไทย

ของภัทรินทร (2549) ซ่ึงพบวาเปลือกสมุลแวงสะสม

สารแทนนิน และมีเซลลสะสมนํ้ามันหอมระเหยแทรก

อ ยู ทั่ ว ไ ป  น อ ก จ า ก น้ี ยั ง พ บ ร า ย ง า น ป ริ ม า ณ

สารประกอบฟลาโวนอยดในเปลือกสมุลแวงที่ศึกษา

โดย Adisakwattana et al. (2011) พบปริมาณ

สารประกอบฟลาโวนอยดรวมเทียบเทา quercetin 

65.52±0.20 มิลลิกรัม/กรัมของสารสกัด 

 

ตารางท่ี 1 ความสามารถในการตานอนุมูล DPPH และการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กของสารสกัดสมุนไพร 

สมุนไพร 
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

ความสามารถในการตานอนุมูล DPPH ความสามารถในการเกดิสารประกอบเชิงซอนกบัเหล็ก 

เปลือกสมุลแวง 0.06 32.15 

แกนขนุน 0.27 3.42 

แกนมะซาง 1.17 57.50 

รากเจตมูลเพลิงแดง 1.18 18.60 

แกนจันทนขาว 1.41 21.10 

ตนผักเปดแดง 1.54 5.73 

ผลมะตูม 2.08 20.45 

แกนล่ันทม 2.97 84.51 

ผลคัดเคา 4.07 0.39 

Ascorbic acid 0.04 - 

EDTA - 0.04 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณสารประกอบฟนอล และสารประกอบฟลาโวนอยดในสมุนไพร 

สมุนไพร 
% yield ของ

สารสกดั 

ปริมาณสารประกอบฟนอลรวม ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม 

ในสารสกดั 

(มิลลิกรัม gallic acid 

ตอกรัมของสารสกดั) 

รอยละ 

ในสมุนไพรแหง 

ในสารสกดั 

(มิลลิกรัม catechin 

ตอกรัมของสารสกดั) 

รอยละ 

ในสมุนไพรแหง 

แกนขนุน 10.81 457.00±49.06 4.94±0.53 63.21±9.10 0.68±0.10 

เปลือกสมุลแวง 13.89 331.58±48.87 4.61±0.68 270.05±15.84 3.75±0.22 

แกนจันทนขาว 2.64 39.99±1.47 0.11±0.00 21.33±1.04 0.06±0.00 

รากเจตมูลเพลิงแดง 8.54 37.89±3.02 0.32±0.03 60.95±0.93 0.52±0.01 

ผลมะตูม 6.53 36.89±1.84 0.24±0.01 95.22±5.48 0.62±0.04 

ตนผักเปดแดง 3.29 30.49±2.03 0.10±0.01 53.71±3.01 0.18±0.01 

แกนมะซาง 2.99 27.26±1.41 0.08±0.00 25.62±0.25 0.08±0.00 

ผลคัดเคา 5.24 19.06±2.53 0.10±0.01 23.11±2.37 0.12±0.01 

แกนล่ันทม 9.84 18.78±1.98 0.18±0.02 13.31±0.33 0.13±0.00 
 

สารสกัดจากผลคัดเคาเกิดสารประกอบ

เชิงซอนกับเหล็กไดดีที่สุดโดยมีคา IC50 0.39 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร สอดคลองกับรายงานของ Chaweewan et 

al. (1999) ที่พบสารสําคัญในผลคัดเคา คือ ursolic 

acid และรายงานของ Khwanchuea (2006) ที่พบ

สาร pseudoginsenoside -RP1, -RT2, -RT3, -RT4 

และ -RT5 ซ่ึงมีสูตรโครงสรางเปนอนุพันธของ ursolic 

acid และพบสาร 5-O-[Z] caffeoylquinic acid เปน

กรดธรรมชาติในพืช จากรายงานของ Paleologos et 

al. (2002) พบวาสารที่เปนกรดธรรมชาติจากพืช

สามารถ เ กิ ดส ารป ระกอบเ ชิ ง ซ อน กับ เห ล็ก ได 

นอกจากน้ีรายงานของ Khwanchuea (2006) ยังพบ

สาร kaempferol ซ่ึงเปนสารประกอบฟนอล ทําให

สารสกัดจากผลคัดเคามีความสามารถเกิดสารประกอบ

เชิงซอนกับเหล็กไดดี เน่ืองจากมีสารในกลุม ursolic 

acid ที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กได 

แม ว าจะ มีปริ มาณสารประกอบฟนอลรวมและ

สารประกอบฟลาโวนอยดรวมต่ํา ดังแสดงในตารางที่ 1 

และสอดคลองกับรายงานของ Palasuwan et al. 

(2005) ที่ศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งฮีโมโกลบินที่เสียสภาพ

และรวมตัวกันเปนกอนในเม็ดเลือดแดง (Heinz Body) 

และปริมาณรวมของฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระของ

สารสกัดจากผลคัดเคา เน่ืองจากฮีโมโกลบินที่เสียสภาพ

เกิดจากภาวะ oxidative stress และภาวะดังกลาวมี

เหล็กเปนตัว เห น่ียวนํา  เ ม่ือสารสกัดคั ดเคา เ กิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กจึงทําใหภาวะ oxidative 

stress ลดลงและยับยั้งการเสียสภาพของฮีโมโกลบิน 

สารสกัดแกนขนุนมีปริมาณสารประกอบ 

ฟ น อ ล ร ว ม สู ง สุ ด เ ที ย บ เ ท า  gallic acid 

457.00±49.058 มิ ล ลิ กรั ม /กรัม ของสาร ส กัด 

น อ ก จ า ก น้ี ยั ง พ บ ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ม า ณ

สารประกอบฟนอลในเน้ือผล (เทียบเทา gallic acid 

0.46±0.014 มิลลิกรัม/กรัมของสารสกัด) (Jagtap et 

al., 2010) เมล็ด (เทียบเทา gallic acid 27.7±3.4 

มิลลิกรัม/กรัมของสารสกัด) (Soong et al., 2004) 

และใบ (เทียบเทา catechin 294.5±0.6 มิลลิกรัม/

กรัมของสารสกัด) (Lizzo et al., 2010) และรายงาน

การศึกษาความสามารถในการตานอนุมูล DPPH และ

ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ

เหล็กในใบขนุน (0.2-0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) (Omar 
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et al.,2011) ซ่ึงสอดคลองกับรายงานที่ศึกษาโดย 

Prakash et al. (2009) ท่ีพบวาสารสําคัญสวนใหญใน

แกนขนุนเปนสารกลุมฟนอล เชน ฟลาโวน แทนนิน 

เปนตน 

เม่ือพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปริมาณ

สารประกอบฟนอล สารประกอบฟลาโวนอยด 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ต า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  แ ล ะ

ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก

ของสารสกัดสมุนไพรท้ังหมดแลว โดยภาพรวมพบวา

ปริมาณสารประกอบฟนอลกับปริมาณสารประกอบ 

ฟลาโวนอยด  มีความสัมพันธ กัน  (correlation 

coefficient = 0.56) และปริมาณสารประกอบฟนอล 

ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดกับความสามารถใน

กา รต าน อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ขอ งส า ร ส กัด ส มุน ไพ ร มี

ความสัมพันธกัน (correlation coefficient = 0.67 

และ 0.56 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ 

Miliauskas (2004) และ Maisuthiasakul (2007) ที่

พ บ ว า ป ริ ม า ณ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ น อ ล  ป ริ ม า ณ

สารประกอบฟลาโวนอยด และความสามารถในการ

ตานอนุมูลอิสระมีความสัมพันธกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

สารกลุมฟนอลมีฤทธ์ิในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ 

โดยมีคุณสมบัติในการใหไฮโดรเจนหรืออิเล็กตรอนแก

อนุมูลอิสระ นอกจากน้ียังพบวาปริมาณสารประกอบ 

ฟนอล ป ริ มาณสารประกอบฟลา โวนอยด  กั บ

ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก

ข อ ง ส า ร ส กั ด ส มุ น ไ พ ร ไ ม มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั น 

(correlation coefficient = 0.09 และ 0.25 

ตามลําดับ) ทั้งน้ีอาจจะเกิดจากสารประกอบฟนอลที่มี

โครงสรางจําเพาะบางชนิดเทาน้ันที่สามารถเ กิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กไดเชน สารฟลาโวนอยด

ที่มี 3′,4′ dihydroxy (catechol) group บน ring B 

จะเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กไดดี แตในทาง

ตรงกันขามถามี 3′,4′,5′-trihydroxy (galloyl) group 

บน ring B เชน epigallocatechin หรือ ring C เชน 

epicatechin gallate ความสามารถในการเกิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กจะต่ํา (Khokhar, 2003) 

นอกจากน้ันความสามารถในการตานอนุมูลอิสระกับ

ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก

ข อ ง ส า ร ส กั ด ส มุ น ไ พ ร ไ ม มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั น 

(correlation coefficient = 0.093) ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองจากโครงสรางโมเลกุลของสารแตละชนิดมีฤทธ์ิ

ทางชีวภาพที่แตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาสมุนไพรแตละชนิดพบวา สาร

สกัดเปลือกสมุลแวงมีปริมาณสารประกอบฟนอลสูง 

สารประกอบฟลาโวนอยดสูง และมีความสามารถใน

การตานอนุมูล DPPH ไดดี แตมีความสามารถในการ

เกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กนอย แสดงวาเปลือก

สมุลแวงนาจะมีสารกลุมฟนอลเปนสารออกฤทธ์ิตาน

อนุมูลอิสระ แตอาจจะมีความสามารถในการเกิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กต่ํา และสารสกัดจากผล

คัดเคาเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กไดดี แต

ปริมาณของสารประกอบฟนอล สารประกอบฟลาโว

นอยด และความสามารถในการตานอนุมูล DPPH นอย 

เ น่ื อ ง จ า ก อ า จ จ ะ มี ส า ร สํ า คั ญ ก ลุ ม อ่ื น ที่ ไ ม ใ ช

สารประกอบในกลุมสารฟนอลหรือฟลาโวนอยดที่

ส ามารถ เ กิ ดส ารป ระกอบเ ชิ ง ซ อน กับ เห ล็ก ได 

นอกจากน้ียั งพบว าสารส กัดแกนข นุนมีปริ มาณ

สารประกอบฟนอลสูง สารประกอบฟลาโวนอยดปาน

กลาง ความสามารถในการตานอนุมูล DPPH และ

ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก

ดี (ตารางที่ 1-2) แสดงวา ฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ

และความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับ

เหล็กนาจะมาจากฤทธ์ิของสารกลุมฟนอลที่มีปริมาณสูง 

จากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบรายงาน

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอล สารฟลาโวนอยด 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ต า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ  แ ล ะ



KKU Science Journal Volume 42 Number 1156 Research156 KKU Science Journal Volume 42 Number 1 Research 

 

 

ความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็ก

ของสวนของสมุนไพรที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ี ดังน้ัน

รายงานน้ีจึงเปนรายงานแรกที่รายงานปริมาณและฤทธ์ิ

ของสารสกัดดังกลาวขางตน 

หากพิจารณาถึงความสอดคลองในดานการใช

สมุนไพรของหมอพื้นบาน และตําราการแพทยแผนไทย

(นาก, 2471; ประกอบ, 2555; ประวิทย, 2555) กับ

ผลการวิจัย พบวามีความสอดคลองกันคือ หมอพื้นบาน

มีการใชผลคัดเคาและแกนขนุนในการรักษาโรคเลือด 

เชน ฟอกเลือด โรคเลือดที่ เปนมาตั้งแตกําเนิดซ่ึงมี

อาการคล าย โ รคธา ลั ส ซี เ มีย  (ประ วิทย ,  2555) 

นอกจากน้ีตําราเภสัชกรรมไทยไดกลาวถึงสรรพคุณของ

ผลคัดเคาและแกนขนุนในการบํารุงโลหิต (วุฒิ, 2537) 

นอ ก จ า ก น้ี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร เ กิ ด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กของสมุนไพรยังชวยลด

ภาวะ oxidative stress เน่ืองจากเหล็กอิสระที่มีอยูทั่ว

รางกายสามารถเหน่ียวนําให เ กิดอนุมูลอิสระคือ 

อนุมูลไฮดรอกซิล (OH•) จากซูเปอรออกไซด (O2
•-) 

และไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide, 

H2O2) ในปฎิกิริยา Fenton ซ่ึงสงผลใหเกิดภาวะ 

oxidative stress ตามมา (ปณัฐฐา, 2546) 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสมุนไพรทั้ง 9 ชนิดสรุปไดวา 

เปลือกสมุลแวงมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ

ไดดีที่สุดและมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดสูงสุด 

คัดเคามีความสามารถในการเกิดสารประกอบเชิงซอน

กับเหล็ก ดีที่สุด และแกนขนุนมีปริมาณสารประกอบ 

ฟนอลสูงสุด นอกจากน้ียังพบวาปริมาณสารประกอบ 

ฟนอลกับปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด และ

ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดกับความสามารถใน

กา รต าน อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ขอ งส า ร ส กัด ส มุน ไพ ร มี

ความสัมพันธกัน ปริมาณสารประกอบฟนอล ปริมาณ

ประกอบสารฟลาโวนอยดกับความสามารถในการเกิด

สารประกอบเชิงซอนกับเหล็กของสารสกัดสมุนไพรและ

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระกับความสามารถ

ในการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเหล็กของสารสกัด

สมุนไพรไมมีความสัมพันธ กัน ซ่ึงผลการวิจัยที่ ได

สอดคลองกับการใชสมุนไพรของหมอพื้นบานและ

แพทยแผนไทย ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเปนขอมูล

สนับสนุนสรรพคุณของสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค

เลือดที่เปนมาแตกําเนิดตามทฤษฎีแพทยแผนไทยซ่ึงมี

อาการคลายโรคธาลัสซีเมีย 
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