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ฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดจากใบพลู
Wound Healing Properties of PIPER BETLE Leaf Extract
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--------------------------------บทคัดย่ อ

พลู (Piper betle L.) เป็ นพื ช สมุ น ไพรที่ มี คุ ณ ค่า ทางการแพทย์พ้ื น บ้า นในแถบเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้
งานวิจยั ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ สมานแผลของใบพลู โดยนําสารสกัดใบพลูดว้ ยเอทานอลมาสกัดแยก
ส่วนด้วยตัวทําละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และนํ้า ได้ส่วนสกัดจากตัวทําละลายดังกล่าวตามลําดับ
จากนั้นทําการศึกษาฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ต้านอนุ มูลอิสระ และคุณสมบัติการกระตุน้ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ในหลอด
ทดลอง จากการศึกษาพบว่าสารสกัดใบพลูดว้ ยเอทานอลและส่วนสกัดที่แยกได้มีฤทธิ์ตา้ นการอักเสบที่ดีโดยมีค่า IC50
อยู่ในช่วง 5.6-11.6 µg/ml ซึ่ งส่ วนสกัดที่ มีฤทธิ์ ต้านการอักเสบดี ที่สุด คือ ส่ วนสกัดเอทิ ลอะซิ เตท (IC50 เท่ากับ 5.6
µg/ml) อี กทั้งยังมี ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระดี ที่สุด (IC50 เท่ ากับ 2.7 µg/ml) และจากส่ วนสกัดทั้งหมดพบว่าส่ ว นสกัด
ไดคลอโรมี เทนสามารถกระตุน้ การเพิ่มจํานวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ (126.9%) และการเคลื่ อนย้ายของเซลล์
(64.3%) ได้ดีที่สุดในวันที่ 2 ของการทดลอง มากกว่านั้นยังสามารถกระตุน้ การสร้างคอลลาเจนชนิ ดที่ 1 ได้สูงที่สุด
(42.1 µg/ml) ที่ความเข้มข้น 12.5 µg/ml จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าใบพลูมีฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ
และการกระตุน้ เซลล์ไฟโบรบลาสต์ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการสมานแผล
คําสําคัญ: ใบพลู, ฤทธิ์สมานแผล, ฤทธิ์ตา้ นการอักเสบ, ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ

ABSTRACT

Piper betle L. is one of the invaluable medicinal plants that has been traditionally used to treat inflammatory
wound in folk medicine in Southeast Asia countries. The objective of this research was aimed to study the wound
healing properties of P. betle leaf. The ethanolic extract of P. betle was successively partitioned over hexane,
dichloromethane, ethyl acetate and water to give the corresponding fractions. The anti-inflammatory, anti-oxidant
and fibroblast stimulatory activities of the ethanolic extract and its fractions were test using in vitro study. The
ethanolic extract and its fractions were showed good anti-inflammatory activity with IC50 value ranging 5.6-11.6
µg/ml. Moreover, it was found that the ethyl acetate fraction the potent anti-inflammatory activity
(5.6 µg/ml) also exhibited the most anti-oxidant activity with an IC50 values 2.7 µg/ml. Among the isolated
fractions, the dichloromethane fraction showed the potent fibroblast stimulatory activities via enhanced fibroblast
proliferation (126.9%) and fibroblast migration (64.3%) on day two as well as stimulation of collagen production
(42.1 µg/ml) at concentration of 12.5 µg/ml. This study revealed that ethanolic extract of P. betle and its fractions
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possess anti-inflammatory effect, anti-oxidant activity and fibroblast stimulatory activities which are important
factors for wound healing enhancement.
Keywords: Piper Betle Leaf, Wound Healing, Anti-Inflammation, Anti-Oxidant
1. บทนํา

แม้ในปั จจุ บันวิทยาศาสตร์ การแพทย์จะมี การพัฒนาเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วทําให้คน้ พบวิธี ก าร
ทันสมัยในการรักษาโรค แต่การใช้ยาสมุนไพรก็ยงั คงเป็ นสิ่ งที่ได้รับการยอมรับ อีกทั้งรัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของสมุนไพร จึงได้กาํ หนดนโยบายส่งเสริ มให้มีการใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดเข้าในแผนพัฒนา
งานสาธารณสุ ขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่ งกําหนดนโยบาย
ส่ งเสริ มให้นาํ สมุนไพรมาใช้แทนยาแผนปั จจุบนั และส่ งเสริ มให้ประชาชนรู ้จกั ช่วยเหลือตนเองด้วยสมุนไพรเมื่อมี
อาการเจ็บป่ วยที่ไม่รุนแรง ซึ่ งพลูเป็ นสมุนไพรอีกชนิ ดหนึ่ งที่จดั อยูใ่ นงานสาธารณสุ ขมูลฐานรักษากลุ่มอาการโรค
ทางผิ ว หนัง ได้แ ก่ กลาก เกลื้ อ น และลมพิ ษ มากกว่า นั้น ยัง จัด อยู่ใ นบัญ ชี ย าหลัก แห่ ง ชาติ ซึ่ งมี ข ้อ บ่ ง ใช้ คื อ
บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบและอาการอักเสบจากแมลงกัดต่อย นอกจากนี้ พลูยงั มี สรรพคุณทางยาแผนไทยอีก
มากมาย เช่น แก้ตาแดง แก้ไอและเจ็บคอ แก้หอบหื ด แก้เล็บขบ แก้อาการฟกชํ้าบวมของกล้ามเนื้ อ และแก้ปวดแสบ
ปวดร้อนจากนํ้าร้อนลวก เป็ นต้น (สมพร ภูติยานันต์, 2557) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพลูมีสรรพคุณทางยา
แผนไทยในการรักษากลุ่มอาการที่เกี่ ยวข้องกับการอักเสบเป็ นหลัก ซึ่ งการอักเสบเป็ นกระบวนการตอบสนองของ
ร่ างกายต่อเนื้ อเยื่อที่ ถูกทําลายเพื่อซ่ อมแซมตัวเองทันที หลังได้รับบาดเจ็บ (Nguyen, Orgil, & Murphy, 2009) โดย
กระบวนการซ่อมแซมหรื อการสมานแผลสามารถแบ่งได้ 3 ระยะ แต่ละระยะมีการทํางานต่อเนื่องและทับซ้อนกัน คือ
ระยะที่ 1 ระยะการห้ามเลือด (hemostasis) และระยะที่ มีการอักเสบ (inflammatory phase) ระยะที่ 2 ระยะงอกขยาย
(proliferative phase หรื อ fibroplasia) และระยะที่ 3 ระยะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ (maturation หรื อ remodeling phase)
ซึ่ ง การสมานแผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง หมดนี้ จ ะช่ ว ยให้เ นื้ อ เยื่อ กลับคื นสู่ ส ภาพและทํา หน้า ที่ ไ ด้ใ กล้เ คี ย งปกติ ม ากที่ สุด
(กมลวรรณ เจนวิถิสุข, 2556) จากสรรพคุณทางยาของพลูในการรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและการสมาน
แผล จึงสนใจศึกษาฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลู เพื่อนําข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์
ใช้สาํ หรับรักษาบาดแผลรู ปแบบต่าง ๆ ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาฤทธิ์ตา้ นการอักเสบและสมานแผลของสารสกัดจากใบพลู
3. การดําเนินการวิจยั
3.1 การสกัดสารจากใบพลู
เก็บตัวอย่างใบสดของพลูจากอําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แล้วนํามาล้างทําความสะอาดและสับเป็ นชิ้นเล็ก ๆ
จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 50 °C เป็ นเวลาประมาณ 24 ชัว่ โมง จนกระทัง่ แห้งสนิ ทแล้วนําไปบดเป็ นผงหยาบ นําผง
หยาบใบพลู 500 g มาสกัดด้วยตัวทําละลาย 95% เอทานอล ปริ มาณ 3 L ด้วยวิธีการรี ฟลักซ์เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง สกัดซํ้า
4 ครั้ง จากนั้นกรองสารสกัดที่ได้ดว้ ยกระดาษกรองเบอร์ 1 และรวมสารสกัดทั้งหมดนําไประเหยตัวทําละลายออก
ด้วยเครื่ อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 °C จากนั้นชัง่ นํ้าหนักสารสกัดเอทานอลปริ มาณ 64.7 g มาสกัดแยกส่ วน
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ด้วยวิธีสกัดของเหลวด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction) ซึ่ งสามารถแยกส่ วนสกัดได้ดงั นี้ คือ ส่ วนสกัดเฮกเซน
ส่ วนสกัดไดคลอโรมีเทน ส่ วนสกัดเอทิลอะซี เตท และส่ วนสกัดนํ้า ตามลําดับ จากนั้นนําสารสกัดและส่ วนสกัดจาก
ใบพลูมาเตรี ยมสารละลายของตัวอย่างที่ความเข้มข้น 10 mg/ml ใน Dimethyl sulfoxide (DMSO) สําหรับทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ
3.2 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
3.2.1 ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ
เลี้ยงเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ความเข้มข้น 1×105 cells/well ใน 96 well plate ที่มีอาหารเลี้ยง
เซลล์ Roswell Park Memorial Institute-1640 (RPMI-1640) โดยบ่ มเซลล์ในตู ้ CO2 incubator ที่ อุณหภมิ 37 °C เป็ น
เวลา 60 นาที ล้ า งเซลล์ ด้ ว ย phosphate-buffered saline (PBS) solution และเติ ม RPMI-1640 ที่ ป ระกอบด้ ว ย
100 ng/ml Lipopolysaccharide (LPS) ปริ มาณ 100 µl ลงในแต่ละหลุม จากนั้นเติมสารทดสอบที่ ความเข้มข้นต่าง ๆ
(1-100 µg/ml) ปริ มาณ100 µl และบ่มเซลล์ในตู ้ CO2 incubator ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ตรวจวัดปริ มาณ
nitric oxide (NO) ที่ เซลล์สร้ างขึ้ นในอาหารเลี้ ย งเซลล์ด้วย Griess reagent และวัดค่าดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น
570 nm ด้ ว ย microplate reader (Epoch, Biotek) (Sudsai, Wattanapiromsaku, & Tewtrakul, 2013) นํ า ค่ า ที่ ได้ ไ ป
คํานวณหาค่ายับยั้งการสร้าง NO และสร้างกราฟระหว่างค่ายับยั้งการสร้าง NO กับความเข้มข้นของตัวอย่างเพื่อหาค่า
ความเข้ม ข้นของตัว อย่า งที่ สามารถยับ ยั้ง NO ที่ 50% (IC50) จากการทดลองจํา นวน 4 ซํ้า สารมาตรฐานที่ ใช้ใน
การศึกษา คือ Caffeic acid phenethyl ester (CAPE), L-Nitro arginine (L-NA) และ Indomethacin
การคํานวณ % การยับยั้งการสร้าง NO มีดงั นี้
% inhibition = [(A-B) / (A-C)] × 100
โดยที่ A-C : nitrite concentration, A : LPS (+), sample (-), B : LPS (+), sample (+), C : LPS (-), sample (-)
3.2.2 ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เตรี ยมตัวอย่างสารสกัดและสารมาตรฐานในเอทานอลที่ความเข้มข้น 0.78-25 µg/ml นําตัวอย่างและ
สารมาตรฐาน คือ Butylated hydroxytoluene (BHT) และ Quercetin มาทําการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี
2, 2-diphenyl-picrylhydrazyl (DPPH) โดยเติมตัวอย่างที่ตอ้ งการทดสอบที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ปริ มาตร 100 µl ลงใน
96 well plate หลัง จากนั้น เติ ม สารละลาย DPPH ความเข้ม ข้น 6×10-5 M ปริ ม าตร100 µl แล้ว นํา ไปบ่ ม ในที่ มื ด
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที ตรวจวัดค่าการต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างที่ความยาวคลื่น 517 nm ด้วย microplate
reader (Epoch, Biotek) จากนั้นนําค่าดูดกลืนแสงที่ ได้ไปคํานวณหาค่าร้อยละการยับยั้งอนุ มูลอิสระและสร้างกราฟ
ระหว่างค่าร้อยละการยับยั้งอนุ มูลอิ สระกับความเข้มข้นของตัวอย่างที่ ทาํ การทดสอบจํานวน 4 ซํ้าเพื่อหาค่า 50%
inhibitory concentration (IC50) (Sudsai et al., 2013) โดยการคํานวณร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH มีดงั นี้
การคํานวณ % การยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH radical มีดงั นี้
%Inhibition = [(A control - A sample) / A control] × 100
โดยที่ A control = Absorbance of control - Absorbance of control blank
A sample = Absorbance of sample - Absorbance of sample blank
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3.2.3 การเพิม่ จํานวนและการรอดชีวติ ของเซลล์ ไฟโบรบลาสต์ L929
เลี้ ยงเซลล์ แ มคโครฟาจ RAW 264.7 (1×105 cells/well) และเซลล์ ไ ฟโบรบลาสต์ L929 (2×104
cells/well) ลงใน 96 well plate ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ RPMI-1640 และ Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM)
ที่ ป ระกอบด้ว ย 10% fetal bovine serum (FBS) ตามลํา ดับ หลัง จากบ่ ม เซลล์แ มคโครฟาจ RAW 264.7 และเซลล์
ไฟโบรบลาสต์ L929 ที่ ไ ด้รั บ สารตัว อย่า งที่ ค วามเข้ม ข้น 1-100 µg/ml และ 6.25-50 µg/ml ในตู ้ CO2 incubator ที่
อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 24 และ 48 ชัว่ โมง ตามลําดับ จึงเติมสารละลาย 3-(4, 5-dimethylthiazole-2yl)-2, 5-diphenyl
tetrazolium bromide (MTT) (10 µl, 5 mg/ml) ลงในแต่ละหลุมแล้วนําไปบ่มในตู ้ CO2 incubator ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็ น
เวลาอีก 4 ชัว่ โมง จากนั้นดูดสารละลายทิ้งไปแล้วเติม DMSO และนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570
nm คํานวณหาค่าร้อยละการเพิ่มจํานวนและการรอดชีวติ ของเซลล์เทียบกับกลุ่มควบคุม
3.2.4 การเคลื่อนย้ ายของเซลล์ ไฟโบรบลาสต์ L929
ศึ กษาการเคลื่ อนย้ายของเซลล์โดยวิธี scratch assay เป็ นวิธีสร้ างแผลบนโมโนเลเยอร์ ของเซลล์
ไฟโบรบลาสต์ L929 (Balekar, Katkam, Nakpheng, Jehtae, & Srichana, 2012) โดยเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ที่
ความเข้ม ข้น 5×104 cells/ml ใน 24 well plate ด้ว ยอาหารเลี้ ย งเซลล์ DMEM ที่ ป ระกอบด้ว ย 10% FBS ในตู ้ CO2
incubator ที่อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากเซลล์เจริ ญเป็ นโมโนเลเยอร์ แล้วจึงใช้ปิเปตต์ทิป (P100) ขูด
ให้เกิ ดแผลจําลอง จากนั้นล้างเซลล์ด้วยสารละลาย PBS และเติ มอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารตัวอย่างที่ ความเข้มข้น
6.25 µg/ml ลงไปปริ มาตร 1 ml และนําเซลล์มาถ่ายรู ปโดยใช้ microphotograph ที่กาํ ลังขยายภาพเป็ น 4 เท่า (วันที่ 0)
จากนั้นนําเซลล์ไปบ่มในตู ้ CO2 incubator ที่อุณหภูมิ 37 °C และตรวจวัดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929
ในวันที่ 1 และ 2 การวิเคราะห์ ภาพถ่ายระยะที่ เซลล์เคลื่ อนย้ายในวันต่ าง ๆ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จ รู ป
(ImageJ1.42q/Java1.6.0_10) นําค่าที่ ได้มาคํานวณหาค่า ร้ อยละการเคลื่ อนย้ายของเซลล์เที ยบกับ วันที่ 0 ของการ
ทดสอบ
3.2.5 การตรวจวัดปริมาณการผลิตคอลลาเจนชนิดที่ 1
เลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ที่ ปริ มาณ 2×104 cells/well ใน 96 well plate ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์
DMEM ที่ประกอบด้วย 10% FBS หลังจาก 24 ชัว่ โมง เติม DMEM ที่มีสารตัวอย่างความเข้มข้น 3.12-6.25 µg/ml และ
นําเซลล์ไปบ่มใน CO2 incubator ที่ อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ตรวจวัดปริ มาณคอลลาเจนชนิ ดที่ 1 ที่ เซลล์
ผลิตขึ้นในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM ด้วย Sircol Collagen Assay Kit (Bicolor Life Science Assays, Northern Ireland,
UK) โดยนํา อาหารเลี้ ย งเซลล์ปริ มาตร 100 µl ผสมกับ Dye solution ปริ ม าตร 1 ml ทิ้ ง ไว้ที่ อุ ณหภูมิ ห้อง 30 นาที
หลังจากนั้นนําไปปั่ นเหวีย่ งที่ 15,000 × g เป็ นเวลา 10 นาที จนได้ตะกอนของ soluble collagen จากนั้นละลายตะกอน
คอลลาเจนด้วย Alkali reagent แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มา
คํานวณหาปริ มาณคอลลาเจนชนิดที่ 1 จากกราฟมาตรฐานของ Soluble Collagen Type I (bovine skin collagen type I
standard from American disease free animals)
3.2.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั
สําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติน้ นั ข้อมูลทั้งหมดจะถูกระบุในรู ปของ mean ± standard error of mean
(S.E.M.) (ทํา การทดลองซํ้า จํา นวน 4 ครั้ ง) ซึ่ ง การคํา นวณหาค่ า IC50 จะถู ก คํา นวณโดยใช้โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป
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Microsoft Excel และการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล จะใช้ก ารวิเ คราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (one-way analysis of
varience: ANOVA) ร่ วมกับ Dunnett’s test ทั้งนี้ค่า p-value ที่มีค่า p<0.05 ซึ่งถือเป็ นค่านัยสําคัญทางสถิติ
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลต้ านการอักเสบของสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลู
จากการศึกษาพบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบพลูมีฤทธิ์ตา้ นการอักเสบโดยยับยั้งการสร้าง NO ได้ดี มีค่า IC50
เท่ากับ 5.9 µg/ml และยังพบว่าส่วนสกัดเฮกเซน ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตท และส่วนสกัดนํ้าที่
แยกจากสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ ยับยั้งการสร้ าง NO มีค่า IC50 เท่ากับ 5.7, 11.6, 5.6 และ 26.5 µg/ml ตามลําดับ โดย
ส่ วนสกัดเฮกเซนและเอทิลอะซิ เตทมีฤทธิ์ ที่ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐานที่ใช้ คือ L-NA ซึ่ งมีค่า IC50 เท่ากับ 8.3
µg/ml (แสดงดังตารางที่ 4.1) ซึ่ง L-NA มีกลไกยับยั้ง iNOS ทําให้การสร้าง NO ลดลง ดังนั้นสารสกัดและส่ วนสกัดที่
แยกได้จากใบพลูอาจมีฤทธิ์ยบั ยั้งการอักเสบโดยผ่านกลไกการแสดงออกของยีน iNOS หรื ออาจมีผลยับยั้งกลไกอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการอักเสบภายในเซลล์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของ Ganguly, Mula, Chattopadhyay,
and Chatterjee (2007) ที่พบว่าสารสกัดใบพลูดว้ ยเอทานอลลดการอักเสบในหนูทดลองที่ ถูกชักนําให้เกิดข้ออักเสบ
โดยการลดระดับ NO ผ่านกระบวนการยับยั้งการแสดงออกของยีน iNOS นอกจากนี้ สารสกัดจากใบพลูขนาด 300
mg/kg สามารถยับยั้งการอักเสบแบบเรื้ อรังในหนูทดลองได้ดีที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับพืชสกุลพริ กไทย มากกว่านั้นยัง
สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ของ Abrahim, Kanthimathi and Azi (2012) โดยมีการทดสอบฤทธิ์ ยับยั้งการสร้าง NO
ของสารสกัดจากใบพลู พบว่าส่วนสกัดเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้าง NO ดีที่สุด ตามด้วยส่วนสกัดนํ้า ส่วนสกัด
เฮกเซน และส่วนสกัดเมทานอล มีค่า IC50 เท่ากับ 52.3, 57.7, 94.3 และ 143.3 µg/ml ตามลําดับ
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการยับยั้งการสร้าง NOa ใน RAW 264.7cells ของสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลู
ตัวอย่างทดสอบ

สารสกัดเอทานอล
ส่วนสกัดเฮกเซน
ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน
ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท
ส่วนสกัดนํ้า
L-NA

0
0.0 ± 3.4
0.0 ± 3.4
0.0 ± 3.4
0.0 ± 3.4
0.0 ± 3.4
0.0 ± 2.0

% การยับยั้งที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (µg/ml)
1
3
10
30
11.1 ± 2.4* 42.7 ± 0.8* 70.8 ± 0.8* 78.4 ± 3.7*
7.4 ± 1.3
32.0 ± 2.5* 66.4 ± 0.9* 90.2 ± 1.3*
14.60 ± 0.7* 48.2 ± 1.2* 65.2 ± 0.6*
8.1 ± 0.9
32.7 ± 2.9* 71.4 ± 0.9* 85.9 ± 2.4*
28.6 ± 0.6* 47.3 ± 3.3*
12.0 ± 1.8 29.0 ± 2.1

100
90.3 ± 1.2*
80.7 ± 1.3 b*
88.4 ± 1.1*
81.7 ± 0.6*
86.1 ± 1.0*
89.4 ± 0.8

IC50
(µg/ml)
5.9
5.7
11.6
5.6
26.5
8.3

แสดงค่าเฉลี่ย ± S.E.M. (n เท่ากับ 4); b มีความเป็ นพิษต่อเซลล์เมื่อร้อยละการรอดชีวติ ของเซลล์นอ้ ยกว่า 80%
- หมายถึง ไม่ได้ทาํ การทดสอบ
ค่า % การยับยั้งของตัวอย่างทดสอบแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05
a

4.2 ผลต้ านอนุมูลอิสระของสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลู
จากการศึ กษาฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระของสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลูด้วยวิธี DPPH พบว่าสารสกัด
เอทานอล ส่วนสกัดเฮกเซน ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท และส่วนสกัดนํ้า มีค่า IC50 เท่ากับ 10.9,
4.1, 35.7, 2.7 และ 11.5 µg/ml ตามลําดับ (ตารางที่ 4.2) ซึ่ งสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลูน้ ี มีความสามารถในการ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1616

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ที่ ดี เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกับ สารมาตรฐาน BHT (IC50 เท่ า กับ 12.8 µg/ml) แต่ มี ฤ ทธิ์ ต้า น
อนุ มู ล อิ ส ระน้อ ยกว่า สารมาตรฐาน Quercetin (IC50 เท่ า กับ 1.0 µg/ml) ซึ่ ง ผลการวิจัย นี้ ชี้ ใ ห้เห็ นว่า สารสกัดและ
ส่ วนสกัดจากใบพลูมีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนสกัดเอทิลอะซิ เตท ซึ่ งการศึ กษาในครั้งนี้ มี
ความสอดคล้ อ งกั บ รายงานการวิ จั ย ของ Abrahim, Kanthimathi and Azi (2012)โดยมี ก ารทดสอบฤทธิ์ ต้า น
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่าส่วนสกัดเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระดีที่สุด ตามด้วยส่วนสกัดเฮกเซน และ
ส่ วนสกัดเมทานอล มีค่า IC50 เท่ากับ 40, 144.3 และ 345.7 µg/ml ตามลําดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน คือ Quercetin
(IC50 เท่ากับ 30.0 µg/ml) และ Rutin (IC50 เท่ากับ 33.7 µg/ml) พบว่าส่วนสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระน้อยกว่า
สารมาตรฐาน Quercetin และ Rutin
ตารางที่ 4.2 แสดงผลการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลู
ตัวอย่างทดสอบ
สารสกัดเอทานอล
ส่วนสกัดเฮกเซน
ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน
ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท
ส่วนสกัดนํ้า
Quercetin
BHT

% การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (µg/ml)
0.78
1.56
3.12
6.25
12.50
6.7 ± 0.6
10.5 ± 3.4 26.5 ± 1.2 51.7 ± 2.1
19.5 ± 1.2 37.4 ± 1.1 71.5 ± 1.9 89.0 ± 0.6 91.7 ± 1.5
7.3 ± 1.0
11.9 ± 0.7 21.5 ± 1.3
10.2 ± 1.3 25.9 ± 2.4 56.3 ± 3.2 89.1 ± 0.6 90.7 ± 0.2
2.2 ± 1.6
25.4 ± 1.4 53.8 ± 2.5
40.6 ± 2.7 62.4 ± 0.3 91.3 ± 0.6 92.0 ± 1.6 94.6 ± 1.1
2.4 ± 0.4
8.2 ± 1.4
17.6 ± 1.1 30.4 ± 1.1 50.0 ± 0.9

25
89.1 ± 2.1
93.5 ± 1.0
37.3 ± 2.5
91.5 ± 0.3
93.2 ± 1.9
93.9 ± 1.8
67.6 ± 0.7

IC50
(µg/ml)
10.9
4.1
35.7
2.7
11.5
1.0
12.8

ค่า% การยับยั้งของตัวอย่างทดสอบแสดงในรู ปค่าเฉลี่ย ± S.E.M. (n เท่ากับ 4)
4.3 ผลการเพิม่ จํานวนและการรอดชีวติ ของเซลล์ ไฟโบรบลาสต์ L929
จากการศึกษาผลการเพิม่ จํานวนและการรอดชีวติ ของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ของสารสกัดและส่วนสกัด
จากใบพลูที่ความเข้มข้น 6.25-50 µg/ml พบว่าสารสกัดเอทานอล ส่ วนสกัดเฮกเซน และส่ วนสกัดเอทิ ลอะซิ เตท
ที่ ความเข้มข้น 6.25-25 µg/ml เซลล์มีอตั ราการรอดชี วิตมากกว่า 80% อย่างไรก็ตามที่ ความเข้มข้น 50 µg/ml ของ
สารสกัดและส่วนสกัดดังกล่าวแสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ในขณะที่ส่วนสกัดของไดคลอโรมีเทนและ
นํ้าไม่แสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ความเข้มข้นสู งสุ ดที่ ใช้ในการศึ กษา นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการ
เจริ ญเติบโตและเพิ่มจํานวนของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมของสารสกัดเอทานอล
(6.25 µg/ml), ส่วนสกัดเฮกเซน (6.25-12.5µg/ml), ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน (6.25-25 µg/ml), ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท
(6.25 µg/ml) และส่ ว นสกัด นํ้า (12.5 µg/ml) สามารถกระตุ ้น ให้มี ก ารเพิ่ ม จํา นวนของเซลล์ไ ฟโบรบลาสต์ L929
แตกต่างอย่างนัยสําคัญที่ p<0.05 (แสดงดังตารางที่ 4.3)

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1617

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ตารางที่ 4.3 แสดงผลของสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลูต่ออัตราการรอดชีวติ ของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929
ตัวอย่างทดสอบ

สารสกัดเอทานอล
ส่วนสกัดเฮกเซน
ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน
ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท
ส่วนสกัดนํ้า

% อัตราการรอดชี วิตของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (µg/ml)
Negative
Control
6.25
12.5
25
50
control
100.0 ± 3.6 98.8 ± 1.1 114.3 ± 4.7* 104.0 ± 4.1
87.5 ± 3.1
49.6 ± 4.2
109.3 ± 5.9* 105.7 ± 7.9 * 94.5 ± 6.5
58.5 ± 3.2
124.4 ± 1.4* 126.9 ± 4.1* 110.3 ± 4.9* 87.5 ± 5.3
109.8 ± 5.4* 105.3 ± 4.0
102.1 ± 3.8
69.3 ± 2.7
107.1 ± 5.2
110.1 ± 3.9* 105.4 ± 2.7
100.6 ± 5.2

แสดงค่าเฉลี่ย ± S.E.M. (n เท่ากับ 4)
ค่า % การยับยั้งของตัวอย่างทดสอบแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05
4.4 ผลของสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลูต่อการเพิม่ จํานวนและการเคลื่อนย้ ายของเซลล์ L929
การเพิ่มจํานวนและการเคลื่อนย้ายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เป็ นขั้นตอนที่มีความสําคัญในการรักษา
บาดแผลโดยสร้างเนื้ อเยื่อใหม่ข้ ึนมาทดแทนเนื้อเยือ่ ที่ได้รับบาดเจ็บหรื อสู ญเสี ยไป ซึ่ งการศึกษาฤทธิ์ สมานแผลของ
สารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลูในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 จะใช้วธิ ี scratch assay ซึ่งวิธีน้ ีเป็ นศึกษาการเคลื่อนย้าย
ของเซลล์โ ดยใช้ปิ เปตต์ทิ ป ขู ด ให้ เ กิ ด แผลบนโมโนเลเยอร์ ข องเซลล์ไ ฟโบรบลาสต์ L929 (Balekar, Katkam,
Nakpheng, Jehtae, & Srichana, 2012) จากนั้นจะมีการเพิ่มจํานวนและเคลื่อนย้ายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เพื่อ
ปิ ดบริ เวณแผลที่ ถูกขูดออกให้ติดกันโดยจะประเมิ นผลก่ อนการทดสอบด้วยตัวอย่าง (วันที่ 0) และระหว่างการ
ทดสอบ (วันที่ 1 และ 2) แสดงดังรู ปที่ 4.1 โดยผลการศึ กษาพบว่าสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลูที่ความเข้มข้น
6.25 µg/ml ทําให้มีการเคลื่ อนย้ายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เพิ่มขึ้ น ซึ่ งมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p< 0.05 โดยในวันที่ 1 ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตทสามารถกระตุน้ ให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
เซลล์มากที่สุด ตามด้วยสารสกัดเอทานอล ส่วนสกัดเฮกเซน ส่วนสกัดนํ้า และส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน โดยมีร้อยละ
ของอัตราการเคลื่อนที่ของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 เท่ากับ 28.6, 27.6, 26.4, 26.1 และ 23.1 ตามลําดับ ในขณะที่การ
เคลื่อนย้ายของเซลล์ของวันที่ 2 ส่ วนสกัดไดคลอโรมีเทนสามารถกระตุน้ ให้เกิ ดการเคลื่อนย้ายของเซลล์มากที่สุด
ตามด้วยส่ วนสกัดเฮกเซน สารสกัดเอทานอล ส่ วนสกัดเอทิลอะซิ เตท และส่ วนสกัดนํ้า โดยมีร้อยละของอัตราการ
เคลื่ อ นที่ ข องเซลล์ เ ท่ า กั บ 64.3, 44.6, 42.9, 41.6 และ 34.4 ตามลํา ดั บ จากการศึ ก ษาชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า ส่ ว นสกั ด
ไดคลอโรมีเทนจากใบพลูมีร้อยละของอัตราการเคลื่อนย้ายของเซลล์ที่ดีโดยเพิ่มขึ้นสู งสุ ดในวันที่ 2 หลังจากได้รับ
สารทดสอบ (แสดงดังตารางที่ 4.4)
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A
control

B
สารสกัด
เอทานอล

C
ส่วนสกัด
เฮกเซน

D
ส่ วนสกัด
ไดคลอโรมีเทน

E
ส่วนสกัด
เอทิลอะซิ ตท

F
ส่ วนสกัด
นํ้า

วันที่ 0

วันที่ 1

วันที่ 2

รู ปที่ 4.1 แสดงผลของสารสกัดและส่วนสกัดใบพลูต่อการเคลื่อนย้ายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ที่ถูกขูดให้เป็ น
แผลจําลองในแนวนอนด้วยปิ เปตทิป (P100) แล้วถ่ายภาพก่อนการทดสอบ (วันที่ 0) และวันที่ทาํ การทดสอบ
(วันที่ 1, 2) ด้วยสารสกัดเอทานอล (B), ส่วนสกัดเฮกเซน (C), ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน (D), ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท
(E), ส่วนสกัดนํ้า (F) และชุด control (A) ที่ความเข้มข้น 6.25 µg/ml และภาพถ่ายถูกนํามาวิเคราะห์หาอัตราการ
เคลื่อนย้ายของเซลล์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการสมานแผลในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ของสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลู
ตัวอย่างทดสอบ

ความ
เข้มข้น
(µg/ml)

Control
สารสกัดเอทานอล
ส่ วนสกัดเฮกเซน
ส่วนสกัดไดคลอโร
มีเทน
ส่ วนสกัดเอทิลอะซิเตท
ส่ วนสกัดนํ้า

ความยาวระหว่างแผลจําลอง (µm)

% อัตราการเคลื่อนย้ายของ
เซลล์
วันที่ 1
วันที่ 2

วันที่ 0

วันที่ 1

วันที่ 2

-

653.8 ± 2.4

27.1 ±1.3

699.5 ± 3.5

27.6 ± 2.5*

42.9 ± 2.6 *

6.25

677.0 ±
10.3

475.9 ± 8.3
382.2 ±
17.8*

20.7 ± 1.8

6.25

518.0 ± 11.7
506.3 ± 17.4
*
498.0 ± 26.4
*

368.5 ± 8.7*

26.4 ± 3.9

44.6 ± 1.3*

6.25

699.6 ± 2.9

538.0 ± 21.8*

23.1 ± 3.1

64.3 ± 1.9*

6.25

615.8 ± 8.3
583.3 ±
11.4

439.7 ± 11.4*

28.6 ± 1.8*

41.6 ± 1.4*

26.1 ± 0.8*

34.3 ± 3.5*

6.25

431.4 ± 4.8*

237.3 ±
13.1*
357.2 ± 8.5*
374.7 ±
20.2*

แสดงค่าเฉลี่ย ± S.E.M. (n เท่ากับ 4); - หมายถึง ไม่ได้ทาํ การทดสอบ
ค่า % การยับยั้งของตัวอย่างทดสอบแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05
4.5 ผลของการผลิตคอลลาเจนชนิดที่ 1 ในเซลล์ ไฟโบรบลาสต์ L929
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คอลลาเจนเป็ นโปรตี นที่ มีปริ มาณมากที่ สุดของโปรตี นในร่ างกายทําหน้าที่ ให้ความแข็งแรงและความ
สมบูรณ์กบั เนื้ อเยื่อทั้งหมดและยังมีหน้าที่ สําคัญในการสมานบาดแผล (Enoch &Leaper, 2005) คอลลาเจนชนิ ดที่ 1
เป็ นโครงสร้างหลักของเซลล์ผิวหนังในขบวนการสมานบาดแผล นอกจากนี้ ปริ มาณของคอลลาเจนที่สูงจะสัมพันธ์
กั บ การยื ด หยุ่ น ของผิ ว หนั ง (Balekar et al, 2012) จากการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ของคอลลาเจนในอาหารเลี้ ยง
เซลล์ไ ฟโบรบลาสต์ L929 เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ได้รั บ สารสกัด และส่ ว นสกัด จากใบพลู เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ กลุ่ ม ควบคุ ม
โดยผลเพิ่มการผลิตคอลลาเจนชนิดที่ 1 ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ L929 ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของสารตัวอย่างที่ใช้
ในการทดสอบ (ตารางที่ 4.5) โดยปริ มาณของคอลลาเจนหลังจากได้รับสารสกัดและส่ วนสกัดจากใบพลูที่ความ
เข้มข้น 3.12-12.5 µg/ml อยูร่ ะหว่าง 11.5-42.1 µg/ml มากกว่านั้นจากการศึกษาพบว่าส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนที่ความ
เข้ม ข้น 12.5 µg/ml สามารถกระตุ ้น การผลิ ต คอลลาเจนได้สู ง ที่ สุ ด ของความเข้ม ข้น ที่ ใ ช้ใ นการทดสอบเท่ ากับ
42.1 µg/ml ในขณะที่ สารสกัดเอทานอล ส่ วนสกัดเฮกเซน ส่ วนสกัดเอทิ ลอะซิ เตท และส่ วนสกัดนํ้าที่ความเข้มข้น
6.25, 3.12, 3.12 และ 12.5 µg/ml สามารถกระตุน้ การผลิตคอลลาเจนได้ดีที่สุดของความเข้มข้นที่ใช้ในการทดสอบ
เท่ากับ 34.0, 36.0, 32.1 และ 36.4 µg/ml ตามลําดับ ซึ่ งสนับสนุนผลการศึกษาฤทธิ์ สมานแผลของสารสกัดจากใบพลู
ในการกระตุน้ กระบวนการสมานแผล โดยการสร้ างเนื้ อเยื่อและคอลลาเจนปิ ดบาดแผลในหนู ขาวเพศเมี ย ที่ ถู ก
เหนี่ยวนําให้เกิดบาดแผลที่หลัง (Nilugal, Perumal, Ugander, & Chittor, 2014)
ตารางที่ 4.5 แสดงผลของสารสกัดและส่วนสกัดจากใบพลูต่อการผลิตคอลลาเจนชนิดที่ 1 ในเซลล์ L929
ตัวอย่างทดสอบ
Control
สารสกัดเอทานอล
ส่วนสกัดเฮกเซน
ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทน
ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท
ส่วนสกัดนํ้า

0
22.7 ± 2.9
-

การผลิตคอลลาเจน (µg/ml) ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (µg/ml)
3.12
6.25
12.5
19.9 ± 2.2
34.0 ± 1.3
27.8 ± 3.1
36.0 ± 2.7
31.1± 2.6
20.5 ± 2.0
27.9 ± 2.6
37.5 ± 2.4
42.1 ± 2.3
32.1 ± 1.5
20.0 ± 2.4
18.5 ± 1.7
11.5 ± 2.5
28.0 ± 3.2
36.4 ± 3.8

แสดงค่าเฉลี่ย + S.E.M. (n เท่ากับ 4); - หมายถึง ไม่ได้ทาํ การทดสอบ
ค่า % การยับยั้งของตัวอย่างทดสอบแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุม (0 µg/ml) โดย *p<0.05
5. บทสรุป
การศึกษาคุณสมบัติที่จาํ เป็ นต่อการสมานแผลของใบพลูในด้านต่าง ๆ คือ ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ
การเพิม่ จํานวนเซลล์และการเคลื่อนย้ายของเซลล์ไฟโปรบลาสต์ รวมถึงการสร้างคอลลาเจน พบว่าสารสกัดเอทานอล
จากใบพลูมีคุณสมบัติสมานแผลที่ดี โดยส่วนสกัดที่แยกได้จากใบพลูมีฤทธิ์ยบั ยั้งการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระได้ดี
โดยเฉพาะส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท ในขณะที่ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนจากใบพลูมีฤทธิ์กระตุน้ ให้เซลล์ไฟโบรบลาสต์
เพิ่ ม จํา นวนและเพิ่ ม การเคลื่ อ นย้า ยของเซลล์ และสามารถกระตุ ้น การผลิ ต คอลลาเจนชนิ ด ที่ 1 ได้สู ง ที่ สุ ด
จากการศึ ก ษาชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า ใบพลู มี ศัก ยภาพในการสมานแผลโดยลดการอัก เสบ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเนื้ อ เยื่ อ และ
คอลลาเจนในการรักษาบาดแผลได้
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6. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาส่ วนสกัดต่าง ๆ ที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลจากใบพลูมีฤทธิ์ ในกระบวนการสมานแผลที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากความแตกต่างของสารสําคัญที่ พบได้ในแต่ละส่ วนสกัด ดังนั้นการศึ กษาสารสําคัญใน
ส่วนสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต
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