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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และตานการอักเสบของสารสกัดสมุนไพรพิกัดตรีสมอท่ีประกอบดวย 

สมอไทย สมอเทศ และสมอพิเภก หมักดวย 95% เอทานอล ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ พบวาสารสกัดสมอเทศมีฤทธิ์การตาน

อนุมูลอิสระไดดีที่สุด โดยวิธี DPPH มีคา IC50 เทากับ 4.89 ± 0.10 µg/mL วิธี ABTS มีคา IC50 เทากับ 7.92 ± 0.15 µg/mL ซึ่งมีคา

ดีกวาสารมาตรฐาน Trolox ที่มีคา IC50 เทากับ 6.29 ± 0.07 และ 10.96 ± 0.17 µg/mL และวิธี FRAP มีคา FRAP value เทากับ 

787.46 ± 8.02 mmol FeSO4/g extract สมอเทศมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดมากที่สุดมีคาเทากับ 583.37 ± 

11.15 mg GAE/g extract และ 215.73 ± 3.06 mg QCE/g extract ตามลําดับ และนอกจากนี้สมอเทศมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง nitric 

oxide ไดดีที่สุด โดยมีคา IC50 เทากับ 24.55 ± 0.53 µg/mL จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาสารสกัดสมอเทศมีฤทธิ์ตานอนุมูลอสิระ 

และตานการอักเสบที่ดี 
 

ABSTRACT 

In this study were investigated the antioxidant and anti-inflammatory activities of Pikat Trisamo extracts, 

that including Terminalia chebula Retz., Terminalia arjuna Roxb. and Terminalia belerica Roxb. maceration with 

95% ethanol. The results showed T. arjuna extracts had the highest antioxidant effects by DPPH assay with IC50 

values was 4.89 ± 0.10 µg/mL, ABTS assay with IC50 values was 7.92 ± 0.15 µg/mL more than with standard Trolox 

IC50 values were 6.29 ± 0.07  and 10.96 ± 0.17 µg/mL and FRAP assay value was 787.46 ± 8.02 mmol FeSO4/g 

extract, respectively. T. arjuna had highest total phenolics and flavonoids content were 583.37 ± 11.15 mg GAE/g 

extract and 215.73 ± 3.06 mg QCE/g extract, respectively. Moreover, T. arjuna extracts can inhibit releasing of nitric 
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oxide with IC50 value was 24.55 ± 0.53 µg/mL. The findings of this study indicated that the T. arjuna extract possesses 

the antioxidant and anti-inflammatory. 
 

คําสําคัญ: พิกัดตรีสมอ  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  ฤทธิ์ตานการอักเสบ 
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บทนํา 

 การอักเสบเปนการตอบสนองของรางกายเมื่อไดรับการ

กระตุนจากสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค ในกระบวนการอักเสบ

เซลลเม็ดเลือดขาว เชน macrophage และ lymphocytes จะมี

บทบาทที่เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ โดยหลั ่ง inflame-

matory mediators ที่สําคัญออกมา ไดแก nitric oxide (NO), 

prostaglandins และ cytokine (Hseu et al., 2005) ซ ึ ่ง NO 

เปนอนุม ูลอิสระที ่ผลิตจากกระบวนการ L-arginine ได เปน  

L-citrulline โดยเอนไซม inducible NOS (iNOS) ระหวางการ

อักเสบจากการกระตุนของสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย เชน 

แบคทีเรีย รา และไวรัส (Sautebin, 2000) 

 อนุมูลอิสระ (free radicals) เปนอะตอมที่มีโมเลกุล

อิเล็กตรอนโดดเดี่ยว ทําใหโมเลกุลไมเสถียร ซึ่งสามารถเขาทํา

ปฏิกิริยายากับโมเลกุลอื่น ๆ ภายในเซลลสงผลใหเกิดการทาํลาย

เซลล และเนื้อเยื่อไดอยางรุนแรง โดยทําลายสารพันธุกรรม และ

โปรตีน อาจกอใหเกิดโรคตาง ๆ เชน อัลไซเมอร, พารกินสัน และ

โรคมะเร็ง เปนตน (Valko et al., 2007) ดังนั้นในปจจุบันไดมี

การศึกษาหาสารที ่มาจากธรรมชาติที่มีฤทธิ ์ในการตานอักเสบ 

เนื่องจากสารธรรมชาติมีความปลอดภัย และมีผลขางเคียงนอย

กวา ยาหรือสารเคมีแผนปจจุบันโดยสวนใหญเปนยากลุม 

NSAIDs ซึ่งมีผลขางเคียงทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร (Vane 

and Botting, 1998) และในประเทศไทยมีการใชสมุนไพรในการ

รักษาโรคกันเปนระยะเวลานาน จากงานวิจัยที่ผานมาไดมีการ

ค นพบสารพฤกษเคม ีจ ํ านวนมากในสม ุนไพร เช น กลุม

สารประกอบฟนอลิก (phenolic compounds) ฟลาโวนอยด 

(flavonoids) (Tang and Halliwell, 2010) ซึ ่งสารในกลุ มนี้มี

ฤทธิ ์ในการตานอนุมูลอิสระ (Shahidi et al., 1992) ตานการ

อักเสบ (Zhang and Tsao, 2016) และตานมะเร็ง (Tungmun-

nithum et al., 2018) เปนตน มีรายงานหลายฉบับรายงานวา

สารสมุนไพรมีฤทธิ์ในการตานการอักเสบ เชน ขมิ ้นชัน มีสาร 

curcumin สามารถการลดการอักเสบในเซลลแมคโครฟาจโดย

ยับยั ้งการทํางานของเอนไซม iNOS และ COX-2 (Cheung et 

al., 2009) ดังนั้นการยับยั ้ง NO เปนหลักที่สําคัญในการยับยั้ง

หรือบรรเทากระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้น 

 พิกัดยาตรีสมอ ประกอบดวย สมุนไพรสามชนิดคือ  

ผ ล ส ม อ ไท ย  (Terminalia chebula Retz.)  ผ ล ส ม อ เทศ 

(Terminalia arjuna Roxb.) และผลสมอพิเภก (Terminalia 

belerica Roxb.) โดยสรรพค ุณทางเภส ัชกรรมไทยน ั ้น มี

สรรพคุณ แกเสมหะ บํารุงธาตุ แกไข ผายธาตุ รูถายรูปดเอง จาก

งานศึกษาที ่ผ านมาพบวา สมอไทย สมอเทศ และสมอพิเภก  

มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Sivalokanathan et al., 2006; Saha 

and Verma, 2016) ต านการอ ัก เสบ (Zhong et al., 2014; 

Gupta et al., 2021) ตานมะเร็ง (Wang et al., 2015) ตานเชื้อ

แบคทีเรีย (Asae et al., 2019) เปนตน รวมถึงการศึกษากอน

หนานีพ้บวาพิกัดตรีสมอมีสาร phenolics และ flavonoids เปน

องคประกอบ (Chusri et al., 2015) และยังพบวาพิกัดตรีสมอ 

มีสารสําคัญอยูหลายชนิด เชน gallic acid, chebulagic acid 

และ  chebulinic acid เป  นต  น  (Suksaeree and Monton, 

2021) นอกจากนี้ยังมีรายงานของสมุนไพรที่อยูในพิกัดตรีสมอ 

คือสมอไทย และสมอพิเภก มีสาร gallic acid เปนองคประกอบ 

(Department of Medical Sciences, 2017) ซึ่งมีรายงานวิจัย

ที่ผานมาพบวา สาร gallic acid สามารถตานอนุมูลอิสระ และ

ตานการอักเสบ (Locatelli et al., 2013) โดยลดการหลั่งสาร

สื่อกลางการอักเสบ อาทิเชน tumor necrosis factor-α (TNF-

α), interleukin-6 ( IL-6 ) , และ iNOS เป นต น  (Kim et al., 

2006) 

 เนื่องจากสมุนไพรที่อยูในพิกัดตรีสมอมีสารสําคัญที่มี

ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย และตานมะเร็ง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้

ทําการศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบ 

ฟนอลิก ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด และฤทธิ์ตานการ

อักเสบโดยยับย ั ้งการสร าง NO ของสมุนไพรพิก ัดตรีสมอ  

เพ่ือเปนขอมูลสนับสนุนในการใชประโยชนของสมุนไพรตอไป 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ตัวอยางพชืสมุนไพร 

 สมุนไพรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เนื้อผลสมอไทย 

สมอเทศ และสมอพิเภก นํามาจากอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

และได ร ับการตรวจย ืนย ันเอกล ักษณ ของสม ุนไพรโดย 

ผู ช วยศาสตราจารยพิเชษฐ เวชวิฐาน สาขาแพทยแผนไทย  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนผูเชี ่ยวชาญทางดาน

พรรณพืชทองถ่ินในภาคอีสาน 

2. วิธกีารเตรียมสารสกัด 

 ทําการนําสวนของเนื้อผลสมอไทย สมอเทศ และสมอ

พิเภกบดใหละเอียด และกรองรอนผานตะแกรงเบอร 80 จากนั้น

สกัดดวยวิธีแชหมัก (maceration) โดยนําผงสมุนไพรปริมาณ 

900 กรัม ผสมกับตัวทําละลาย 95% เอทานอล ปริมาตร 1.8 

ลิตร หรืออัตราสวน (1:2) เปนเวลา 72 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลากรอง

ดวยกระดาษกรอง (Whatman No. 1) และนําไประเหยตัวทํา

ละลาย โดยใชเครื่อง Rotary evaporator ช่ังหานํ้าหนักของสวน

สารสกัดหยาบ (% Yield)เก็บไวในตูเย็น -20 องศาเซลเซียส เพ่ือ

ใชในการทดลองตอไป  

3. การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

3.1 การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 2 2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) เตร ียมสารสกัดสมอ

ไทย สมอเทศ สมอพิเภก และพิกัดตรีสมอที่ความเขมขนตาง ๆ 

ไดแก 0.5  1  2  4  8  16 และ 32 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดย

ใช 95% เอทานอลเปนตัวทําละลาย เติมลง 96-well plate 

ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ตามดวยสารละลาย DPPH ความ

เขมขน 0.2 มิลลิโมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ตั้งท้ิงไวในที่มืด

เปนเวลา 30 นาที ครบเวลาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว

คลื่น 517 นาโนเมตร (Turapra et al., 2016) โดยใช Trolox 

เปนสารมาตรฐาน จากนั้นคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูล

อิสระ และนําไปคํานวณคาความเขมขนของสารสกัดที่มีฤทธิ์

ย ับยั ้งสารอนุมูลอิสระที ่ร อยละ 50 (IC50) โดยมีสูตรคํานวณ

ดังตอไปนี้ 

%Radical Scavenging = [1 - (AA - AB) / AC] x100 

เมื่อ AA = คาการดูดกลืนแสงของสารสกัดกับ DPPH 

AB = คาการดูดกลืนแสงของเอทานอล 

AC = คาการดูดกลืนแสงของ DPPH กับเอทานอล 

3.2 การวิเคราะหฤทธิ ์ต านอนุม ูลอ ิสระด วยวิธี   

2,2-Azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic Acid 

(ABTS) เตร ียมสารละลาย ABTS โดยชั ่งสารเอบีทีเอส 3.6 

ม ิลล ิกร ัม ผสมก ับ potassium persulfate 0.67 ม ิลล ิกรัม  

โดยใชนํ้ากลั่นเปนตัวทําละลาย กอนนําไปใชทําการบมในที่มืด

เปนระยะเวลา 12-16 ชั่วโมง จากนั้นทําการทดสอบกับสารสกัด

สมอไทย สมอเทศ สมอพิเภก และพิกัดตรีสมอที่ความเขมขน 

ตาง ๆ ไดแก 0.5  1  2  4  8  16 และ 32 ไมโครกรัมตอมลิลลิติร 

ทําการเติมสารสกัดปริมาตร 50 ไมโครลิตร ตามดวย สารละลาย 

ABTS•+ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 15 

นาที เมื่อครบเวลาทําการวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 

734 นาโนเมตร (Turapra et al., 2016) โดยใช Trolox เปนสาร

มาตรฐาน จากนั้นคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้งอนุมูลอิสระ 

และนําไปคํานวณคาความเขมขนของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งสาร

อนุมูลอิสระที่รอยละ 50 (IC50) โดยมีสูตรคํานวณดังตอไปนี้ 

%Radical Scavenging = [1 - (AA - AB) / AC] x100 

เมื่อ AA = คาการดูดกลืนแสงของสารสกัดกับ ABTS 

AB = คาการดูดกลืนแสงของเอทานอล 

AC = คาการดูดกลืนแสงของ ABTS กับเอทานอล 

3.3 การวิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี Ferric 

reducing antioxidant power (FRAP) การเตรียมสารละลาย 

FRAP reagent โดยการผสมสาร Acetate buffer pH 3.6 (300 

มิลลิโมลาร) สาร FeCl3 (20 มิลลิโมลาร) และ สาร TPTZ ใน

สารละลาย HCl (40 มิลลิโมลาร) ในอัตราสวน 10:1:1 เตรียม

สารสกัดสมอไทย สมอเทศ สมอพิเภก และพิกัดตรีสมอที่ความ

เขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ละลายใน 95% เอทานอล 

จากนั ้นเต ิมสารสกัดสมุนไพรปริมาตร 20 ไมโครลิตร และ

สารละลาย FRAP reagent 80 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate 

บมไวในที่มืดเปนระยะเวลา 4 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความ

ยาวคลื ่น 593 นาโนเมตร (Turapra et al., 2016) นําผลการ

ทดลองท ี ่ ได  ไปเปร ียบเท ียบก ับกราฟของสารมาตรฐาน  

ferrous sulfate และคํานวณใหอยู ในหนวยของ mg FeSO4 

equivalent/g Extracts 

4. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด ใช

เทคนิค Folin-Ciocalteu method ดัดแปลงวิธีของ Miliauskas 

et al. (2004) เทียบกับสารมาตรฐานคือ Gallic acid โดยนําสาร
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ตัวอยางความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 20 

ไมโครลิตร เติมลงใน 96-well plate จากนั ้นเติมสารละลาย 

10% Folin-Ciocalteu regent ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และ 

7.5% Sodium carbonate (Na2CO3) ปริมาตร 80 ไมโครลิตร 

ตั้งทิ้งไวทีอุ่ณหภูมิหองเปนระยะเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปวัดคา

การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร คํานวณหา

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

ปริมาณที่ไดแสดงในหนวย mg GAE/g of extract (Miliauskas 

et al,. 2004) 

5. การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด 

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดทั้งหมด 

ใชเทคนิค Aluminium chloride colorimetric assay ตามวิธี

ของ Shackelford et al. (2009) เทียบกับสารมาตรฐาน คือ 

Quercetin โดยนําสารตัวอยางความเขมขน 1 ม ิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร ปริมาตร 25 ไมโครลิตร เติมลงใน 96-well plate 

จากนั้นเติมนํ้ากลั่นปริมาตร 125 ไมโครลิตร และ 5% NaNO2 

ปริมาตร 7.5 ไมโครลิตร บมในที ่ม ืดอุณหภูม ิห อง 5 นาที  

ครบเวลาเติม 10% Aluminium chloride (AlCl3) ปริมาตร 15 

ไมโครลิตร บมในที ่ม ืด 5 นาที เต ิมสารละลาย 1 M NaOH 

ปริมาตร 50 ไมโครลิตร และนํ้ากลั่น 27.5 ไมโครลิตร วัดคาการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณ

สารประกอบฟลาโวนอยดทั ้งหมดเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

ปริมาณที่ไดแสดงในหนวย mg QCE/g of extract (Shackelford 

et al., 2009) 

6. การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรตอเซลล 

แมคโครฟาจ  

การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดตอเซลลแมค- 

โครฟาจใช ว ิ ธ ี  Sulforhodamine B assay เต ิม  Raw 264.7  

ลง 96-well plate (1x105 cells/well) จากนั ้นเติมสารสกัดที่

ความเขมขนตาง ๆ (0-100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ในปริมาตร 

100 ไมโครลิตร บมทิ้งไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลานํา

อาหารเลี้ยงเซลลออก จากนั้นทําการยึดเซลลใหติดกับเพลทโดย

การเติม 10% TCA (Trichloroacetic acid) 70 ไมโครลิตร ท้ิงไว

เปนระยะเวลา 40 นาทีในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นลาง

ออกดวยนํ้า ผึ่งใหแหงที่อุณหภมูิหอง เมื่อแหงแลวนําเซลลที่ไดมา

ยอมดวย 0.4% SRB (Sulforhodamine B) 50 ไมโครลิตร เปน

ระยะเวลา 30 นาที ลางสีดวย 1% acetic acid แลวทิ้งใหแหงที่

อุณหภูมิหอง จากนั ้นเติม 10 mM Tris base pH 8 ปริมาตร 

100 ไมโครลิตร นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 510 

นาโนเมตร ดวยเครื ่อง Microplate reader ซึ ่งคาการดูดกลืน

แสงจะบงบอกการมีชีวิตอยูของเซลล นํามาคํานวณโดยใชสูตร

ดังตอไปนี้ (Skehan et al., 1990) 

% Inhibition = [(OD control - OD test)/OD control] x 100 

เมื่อ OD control คือ คาการดูดกลืนแสงของเซลล RAW 264.7  

     ที่ไมไดใสสารสกัด 

     OD test  คือ คาการดูดกลืนแสงของเซลล RAW 264.7  

                            ที่ใสสารสกัด 

7. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดตอการยับยั้งการหลั่งไนตริก-

ออกไซด 

 การทดสอบฤทธิ ์ของสารสกัดตอการยับยั ้งการหลั่ง 

ไนตริกออกไซด ดัดแปลงจากวิธีของ Kalaiselvan and Rasool 

(2016) การศึกษาครั้งนี ้ใช RAW 264.7 (Mouse leukaemic 

monocyte macrophage) (cat. no. 91062702) โดยเพาะเลี้ยง

เซลลแมคโครฟาจ (Raw 264.7) ในอาหารเลี้ยงเซลลชนิด DMEM 

(Dulbecco's Modified Eagle Medium) ที่ประกอบดวย 10% 

fetal bovine serum (FBS)  1% penicillin  streptomycin 

100 µg/mL และ L-glutamine 200 mM เพาะเลี้ยงเซลลอยูใน

ตูสภาวะ 5% คารบอนไดออกไซด ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

Subculture ทุก ๆ 2 วัน เมื่อเซลลเจริญเติบโตหนาแนน 80% 

นํามาทดสอบ โดยเติม Raw 264.7 ลง 96-well plate (1x105 

cells/well) บมไวที ่ 5% คารบอนไดออกไซด ที ่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 90 นาที ครบเวลาดูดสวนใสออก 

จากนั ้นเต ิม lipopolysaccharide (1 µg/mL) ปริมาตร 100 

ไมโครลิตร เพื่อเหนี่ยวนําใหเกิดสภาวะการอักเสบ พรอมกับสาร

ตัวอยางปริมาตร 100 ไมโครลิตร และเลี ้ยงอยู ในตู อบ 5% 

คารบอนไดออกไซด ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 

24 ชั ่วโมง เมื ่อครบเวลาดูดสวนใสปริมาตร 100 ไมโครลิตร 

ออกมาไว ท ี ่  96-well plate ใหม  และเต ิม Griess reagent 

(modified) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บมไวในที่มืดอุณหภูมิหอง 

15 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 

โดยใช indomethacin เปนสารมาตรฐาน จากนั ้นคํานวณหา

เปอรเซ็นตการยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซดมีสมการการคํานวณ 

ดังตอไปนี้ และคํานวณหาคา IC50 

% Inhibition = [(A-B) / (A-C)] × 100 
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A-C : nitrite concentration; A : LPS (+), sample (-), 

B : LPS (+), sample (+), C : LPS (-), sample (-) 

8. วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 การศึกษาครั้งนี้ทุกการทดสอบทําการเปรียบเทียบผล

ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด และพิกัดตรีสมอ โดยคิดคาเฉลี่ย

ของขอมูลอยางนอย 3 ซํ ้า โดยเปรียบเทียบแบบ one-way 

ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั ่น 95% ดวยโปรแกรม SPSS ฉบับ

สมบูรณ V.19 
 

ผลการวิจัยและวิจารณผลการวิจัย 

1. ผลการสกัดสมุนไพรพกิัดตรีสมอ 

 รอยละผลผลิตของนํ้าหนักแหงของสมุนไพร (% Yield) 

จากการสกัดโดยวิธีการหมักกับตัวทําละลาย 95% เอทานอล 

ของสมุนไพรสมอไทย สมอเทศ สมอพิเภก และพิกัดตรีสมอ 

พบวาสมุนไพรที ่มีรอยละผลผลิตของนํ ้าหนักแหงมากที่สุดคือ 

สมอไทย รองลงมาคือ พิกัดตรีสมอ สมอพิเภก และสมอเทศ  

โดยมีคารอยละผลผลติเทากับ 12.58  11.25  10.88 และ 10.46 

ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

2. ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

 การทดสอบฤทธ ิ ์การต านอน ุม ูลอ ิสระใช  เทคนิค 

ที่แตกตางกันทั้ง 3 วิธีคือ DPPH  ABTS และ FRAP โดยผลการ

ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสมอไทย สมอเทศ สมอพิเภก พิกัด

ตรีสมอ และสารมาตรฐาน Trolox ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 การทดสอบการตานอนุมูลอิสระดวยวธิ ีDPPH เปนการ

วัดความสามารถของสารสกัดที ่สามารถใหไฮโดรเจนอะตอม 

แกอนุมูลอิสระเมื่อ DPPH เกิดปฏิกิริยารีดักชันจากสารตาน

อนุมูลอิสระจะเกิดการเปลี ่ยนสีจากสีมวงเขมจะจางลงเปน 

สีเหลือง โดยผลการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ของสารสกัด

พบวา สารสกัดสมอเทศมีฤทธิ ์ย ับยั ้งอนุมูลอิสระไดดีที ่สุด

รองลงมาคือ พิกัดตรีสมอ, สมอพิเภก และสมอไทย โดยมีคา IC50 

เทากับ 4.89 ± 0.10  6.41 ± 0.04  6.70 ± 0.23 และ 14.52 ± 

0.54 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวาสารสกัด

สมอเทศมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีกวาสารมาตรฐาน Trolox ซึ่งมี

คา IC50 เทากับ 6.29 ± 0.07 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับงานวิจัยของ สรอย

เพรช และคณะ (2558) พบวาตํารับตรีผลาที่มีสวนประกอบของ

สมอไทย สมอพิเภก และมะขามปอมที่สกัดดวยเอทานอลมีฤทธิ์

การตานอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH มีคา EC50 เทากับ 

4.17 ± 0.38 ไมโครกรัมตอมิลลิล ิตร และยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Mahdi et al. (2011) รายงานเก่ียวกับฤทธิ์ของสาร 

gallic acid ในการตานอนุมูลอิสระเมื่อทดลองดวยวิธี DPPH ซึ่ง

มีคา IC50 เทากับ 3.28 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (สรอยเพรช และ

คณะ, 2558; Mahdi et al., 2011) 

 ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระวิธี ABTS เปน

การวัดคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระโดยการออกซิไดซสาร 

ABTS ดวยโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต ใหกลายเปน ABTS•+ ที่มีสี

ฟาเขียว เมื่อนํามาทดสอบกับสารตานอนุมูลอิสระคาการดูดกลืน

แสงของ ABTS•+ จะคอย ๆ ลดลงซึ่งขอดีของการทดสอบดวย 

วิธีนี้สามารถทดสอบไดทั้งสารท่ีละลายในนํ้า และละลายในไขมัน 

โดยการศึกษาพบวา สารสกัดพิกัดตรีสมอมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ

ไดดีที่สุดรองลงมาคือ สมอพิเภก สมอเทศ และสมอไทย โดยมีคา 

IC50 เทากับ 7.18 ± 0.07  7.47 ± 0.03  7.92 ± 0.15 และ 

12.00 ± 0.13 ไมโครกรัมตอมิลลลิิตร ตามลําดับ อีกทั้งยังพบวา

สารสกัดสมอพิเภกมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีกวาสารมาตรฐาน 

Trolox ซ ึ ่ งม ีค า IC50 เท าก ับ 10.96 ± 0.17 ไมโครกร ัมตอ

มิลลิลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Chusri et al. (2015) พบวาพิกัดตรีสมอ มฤีทธิ์การ

ตานอนุมูลอิสระไดดีรองลงมาจากพิกัดจตุผลาธิกะ ทําการ

ทดสอบดวยวิธี DPPH และ ABTS โดยโดยพิกัดตรีสมอ มีคา 

Scavenging capacity เทากับ 93.50 ± 0.3 และ 100.23 ± 

0.19 ตามล ําด ับ ส วนพ ิก ัดจต ุผลาธิกะ ม ีค า Scavenging 

capacity เทากับ 90.96 ± 5.69 100.34 ± 0.22 ตามลําดับ 

(Chusri et al., 2015) 

 ผลทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP เปน

การทดสอบความสามารถของอนุมูลอิสระในการรีดิวซเฟอริก 

หรือใหอ ิเล ็กตรอนจาก Fe3+-TPTZ เปน Fe2+-TPTZ โดยผล

การศึกษา พบวาสารสกัดสมอเทศมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระไดดี

ที่สุดรองลงมาคือ พิกัดตรีสมอ, สมอพิเภก และสมอไทย ซึ่งมีคา

เทากับ 787.46 ± 8.02  779.26 ± 14.68  778.06 ± 18.84 

และ 550.33 ± 24.51 mmol FeSO4/g  ตามลําดับ สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Babu et al. (2013) พบวาตรีผลามีฤทธิ์การตาน

อนุมูลอิสระไดดีเมื่อศึกษาดวยวิธี FRAP แตนอยกวา ascorbic 

acid (Babu et al., 2013) นอกจากนี้เมื่อนําสมุนไพรตรีสมอไป

ทดสอบหาสารสําคัญดวยเทคนิค High Performance Liquid 
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Chromatography พบวาตรีสมอมีองคประกอบของสารสําคัญ

หลายชนิด เชน gallic acid, chebulagic acid และ chebulinic 

acid เป นต น (Suksaeree and Monton, 2021) สารส ําคัญ

หลายชนิดเปนสารกลุมฟนอลิกมีโครงสรางหลักประกอบดวย 

Aromatic ring ซึ่งมีไฮดรอกซิล (OH) เปนองคประกอบดังน้ันทํา

ใหมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระไดด ี
 

ตารางที่ 1 รอยละผลผลิต และฤทธิก์ารตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสมอไทย สมอเทศ สมอพิเภก และพิกัดตรีสมอ 

สารตัวอยาง % Yield 
DPPH ABTS FRAP 

IC50 (µg/ml ± SEM) IC50 (µg/ml ± SEM) (mmol FeSO4/g extract ± SEM) 

สมอไทย 12.58 14.52 ± 0.54c 12.00 ± 0.13c 550.33 ± 24.51a 

สมอเทศ 10.46 4.89 ± 0.10a 7.92 ± 0.15a 787.46 ± 8.02b 

สมอพิเภก 10.88 6.70 ± 0.23b 7.47 ± 0.03a 778.06 ± 18.84b 

พิกัดตรีสมอ 11.25 6.41 ± 0.04b 7.18 ± 0.07a 779.26 ± 14.68b 

Trolox - 6.29 ± 0.07b 10.96 ± 0.17b - 

หมายเหตุ: a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก และปรมิาณสารประกอบฟลาโวนอยด 

สารตัวอยาง 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิก ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด 

mg GAE/g of extract mg QCE/g of extract 

สมอไทย 266.78 ± 5.06a 150.53 ± 4.05a 

สมอเทศ 583.37 ± 11.15c 215.73 ± 3.06c 

สมอพิเภก 350.49 ± 22.54b 187.60 ± 0.94b 

พิกัดตรีสมอ 424.12 ± 15.09b 189.80 ± 1.36b 

หมายเหตุ: a, b, c ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

3. ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิก 

 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยใช

เทคนิค Folin-Ciocalteu method โดยสารประกอบฟนอลจะ

ทําปฏิกิริยาเชิงซอนกับ phosphortungstic acid และ phos-

phomolybdic acid เป นสารประกอบเช ิงซ อนสีน ํ ้า เง ินผล

การศึกษาพบวาสมอเทศมีสารประกอบฟนอล ิกมากที ่สุด

รองลงมาคือ พิกัดตรีสมอ, สมอพิเภก และสมอไทย โดยมีปริมาณ

เทากับ 583.37 ± 11.15  424.12 ± 15.09  350.49 ± 22.54 

และ 266.78 ± 5.06 mg GAE/g of extract ดังแสดงในตารางที่ 

2 สอดคลองกับการออกฤทธิ ์ตานอนุมูลอิสระที ่พบวาสมอเทศ 

มีฤทธิ ์การตานอนุมูลอิสระไดดี นอกจากนี ้ยังมีรายงานของ 

Chusri et al. (2015) พบวาในยาจากสมุนไพรทั้งหมด 18 ตํารับ

มีองคประกอบของสารกลุมฟนอลิกทั้งหมดและยังมีฤทธิ์ในการ

ตานอนุมูลอิสระ เนื่องจากสารประกอบฟนอลิกจะมีหมูฟนอล 

บนวงเบนซีนทําใหสามารถใหอิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึง

สามารถตานอนุมูลอิสระได (Chusri et al., 2015) 

 

4. ผลการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด 

 การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดโดย 

ใช เทคน ิค Aluminium chloride colorimetric เป นการท ํา

ปฏิกิริยากันกับหมูไฮดรอกซิลบนวงฟนอลเกิดเปนหมูคีโตจากนั้น 

aluminum ion จะไปจับหมู คีโตบนวงฟนอลของฟลาโวนอยด

เกิดเปนโครงสรางเชิงซอนขึ้นมาเมื ่ออยู ในสภาวะที ่เปนเบส 

เนื ่องจากสวนใหญเปนสารมีขั ้วละลายงาย ทําใหสามารถให

อ ิ เล ็กตรอนแก อน ุม ูลอ ิสระได (Zhu et al., 2010) โดยผล

การศึกษาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด พบวาสมอเทศมี

สารประกอบฟลาโวนอยดมากที่สุดรองลงมาคือ พิกัดตรีสมอ, 

สมอพิเภก และสมอไทย โดยมีปริมาณเทากับ 215.73 ± 3.06  

189.80 ± 1.36  187.60 ± 0.94 และ 150.53 ± 4.05 mg 

QCE/g of extract ดังแสดงในตารางที่ 2 สอดคลองกับการศึกษา

ที ่ผ านมาพบวา ผลสมอเทศพบสาร arjunone (Amalraj and 

Gopi, 2017) ผลสมอไทยพบสาร luteolin และ quercetin 

(Klika et al., 2004; Kumar et al., 2009) ซึ่งเปนสารกลุมฟลา-

โวนอยด 
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5. ผลการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรตอเซลล

แมคโครฟาจ Raw 264.7 

 จากการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมอไทย, 

สมอเทศ, สมอพิเภก และพิกัดตรีสมอตอเซลลแมคโครฟาจ 

ที่ความเขมขนมากที่สุดคือ 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร พบวาไม

พบความเปนพิษตอเซลล Raw 264.7 เชนเดียวกับสารมาตรฐาน

ที่ความเขมขนที่ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่ 3 

สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้ พบวาสาร gallic acid และ 

ellagic acid ที่ความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ไมมีพิษ

ตอเซลล Raw 264.7 เชนเดียวกัน (BenSaad et al., 2017) 

6. ผลการทดสอบฤทธิ ์ของสารสกัดตอการยับยั ้งการหลั่ง 

ไนตริกออกไซด 

 จากการศึกษาการสราง nitric oxide ของเซลล RAW 

264.7 ท่ีถูกกระตุนดวย LPS ซึ่ง NO เปน free radical gas ที่ไม

เสถียรสามารถกอใหเกิดความเสียหายกับเซลลหรือเนื้อเยื่อ และ

เปนสารสื่อกลางที่สําคัญในกระบวนการอักเสบ (Korhonen et 

al., 2005) จากการศ ึกษาครั ้งนี้พบว าสมอเทศมีฤทธิ ์ย ับยั้ง 

การหลั ่งไนตริกออกไซดไดดีที ่ส ุดรองลงมาคือ พิกัดตรีสมอ  

สมอพิเภก และสมอไทย โดยมีคา IC50 เทากับ 24.55 ± 0.53  

24.66 ± 1.06  31.01 ± 0.58 และ 49.76 ± 1.11 ไมโครกรัมตอ

ม ิลลิล ิตร ตามล ําด ับ ซ ึ ่ งม ีค าใกล  เค ียงก ับสารมาตรฐาน 

Indomethacin ( IC50 เท าก ับ 19.51 ± 0.68 ไมโครกร ัมตอ

มิลลิลิตร) ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งการศึกษากอนหนานี้พบวา 

สารสกัดสมุนไพรในตํารับตรีผลามีสาร gallic acid, ascorbic 

acid, tannic acid, chebulagic acid แ ล ะ  chebulic acid 

(Kalaiselvan and Rasool, 2016) ซึ่งเปนองคประกอบของสาร

ในกลุมฟนอลิก สามารถยับยั้งการหลั่ง NO ในเซลล Raw 264.7 

ลดการหลั่งโปรตีนที่กอใหเกิดการอักเสบของเซลลไดแก TNF-α, 

IL-1ß และ IL-6 เปนตน นอกจากนีย้ังพบวาสาร gallic acid และ 

ellagic acid สามารถยับยั้งการหลั่ง NO และโปรตีนที่เกี ่ยวของ

กับกระบวนการอักเสบ เชน IL-6, PGE-2 และ COX-2 เปนตน 

(BenSaad et al., 2017) ดังนั้นสมุนไพรที่มีสารประฟนอลิกสูง 

มีความสัมพันธกับกระบวนการตานอนุมูลอิสระ และตานการ

อักเสบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการทดสอบฤทธิ ์การตานอนุมูลอิสระ ปริมาณ

สารประกอบฟนอลิก ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด ฤทธิ์

ย ับยั ้งการหลั ่ง nitric oxide และความเปนพิษของสารสกัด

สมุนไพรตอเซลลแมคโครฟาจ Raw 264.7 จากสารสกัดสมุนไพร

พิกัดตรีสมอที่ประกอบดวยผลสมอไทย สมอเทศ และสมอพิเภก 

โดยสมุนไพรทีอ่อกฤทธิ์ไดดีที่สุดคือ สมอเทศ ดังน้ันเพื่อสนับสนุน

การเปนการพัฒนาการใชสมุนไพรควรศึกษากลไกการออกฤทธิ์

ทางชีวภาพในดานอ่ืน ๆ ของสมุนไพรตอไป 

 

ตารางที่ 3 ผลการยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซดและความเปนพิษของสารสกัดตอเซลลแมคโครฟาจ 

สารตัวอยาง NO assay (µg/mL) SRB assay (µg/mL) 

สมอไทย 49.76 ± 1.11d >100 

สมอเทศ 24.55 ± 0.53b >100 

สมอพิเภก 31.01 ± 0.58c >100 

พิกัดตรีสมอ 24.66 ± 1.06b >100 

Indomethacin 19.51 ± 0.68a >50 

หมายเหตุ: a, b, c, d ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงถึงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
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