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--------------------------------บทคัดย่ อ

ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) จัดเป็ นหนึ่ งในพืชสกุลชงโคที่มีคุณค่าและมีความสําคัญทาง
การแพทย์พ้ืนบ้านของไทย งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระของต้นย่านางแดงและความ
เป็ นพิษเฉี ยบพลันของสารสกัดที่มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระสู ง โดยการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ DPPH และการ
ทดสอบความเป็ นพิษเฉี ยบพลันในสัตว์ทดลอง จากการศึกษาพบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลจากต้นย่านางแดงมีฤทธิ์
ต้านอนุ มูลอิส ระที่ดี มีค่า IC 50 เท่ากับ 2.2 µg/mL และยังพบว่าส่ วนสกัดด้ว ยเอทิลอะซิ เตทที่แยกจากสารสกัดต้น
ย่านางแดงด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระที่ดี มีค่า IC 50 เท่ากับ 2.5 µg/mL การศึกษาความเป็ นพิษเฉียบพลันของ
สารสกัดด้วยเอทานอลและส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทจากต้นย่านางแดง พบว่าไม่ทาํ ให้หนูขาวเล็กเพศผูแ้ ละเพศเมีย
แสดงอาการความเป็ นพิษ เมื่อได้รับแบบครั้งเดียวในขนาด 2.0 g/kg นํ้าหนักตัว และไม่พบว่าหนูขาวเล็กที่ได้รับสาร
สกัดแสดงอาการความเป็ นพิษอื่น ๆ ตลอดการทดลอง เมื่อวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์รวม
พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลจากต้นย่านางแดงมีปริ มาณสารฟี นอลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์รวม เท่ากับ 550.3 µg
GAE/mg extract และ 337.0 µg catechin/mg extract ตามลําดับ โดยส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีปริ มาณสารฟี นอลิก
รวมและสารฟลาโวนอยด์รวมสู ง เท่ากับ 655.6 µg GAE/mg extract และ 411.0 µg catechin/mg extract ตามลําดับ
จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทที่แยกสกัดได้จากสารสกัดต้นย่านางแดงด้วยเอทานอลมีฤทธิ์
ต้านอนุ มูล อิ ส ระสู งและมีค วามปลอดภัย โดยต้นย่านาแดงมีส ารออกฤทธิ์ ต้านอนุ มูล อิ ส ระในกลุ่ มฟี นอลิ ก และ
ฟลาโวนอยด์เป็ นหลัก
คําสําคัญ: ต้นย่านางแดง, ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ, ความเป็ นพิษเฉียบพลัน
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ABSTRACT

Bauhinia strychnifolia Craib. is one of the Bauhinia plants that has been traditionally used in Thai folk
medicine. The present study aimed to investigate the anti-oxidant activity and acute toxicity of B. strychnifolia
stems by DPPH radical scavenging assay and acute toxicity test in mice, respectively. The ethanolic extract of B.
strychnifolia effectively neutralized harmful extracellular free radicals in the DPPH assay with an IC 50 value of 2.2
µg/mL. Moreover, the ethyl acetate fraction obtained from fractionation of the ethanolic extract also exhibited the
same effect with the IC 50 value of 2.5 µg/mL. The acute toxicity of the ethanolic extract and ethyl acetate fraction
of B. strychnifolia was found to be greater than 2.0 g/kg of body weight in both male and female Swiss albino mice.
In addition, during the day of the observation period, the animals were observed with no significant signs of
toxicity, adverse pharmacological effects or abnormal behavior. The ethanolic extract of B. strychnifolia had total
phenolic and total flavonoid contents with 550.3 µg GAE/mg extract and 337.0 µg catechin/mg extract,
respectively, while the ethyl acetate fraction had those contents with 655.6 GAE/mg extract and 441.0 µg
catechin/mg extract, respectively. The results indicated that the ethanolic extract and ethyl acetate fraction of B.
strychnifolia had high anti-oxidant activity and were safe. From this study, the stem of B. strychnifolia was found to
contain phenolic and flavonoid compounds which might be responsible for the anti-oxidant activity of this plant.
Keywords: Bauhinia strychnifolia, Anti-oxidant activity, Acute toxicity
1. บทนํา

อนุมลู อิสระมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวในโมเลกุล จึงมีความไวสู งในการเข้าทําปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลและ
ทําลายสมดุล ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย โดยการทําลายองค์ประกอบหลัก ของเซลล์ เช่น ทําลายหน้าที่ของเซลล์
เมมเบรนอันนําไปสู่การตายของเซลล์ ทําลายดีเอ็นเอ แตกพันธะเปปไทด์ของโปรตีนทําให้โปรตีนไม่สามารถทํางาน
ได้ตามปกติ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสาเหตุของการเกิดสภาวะทางพยาธิ สภาพในโรคสําคัญบางโรค ได้แก่ โรคหัวใจและ
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด การกลายพันธุ์ และการเกิดมะเร็ ง อนุมลู อิสระยังทําให้เซลล์มะเร็ งเจริ ญเติบโตมากขึ้น โดย
ทําให้เกิดการแตกของโครโมโซมและการทําลายดีเอ็นเอ นอกจากนั้นโรคที่มีการอักเสบเรื้ อรังจากอนุ มูลอิสระจะ
สามารถทําให้เกิดมะเร็ งตามมาได้ ดังนั้นการได้รับสารต้านอนุมลู อิสระสามารถชะลอการเกิดกระบวนการเหล่านี้ ได้
(ประสงค์ เทียนบุญ, 2553)
พืช ในสกุ ล ชงโค (Bauhinia) เป็ นอี ก กลุ่ มหนึ่ ง ที่ไ ด้รั บความสนใจ เนื่ อ งจากมีฤ ทธิ์ ทางเภสั ช วิท ยาที่
หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ฤทธิ์ ต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชัน และฤทธิ์ ยับยั้งมะเร็ ง นอกจากนี้ พืชใน
สกุลนี้ยงั ใช้บาํ รุ งร่ างกายและรักษาอาการต่าง ๆ เช่น บํารุ งโลหิ ต แก้น้ าํ เหลืองเสี ย แก้พิษ แก้ผนื่ คัน แก้ไข้ แก้ปวดเมื่อย
และต้านการอักเสบ (ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์, 2551) ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) จัดเป็ นหนึ่ งในพืช
สกุลนี้ โดยทางการแพทย์แผนไทยนิ ยมใช้ ใบ ต้น และรากย่านางแดง เพื่อการล้างพิษ รักษาไข้ แก้พิษเบื่อเมา และ
อาการแพ้ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540) นอกจากนี้ มีรายงานการใช้ใบหรื อต้นนํามาต้มเพื่อ เป็ นยาบํารุ งร่ างกาย รักษา
โรคมะเร็ งเต้านม มะเร็ งลําไส้ และมะเร็ งในกระเพาะอาหาร (Yuenyongsawad, Bunluepuech, Wattanapiromsakul, &
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Tewtrakul, 2013) จากข้อ มูล การใช้ตน้ ย่านางแดงมีค วามสัมพันธ์ก ับอนุ มูลอิส ระที่เ กิดขึ้นร่ ว มกับโรคหรื อ อาการ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารสกัดต้นย่านางแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระสูงมา
ก่อน จึงจําเป็ นต้องมีการวิจยั เพื่อยืนยันฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระของสารสกัดต้นย่านางแดง เพื่อพัฒนาสารสกัดสมุนไพร
ย่านางแดงมาใช้ตา้ นอนุมลู อิสระได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นการตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของสมุนไพร
ไทยเพื่อสนับสนุนให้เกิดการนําสมุนไพรไทยมาใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยอย่างยัง่ ยืน
จากสรรพคุณทางยาของต้นย่านางแดงในการรักษาอาการทีเ่ กี่ยวข้องกับอนุมลู อิสระ จึงสนใจศึกษาฤทธิ์ตา้ น
อนุ มูล อิ ส ระของสารสกัด และส่ ว นสกัด จากต้น ย่า นางแดง เพื่อ นํา ข้อ มูล ไปพัฒ นาต่ อ ยอดเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ต้า น
อนุมลู อิสระในรู ปแบบต่าง ๆ ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระและความเป็ นพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากต้นย่านางแดง
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 การสกัดสารจากต้นย่านางแดง
ต้นย่านางแดงแห้งในการศึกษาครั้งนี้ ซื้ อจากร้านยาไทยเจริ ญสุ ขโอสถ จ.นครปฐม หั่นต้นย่านางแดงแห้ง
เป็ นชิ้นเล็ก ๆ นําไปอบที่อุณหภูมิ 50-60 °C เป็ นเวลาประมาณ 24 ชัว่ โมง จนแห้งสนิ ท นํามาบดเป็ นผงหยาบด้วย
เครื่ องบดไฟฟ้ า เก็บผงบดหยาบที่ได้ในภาชนะปิ ดสนิ ท ในที่แห้งและเย็น จากนั้นนําผงบดหยาบของต้นย่านางแดง
1.4 kg มาสกัดโดยใช้วิธีการสกัดแบบหมัก (maceration) ด้วยตัวทําละลาย 95% เอทานอล ปริ มาตร 8 L ทําการสกัดซํ้า
4 ครั้ง จากนั้นกรองสารสกัดที่ได้ดว้ ยกระดาษกรองเบอร์ 1 รวมสารสกัดทั้งหมดนําไประเหยตัวทําละลายออกด้วย
เครื่ อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 °C จากนั้นชัง่ นํ้าหนักสารสกัดเอทานอลปริ มาณ 74.2 g มาสกัดแยกส่ วนด้วย
วิธีสกัดของเหลวด้วยของเหลว (liquid-liquid extraction) เพื่อสกัดแยกกลุ่มสารสําคัญตามคุณสมบัติการละลายใน
ตัวทําละลายต่าง ๆ คือ ตัวทําละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิ เตท และนํ้า ตามลําดับ จากนั้นระเหยตัวทํา
ละลายออก จะได้ส่ ว นสกัดเฮกเซน ส่ ว นสกัดไดคลอโรมีเทน ส่ ว นสกัดเอทิล อะซิ เ ตท และส่ ว นสกัดนํ้า โดยได้
นํ้าหนักของส่ วนสกัดแสดงดังรู ปที่ 1 จากนั้นนําสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดงมาเตรี ยมสารละลายของ
ตัวอย่างที่ความเข้มข้น 10 mg/mL ใน dimethyl sulfoxide (DMSO) สําหรับทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ
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การสกัดต้นย่านางแดงด้วยเอทานอล 1.4 kg (8 L x 4)
สารสกัดต้นย่านางแดงด้วยเอทานอล (74.2 g)
ละลายด้วย 90% เมทานอลและสกัดด้วยเฮกเซน
ส่ วนสกัดด้วยเฮกเซน (0.2 g)

สารสกัดชั้น 90% เมทานอล
ระเหยตัวทําละลายเมทานอล
ละลายด้วยนํ้าและสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน

ส่ วนสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน (0.5 g)

สารสกัดชั้นนํ้า
สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท

ส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท (20.4 g)

ส่ วนสกัดด้วยนํ้า (44.7 g)

รู ปที่ 1 การสกัดแยกสารจากต้นย่านางแดง
3.2 การศึกษาปริมาณสารฟี นอลิกรวม
การวัดปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกรวม (total phenolic content) ที่มีในสารสกัดจากต้นย่านางแดงด้วยวิธี
Folin-Ciocalteu หรื อ gallic acid equivalent (GAE) ใช้ gallic acid เป็ นสารมาตรฐาน โดยเตรี ยมสารสกัดตัวอย่างและ
สารมาตรฐาน gallic acid 1 mg/mL ละลายใน absolute ethanol หลังจากนั้นดูดสารสกัดตัวอย่างปริ มาตร 20 µL ใส่ ลง
ใน 96-well plate จากนั้นเติม Folin-Ciocalteu reagent ปริ มาตร 100 µL เขย่าผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 6 นาที
เติม 7% sodium carbonate (Na 2 CO 3 ) ปริ มาตร 80 µL ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที แล้ว
นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm ทําการทดสอบตัวอย่างละ 4 ครั้ง และนําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไป
คํานวณหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกเฉลี่ยในรู ปไมโครกรัมของ gallic acid equivalent (GAE) ต่อมิลลิกรัมสาร
สกัด (µg GAE/mg extract) (Settharaksa et al., 2014)
3.3 การศึกษาปริมาณฟลาโวนอยด์ รวม
การวิเคราะห์หาปริ มาณสารฟลาโวนอยด์รวม (total flavonoid content) ในสารสกัด โดยนําสารสกัดความ
เข้มข้น 1 mg/mL ปริ มาตร 25 µL ผสมกับนํ้า 125 µL เติม 5% sodium nitrate (NaNO 3 ) ปริ มาตร 25 µL แล้วบ่มไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 6 นาที หลังจากนั้นเติมสารละลาย 10% aluminium chloride (AlCl 3 ) ปริ มาตร 15 µL แล้วบ่มไว้
ที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 5 นาที จากนั้นเติม 1 M sodium hydroxide (NaOH) ปริ มาตร 50 µL หลังจาก 10 นาทีนาํ ไปวัด
การดูดกลืนแสงวัดที่ 510 nm นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคํานวณหาปริ มาณสารฟลาโวนอยด์จากสมการของกราฟ
สารละลายมาตรฐาน cathechin ความเข้มข้น 0-200 µg/mL ทําการทดสอบตัวอย่างละ 4 ครั้ง และผลที่ได้แสดงเป็ น
ไมโครกรัม cathechin เทียบเท่าต่อมิลลิกรัมของสารสกัด (µg cathechin/mg extract) (Settharaksa et al., 2014)
3.4 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เตรี ยมตัวอย่างสารสกัดและสารมาตรฐานใน absolute ethanol ที่ความเข้มข้น 0.78-200 ug/mL นําตัวอย่าง
และสารมาตรฐาน คือ butylated hydroxytoluene (BHT) และ quercetin มาทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) โดยเติมตัวอย่างที่ตอ้ งการทดสอบที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ปริ มาตร 100 µL ลงใน
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96-well plate หลังจากนั้นเติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 6×10-5 M ปริ มาตร100 µL แล้วนําไปบ่มในที่มืดที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที ตรวจวัดค่าการต้านอนุ มูลอิสระของตัวอย่างที่ความยาวคลื่น 517 nm ด้วย microplate
reader (Epoch, Biotek) จากนั้นนําค่าดูดกลืนแสงที่ได้ไปคํานวณหาค่าร้อยละการยับยั้งอนุ มูลอิสระ และสร้างกราฟ
ระหว่างค่าร้อยละการยับยั้งอนุ มูลอิสระกับความเข้มข้นของตัวอย่างที่ทาํ การทดสอบจํานวน 4 ซํ้า เพื่อหาค่า 50%
inhibitory concentration (IC 50 ) (Sudsai, Wattanapiromsaku, & Tewtrakul, 2013) โดยการคํานวณร้อยละการยับยั้ง
อนุมลู อิสระ DPPH 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
3.5 การศึกษาความเป็ นพิษเฉียบพลันในหนูทดลอง
การศึกษาความเป็ นพิษแบบเฉี ยบพลันในหนูทดลองด้วยวิธีการประเมิน 50% lethal dose (LD 50 ) เป็ นไป
ตามข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยรังสิ ต (RSEC 05/2558) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้หนูขาวเล็กพันธุ์ Swiss albino เพศผูแ้ ละ
เพศเมียอายุ 6 สัปดาห์ นํ้าหนัก 30-40 g จากศูนย์สัตว์ทดลองภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สัตว์ทดลองได้รับ
อาหารมาตรฐานและนํ้าดื่มที่เพียงพอตลอดเวลาก่อนเริ่ มการทดลอง โดยสัตว์ทดลองถูกเลี้ยงในห้องเลี้ยงสัตว์ควบคุม
อุณหภูมิที่ 22 ± 3°C ความชื้นสัมพัทธ์ 30-70 % และแสงสว่าง 12 ชัว่ โมง/วัน
การหาค่า LD 50 ของสารสกัดและส่ วนสกัดที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระสู งจากจากต้นย่านางแดงในหนูขาวเล็ก
ใช้วิธี up-and-down method (Bruce, 1985) โดยทําการอดอาหารหนูขาวเล็ก 6 ชัว่ โมง ก่อนการทดลอง ต่อมา
สัตว์ทดลองได้รับสารสกัดขนาด 2.0 g/kg นํ้าหนักตัว โดยป้ อนครั้งละ 1 ตัว กลุ่มควบคุมป้ อนตัวทําละลาย (Tween
80:นํ้า, 2.5:97.5) โดยขนาดของสารสกัดสามารถเพิ่มหรื อลดได้โดยใช้ค่า constant multiplicative factor (viz., 2.0)
ขึ้นอยูก่ บั ผลการทดลองของขนาดสารสกัดก่อนหน้านั้น สังเกตอาการของหนูขาวเล็กหลังจากได้รับสารสกัดอย่าง
ใกล้ชิดในช่วง 30 นาที ถึง 8 ชัว่ โมงแรก และทุก 24 ชัว่ โมง จนครบ 14 วันหลังทําการทดลอง ลักษณะ signs of
toxicity ที่สังเกตคือ tremor, convulsion, hyperactivity, sedation, grooming, loss of righting reflex, respiratory
depression, coma และ death
3.6 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจัย
สําหรั บการวิเ คราะห์ทางสถิติน้ ัน ข้อมูล ทั้งหมดจะถูกระบุในรู ปของ mean ± standard error of mean
(S.E.M.) (ทําการทดลองซํ้าจํานวน 4 ครั้ ง) ซึ่ งการคํานวณหาค่ า IC 50 จะถูก คํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จ รู ป
Microsoft Excel และการวิเคราะห์ข ้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of
varience: ANOVA) ร่ วมกับ Dunnett’s test ทั้งนี้ค่า p-value ที่มีค่า p<0.05 ถือเป็ นค่านัยสําคัญทางสถิติ
4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะห์ ปริมาณสารฟี นอลิกรวมและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ รวม
ปริ มาณสารฟี นอลิกรวมของสารสกัดจากส่ วนต่าง ๆ คํานวณได้จาก linear regression equation ของกราฟ
มาตรฐานของ gallic acid โดยมีสมการดังนี้ y = 0.0039x + 0.0042, R2 = 0.998 จากผลการทดลอง พบว่าสารสกัดจาก
ต้นย่านางแดงด้วยเอทานอลมีปริ มาณสารฟี นอลิกรวมสู ง 550.3 µg GAE/mg extract ในขณะที่ส่วนสกัดด้วยเฮกเซน
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ส่ ว นสกัด ด้ว ยไดคลอโรมี เ ทน ส่ วนสกัด ด้ว ยเอทิ ล อะซิ เ ตท และส่ ว นสกัด ด้ว ยนํ้า มี ป ริ มาณสารฟี นอลิ ก
รวมเท่ากับ 48.9, 389.9, 655.6 และ 567.6 µg GAE/mg extract ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปริ มาณสารฟี นอลิกรวม ปริ มาณสารฟลาโวนอยด์รวม และการต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดและ
ส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดง
ปริ มาณฟี นอลิกรวม
ปริ มาณฟลาโวนอยด์รวม
DPPH assay
ตัวอย่างจากต้นย่านางแดง
(µg GAE/mg extract)
(µg catechin/mg extract)
(IC 50 , µg/mL)
สารสกัดด้วยเอทานอล
550.3 ± 1.5
337.0 ± 0.9
2.2 ± 0.1 *
ส่วนสกัดด้วยเฮกเซน
48.9 ± 1.8
46.2 ± 1.9
>200
ส่วนสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน
389.9 ± 1.1
120.3 ± 1.2
107.0 ± 1.7
ส่วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท
655.6 ± 0.9
411.0 ± 1.1
2.5 ± 0.5 *
ส่วนสกัดด้วยนํ้า
567.6 ± 1.3
355.5 ± 1.4
2.1± 0.2 *
BHT
26.2 ± 0.8
Quercetin
0.8± 0.7
ผลของตัวอย่างทดสอบแสดงในรู ปของ mean ± S.E.M. ของสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดง (n = 4)
* ค่า IC 50 ของตัวอย่างทดสอบแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ BHT โดย p<0.05
- หมายถึง ไม่ได้ทาํ การทดสอบ
ปริ มาณสารฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดจากส่ วนต่าง ๆ คํานวณได้จาก linear regression equation ของ
กราฟมาตรฐานของ catechin โดยมีสมการ คือ y = 0.0022x - 0.0032, R2 = 0.997 จากผลการศึกษาปริ มาณสาร
ฟลาโวนอยด์ ร วมของสารสกัด ต้น ย่า นางแดงด้ว ยเอทานอลมี ป ริ มาณสารฟลาโวนอยด์ร วมเท่ า กับ 337.0 µg
catechin/mg extract ในขณะที่ส่วนสกัดด้วยเฮกเซน ส่ วนสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน ส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิ เตท และ
ส่ วนสกัดด้วยนํ้า มีปริ มาณสารฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 46.2, 120.3, 411.0 และ 355.5 µg catechin/mg extract
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 จากการศึกษาของ Yuenyongsawad et al. (2013) พบว่าเมื่อนําส่ วนสกัดที่มีฤทธิ์ ใน
การยับยั้งเซลล์มะเร็ ง HT-29, HeLa, MCF-7 และ KB cells ที่ดี มาแยกสารบริ สุทธิ์ ได้สารบริ สุทธิ์ 3 สาร ได้แก่
quercetin, 3,5,7,3´,5´-pentahydroxyflavanonol-3-O-α-L-rhamnopyranoside และ 3,5,7-trihydroxychromone-3-α-Lrhamnopyranoside นอกจากนี้ยงั สามารถแยกสารผสมระหว่าง β-sitosterol และ stigmasterol อีก 1 ชนิ ด จากรายงาน
ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ ทางชีวภาพของสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดง
เป็ นสารกลุ่มฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์ ซึ่งสารกลุ่มนี้มีประสิ ทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี โดยพบได้สูงในส่ วน
สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท
4.2 ผลการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดง
จากการวิจยั ครั้งนี้เมื่อนําสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดงไปทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี
DPPH พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอล ส่ วนสกัดด้วยเฮกเซน ส่ วนสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน ส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิ เตท
และส่ วนสกัดด้วยนํ้า มีค่า IC 50 ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดงนี้มีความสามารถใน
การต้านอนุมลู อิสระ DPPH ที่ดีเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน โดยสารมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบนี้ คือ quercetin และ
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BHT ซึ่ งมีค่า IC 50 เท่ากับ 0.8 และ 26.2 µg/mL ตามลําดับ จากตารางที่ 1 สารสกัดด้วยเอทานอล (IC 50 เท่ากับ 2.2
µg/mL) ส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท (IC 50 เท่ากับ 2.5 µg/mL) และส่ วนสกัดด้วยนํ้า (IC 50 เท่ากับ 2.1 µg/mL) มีฤทธิ์
ต้านอนุ มูลอิ สระที่ดีก ว่าสารมาตรฐาน BHT อย่างมีนัยสําคัญ ที่ p<0.05 แต่มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระน้อยกว่าสาร
มาตรฐาน quercetin สอดคล้องกับการศึกษาการยับยั้งอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH ของใบย่านางแดงที่สกัดด้วยวิธีการ
ต้มกับนํ้า การหมักด้วย 95% เอทานอล การหมักด้วย 50% เอทานอล และกากที่เหลือจากการหมักด้วยเอทานอลนํามา
ต้มสกัดอีกครั้ง พบว่าสารสกัดใบย่านางแดงที่ได้จากการต้มกากหลังจากการหมักด้วย 95% เอทานอล มีฤทธิ์ ต้าน
อนุ มูล อิส ระดี ที่สุ ดโดยมีค่า IC 50 เท่ากับ 6.50 µg/mL ซึ่ งสารออกฤทธิ์ ยับยั้งอนุ มูล อิส ระเป็ นสารกลุ่ มฟี นอลิ ก
(Sayompark, Itharat, & Hansakul, 2012)
จากการศึกษาส่ วนสกัดต่าง ๆ ที่แยกได้จากสารสกัดต้นย่านางแดงด้วยเอทานอล โดยใช้ตวั ทําละลายเฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และนํ้า ซึ่งมีข้ วั (polarity) ที่ต่างกัน ทําให้ได้ส่วนสกัดที่ประกอบด้วยสารสําคัญที่มีข้ วั
ต่างกัน ส่ งผลให้ส่วนสกัดที่ได้มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่แตกต่ างกัน จากข้อ มูลการศึกษาชี้ ให้เห็ นว่าส่ วนสกัดด้ว ย
เอทิล อะซิ เตท (IC 50 เท่ากับ 2.5 µg/mL) และส่ ว นสกัดด้ว ยนํ้า (IC 50 เท่ากับ 2.1 µg/mL) มีศกั ยภาพที่จะนําไป
ทํา การศึ ก ษาสารสํา คัญ ที่ อ อกฤทธิ์ ต้า นอนุ มูล อิ ส ระ โดยเฉพาะส่ ว นสกัด ด้ว ยเอทิล อะซิ เ ตทซึ่ ง มี ข้ ัว ไม่ สู ง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับส่ วนสกัดด้วยนํ้า ประกอบกับผลการวิเคราะห์ปริ มาณสารฟี นอลิกรวมและปริ มาณสารฟลาโวนอยด์
รวม และผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระ ชี้ให้เห็ นว่าส่ วนสกัดเอทิลอะซิ เตทที่แยกได้จากสารสกัดต้นย่านางแดง
ด้วยเอทานอลมีปริ มาณสารฟี นอลิกรวม (655.6 µg GAE/mg extract) และปริ มาณสารฟลาโวนอยด์รวม (411.0 µg
catechin/mg extract) สูง และมีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่ดี มีศกั ยภาพสู งเหมาะสมสําหรับการนํามาทําการศึกษาความ
เป็ นพิษเฉียบพลันในหนูขาวเล็กต่อไป
4.3 ความเป็ นพิษเฉียบพลันของสารสกัดและส่ วนสกัดต้นย่านางแดงในหนูขาวเล็ก
จากผลการศึกษาความเป็ นพิษเฉียบพลันในหนูขาวเล็กพันธุ์ Swiss albino (ตารางที่ 2) เมื่อหนูขาวเล็กเพศผู้
(38.7 ± 1.2 g) และเพศเมีย (34.5 ± 1.6 g) ได้รับสารสกัดด้วยเอทานอล และส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทจากต้นย่านาง
แดงในขนาด 0.5-2.0 g/kg นํ้าหนักตัว พบว่าค่า LD 50 ของสารสกัดด้วยเอทานอลและส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิ เตทมีค่า
มากกว่า 2.0 g/kg ทั้งเพศผูแ้ ละเพศเมีย จากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ หลังจากหนูขาวได้รับสารสกัดด้วยเอทานอล
และส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทอย่างใกล้ชิดในช่วง 30 นาที จนถึง 8 ชัว่ โมง พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลและส่ วน
สกัดด้วยเอทิลอะซิเตทที่ขนาด 2.0 g/kg ไม่ทาํ ให้หนูขาวมีอาการแตกต่างจากกลุ่มควบคุมในช่วง 6 ชัว่ โมง หลังจาก
ได้รับสารสกัดดังกล่าว เมื่อสังเกตอาการต่อไปจนครบ 14 วันหลังจากหนูขาวได้สารสกัด พบว่าหนูขาวที่ได้รับสาร
สกัดในขนาด 0.5-2.0 g/kg นํ้าหนักตัว ไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม และไม่แสดงอาการความเป็ นพิษอื่น ๆ
ตลอดการทดลอง จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการได้รับสารสกัดด้วยเอทานอลและส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทแบบครั้ง
เดียวในปริ มาณ 0.5-2.0 g/kg นํ้าหนักตัว ไม่ทาํ ให้เกิดพิษต่อหนูขาวเล็ก แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลความปลอดภัยของสาร
สกัดจากสมุนไพรย่านางแดงยังมีจาํ กัดเฉพาะข้อมูลในส่ วนใบย่านางแดงเท่านั้น โดยพบว่าสารสกัดใบย่านางแดงด้วย
เอทานอลไม่มีความเป็ นพิษต่อหนูท่ีได้รับในขนาด 3.0 g/kg (Somsak, Noilod, Chachiyo, & Kraithep, 2015) ดังนั้น
เพื่อให้ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยของสมุนไพรย่านางแดงเพิม่ มากขึ้น การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดและส่ วน
สกัดจากต้นย่านางแดงในขนาดที่สูงกว่า 2.0 g/kg นํ้าหนักตัว และการได้รับสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดง
ในระยะยาวซึ่งอาจมีผลต่อสัตว์ทดลองได้ จําเป็ นต้องทําการศึกษาต่อไปในอนาคต
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ตารางที่ 2 การศึกษาความเป็ นพิษแบบเฉียบพลันของสารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดงในหนูขาวเล็ก
ชุดการทดสอบ
ขนาดของสารสกัด (mg/kg นํ้าหนักตัว)
การประเมินผล
500
1000
2000
M
F
M
F
M
F
กลุ่มควบคุม (ตัวทําละลาย)
O
O
O
O
O
O
หยุดการทดสอบ
สารสกัดด้วยเอทานอล
O
O
O
O
O
O
หยุดการทดสอบ
ส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท
O
O
O
O
O
O
หยุดการทดสอบ
M = Male Swiss albino mice; F = Female Swiss albino mice; O = survived
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึก ษาฤทธิ์ ต้านอนุ มูล อิ สระของสารสกัดและส่ ว นสกัดจากต้นย่านางแดง ชี้ ให้เห็ นว่าสารสกัดด้ว ย
เอทานอลและส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทต้นย่านางแดงมีศกั ยภาพในการต้านอนุมลู อิสระสูงและมีความปลอดภัยเมื่อ
ได้รับในขนาด 2.0 g/kg นํ้าหนักตัว โดยสารสกัดด้วยเอทานอลและส่ วนสกัดด้วยเอทิลอะซิ เตทมีสารออกฤทธิ์ ใน
กลุ่มฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์
จากการศึกษาข้างต้นควรทําการศึกษาหาสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระและศึกษาความปลอดภัยของ
สารสกัดและส่ วนสกัดจากต้นย่านางแดงเมื่อได้รับอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสนับสนุ นการใช้สารสกัดต้นย่านาง
แดงในการศึกษาและการควบคุมคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต
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