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บทคัดยอ 

 ชะเอมไทย (Albizia myriophylla Benth.) เปนสมุนไพรองคประกอบในตํารับยารักษาอาการปวดฟนซ่ึงมี

สาเหตุจากฟนผุ จากงานวิจัยที่ผานมาพบวาตํารับยาดังกลาวมีฤทธ์ิตานเช้ือสาเหตุสําคัญในการกอโรคฟนผุ 

(Streptococcus mutans) โดยสารในกลุมฟลาโวนอยดบางชนิดเปนตัวออกฤทธ์ิที่สําคัญในชะเอมไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสารลูปนิโฟลิน ซ่ึงมีฤทธ์ิตานเช้ือชนิดน้ีไดดี งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาฤทธ์ิตานเช้ือ S. mutans ของสารลูปนิ-

โฟลินในสารสกัดหยาบเอทานอลของชะเอมที่เพาะปลูกในประเทศไทย จาก 3 แหลง ไดแก รานขายยาแผนโบราณ  

จ.สงขลา (JB01), อ.หาดใหญ จ.สงขลา (JB02) และ อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว (JB03) โดยวิธี broth microdilution 

รวมถึงศึกษาปริมาณสารลูปนิโฟลินดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง จากผลการวิจัยพบวาปริมาณ

สารลูปนิโฟลินมีปริมาณที่แตกตางกันในแตละตัวอยาง ดังน้ี 93.85 57.81 และ 0.04 mg/g สําหรับ JB01, JB02 และ 

JB03 ตามลําดับ และคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ (minimum inhibitory concentration; 

MIC) S. mutans ของสารสกัด JB01, JB02 และ JB03 มีคาเทากับ 3.9 31.25 และ 500 µg/ml ตามลําดับ โดยสาร

สกัด JB01 ซ่ึงมีปริมาณสารลูปนิโฟลินมากทีสุ่ดมีฤทธ์ิดีที่สุด ในขณะที่สารสกัด JB03 ซ่ึงมีปริมาณสารลูปนิโฟลินนอย

ที่สุดมีฤทธ์ินอยที่สุด ดังน้ันจึงอาจนําสารลูปนิโฟลินมาใชเปนสารเทียบของชะเอมไทยเพื่อการควบคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรชนิดน้ีตอไป 
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ABSTRACT 

Albizia myriophylla Benth. is a medicinal plant composition in herbal formula used for 

remedy of toothache caused by dental caries. Previous research has revealed that such formula has 

antibacterial activity against Streptococcus mutans, the principal causative pathogen of tooth 

decay. Some substances belonging to flavonoids are shown to be the active ingredients in this plant 

species of which lupinifolin in particular has very good anti-S. mutans activity. In this study, anti-S. 

mutans activity of lupinifolin from ethanol extracts of three different collections of A. myriophylla 

cultivated in Thailand including those from herb shop in Songkhla (JB01), Hat Yai district of Songkhla 

(JB02), and Wang Nam Yen district of Sakaeo was carried out using broth microdilution. The 

quantitative test of lupinifolin from ethanol extracts of these 3 collections of A. myriophylla was 

performed herein by High Performance Liquid Chromatography. The result showed that each of the 

samples tested had the difference of lupinifolin content. The ethanolic wood extracts from 3 

collections of A. myriophylla including JB01, JB02, and JB03 have 93.85, 57.81, and 0.04 mg/g of 

lupinifolin, respectively. The minimum inhibitory concentrations (MICs) of JB01 JB02 and JB03 

against S. mutans were 3.9, 31.25, and 500 µg/ml, respectively. JB01 containing the maximum 

quantity of lupinifolin showed the best activity while JB03 containing the minimum quantity of 

lupinifolin exhibited the lowest activity. Lupinifolin may be used as a marker compound of A. 

myriophylla for quality control of its raw materials as well as its herbal medicinal products in the 

future. 
 

คําสําคัญ: ชะเอมไทย  ลูปนิโฟลิน  ฟนผุ  เช้ือแบคทีเรีย Streptococcus mutans 
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บทนํา 

พืชสกุล Albizia (Leguminosae) มีทั้งส้ิน

ประมาณ 150 ชนิด กระจายอยูทั่วทั้งเอเชีย แอฟริกา 

อเมริกากลางและอเมริกาใต (Miyase et al., 2010) จาก

ขอมูลรายงานวิจัยที่ผานมาพบวาพืชสกุล Albizia เปน

แหลงของสารสําคัญหลายชนิดที่ เปนประโยชนทาง

การแพทย  ได แก  สารกลุ ม ไตร เทอรปนซาโป นิน 

(triterpene saponins) สเปอร มีนอัลคาลอยด 

(spermine alkaloids) และฟลาโวนอยด (flavonoids) 

(นันทิยาและสุรศักดิ์, 2556) Albizia myriophylla Benth. 

(Leguminosae-Mimosoideae) มีช่ือทองถิ่นวา ชะเอม-

ไทย พืชน้ีเปนตัวยาสมุนไพรที่ปรากฏอยูในคัมภีรแพทย

แผนไทย และในตํารายาหมอพื้นบานภาคใตของไทย โดย

มีการนํามาใชทั้งรูปแบบของยาเดี่ยวและยาตํารับ เน้ือไม

มีรสหวาน สรรพคุณ แกโรคในลําคอ แกลม แกเลือดออก

ตามไรฟน บํารุงธาตุและบํารุงกําลัง บํารุงกลามเน้ือให

เจริญ แกไอ ขับเสมหะ แกนํ้าลายเหนียว (เสง่ียม, 2508) 

หมอพื้นบาน 3 จังหวัดภาคใต  ใชสวนรากของพืช

สมุนไพรชนิดน้ีในการรักษาอาการอักเสบภายในชองปาก

ที่มีสาเหตุจากบาดแผล หรือการเนาเปอยของแผลในชอง
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ปาก (Neamsuvan et al., 2012) คํา “ชะเอม” มาจาก

คํา “เฌอเอม” ในภาษาเขมร ซ่ึงแปลวา ตนไมที่มีรส

หวาน ชะเอมที่ใชในยาไทยมี 3 ชนิด คือ ชะเอมไทย 

ชะเอมจีน และชะเอมเทศ (ชยันตและวิเชียร, 2556) โดย

พบวาชะเอมไทยที่หาซ้ือไดตามรานขายเครื่องยาทั่วไปมัก

มีการนําสวนเถาของชะเอมเหนือ (Derris reticulata 

Craib.) ซ่ึงมีรสที่คลายคลึงกันมาใชทดแทนอยูบอยครั้ง 

(ธนภัทร, 2537) โดยชะเอมเหนือ เปนพืชในวงศ 

Leguminosae-Papilionoideae ลักษณะเปนไมเล้ือย

หรือไมเถาเน้ือแข็งขนาดกลาง เถาเปนปุมปม ใบเปนใบ

ประกอบแบบขนนกปลายใบคี่ แผนใบรูปหอก ใบยอยมี

ประมาณ 5 ใบ ชอดอกเปนแบบชอแยกแขนง กลีบดอก

รูปดอกถั่ว สีขาวถึงขาวแกมมวงออน ผลเปนฝกแหงแตก 

(เต็ม, 2523) และมีสรรพคุณพื้นบานในการแกไอ และขับ

เสมหะคลายคลึงกับชะเอมไทย (สมิตาและคณะ, 2548) 

จากรายงานวิจัยที่ผานมาพบวาชะเอมเหนือมีสารสําคัญ

หลายชนิดในกลุม prenylated flavanones และมีฤทธ์ิ

ทางเภสัชวิทยา เชน ฤทธ์ิเปนพิษกับเซลลมะเร็ง และฤทธ์ิ

ตานเช้ือเริม (Mahidol et al., 1997; นพมาศและคณะ, 

2551) จากผลการวิจัยที่ผานมาเก่ียวกับการตรวจ

เอกลักษณโดยการเปรียบเทียบลักษณะทางโครมาโทก

ราฟฉาบบาง (TLC) พบวาเครื่องยาที่มีช่ือวาชะเอมไทย

จากแหลงตาง ๆ ที่มีขายตามรานขายยาแผนโบราณเปน

ตนชะเอมเหนือ (ธนภัทร, 2537) ทั้งน้ีชะเอมไทยชนิดที่มี

ช่ือพฤกษศาสตรวา A. myriophylla มีการกระจายพันธุ

อยูทั่วทุกภาคในประเทศไทย โดยเจริญเติบโตไดดีใน

บริเวณปาลุมต่ํา หรือบริเวณปาโปรง และยังพบไดตามปา

ธรรมชาติทั่วไป เชน ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเบญจ-

พรรณหรือปาที่ดั ดแปลงโดยมนุษยและธรรมชาติ 

(Smitinand and Larsen, 1985) จากรายงานการศึกษา

องคประกอบทางเคมีพบสารกลุม tannins, flavonoids, 

alkaloids, saponins, sterols, lignans และ 

triterpenoids (สุรางค, 2528; Asano et al., 2005; 

Joycharat et al., 2013; Rasila et al., 2013) และพบ

ขอมูลงานวิจัยฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาที่นาสนใจ เชน ฤทธ์ิ

ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ฤทธ์ิตานยีสต 

(anticandidal activity) และฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย 

(antibacterial activity) (Amornchat et al., 2006; 

Rukayadi et al., 2008; Steinrut et al., 2011; 

Joycharat et al., 2012; 2013) เปนตน นอกจากน้ี

ในทางการแพทยพื้นบานในภาคใตของไทย มีการใช

ชะเอมเปนสมุนไพรองคประกอบในตํารับยารักษาโรค

หลายตํารับ โดยเฉพาะอยางยิ่งตํารับยารักษาอาการปวด

ฟนซ่ึงมีสาเหตุจากฟนผุ (ประกอบ, 2547) จากรายงาน

วิจัยเชิงวิทยาศาสตรที่ผานมาของคณะผูวิจัย สนับสนุน

การใชตํารับยาที่มีชะเอมเปนสมุนไพรองคประกอบในการ

ต า น เ ช้ื อ ส า เ ห ตุ สํ า คั ญ ใ น ก า ร ก อ โ ร ค ฟ น ผุ 

(Streptococcus mutans) โดยพบวาตํารับยาดังกลาวมี

ฤทธ์ิตานเช้ือ S. mutans ดีที่สุดโดยมีคาความเขมขน

ต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ (minimum 

inhibitory concentration; MIC) 250 g/ml 

(Joycharat et al., 2012) ตอมาคณะผูวิจัยไดรายงาน

ฤทธ์ิในการตานเช้ือ S. mutans ของสารสําคัญหลาย

กลุมที่พบใน A. myriophylla โดยเฉพาะอยางยิ่งสาร

กลุมฟลาโวนอยด  ที่ ช่ือวาสารลูป นิโฟลิน ซ่ึงมี สูตร

โครงสรางทางเคมีดังรูปที่ 1 สารน้ีมีฤทธ์ิตานเช้ือชนิดน้ีได

ดีโดยมีคา MIC และ MBC เทากับ 1 และ 2 g/ml 

ตามลําดับ (Joycharat et al., 2013) 

ฟนผุเปนโรคในชองปากที่สําคัญชนิดหน่ึง โดย

ในประเทศไทยพบอุบัติการณการการเกิดโรคในประชากร

ทุกกลุมอายุมากกวารอยละ 57 ในป พ.ศ. 2540 พบวา

เด็กอายุ 3 ป ในจังหวัดอุบลราชธานี เปนโรคฟนผุถึง 

88.7% ปญหาโรคฟนผุในเด็กกอนวัยเรียนในประเทศไทย

ยังคงรุนแรงและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ถือเปนปญหา

รุนแรงเม่ือเทียบกับเปาหมายขององคการอนามัยโลกที่

กําหนดวา เด็กอายุ 5-6 ป อยางนอย 50% ควร
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ปราศจากฟนผุ ซ่ึงโรคฟนผุในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป จะ

สงผลกระทบตอการผุของฟนนํ้านมซ่ีอ่ืนในปากและการผุ

ของฟนแทเม่ือเด็กอายุมากขึ้น (สุปรีดา, 2554) ฟนผุอาจ

เ กิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุรวมกัน (multifactorial 

disease) ปจจัยสําคัญ 3 ประการที่ทําใหเกิดฟนผุ ไดแก

ปจเจกบุกคล (host factors) เชน พื้นผิวของตัวฟน และ

ปริมาณนํ้าลาย อาหารที่รับประทาน (diet) โดยเฉพาะ

นํ้าตาลและอาหารที่คอนขางเหนียว จะเปนปจจัยเส่ียงที่

ทําใหเกิดฟนผุไดมาก และคราบจุลินทรีย  (plaque 

microorganisms) โรคฟนผุที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากเช้ือ

แบคทีเรียที่อาศัยอยูในคราบจุลินทรียโดยเช้ือที่จะทําให

เกิดฟนผุไดมากคือ S. mutans ซ่ึงเปนเช้ือแบคทีเรียแก

รมบวก จัดเปน normal flora ที่พบในชองปากของ 

มนุษย ไมตองการกาซออกซิเจนในการเจริญเติบโต มี

รูปรางเปนแทง โดยมีกลไกการกอโรค 3 ประการ คือ 1) 

ความสามารถในการยึดเกาะ (adhesion) โดยเช้ือ  

S. mutans สามารถสรางเอนไซม glucosyltransferase 

ออกฤทธ์ิสลายนํ้าตาลซูโครสในอาหารจนเกิดเปนสาร

เมือกเหนียวไมละลายบนเคลือบผิวฟนทําใหเช้ือเจริญเปน

คราบแผนฟลมของเช้ือแบคทีเรีย ที่เรียกวา plaque 2) 

ความสามารถในการสรางกรด (acidogenicity) โดยเช้ือ 

S. mutans สามารถสรางกรดทําใหชองปากมีความเปน

กรดมากขึ้น เปนผลใหเกิดการสลายของแรธาตุของ

เคลือบฟน และ 3) ความสามารถในการทนกรด (acid-

tolerance) โดยเช้ือ S. mutans สามารถเจริญเติบโตได

แมสภาวะความเปนกรดต่ําถึง 4.0 (Xiao et al., 2007) 

การพัฒนายาแผนโบราณและยาพื้นบานซ่ึงมีตัว

ยาเปนสมุนไพร มักพบปญหาในเรื่องการแสดงหลักฐาน

คุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงเกณฑหน่ึงที่สําคัญซ่ึงใช

ประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสมุนไพรคือ 

ขอมูลทางเคมี โดยจะตองมีการศึกษาวิจัยสารสําคัญ 

(active compound) โดยเฉพาะสารสําคัญหลักใน

สมุนไพรซ่ึงอาจบงบอกถึงศักยภาพดานฤทธ์ิทางชีวภาพ 

หรือความเปนพิษของสมุนไพร สารสําคัญที่แสดง

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาสนับสนุนประสิทธิภาพของ

สมุนไพร เม่ือนํามาใชในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรจะ

เรียกสารดังกลาววา specific marker compound (นพ

มาศและคณะ, 2551; วีณา, 2554) ผลิตภัณฑสมุนไพรที่

มีคุณภาพดี ใช ไดผลตองมีสารออกฤทธ์ิในปริมาณที่

เพียงพอซ่ึงจะตองเริ่มจากวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพดี

เทาน้ัน ดังน้ันการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรจึงสําคัญ

ตอการออกฤทธ์ิและความสมํ่าเสมอของคุณภาพของ

สมุนไพร การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรสามารถ

ดําเนินการตามขอกําหนดมาตรฐานของสมุนไพรหาก

สมุนไพรชนิดใดมีขอกําหนด (specification) ในเภสัช-

ตํารับของประเทศตาง ๆ หรือในตํารามาตรฐานยาของ

สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) แตหาก

สมุนไพรชนิดใดยังไมมีการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานไว

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําขอกําหนด

คุณภาพ (quality specification) ของสมุนไพรชนิดน้ัน 

ๆ ไวเพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพของ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร (อรสา, 2551) 

สมุนไพรชนิดเดียวกันจะมีปริมาณสารสําคัญ

มากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน พันธุกรรม

พืช สวนตาง ๆ ของพืช การเก็บเก่ียว ตลอดจนส่ิงแวดลอม

ตาง ๆ ของพืชซ่ึงหมายรวมถึงแหลงปลูก ซ่ึงจะสัมพันธกับ

สภาพดิน ปริมาณนํ้าและสารอาหารในดิน (รัตนา, 2547; 

วีณา, 2554) ทั้งน้ีความไมสมํ่าเสมอของปริมาณสารสําคัญ

จะสงผลตอความแปรปรวนของคุณภาพของวัตถุดิบพืช

สมุนไพรและในที่สุดจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของ

ผลิตภัณฑสมุนไพร โดยผลการวิจัยเบื้องตนของคณะผูวิจัย

พบวาฤทธ์ิตานเช้ือ S. mutans ของสารสกัดหยาบเอทา

นอลของชะเอมไทยจากรานขายยาและจากแหลง

ธรรมชาติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ีจาก

รายงานวิจัยที่ผ านมาพบสารลูป นิโฟลินที่แยกจาก  

A. myriophylla แสดงฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียกอโรคฟน
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ผุ S. mutans ไดในระดับดีมาก (Joycharat et al., 

2013) ดังน้ันจึงอาจเปนไปไดวาสารลูปนิโฟลินจะสามารถ

นํามาใชเปน specific marker compound ของชะเอม

ไทยหรือพืชอ่ืน ๆ ในกลุมชะเอมที่เคยมีรายงานพบสาร

ชนิดน้ีได งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธ์ิตาน

เช้ือ S. mutans  ของสารลูปนิโฟลินในสารสกัดหยาบ 

เอทานอลของชะเอมที่เพาะปลูกในประเทศไทย จาก

สถานที่แตกตางกัน 3 แหง ไดแก รานขายยาแผนโบราณ 

จ.สงขลา (JB01), อ.หาดใหญ จ.สงขลา (JB02) และ  

อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว (JB03) รวมถึงศึกษาปริมาณ

สารลูปนิโฟลินในสารสกัดหยาบเอทานอลของตัวอยาง

ชะเอมที่ไดจากแหลงตาง ๆ ดังกลาว องคความรูที่ไดจาก

การวิจัยสามารถนํามาประยุกตใชในการควบคุมคุณภาพ

ของสารสกัดชะเอมไทย ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการพัฒนา

ตํารับยาแผนไทยในภาคใตที่ มีชะเอมเปนสมุนไพร

องคประกอบ เพื่อใชในเชิงพาณิชย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เปนผลิตภัณฑสําหรับตานเช้ือกอโรคในชองปากตอไปใน

อนาคต 
 

O

OH

OOH

O

 
รูปท่ี 1 โครงสรางทางเคมีของสารลูปนิโฟลิน 

 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

1. ตัวอยางพืชสมุนไพร 

ตัวอยางเน้ือไมจากสวนลําตนของชะเอมไดมา

จากสถานที่ตางกัน  3 แหง ดังน้ี 1) จากรานขายยาแผน

โบราณ จ.สงขลา (JB01) 2) จากแหลงธรรมชาติ  

อ.หาดใหญ จ.สงขลา (JB02) และ 3) จากแหลงธรรมชาติ 

อ.วังนํ้าเย็น จ.สระแกว (JB03) ในชวงเดือนสิงหาคม-

ตุลาคม 2556 ตรวจสอบเอกลักษณของตัวอยาง JB02 

และ  JB03 โดย ผูช วยศาสตราจารย  ดร .อรทั ย  

เนียมสุวรรณ อาจารยผูเช่ียวชาญทางดานอนุกรมวิธาน

พืช สาขาเภสัชกรรมไทย คณะการแพทยแผนไทย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พรอมทั้งจัดทําพรรณพืช

แหง (herbarium specimens) ของตัวอยางทั้งสอง 

(JB02 และ JB03) และเก็บรักษาไวที่คณะการแพทยแผน

ไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สําหรับการตรวจ

เอกลักษณตัวอยาง JB01 ทําโดยการศึกษาลักษณะทาง

เภสัชเวท ไดแก ลักษณะทางจุลทรรศน (microscopical 

characters) แ ล ะ ม ห ท ร ร ศ น  ( macroscopical 

characters) เปรียบเทียบกับขอมูลงานวิจัยที่ผานมาของ

ชะเอมไทย (นฤมลและภัสสรา, 2529) 

2. อุปกรณและสารเคมี 

เค รื่ อ ง  high performance liquid 

chromatography (HPLC) (Agilent 1100, Germany) 

เครื่อง variable wavelengh detector (Agilent 

Technologies, Germany) เครื่องกล่ันระเหยสารแบบ

หมุน (rotary evaporator) (Buchi, Switzerland) ตูบม

เ ช้ือ ( incubator)  หมอ น่ึ งความดันไอ (autoclave) 

เครื่องเขยา (shaker) เครื่องช่ัง 2 ตําแหนง และ 4 

ตําแหนง ไมโครไทเทอรเพลท (microtiter plate)  

ไมโครปเปตต (micropipette) ขวดวัดปริมาตร 

(volumetric flask) กระบอกตวง (measuring 

cylinder) จานเพาะเช้ือ (petri dish) หลอดทดลอง 

(test tube) methanol HPLC grade (Merck, 

Germany) glacial acetic acid HPLC grade (Merck, 
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Germany) dimethyl sulfoxide (Merck, Germany) 

อาหารเล้ียงเช้ือ brain heart infusion (BHI) (Difco, 

USA) สารมาตรฐานลูปนิโฟลิน เครื่องเตรียมนํ้าปราศจาก

ไอออน (deionized water; DI) ultra pure water 

type I (ELGA, UK) 

3. การเตรียมสารสกัดหยาบเอทานอลจากเน้ือไมสวน

ลําตนของชะเอม 

ตัวอยางเน้ือไมสวนลําตนของชะเอมลางให

สะอาด อบแหงที่อุณหภูมิ 60 ๐C บดละเอียด ช่ังผง

ตัวอยางแหงมา 200 กรัม สกัดดวยเอทานอล 800 

มิลลิลิตร ดวยวิธีแชหมัก (maceration) ที่อุณหภูมิหอง 

เปนเวลา 7 วัน เขยาเปนระยะ ๆ กรองแยกกากและสาร

สกัดดวยกระดาษกรอง นําสารสกัดมาทําใหเขมขนโดยใช

เครื่องกล่ันระเหยสารแบบหมุน ระเหยแหงตอดวยอางนํ้า

ควบคุมอุณหภูมิ (water bath) ไดสารสกัดหยาบ 

เอทานอล ช่ังนํ้าหนัก คํานวณ % yield ของสารสกัด 

และเก็บที่อุณหภูมิ 4๐C 

% yield = 
น้ําหนักของสารสกัดพืชสมุนไพร

น้ําหนักของสมนุไรแหงท่ีใชในการสกัด
 ×100 

4. การวิเคราะหปริมาณสารลูปนิโฟลินดวยเทคนิค 

high performance liquid chromatography 

(HPLC) 

วิเคราะหปริมาณสารลูปนิโฟลินในสารสกัด

หยาบเอทานอลจากตัวอยางชะเอมดวยเครื่อง HPLC ซ่ึง

ใชตัวตรวจวัดเปน UV–detector และใชสภาวะในการ

วิเคราะห ดังน้ี คอลัมน: Zorbax Eclipse XDB-C8 

(4.6×150 mm, 5µm) เฟสเคล่ือนที่ methanol: 15% 

glacial acetic acid (90:10 %v/v) อัตราการไหล: 1.2 

ml/min ปริมาตรในการฉีด: 5 µl อุณหภูมิของคอลัมน: 

25๐C ความยาวคล่ืนของการตรวจวัด: 254 nm สาร

มาตรฐานลูปนิโฟลินที่ใชในการทดลองน้ีไดรับมาจาก

งานวิจัยที่ผานมาของคณะผูวิจัย (Joycharat et al., 

2013) การระบุสารลูปนิโฟลินในสารสกัด จะพิจารณา

จากการเปรียบเทียบคาเวลาการคงอยู (retention time) 

ของพีคในโครมาโทแกรมของสารสกัด และสารมาตรฐาน

ลูปนิโฟลิน การวิเคราะหหาปริมาณสารลูปนิโฟลิน จะใช

พื้นที่ใตพีค (peak area) และเปรียบเทียบกับกราฟ

มาตรฐานของสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน ทําการวิเคราะห

สารสกัดละ 3 ซํ้า แลวนํามาคํานวณคาที่ไดเปนมิลลิกรัม

ของสารลูปนิโฟลินตอ 1 กรัมนํ้าหนักสารสกัด 

สรางกราฟมาตรฐานสารลูปนิโฟลิน โดยการ

เตรียมสารละลายมาตรฐานลูปนิโฟลิน 6 คาความเขมขน 

ดังน้ี 1.0 2.5 5.0 10.0 25.0 และ 50.0 mg/L โดยการ

เจือจาง stock solution ของสารมาตรฐานดวยตัวทํา

ละลาย methanol จากน้ันนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง 

HPLC นําคาพื้นที่ใตพีคที่ไดมาพล็อตกราฟเสนตรงกับ

ความเขมขนของสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน วิเคราะห

ความสัมพันธเชิงเสน (linearity) จากคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (correlation coefficient, r) หรือกําลังสอง

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) ของกราฟมาตราฐานที่สราง

ขึ้น 

5. การทดสอบฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรีย Streptococcus 

mutans 

เช้ือ Streptococcus mutans ATCC25175 

ที่ใชในงานวิจัยน้ีไดรับความอนุเคราะหจากสถานวิจัย

ความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทดสอบฤทธ์ิในการตานเช้ือ 

S. mutans ATCC25175 ของสารสกัดหยาบเอทานอล

ของชะเอมจํานวน 3 ตัวอยาง โดยการหาคา MIC ดวยวิธี 

broth microdilution (CLSI, 2009) โดยมีวิธีการวิจัย

ดังน้ี 

การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลวและชนิด

แข็ง 

เตรียมอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลวในอัตราสวน 

BHI:DW (นํ้ากล่ัน) = 3.7:100 ผสมอาหารและนํ้ากล่ัน

เขาดวยกันนําไปตมเปนเวลา 5–10 นาที ใหละลายเขา
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กัน นําอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเหลวที่ผสมเขากันดีแลวแบง

บรรจุใสหลอดทดลอง หลอดละ 3 ml นําไปทําให

ปราศจากเช้ือดวยหมอน่ึงความดันไอที่อุณหภูมิ 121C 

เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที สําหรับอาหารเล้ียงเช้ือชนิด

แข็งเตรียม ในอัตราสวน BHI:Agar:DW = 3.7:1.5:100 

นําไปตมพรอมกับคนดวยแทงแกวจนวุนละลายหมด 

บรรจุใสขวดและนําไปกําจัดเช้ือดวยหมอน่ึงความดันไอ 

จากน้ันบรรจุอาหารที่เตรียมเสร็จในขณะที่ยังรอนลงใน

จานเพาะเช้ือ 

ภายหลังจากเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือเสร็จแลว 

ทดสอบการปราศจากเช้ือโดยนําไปอบในตูบมเ ช้ือที่

อุณหภูมิ 37C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จัดเก็บอาหารเล้ียง

เช้ือที่เตรียมเสร็จเรียบรอยและพรอมใชที่อุณหภูมิ 4C 

ระบุวันที่เตรียมและวันหมดอายุ 

การเตรียมเช้ือแบคทีเรีย S. mutans 

นําเช้ือ S. mutans ATCC 25175 จาก stock 

นํามา streak ลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ นํา BHI agar ไปบม

ที่อุณหภูมิ 37oC ในสภาวะที่มี 5-10% CO2 เปนเวลา 

24-48 ช่ัวโมง นําเช้ือ S. mutans จํานวน 3-5 โคโลนี 

จาก BHI agar มาเพาะใน BHI broth จํานวน 1 หลอด 

นําไปบมภายใตสภาวะเดียวกัน จากน้ันนําเ ช้ือ S. 

mutans ใน BHI broth มาปรับความขุนใหไดเทากับ

สารละลายแบเรียมซัลเฟต (McFarland no. 0.5) ซ่ึงมี

เช้ือประมาณ 1.5×108 CFU/ml เจือจางตอดวยอาหาร

เล้ียงเช้ือ BHI broth ใหมีเช้ือประมาณ 1.0×106 

CFU/ml 

การทดสอบหาคา MIC 

เตรียมสารสกัดชะเอมใหมีความเขมขนเปน 10 

เทาของความเขมขนสุดทายที่ตองการ (1000 µg/ml) 

เจือจางสารสกัดแบบลําดับสองใหมีความเขมขน 1000–

0.46 µg/ml ใน microtiter plate แบบ 96 หลุม ใหมี

ปริมาตรหลุมละ 20 µl ดูด BHI broth ใสลงใน 

microtiter plate หลุมละ 160 µl ดูดเช้ือที่เตรียมไวใส

ลงในแตละหลุม หลุมละ 20 µl จะไดคาความเขมขน

สุดทายของแบคทีเรียประมาณ 5x105 CFU/ml เขยาเบา 

ๆ จากน้ันนําไปบมที่อุณหภูมิ 37๐C ในสภาวะที่มี 5-10% 

CO2 นาน 24 ช่ัวโมง การอานผลโดยอานผลความเขมขน

ต่ําสุดของสารสกัดที่เช้ือแบคทีเรียไมสามารถเจริญไดเปน

คา MIC ทําการทดลองซํ้า 3 ครั้ง เปรียบเทียบกับชุด

ควบคุมซ่ึงมี 1% DMSO แทนสารสกัด 

 

ผลการวิจัย 

1. ปริมาณสารลูปนิโฟลินในสารสกัดหยาบเอทานอล

ของเน้ือไมชะเอม 

 จากกราฟมาตรฐานของสารลูปนิโฟลิน (รูปที่ 

2) ที่ไดแสดงโดยสมการเสนตรง y = 13.903x+14.058 

เม่ือคา x คือ ความเขมขนของสารลูปนิโฟลินมีหนวยเปน 

mg/L และ y คือ พื้นที่ใตพีค และมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ เ ชิง เสน เทากับ 0.999 ลักษณะ HPLC 

chromatogram ของสารสกัด JB01 เม่ือเจือจาง 10 เทา

ของความเขมขนเริ่มตน (รูปที่ 3ก) จะเห็นพีคขนาดใหญ

ที่เวลาการคงอยู 2.260 นาที ซ่ึงตรงกับพีคของสาร

มาตรฐานลูปนิโฟลิน (รูปที่ 3ข) และสามารถหาปริมาณ

สารลูปนิโฟลินในสารสกัดหยาบเอทานอลของตัวอยาง

ชะเอมที่ศึกษาโดยนําพื้นที่ใตพีคที่ไดไปคํานวนคาความ

เขมขนโดยใชกราฟมาตรฐาน พบวาปริมาณสารลูปนิ- 

โฟลินตอนํ้าหนัก 1 กรัมของสารสกัด JB01 สารสกัด 

JB02 และสารสกัด JB03 เทากับ 93.85 57.81 และ 

0.04 mg ตามลําดับ (ตารางที่ 1) โดย %yield ของสาร

สกัดหยาบเอทานอลของตัวอยาง JB01 JB02 และ JB03 

มีคาเทากับ 2.45 1.61 และ 0.99 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 คา %yield ปริมาณสารลูปนิโฟลิน และฤทธ์ิตานเช้ือ S. mutans ของชะเอมไทย 

สารสกดัชะเอมไทย yield (%) lupinifolin (mg/g) MIC (µg/ml) 

JB01 2.42 93.85 3.9 

JB02 1.61 57.81 31.25 

JB02 0.99 0.04 500 
 

 
รูปท่ี 2 กราฟมาตรฐานของสารลูปนิโฟลินในชวงความเขมขน 1.0 ถึง 50 mg/L 

 

2. ฤทธิ์การยับย้ังเช้ือ Streptococcus mutans 

จากการทดสอบหาคา MIC ตอเช้ือ S. mutans 

ATCC 25175 โดยวิธี broth microdilution แสดงให

เห็นวาสารสกัดชะเอมจาก 3 แหล งที่ศึ กษา มี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ S. mutans ที่ตางกัน 

โดยสารสกัด JB01 สารสกัด JB02 และสารสกัด JB03 มี

คา MIC เทากับ 3.9 31.25 และ 500 µg/ml (ตารางที่ 

1) ตามลําดับ ดังน้ันสารสกัด JB01 ซ่ึงมีปริมาณสาร ลูป

นิโฟลินสูงที่สุด มีฤทธ์ิดีที่สุด และจากการเปรียบเทียบ

ความสัมพันธระหวางปริมาณสารลูปนิโฟลินและฤทธ์ิตาน

เช้ือ S. mutans ของสารสกัดหยาบเอทานอลของชะเอม

ทั้ง 3 ตัวอยางในงานวิจัยน้ี แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ในเชิงบวกระหวางปริมาณสารลูปนิโฟลินและฤทธ์ิตาน

เช้ือ S. mutans ของตัวอยางชะเอมที่ทดสอบ 

 

 

วิจารณผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 

ชะเอมไทย (A. myriophylla) เปนพืชสมุนไพร

องคประกอบในตํารับยาสมุนไพรไทย ที่ใชรักษาโรคฟนผุ

ในการแพทยพื้นบานภาคใตของประเทศไทย (ประกอบ, 

2547) และมีรายงานวิจัยพบวาพืชสมุนไพรน้ีมีสาร

องคประกอบต างๆที่ มีฤทธ์ิต านเ ช้ือ S. mutans 

ประกอบดวย สารกลุมฟลาโวนอยด 3 ชนิด (lupinifolin, 

8-methoxy-7,3 ',4'-trihydroxyflovone, 7,8,3 ',4 '- 

tetrahydroxyflavone)  สารกลุมไตรเทอรปนอยด 

( lupeol) และสารกลุ มส เตอรอยด  4 ชนิด (β-

sitosterone, stigmasta-5,22-dien-3-one, β-

sitosterol, stigmasterol) โดยพบวาสารกลุมฟลาโว

นอยด คือ สารลูปนิโฟลินเปนสารที่ออกฤทธ์ิตานเช้ือ  

S. mutans ซ่ึงมีศักยภาพมากที่สุดของพืชสมุนไพรน้ี 

(Joycharat et al., 2013) 

 

y = 13.90x + 14.05

R² = 0.998
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รูปท่ี 3 โครมาโทแกรมของสารสกัด JB01 (3ก) และสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน (3ข) 

 

การที่จะสรางความเช่ือม่ันให กับผูบริโภควา

สมุนไพรที่ใชน้ันมีทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย ส่ิง

สาคัญที่ตองดูแลอยางตอเน่ืองก็คือคุณภาพของวัตถุดิบ

สมุนไพรที่ถูกนํามาผลิตในแตละครั้ง เน่ืองจากความ

แตกตางของชนิดและปริมาณสารสาคัญในพืชเปนปจจัย

หน่ึงที่สําคัญซ่ึงสงผลใหสมุนไพรมีคุณภาพแตกตางกัน 

ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมหลายประการที่มีอิทธิพล

ตอชนิดและปริมาณของสารสําคัญในพืชสมุนไพร ไดแก 

แสง อุณหภูมิ อากาศ นํ้า ธาตุอาหารและดิน (ทศพร, 

2555) ตัวอยางงานวิจัยที่ผานมาพบวาปริมาณสารสําคัญ

ในตนชา Camellia sinensis จากถิ่นกําเนิดในภูมิภาคที่

แตกตางกัน จะมีปริมาณสารสําคัญแตกตางกัน โดย

ประเ มินผลจากชา 13 ตัวอยางที่ป ลูกในภูมิภาคที่

แตกตางกัน แสดงใหเห็นวาปริมาณสาร chakasaponins 

I-III จะมีปริมาณสูงในตัวอยางของชาจากทางตะวันตก

ของประเทศจีน เชน มณฑลฝูเจ้ียน และมณฑลเสฉวน 

และปริมาณสาร floratheasaponins-F จะมีปริมาณสูง

ในตัวอยางของชาจากภาคตะวันออกของจีน เชน มณฑล

อานฮุย และประเทศญ่ีปุน (Morikawa et al., 2011) 

แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมของแหลงปลูกที่ตางกันจะ

มีผลกระทบตอองคประกอบทางเคมีและปริมาณสาร

สาคัญในสมุนไพรน้ัน ๆ และสารสําคัญที่ออกฤทธ์ิใน

สมุนไพรแตละชนิดจะมีปริมาณแตกตางกันไดแมเปนพืช

ชนิดเดียวกัน ดังน้ันการจัดทําขอกําหนดมาตรฐาน จึง

เปนหัวใจสําคัญในการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑสมุนไพร ซ่ึงจะทําใหผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่

3ก 

3ข 
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ผลิตในแตละครั้งมีคุณภาพสมํ่าเสมอในทุกครั้งที่บริโภค 

ทั้งน้ีการควบคุมปริมาณสารสาคัญหรือสารออกฤทธ์ิใหมี

ปริมาณไมต่ํากวาที่กาหนด จัดเปนขอกําหนดมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรที่ สําคัญประการหน่ึง 

(WHO, 2000; สมภพและพรอมจิต, 2547) ในการ

ควบคุมคุณภาพของยาจากสมุนไพรน้ันกระทําไดยากกวา

ยาแผนปจจุบันมาก เน่ืองจากสมุนไพรแตละตัวจะมี

องคประกอบเปนสารประกอบทางพฤกษเคมีที่ซับซอน 

ดังน้ันการเลือกสารเทียบ (marker compounds) จึง

เปนส่ิงจําเปนสําหรับการควบคุมคุณภาพสมุนไพรโดยใช

เทคนิคทางโครมาโทกราฟ ในการวิเคราะหเชิงปริมาณจะ

ใชสารเทียบที่เลือกจากสารเคมีที่เปนสวนประกอบของ

สมุนไพรมาเปนตัวบงช้ีคุณภาพของสมุนไพรน้ัน สําหรับ

การควบคุมคุณภาพประกอบดวยการวิเคราะหหาปริมาณ

ของสารเทียบและใชสารน้ีเปนตัวเปรียบเทียบหลักกับ

สวนประกอบอ่ืน ๆ ในสมุนไพร สําหรับคุณสมบัติที่ดีของ

สารเทียบ คือเปนสารที่ทราบสูตรโครงสรางทางเคมีที่

แนนอน และสารน้ันควรมีความสัมพันธกับสรรพคุณของ

สมุนไพรน้ัน ๆ ดวย (นพมาศและนงลักษณ, 2551) 

ปจจุบันมีรายงานการวิจัยมากมายที่เก่ียวของ

กับการพัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณ และคัดเลือกสารเทียบ

ในสมุนไพรหรือตํารับยาสมุนไพรโดยใช เทคนิคทาง 

โครมาโทกราฟ โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคนิคโครมาโทกราฟ

ของเหลวแบบสมรรถนะสูง (Li et al., 2008) โดยดีเทก-

เตอรประเภท ultraviolet-visible เชน variable-

wavelength detectors และ diode array detectors 

จัดเปนดีเทกเตอรสําหรับ HPLC ที่นิยมใชในการวิเคราะห 

ตัวอยางงานวิจัยดังกลาว ไดแก การวิเคราะหเชิงปริมาณ

ของ Lepidium meyenii ซ่ึงเปนพืชสมุนไพรของเปรูโดย

ใชสารเทียบในกลุมกรดไขมันไมอ่ิมตัวบางชนิด (Ganzera 

et al., 2002) การวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ของสารเทียบในตํารับยา Soshiho-tang ซ่ึงใชโดยแพทย

พื้นบานของประเทศเกาหลี (Yang et al., 2012) การ

ตรวจหาและคัดเลือกสารเทียบจากสารสกัดกะทกรก 

(ดวงกมล, 2551) การวิเคราะหสารเทียบใน Ostericum 

koreanum ซ่ึงเปนพืชสมุนไพรสําหรับรักษาอาการขอ

อักเสบ (arthritis) ของเกาหลีใต (Lee et al., 2008) 

การใชโครมาโทแกรมของฟลาโวนอยดเปนสารเทียบ

สําหรับระบุชนิดพืชตนกําเ นิดของนํ้าผ้ึง European 

unifloral (Tomas-Barberan et al., 2001) การพัฒนา

วิธีวิเคราะหตํารับยาเบาหวานโดยใชสาร curcumin เปน

สารเทียบ (ยุพาภรณและคณะ, 2554) การพัฒนาวิธี

วิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชสารเทียบบางชนิดในกลุม 

แลคโตนสําหรับใชการควบคุมคุณภาพฟาทะลายโจร 

(Pholpana et al., 2004) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ

ของสารสําคัญบางชนิดในสารสกัดเอทานอลของตํารับยา

เบญจกุล (Itharat and Sakpakdeejaroen, 2010) จาก

งานวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวาเทคนิค HPLC-UV เปน

เทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะหทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณของสารสําคัญในพืชสมุนไพร ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยน้ีทีเ่ลือกใชเทคนิค HPLC มาวิเคราะหหาปริมาณ

สารและคัดเลือกสารเทียบในสารสกัดเอทานอลของ

ชะเอมไทย 

การศึกษาครั้งน้ีไดทําคัดกรองสารองคประกอบ

ที่มีฤทธ์ิตานเช้ือ S. mutans ดีที่สุด จากสารสกัดหยาบ

เอทานอลของชะเอมจํานวน 3 ตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย

ตัวอยางที่ ไดจากรานขายยาแผนโบราณจํานวน 1 

ตัวอยาง และตัวอยางที่ไดจากแหลงธรรมชาติจํานวน 2 

ตัวอยาง เพื่อใชเปนสารเทียบของสารสกัดชะเอมไทย 

โดยใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง จาก

ผลการวิจัยพบวาปริมาณสารลูปนิโฟลินและฤทธ์ิตานเช้ือ 

S. mutans ของสารสกัดหยาบเอทานอลของชะเอม 3 

ตัวอยางที่ศึกษา มีความสัมพันธในเชิงบวก โดยปริมาณ

สารลูปนิโฟลินตอนํ้าหนัก 1 กรัมของสารสกัด JB01 

JB02 และ JB03 เทากับ 93.85 57.81 และ 0.04 mg 

ตามลําดับ และมีคา MIC ตอเช้ือ S. mutans เทากับ 3.9 
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31.25 และ 500 µg/ml ตามลําดับ นอกจากน้ีจาก

รายงานวิจัยที่ผานมาพบวาสารลูปนิโฟลินมีประสิทธิภาพ

ในการตานเช้ือ S. mutans ATCC 25175 และเช้ือ  

S. mutans สายพันธุอ่ืนที่แยกไดจากรอยโรคฟนผุอีก 10 

ชนิด ไดดี เม่ือเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคลอเฮกซิดีน 

(chlorhexidine) ที่ใชควบคุมคราบจุลินทรีย (Joycharat 

et al., 2013) ดังน้ันสารลูปนิโฟลินจึงอาจนํามา

ประยุกตใชเปนสารเทียบเพื่อการควบคุมคุณภาพของสาร

สกัดชะเอมไทย ซ่ึงจะบงช้ีถึงคุณภาพของชะเอมไทยที่จะ

นําไปใชพัฒนาเปนผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร (herbal 

medicinal products) ในการรักษาโรคในชองปากได 

ทั้งน้ีสารสกัด JB01 เปนเครื่องยาที่ไดมาจากรานขายยา

แผนโบราณ และการพิสูจนเอกลักษณทําไดคอนขางยาก 

โดยในงานวิจัยน้ีใชเพียงการตรวจทางเภสัชเวชเพื่อสังเกต

ลักษณะทาง สัณฐานวิทยาของ เ น้ือ เยื่อจากกลอง

จุลทรรศน และเปรียบเทียบกับขอมูลรายงานวิจัยที่ผาน

มาของชะเอมไทย ทั้งน้ีการพิสูจนเอกลักษณตัวอยาง 

JB01 ยังตองการการยืนยันโดยใชเทคนิคอ่ืน ๆ เชน  

โครมาโทกราฟ รวมดวย การศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มความ

หลากหลายและจํานวนตัวอยางของชะเอมไทยที่ใชใน

การศึกษาใหมากขึ้น โดยเก็บตัวอยางพืชที่ศึกษาทั้งหมด

จากแหลงธรรมชาต ิทั้งในสวนใบ ดอก และผล เน่ืองจาก

โครงสรางเหลาน้ีเปนหลักฐานสําคัญในการตรวจระบุชนิด

พืช รวมทั้งศึกษาพัฒนาตอไปถึงสภาวะของระบบ HPLC 

ที่เหมาะสมมากขึ้น นาจะเปนหลักฐานเชิงวิทยาศาสตรที่

เปนประโยชนอยางมากสําหรับใชเปนแนวทางในการ

ควบคุมคุณภาพของชะเอมไทย นอกจากน้ีการศึกษา

ตอไปในการเปรียบเทียบปริมาณสารลูปนิโฟลินและฤทธ์ิ

ตานเช้ือ S. mutans ของพืชในกลุมชะเอม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งชนิดทีเ่คยมีรายงานพบสารลูปนิโฟลินเหมือนกับ

ชะเอมไทย จึงนาจะเปนแนวทางในการคัดกรองพืช

วัตถุดิบในกลุมชะเอมที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อนําไปพัฒนา

เปนผลิตภัณฑเพื่อรักษาโรคในชองปากไดในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทริ์ สัญญาเลขที่ TTM560753S และขอขอบคุณ 

นางสาวสุจรรยา จิตรหลัง สําหรับคําแนะนําในการ

วิเคราะหเชิงปริมาณดวยเทคนิค HPLC 
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