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บทคัดยอ
ชะเอม (Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum.) วงศ Apocynaceae เปนพืชสมุนไพร

ท่ีใชทางการแพทยพ้ืนบานสําหรับแกไอ บํารุงกําลัง และแกพิษ พืชสมุนไพรน้ีมักพบการใชประโยชนทดแทนพืช
สมุนไพรอ่ืนท่ีมีช่ือพองกันวาชะเอม การศึกษาครั้งน้ีพบวาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของสวนเถา M.
extensum ท่ีผานการอบแหงมีลักษณะกลมแข็ง เปลือกเรียบสีนํ้าตาลเขม เน้ือไมสีเหลืองนวล รสหวาน ไมมีกลิ่น
เฉพาะของพืช ลักษณะของเน้ือเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศน พบเน้ือเยื่อผงยาตางๆ ไดแก พาเรงคิมาภายในมี
เม็ดแปง เวสเซลแบบเปนรูมีขอบ สโตนเซลล เซลลเสนใย และเม็ดแปง การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวย
เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงพบลูปนิโฟลินในสารสกัดเฮกเซนจากเน้ือไม M. extensum โดยมี
ปริมาณเทากับ 0.063 mg/g การศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเอทานอล สารสกัดดวยเฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน และบิวทานอล ของเน้ือไม M. extensum พบวาสารสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ มีความสามารถ
ในการจับอนุมูลอิสระโดยมีคา IC50 อยูในชวง 80.50 – 474.86 µg/mL ดวยวิธี DPPH และมีความสามารถในการ
ใหอิเล็กตรอนอยูในชวง 70.97 – 434.18 mM FeSO4/g ดวยวิธี FRAP โดยสารสกัดไดคลอโรมีเทนใหผลการ
ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท้ังสองวิธีดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดอ่ืนๆ (DPPH; IC50 80.50 µg/mL และ
FRAP; 434.18 mM FeSO4/g) อยางไรก็ตามพบวาสารสกัดดวยตัวทําละลายตางๆ ของ M. extensum ไมมีฤทธ์ิ
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ยับยั้งเช้ือ Streptococcus mutans ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของฟนผุและไมมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสท่ี
คาความเขมขนสูงสุดในการทดสอบเทากับ 1000 และ 25 µg/mL ตามลําดับ

ABSTRACT
Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum. of the family Apocynaceae is the

medicinal plant used in folk medicine for its antitussive, tonic and antidote properties. This
medicinal plant has often been substituted for other plants that have the same synonyms as
Cha-em. This study revealed that the macroscopic characters of the dried stem of the wood of
M. extensum were spherical liana, externally smooth dark brown, yellow wood inside, sweet,
nonunique smell. Powdered drug of the wood of M. extensum possessed the microscopical
characters including parenchyma cell with starch grains, bordered pit vessels, stone cells, fibers,
and starch grains. Chemical identification using High Performance Liquid Chromatography
revealed lupinofolin in hexane extract from the wood of M. extensum at 0.063 mg/g. The in
vitro evaluation of antioxidant activity of the wood of M. extensum demonstrated that various
solvent extracts including those of ethanol, hexane, dichloromethane, and n-butanol exhibited
IC50 in the range of 80.50 – 474.86 µg/mL by DPPH assay and showed reducing power in the
range of 70.97 – 434.18 mM FeSO4/g by FRAP assay. Among all of the extracts, the highest DPPH
scavenging activity and the highest reducing power were found in the dichloromethane extract
(DPPH; IC50 80.50 µg/mL and FRAP; 434.18 mM FeSO4/g). However, all these extracts of M.
extensum did not give antibacterial activity against Streptococcus mutans, the major cause of
tooth decay, and did not show α-glucosidase inhibitory activity at the highest tested
concentrations of 1000 and 25 µg/mL, respectively.

คําสําคัญ: ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ แอลฟากลูโคซิเดส ลูปนิโฟลิน ชะเอม Streptococcus mutans
Keywords: Antioxidant activity, α-Glucosidase, Lupinifolin, Myriopteron extensum,

Streptococcus mutans

บทนํา
ชะเอม มีช่ือทางวิทยาศาสตร Myriopteron

exten-sum (Wight & Arn.) K. Schum. วงศ
Apocynaceae มีช่ือทองถ่ินวากอน ขมเหลือง ขาวสาร
เครือเขาขมหลวง ปางไม สื่อก่ีปอบอ ออยสามสวน
ออยแสนสวน (เต็ม, 2557) เปนพืชท่ีพบในประเทศ

แถบทวีปเอเชีย ไดแก จีน อินเดีย อินโดนีเซีย พมา
เวียดนาม และไทย (Wu and Raven, 1995)
มีลักษณะเปนไมเถาเลื้อยมีนํ้ายางสีขาว ใบเดี่ยว ออก
ตรงขามกัน รูปรีหรือคอนขางกลม ปลายใบแหลม โคน
ใบมน ขอบใบเรียบ ดอกออกเปนชอตามซอกใบ กลีบ
ดอกสีขาว รปูใบหอก 5 กลีบ ผลออกเปนคูรูปกระสวย



70 KKU Science Journal Volume 45 Number 1 Research

โคนติดกัน ลักษณะเปนพูเปนสันแหลมถ่ี ผลแกแตก
แนวเดียว เมล็ดรูปรียาว มีขนสีขาวติดท่ีปลายเมล็ด
เน้ือไม มีรสหวาน สรรพคุณทางการแพทยพ้ืนบาน
แกไอ แกออนเพลีย บํารุงกําลัง และใชเขายาแกพิษ
(ทรรศนียและชูจิตร, 2551) จากรายงานการวิจัยท่ีผาน
มาพบวา M. extensum มีสารกลุมฟลาวาโนนช่ือ
ว าลูป นิ โฟลินซึ่ งออกฤท ธ์ิต าน เ ช้ือเ ริม (Herpes
Simplex Virus I; HSV-1) ท่ีคา IC50 0.3 µg/mL ตาน
เช้ือวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) ท่ีคา
MIC 12.5 µg/mL และมีฤทธ์ิเปนพิษตอเซลลมะเร็ง
เตานมท่ีคา IC50 3.3 µg/mL (Soonthornchareon-
non et al., 2004) นอกจากน้ันยังพบรายงานฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาท่ีนาสนใจของสารลูปนิโฟลินท่ีแยกไดจาก
พืชอ่ืน ดังน้ี ฤทธ์ิตานทูเมอรโปรโมเตอร (Itoigawa et
al., 2002) ฤทธ์ิตานเช้ือไวรัสเอ็บสไตบาร (Epstein–
Barr virus; EBV) (Itoigawa  et al., 2002) ฤทธ์ิตาน
ทองเสีย (Prasad et al., 2013) ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม
ไทโรซิเนส (Wang et al., 2014) และสารน้ียังเปนตัว
ออกฤทธ์ิท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดของชะเอมไทย (Albizia
myriophylla Benth.) ในการตานเช้ือกอโรคฟนผุ
Streptococcus mutans โดยมีคา MIC และ MBC
เทากับ 1 และ 2 µg/mL ตามลําดับ (Joycharat et
al., 2013) นอกจากน้ีในการศึกษาความเปนพิษแบบ
เฉียบพลันและแบบก่ึงเฉียบพลันในหนูทดลองพบวา
สารน้ีในขนาด 5 g/kg ไมมีพิษเฉียบพลัน และพบวา
สารน้ีในขนาด 60 mg/kg ไมมีผลตอนํ้าหนักตัว
สุขภาพและการกินอาหารของหนูแรท (Chivapat et
al., 2009) ท้ังน้ีพบรายงานการแยกสารลูปนิโฟลิน
จากพืชท่ีมีช่ือพองกันวาชะเอมอีก 2 ชนิด ไดแก
A. myriophylla และ Derris reticulata Craib.
(Innok et al., 2009; Joycharat et al., 2013;
Prasad et al., 2013)

องคความรู พ้ืนบ านเ ก่ียวกับสมุนไพรมี
บทบาทมากข้ึนในการรักษาโรคตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยพบวาพืชกลุมชะเอมเปนสมุนไพรท่ี
ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งในปจจุบันน้ีชะเอมท่ีนํามาใช
น้ันมีหลากหลายชนิดจะเห็นไดวาในยาไทยบางตํารับ
ตามคัมภีรแพทยแผนไทยท่ีมีชะเอมเปนสวนประกอบ
ไมระบุชนิดของชะเอมไวอยางชัดเจน (คณะกรรมการ
คัดสรรและเผยแพรวรรณกรรมของชาติ , 2542)
โดยพืชท่ีมี ช่ือพองกันวาชะเอมและมักพบการใช
ทดแทนกัน ไดแก A. myriophylla, D. reticulata
และ M. extensum โดยแตละชนิดจะมีเน้ือไมท่ีมีรส
หวานคลายคลึงกัน ซึ่งในทางการแพทยพ้ืนบานใน
ภาคใตของไทย และในโรงพยาบาลชุมชนบางแหงมี
ขอมูลการใช พืชในกลุ ม น้ีบางชนิดเปนสมุนไพร
องคประกอบในตํารับยารักษาโรคปวดฟนซึ่งมีสาเหตุ
จากฟนผุ (Joycharat et al., 2012) และตํารับยา
รักษาโรคเบาหวาน (อาทร และคณะ, 2536) สําหรับ
สมุนไพรท่ีเลือกมาใชเปนวัตถุดิบในรูปแบบตางๆ น้ัน
ตองคํานึงถึงการเลือกใชใหถูกตองตามหลักเภสัชวัตถุ
คือ รูจักรูปยา สี กลิ่น รส และช่ือ (อุบลและกมลภัค,
2543) ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอสรรพคุณท่ี
ตองการเพ่ือจะไดใชประโยชนจากสมุนไพรน้ันๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและจะทําใหเกิดความมั่นใจตอการ
ใ ช ส มุ น ไ พ ร  สํ า ห รั บ ห ลั ก ฐ า น ก า ร ศึ กษ า ขอ ง
M. extensum ยังมีคอนขางนอยท้ังทางดานกายภาพ
ดานเคมี และดานฤทธ์ิทางชีวภาพ ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก
(Macroscopic character) และลักษณะของเน้ือเยื่อ
ผงยาท่ีสั งเกตจากกลองจุลทรรศน (Histological
character) ตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิค
High Performance Liquid Chromatography
(HPLC) รวมถึงทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพตางๆ ไดแก
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ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิ-
เดส และตานเช้ือ S. mutans ของเน้ือไมชะเอม
(M. extensum) เพ่ือเพ่ิมองคความรูเก่ียวกับสารสําคัญ
และฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสอดคลองกับการใชประโยชน
ทางยาพ้ืนบานของพืชสมุนไพรชนิดน้ี

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ตัวอยางพืชสมุนไพร

ตั ว อ ย า ง เ น้ื อ ไ ม ช ะ เ อม ( Myriopteron
extensum (Wight & Arn.) K. Schum.) ไดมาจาก
แหลงธรรมชาติ ในพ้ืนท่ี จ.อุตรดิตถ ในชวงเดือน
สิงหาคม 2557 ตัวอยางพรรณไมแหงชะเอม (CB-N24)
เก็บรักษาไวท่ีคณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
2. การระบุชนิดพืช

นําตัวอยางพืชมาตรวจสอบลักษณะทาง
พฤกษศาสตรโดยเปรียบเทียบกับ Flora of China
Vol. 16 (Wu and Raven, 1995) และยืนยันชนิดพืช
อีกครั้งโดยการเปรียบเทียบกับตัวอยางพรรณไมแหงท่ี
หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
ซึ่งตรงกับรหัส SN 123759 จากน้ันนําตัวอยางพืชมา
จัดทํา Authentic crude drug สําหรับตรวจสอบ
อางอิง โดยนําสวนเถาของ M. extensum มาทําให
แหง จัดเก็บในขวดแกวใสสะอาด ปดฝามิดชิด จัดทํา
ฉลากกํากับดวยช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร และวงศ

ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก (Macro-
scopic character)

ตรวจสอบเครื่องยา (Crude drug) จาก
รูปรางลักษณะภายนอก โดยการใชประสาทสัมผัส
(Organoleptic) คือ ตา จมูก ลิ้น และการสัมผัสดวย
ผิวหนัง สังเกตดูรูปรางลักษณะ ความหยาบ ความ
ละเอียด ความแข็ง ความออนนุม สี กลิ่น และรส
เฉพาะ (ถนอมจิต, 2553)

ลักษณะของเนื้อเ ย่ือผงยาภายใตกลอง
จุลทรรศน (Histological character)

เตรียมผงยาสมุนไพรท่ีบดละเอียดแลว มา
ผานแรง เบอร 100 จากน้ันตรวจสอบสมุนไพรในรูป
ผงยา โดยใชนํ้ากลั่นเปนนํ้ายายอม สองดวยกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสงท่ีกําลังขยาย 400x ดูลักษณะ
ของเน้ือเยื่อชนิดตางๆ ในผงยา ซึ่งจะเปนเครื่องบงช้ีวา
ผงยาน้ันๆ เปนสวนใดของพืช ผงยาบางชนิดจะมีรูปราง
ของเน้ือเยื่อเฉพาะอยาง แตกตางจากผงยาอ่ืนๆ หรือ
ไมพบในผงยาอ่ืนเลย ก็จะเปนเครื่องยืนยันไดแนนอน
วาเปนตัวยาชนิดน้ันๆ (ถนอมจิต, 2553)
3. การเตรียมสารสกัด

นําตัวอยางเน้ือไม M. extensum มาลางให
สะอาด อบแหงท่ีอุณหภูมิ 60๐C บดหยาบ ช่ังตัวอยาง
แหง จํานวน 500 กรัม สกัดดวยเอทานอลดวยวิธี
แชหมัก (maceration) ท่ีอุณหภูมิหอง กรองแยกสาร
สกัดมาทําใหเขมขนดวยเครื่อง rotary evaporator
และระเหยแหงตอดวย water bath บันทึกนํ้าหนักสาร
สกัดหยาบเอทานอลท่ีได จากน้ันนําสารสกัดหยาบ
เอทานอลมาสกัดตอใน separatory funnel ดวยตัวทํา
ละลายตางๆ ไดแก hexane dichloromethane และ
butanol ดวยวิธี partition ระเหยตัวทําละลายออก
จากสารสกัดตางๆ ดวยเครื่อง rotary evaporator
และระเหยแหงตอดวย water bath บันทึกนํ้าหนัก
คํานวณคารอยละ (% yield) ของสารสกัดหยาบเอทา-
นอล สารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และบิวทานอล
และเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 4๐C
4. การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิค
High Performance Liquid Chromatography
(HPLC)

การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีของเน้ือไม
จาก M. extensum ดัดแปลงจากวิธีของ Joycharat
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et al. (2016) โดยใชเครื่อง HPLC ตัวตรวจวัดคือ UV–
detector และใชสภาวะในการวิเคราะห ดังน้ี คอลัมน:
Hypersil ODS (4.0×250 mm, 5 µm) เฟสเคลื่อนท่ี
methanol: 15% glacial acetic acid; (80:20
%v/v) อัตราการไหล: 1.0 mL/min ปริมาตรในการ
ฉีด: 10 µL อุณหภูมิของคอลัมน: 25๐C ความยาวคลื่น
ของการตรวจวัด: 254 nm การศึกษาวิเคราะหเชิง
คุณภาพของเน้ือไม M. extensum ทําโดยการระบุพีค
ของสารลูปนิโฟลินในโครมาโทแกรมสารสกัดจากการ
เปรียบเทียบคาเวลาการคงอยู (retention time) ของ
พีคสารในโครมาโทแกรมของสารสกัดและคาเวลาการ
คงอยูของสารมาตรฐานลูปนิโฟลินในโครมาโทแกรม
ของสารมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงปริมาณของสาร
ลูปนิโฟลินในสารสกัดเน้ือไม M. extensum โดยสราง
กราฟมาตรฐานของสมการเสนตรง y = ax + b เมื่อคา
x คือ ความเขมขนของสารลูปนิโฟลินท่ีความเขมขน
ตางๆ 5 คาความเขมขน ดังน้ี 1.0 5.0 25.0 50.0
100.0 mg/L และ คา y คือ พ้ืนท่ีใตพีค (peak area)
ของสารลูปนิโฟลินท่ีความเขมขนตางๆ วิเคราะห
ความสัมพันธเชิงเสน (linearity) ของกราฟมาตรฐานท่ี
สรางข้ึนจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation
coefficient, r) เปรียบเทียบคาพ้ืนท่ีใตพีคของสาร
ลูปนิโฟลินในสารสกัด M. extensum กับกราฟ
มาตรฐานของสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน ทําการวิเคราะห
ซ้ําสารสกัดละ 2 ครั้ง แลวนํามาคํานวณคาท่ีไดเปน
มิลลิกรัมของสารลูปนิโฟลินตอ 1 กรัมนํ้าหนักสารสกัด
5. การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Strepto-
coccus mutans

ทดสอบฤทธ์ิในการตานเช้ือ Streptococcus
mutans ATCC 25175 ของสารสกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ ของ M. extensum และสารมาตรฐานลูปนิโฟ-
ลิน ดวยวิธี Broth microdilution (CLSI, 2009) โดย

วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดเหลวและชนิดแข็ง
วิธีการเตรียมเช้ือแบคทีเรีย S. mutans และวิธีการ
ทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารในการยับยั้ง
เช้ือ (Minimum Inhibitory Concentration; MIC)
ไดแสดงไวแลวในรายงานวิจัยกอนหนาน้ีของคณะผูวิจัย
(นันทิยา และคณะ 2557)
6. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
(Diphenylpicryhydrazyl (DPPH) radical
scavenging assay)

ทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH ของสาร
สกัดจากชะเอม (M. extensum) โดยดัดแปลงจากวิธี
ของ Brand-Williams et al. (1995) ดังน้ี สารละลาย
ของสารสกัดตัวอยางเตรียมโดยการเจือจาง stock
solution แบบ two-fold dilution ดวยตัวทําละลาย
70% เอทานอล สารละลาย 0.031 g/L DPPH เตรียม
ในตัวทําละลายเมทานอล ผสมสารละลายตัวอยางแต
ละความเขมขน และสารละลาย DPPH ใน 96-well
microplate ตั้งท้ิงไวในท่ีมืด เปนเวลา 30 นาที แลว
วัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 492 nm ดวยเครื่อง
Microplate Reader (Tecan Austria GmbH,
Austria) ทําการทดสอบตัวอยางละ 3 ครั้ง คํานวณหา
คาประสิทธิภาพในการลดปริมาณอนุมูลอิสระลง
ครึ่งหน่ึง (IC50) จากกราฟระหวางคา % radical
scavenging กับคาความเขมขนตางๆ ของสารทดสอบ
โดยชุดควบคุมแบบ positive คือสารมาตรฐาน
ascorbic acid
7. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP
(Ferric reducing antioxidant power (FRAP)
assay)

ทดสอบความสามารถในการรีดิวซเฟอรริก
ของสารสกัดจากชะเอม (M. extensum) โดยดัดแปลง
จากวิธีของ Butsat and Siriamornpun (2010) การ
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เตรียมสารละลาย FRAP ทําโดยผสมสารละลาย 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 ใน
อัตราสวน 10:1:1 และเตรียมสารสกัดตัวอยางใหได
ความเขมขน 1000 µg/mL ดวยตัวทําละลาย
Dimethyl sulfoxide (DMSO) ผสมสารละลาย
ตัวอยางและสารละลาย FRAP ตั้งท้ิงไวในท่ีมืดเปนเวลา
30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 596
nm ดวยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer
(Thermo Scientific Genesys, U.S.A.) ทําการ
ทดลอง 3 ซ้ํา คํานวณหา total reducing power ของ
สารสกัดตัวอยางท่ีมีความสามารถในการถายทอด
อิเล็กตรอนให Fe3+ เปลี่ยนเปน Fe2+ จากกราฟ
มาตรฐานของ FeSO4 ท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง
ความเขมขนของ FeSO4 กับคาการดูดกลืนคลื่นแสง
(absorbance) (ความเขมขนของ FeSO4; 0.008,
0.016, 0.032, 0.065 และ 0.129 mM มีคาการ
ดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 596 nm เทากับ 0.205, 0.382,
0.722, 1.447, 2.823 ตามลําดับ) โดยตองเจือจางสาร
สกัดตัวอยางใหอยูในชวงกราฟมาตรฐาน แสดงฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระเปนคา FeSO4 Equivalent (mM
FeSO4/g)
8. การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส

ทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส
โดยดัดแปลงจากวิธีของ Bachhawat et al. (2011)
การเตรียมสารละลายตัวอยางท่ีความเขมขนตางๆ โดย
เจือจาง stock solution ของสารตัวอยางดวย
สารละลาย 20% DMSO การทดสอบของสารตัวอยาง
จะเปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งใชสารละลาย 5%
DMSO แทนสารตัวอยาง และชุดควบคุมแบบ
positive ซึ่งใชสารมาตรฐาน acarbose การทดสอบ

จะทําซ้ําสามครั้ง การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส
แสดงในรูปรอยละของการยับยั้ง (% inhibition) และ
วิธีการทดสอบหาคา % inhibition ไดแสดงไวแลวใน
รายงานวิจัยกอนหนาน้ีของคณะผูวิจัย (ปภาวรินทร
และนันทิยา, 2558)

ผลการวิจัย
1. การระบุชนิดพืช (Plant Identification)

จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของ
ตัวอยางพืชสมุนไพร “ชะเอม” พบวาเปนไมเถาเลื้อย
ใบเดี่ยวออกตรงกันขาม ลักษณะใบรีรูปไข ปลายใบ
แหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผลเปนฝกคู โคนติดกัน
รูปกระสวย เปนสันถ่ี เมล็ดเปนรูปไข มีขนสีขาวท่ีปลาย
เมล็ด (รูปท่ี 1A-C) โดยมีลักษณะตรงกับพืชท่ีมีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Myriopteron extensum (Wight &
Arn.) K. Schum. วงศ Apocynaceae

ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของ M.
extensum ท่ีผานการอบแหงมีเถาลักษณะกลมแข็ง
เปลือกดานนอกมีผิวเรียบสีนํ้าตาลเขม เน้ือไมดาน
ตัดตามขวางมีสีเหลือง ลักษณะผงยาสวนเน้ือไมมี
สีเหลืองนวล (รูปท่ี 2A-D) รสหวาน ไมมีกลิ่นเฉพาะ
ของพืช

ลักษณะของเ น้ือเยื่ อผงยาภายใตกลอง
จุลทรรศนของ M. extensum ท่ีผานการทําให
ปราศจากการปนเปอนจากสวนอ่ืนของพืชกอนนํามา
บดผง และใชนํ้ากลั่นเปนนํ้ายายอมเพ่ือเปนการตรวจ
เน้ือเยื่อพ้ืนฐานของพืชภายใตกลองจุลทรรศน พบ
เน้ือเยื่อชนิดตางๆ ดังน้ี สโตนเซลล (stone cell)
ลักษณะรูปรางคอนขางกลม สั้นไมแตกแขนง มีผนัง
หนา มีชองวางภายในเซลล (รูปท่ี 3A) เวสเซลแบบเปน
รูมีขอบ (bordered pit vessel) ลักษณะเซลลกลวง
ทรงกระบอก มีขนาดกวางสั้น พบรอยเวามีขอบ (รูปท่ี
3B) เม็ดแปง (starch grains) พบเปนจํานวนมาก
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กระจายอยูท่ัวไปในเน้ือเยื่อของผงยา (รูปท่ี 3C) เซลล
เสนใย (fiber) ลักษณะเซลลรูปรางยาวและแคบ ไม
แตกแขนง มีชองวางภายในเซลล หัวทายเรียวแหลม
(รูป ท่ี 3D) และพาเรงคิมาภายในมี เม็ดแปง

(parenchyma cell with starch grains) ลักษณะ
รูปรางเหลี่ยม จัดเรียงระเบียบของเซลลอยางหนาแนน
พบเม็ดแปงภายในเซลล (รูปท่ี 3E)

รูปท่ี 1 A-C Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum.; A. ใบ B. ผล C. เมลด็

รูปท่ี 2 A-D ลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก Crude drug ของ Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K.
Schum. A.สวนเถาแหง B. สวนเถาตัดตามขวาง C. สวนเน้ือไมแหง D. ผงยาสวนเน้ือไมผานแรงเบอร
100

A

C

B
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รูปท่ี 3 A-E เน้ือเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศนของ Myriopteron extensum (Wight & Arn.) K. Schum.
กําลังขยาย 400x A. Stone cell B. Bordered pit vessel C. Starch grains D. Fiber
E. Parenchyma cell with starch grains

2. เอกลักษณทางเคมีและปริมาณสารลูปนิโฟลินใน
สารสกัดจากเนื้อไมชะเอม (M. extensum)

ลักษณะ HPLC chromatogram ของสาร
สกัดเฮกเซนจากเน้ือไม M. extensum ท่ีมีระยะเวลา
การฉีด (run time) เทากับ 20 นาที แสดงดังรูปท่ี 4B
ซึ่งจะเห็นพีคขนาดเล็กท่ีเวลาการคงอยู 10.883 นาที
ซึ่งตรงกับพีคของสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน (รูปท่ี 4A)
กราฟมาตรฐานของสารลูปนิโฟลิน (รูปท่ี 5) ท่ีแสดง
โดยสมการเสนตรง y = 29.74958x+21.09660

เมื่อคา x คือ ความเขมขนของสารลูปนิโฟลินมีหนวย
เปน mg/L และ y คือ พ้ืนท่ีใตพีค มีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเชิงเสน เทากับ 0.9998 เมื่อนําคาพ้ืนท่ี
ใตพีคของสารลูปนิโฟนินในโครมาโทแกรมสารสกัด
เน้ือไมของ M. extensum ท่ีศึกษาดวยเทคนิค HPLC
ไปคํานวณคาความเขมขนโดยใชกราฟมาตรฐาน พบวา
ปริมาณสารลูปนิโฟลินตอนํ้าหนัก 1 กรัมของสารสกัด
เฮกเซนเทากับ 0.063 มิลลิกรัม

B

E

A

C D
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รูปท่ี 4 HPLC chromatogram ของสารมาตรฐานลูปนิโฟลิน (4A) และสารสกัดเฮกเซนจากเน้ือไม
M. extensum (4B)

3. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเนื้อไมชะเอม
(M. extensum)

สารสกัดหยาบเอทานอล สารสกัดเฮกเซน
สารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัดบิวทานอลของ
เน้ือไม M. extensum มีความสามารถในการจับ
อนุมูลอิสระโดยมีคา IC50 อยูในชวง 80.50 – 474.86
µg/mL ดวยวิธี DPPH และมีความสามารถในการให
อิเล็กตรอนแก [Fe(III)(TPTZ)2]3+ ไดเปน [Fe(II)
(TPTZ)2]2+ อยูในชวง 70.97 – 438.18 mM
FeSO4/g ดวยวิธี FRAP โดยผลการทดสอบฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระจากท้ังสองวิธีพบวาสารสกัดไดคลอโรมีเทน

ใหผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีท่ีสุด (DPPH;
IC50 80.50 µg/mL และ FRAP; 434.18 mM
FeSO4/g) รองลงมาคือสารสกัดหยาบเอทานอล
สารสกัดบิวทานอล และสารสกัดเฮกเซน ตามลําดับ
ในขณะท่ีจากการทดสอบหาคา MIC ตอเช้ือ S.
mutans ATCC 25175 แสดงใหเห็นวาสารสกัดตางๆ
จาก M. extensum ไมมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ S. mutans ท่ี
คาความเขมขนสูงสุดในการทดสอบเทากับ 1000
µg/mL รวมถึงมีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม
แอลฟากลูโคซิเดสไดนอยกวา 10% ท่ีคาความเขมขน
ของสารสกัดเทากับ 25 µg/mL (ตารางท่ี 1)
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รูปท่ี 5 กราฟมาตรฐานของสารลูปนิโฟลินในชวงความเขมขน 1.0 ถึง 100.0 mg/L

ตารางท่ี 1 คา % yield และฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดตางๆ จากเน้ือไมชะเอม (M. extensum)

สารสกัด
Yield
(%)

DPPH
(IC50; µg/mL)

FRAP
(mM FeSO4/g)

S. mutans
(MIC; µg/mL)

α-Glucosidase
(% inhibition;

25 µg/mL)
เอทานอล 4.85 266.91 387.17 >1,000 <10

เฮกเซน 0.41 474.86 70.97 >1,000 <10

ไดคลอโรมีเทน 0.87 80.50 434.18 >1,000 <10

บิวทานอล 1.17 422.87 285.04 >1,000 <10
Lupinifolin - - - 1.5 -

Ascorbic acid - 2.51 - - -

Acarbose - - - - 22.33

วิจารณผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย
ชะเอม (Myriopteron extensum) ท่ีใชใน

การศึกษาครั้ ง น้ี เปนตัวอยางพืชท่ี เ ก็บจากแหลง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย จาก
การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอก พบวาสวน
เถาของ M. extensum ตัวอยางท่ีผานการอบแหง
มีลักษณะกลมแข็ง ผิวเปลือกไมเรียบมีสีนํ้าตาลเขม
เน้ือไมดานตัดตามขวางมีสีเหลือง มีรสหวาน ไมมีกลิ่น

เ ฉ พ า ะ ข อ ง พื ช  จ า ก ร า ย ง า น ท่ี ผ า น ม า พ บ ว า
M. extensum มีสารกลุมไกลโคไซดเปนองคประกอบ
(Yang et al., 2004) ซึ่งสารในกลุมน้ีบางชนิดเคยมี
รายงานวาเปนสารใหความหวานของพืชสมุนไพร
(Yoshikawa et al., 2002) และการศึกษาลักษณะของ
เน้ือเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศน โดยใชนํ้ากลั่นเปน
นํ้ายายอมเพ่ือเปนการตรวจเน้ือเยื่อพ้ืนฐานของพืช
ตัวอยาง (สมพร, 2542) สามารถใชเปนเอกลักษณท่ี
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บงช้ีวาตัวอยางเปนสวนเน้ือไมโดยพบวามี เม็ดแปง
กระจายอยูท่ัวไปในเน้ือเยื่อของผงยา และพบเน้ือเยื่อ
อ่ืนๆ มาจากสวนของเน้ือไม ไดแก พาเรงคิมาซึ่งมีเม็ด
แปงบรรจุอยูภายในเซลล เวสเซลแบบเปนรูมีขอบ
สโตนเซลล และเชลลเสนใยของพืช โดยจากการ
เปรียบเทียบกับขอมูลรายงานวิจัยการศึกษาลักษณะ
ของเน้ือเยื่อผงยาภายใตกลองจุลทรรศนท่ีผานมาของ
A. myriophylla (นฤมลและประนอม, 2534) และ
D. reticulata (Ruangrungsi et al., 2013) พบวา
เน้ือเยื่อพาเรงคิมาซึ่งมีเม็ดแปงบรรจุอยูภายในเซลล
ของ M. extensum ไมพบรายงานในผงยาของพืช
กลุมชะเอมชนิดอ่ืนดังกลาวเลย ท้ังน้ียังไมเคยมีรายงาน
การศึกษาลักษณะของเน้ือเยื่อผงยาภายใตกลอง
จุลทรรศนของ M. extensum มากอนหนาน้ี

การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิค
HPLC พบวาสวนเน้ือไมของ M. extensum มีปริมาณ
สารลูปนิโฟลิน ตอนํ้าหนัก 1 กรัมของสารสกัดดวย
เฮกเซน เทากับ 0.063 มิลลิกรัม ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานวิจัยกอนหนาน้ีของ Soonthornchareonnon
et al. (2004) ท่ีพบสารลูปนิโฟลินจากสารสกัดเฮกเซน
จากสวนเถาของ M. extensum ชนิดท่ีเก็บจากจังหวัด
สุโขทัย โดยสารน้ีแสดงฤทธ์ิตานเช้ือเริม (HSV-1) และ
ฤทธ์ิเปนพิษตอเซลลมะเร็งเตานม นอกจากน้ียังมี
รายงานวิจัยท่ีผานมาพบการแยกสารลูปนิโฟลินจาก
ชะเอมไทย (A. myriophylla) ซึ่งเปนพืชในกลุมชะเอม
อีกชนิดหน่ึงท่ีมักพบการนําใชประโยชนทางการแพทย
พ้ืนบานทดแทนกันอยูบอยครั้ง โดยสารลูปนิโฟลินท่ี
แยกจาก A. myriophylla เปนสารท่ีออกฤทธ์ิตานเช้ือ
กอโรคฟนผุ S. mutans ไดในระดับดีเทียบเทากับ
ส า ร ม า ต ร ฐ า น ค ล อ เ ฮ ก ซิ ดี น ( chlorhexidine)
(Joycharat et al., 2013) และจากรายงานวิจัยเมื่อไม
นานมา น้ียั งพบว าสารสกัดหยาบเอทานอลของ

A. myriophylla ท่ีไดจากแหลงท่ีมาท่ีแตกตางกันใน
ประเทศไทย 3 แหลง มีปริมาณสารลูปนิโฟลินแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยฤทธ์ิในการยับยั้งเ ช้ือ
S. mutans ของสารสกัด A. myriophylla จากท้ัง
3 แหลง มีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณสาร
ลูปนิโฟลินในสารสกัดหยาบเอทานอลของตัวอยาง
ตางๆ เหลาน้ัน (นันทิยา และคณะ 2557) อยางไรก็
ตามในการศึกษาครั้งน้ีเมื่อนําสารสกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ ของ M. extensum โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสกัด
เฮกเซนซึ่งพบวามีลูปนิโฟลินเปนสารองคประกอบ
เชนเดียวกับ A. myriophylla มาทดสอบหาคา MIC
ตอเช้ือ S. mutans พบวาสารสกัดดวยตัวทําละลาย
ตางๆ ดังกลาวจากเน้ือไม M. extensum ไมมีฤทธ์ิ
ยับยั้งเช้ือ S. mutans ท่ีคาความเขมขนสูงสุดในการ
ทดสอบเทากับ 1000 µg/mL ซึ่งเมื่อวิเคราะหจาก
HPLC chromatogram ของสารสกัดเฮกเซนจากเน้ือ
ไม M. extensum (รูปท่ี 4B) แสดงใหเห็นวายังมีพีค
ของสารอ่ืนๆ อีกหลายชนิดเปนองคประกอบ ดังน้ันจึง
อาจเปนไปไดวาสารองคประกอบอ่ืนๆ ในสารสกัดจะไป
รบกวนการออกฤทธ์ิของสารลูปนิโฟลิน ซึ่งจากรายงาน
วิจัยกอนหนาน้ีเก่ียวกับการศึกษาองคประกอบทางเคมี
ของ M. extensum นอกจากการพบสารลูปนิโฟลิน
แลวยั งพบสารประกอบอ่ืนๆ ดัง น้ี β-sitosterol,
oleanolic acid, α-amyrin acetate, β-amyrin
acetate, lupane acetate, uzarigenin, dauco-
sterol และ extensumsides A-B และจากรายงาน
การศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารสกัดดวย
ตัวทําละลายตางๆ ของ M. extensum พบวาสารสกัด
เอทานอลของพืชสมุนไพรชนิด น้ีมีฤท ธ์ิตานเ ช้ือ
แบคทีเรียแกรมบวกบางชนิดไดแก Bacillus cereus,
B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus, S. epideridis ท่ีความ
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เขมขน 6.73 mg/disc แตไมมีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย
แกรมลบชนิดตางๆ ไดแก Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris,
Salmonella typhi และ Shigella sonnei ในขณะท่ี
ในงานวิจัยน้ีคณะผู วิจัยไดรายงานขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับฤทธ์ิตานแบคทีเรียของ M. extensum โดย
พบวาสารสกัดตางๆ จากพืชชนิดน้ีไมมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ
S. mutans ท่ีคาความเขมขนสูงสุดในการทดสอบ
เทากับ 1000 µg/mL รวมถึงไดรายงานขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดตางๆ จาก
M. extensum โดยจากการทดสอบฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระของสารสกัดตางๆ จาก M. extensum ซึ่ง
ใช 2 วิธีคือ DPPH และ FRAP พบวาท้ัง 2 วิธี มีผลการ
ทดสอบเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือสารสกัดไดคลอโร-
มีเทนใหผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีท่ีสุด
(DPPH; IC50 80.50 µg/mL และ FRAP; 434.18 mM
FeSO4/g) รองลงมาคือ สารสกัดหยาบเอทานอล
(DPPH; IC50 266.91 µg/mL และ FRAP; 387.17
mM FeSO4/g) จากรายงานวิจัยท่ีผานมาพบวาสาร
ตานอนุมูลอิสระสวนใหญจะเปนสารในกลุมฟลาโว-
นอยด ซึ่งโครงสรางทางเคมีประกอบดวยหมู ไฮดรอกซี
(hydroxy group) ท่ีวองไวตอปฏิกิริยา โดยเฉพาะ
hydroxy group ในวงแหวนอะโรมาติกบี (aromatic
B-ring) ซึ่งมสีวนสําคัญเปนอยางมากตอฤทธ์ิตานอนุมูล
อิสระของสารกลุมน้ี โดยสามารถใหไฮโดรเจนหรือ
อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระ เชน hydroxyl radical,
peroxyl radical และ per-oxynitrite radical ทําให
อนุมูลอิสระเหลาน้ีมีความเสถียรมากยิ่งข้ึน (Kumar
and Pandey, 2013) ท้ังน้ีพืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติใน
การตานอนุมูลอิสระจะชวยลดภาวะ oxidative stress
จึ ง ช ว ย ป อ ง กั น ห รื อ ล ด ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ อ น จ า ก
โรคเบาหวานได (Jin et al., 2012) นอกจากน้ีใน

งานวิจัยน้ีไดทดสอบฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมแอลฟา-
กลูโคซิเดสของสารสกัดตางๆ จาก M. extensum โดย
การทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสซึ่งมี
ความสําคัญตอการยอยแปงและคารโบไฮเดรตใหเปน
นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ัน เปนวิธีการเบ้ืองตนในการ
ทดสอบพืชสมุนไพรเพ่ือนํามาใชในการลดระดับนํ้าตาล
ในเลือดได (Narender et al., 2007) โดยการลดระดับ
นํ้าตาลในเลือดเปนแนวทางหน่ึงท่ีใหผลดีในการรักษา
โรคเบาหวาน และสารยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิ-
เดสสามารถนําไปใชเพ่ือการรักษาโรคเบาหวานชนิดไม
พ่ึงพาอินซูลินได (Johnston et al., 1994) แตอยางไร
ก็ตามในการศึกษาครั้งน้ีพบวาสารสกัดดวยตัวทํา
ละลายตางๆ จาก M. extensum ไมมีฤทธ์ิยับยั้ง
เอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสท่ีคาความเขมขนของสาร
สกัดเทากับ 25 µg/mL ในขณะท่ีสารมาตรฐาน
acarbose ซึ่งเปนยารักษาโรคเบาหวานมีคารอยละ
ข อ ง ก า ร ยั บ ยั้ ง เ อ น ไ ซ ม แ อ ล ฟ า ก ลู โ ค ซิ เ ด ส
(% inhibition) เทากับ 22.33% โดยรายงาน
การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสัมพันธกับโรคเบาหวาน
ของ M. extensum ยังมีไมมากนัก ซึ่งกอนหนาน้ีมี
รายงานวิจัยพบวาสารสกัดหยาบเอทานอลจากสวนเถา
ของ M. extensum ไมมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระท่ีความ
เขมขน 200 µg/mL ดวยวิธี DPPH และไมมีฤทธ์ิตาน
การอักเสบ (Soonthornchareonnon et al., 2004)
ในขณะท่ีการศึกษาน้ีเปนรายงานครั้งแรกของฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ FRAP ของ
สารสกัดเฮกเซน สารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัด
บิวทานอลของพืชสมุนไพรชนิดน้ี

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการเพ่ิม
องคความรูเก่ียวกับฤทธ์ิทางชีวภาพดานตางๆ เพ่ือเปน
แนวทางต อ ไปในการ ใชประ โยชน จาก วัต ถุดิ บ
M. extensum และการศึกษาน้ียังเปนครั้งแรกของการ
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ตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีดวยเทคนิค HPLC ของ
พืชท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา Myriopteron extensum
(Wight) K. Schum. และเปนการยืนยันสารสําคัญท่ี
พบใน M. extensum ซึ่งแสดงใหเห็นวาในสวนของ
เน้ือไม M. extensum มีสารลูปนิโฟลินซึ่งออกฤทธ์ิ
ตานเช้ือแบคทีเรียกอโรคฟนผุ S. mutans ไดดี และ
หากมีการศึกษาวิจัยตอไปในดานการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพร สารน้ีอาจนํามาใชเปนสารเทียบ
(marker compound) ของพืชท่ีมีช่ือพองกันวาชะเอม
(A. myriophylla D. reticulate และ M. extensum)
ไดตอไปในอนาคต
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