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บทคัดย่อ

กะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน อาจ
เกิดความเข้าใจผิด นำ�ไปสู่การใช้สมุนไพรไม่ถูกต้นได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดน้�ำ และ ethanol ของพืชทัง้ สาม ได้แก่ ฤทธิต์ า้ นเชือ้ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa และ Methicillinresistant S. aureus (MRSA) ด้วยวิธี broth dilution method ฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยวิธียับยั้งการสร้าง nitric oxide ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu และรอยพิมพ์โครมาโตกราฟีด้วยวิธี TLC ผลการศึกษา
พบว่าสารสกัดของพืชทั้งสามมีฤทธิ์ต้านเชื้อค่อนข้างต่ำ� สารสกัด ethanol ยับยั้งการสร้าง nitric oxide ดีกว่าสารสกัดน้ำ�และยา
มาตรฐาน diclofenac อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกระดุมทองเลื้อยมีฤทธิ์ดีที่สุด มีค่า IC50 33.43±4.76 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร สารสกัด ethanol กะเม็งตัวผู้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมมากกว่าสารสกัดอื่นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p<0.05) มีค่า IC50 43.48±1.00 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และปริมาณฟีนอลิกรวม 55.46±7.18 มิลลิกรัม GAE ต่อสาร
สกัด 1 กรัม พืชทั้ง 3 ชนิดมีรอยพิมพ์โครมาโตกราฟีที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และ
กระดุมทองเลื้อย มีความแตกต่างกันทั้งฤทธิ์ทางชีวภาพและเอกลักษณ์ทางเคมี
คำ�สำ�คัญ: กะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ กระดุมทองเลื้อย ฤทธิ์ทางชีวภาพ ปริมาณฟีนอลิกรวม รอยพิมพ์โครมาโตกราฟี

Abstract

Eclipta prostrata (L.) L., Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski and S. trilobata (L.) Pruski are the member of
Asteraceae family. Similar characteristics may be misleading and misused. This study aimed to compare biological
activities of ethanolic and water extracts of these plants. Antibacterial activity was assessed using broth dilution method
for MIC and MBC determination, anti-inflammatory activity using lipopolysaccharide-induced nitric oxide production
in RAW 264.7 macrophage cells, antioxidant activity using DPPH radical scavenging assay, total phenolic contents
using Folin-Ciocalteu reagent and chemical constituents were investigated by TLC their fingerprint. All the tested
extracts exhibited low antibacterial effects against S. aureus, P. aeruginosa and MRSA. The ethanolic extracts showed
significantly stronger inhibition on nitric oxide production than did water extracts and the standard anti-inflammatory
medicine, diclofenac. Among them, S. trilobata had greatest inhibitory activity with IC50 33.43±4.76 µg/ml. The
ethanolic extracts of S. calendulacea showed the highest antioxidant activity and phenolic content with IC50 of 43.48±1.00
µg/ml and 55.46±7.18 mg GAE/g crude extract, respectively. TLC fingerprint of the ethanolic extracts of these three
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plants were identified. In conclusion, W. chinensis, S. calendulacea and S. trilobata are different as assessed by both
their biological activities and their chemical identification by TLC.
Keywords: Eclipta prostrata (L.) L., Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski, S. trilobata (L.) Pruski, biological
activities, total phenolic contents, TLC fingerprint

บทนำ�

กะเม็งเป็นพืชสมุนไพรที่มีการนำ�ไปใช้ประโยชน์ทางยา ที่
รู้จักกันอย่างกว้างขวางมี 2 ชนิด คือกะเม็งตัวเมีย (Eclipta
prostrata (L.) L.) และกะเม็ ง ตั ว ผู้ (Sphagneticola
calendulacea (L.) Pruski) ทั้งสองเป็นพืชวงศ์ Asteraceae
แยกความแตกต่างของพืชทั้งสองได้ โดยกะเม็งตัวเมียมีกลีบ
ดอกสีขาว ส่วนกะเม็งตัวผู้มีกลีบดอกสีเหลือง อย่างไรก็ตาม
เมื่อสืบค้นข้อมูลทั้งจากหนังสืออ้างอิง และจากเว็บไซต์ต่างๆ
ด้วยชือ่ กะเม็งตัวผู้ มักจะพบการแสดงภาพของพืชอีกชนิด คือ
กระดุมทองเลื้อย (S. trilobata (L.) Pruski) วงศ์ Asteraceae
เนื่องจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันมาก โดย
รูปวิธานจาก Flora of China ระบุความแตกต่างของพืชทั้ง
2 ชนิดนี้ที่รอยหยักขอบใบ คือ กะเม็งตัวผู้มีขอบใบจักรฟัน
เลื่อยถี่เล็กน้อย (sparsely serrulate) ส่วนกระดุมทองเลื้อยมี
ขอบใบเว้าเป็น 3 พู (usually 3-lobed) (eFloras, 2008) พืชทัง้
สามมีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์พื้นบ้านในประเทศไทย
จีน อินเดีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย อเมริกากลางและอเมริกาใต้
เพือ่ รักษาโรคผิวหนัง รักษาแผล รักษาการติดเชือ้ ลดการปวด
และอาการบวม (Jahan, et al., 2014 ; Jaisin, 2016 ; Manohar,
et al., 2017 ; Shamama, et al., 2017) ในการแพทย์แผนไทย
กะเม็งตัวเมียทั้งต้นมีสรรพคุณขับลมให้กระจาย แก้โลหิตอัน
กระทำ�ให้ร้อน (Prapaspong, et al., 1999) ส่วนกะเม็งตัวผู้มี
สรรพคุณแก้ไอ แก้อาเจียนเป็นโลหิต บำ�รุงโลหิต บำ�รุงร่างกาย
แก้ปวดศีรษะ แก้โรคผิวหนัง แก้ผมร่วง แก้กระเพาะอักเสบ
ตำ�ผสมข้าวพอกแก้บวม (Temwiset, et al., 2012) ปัจจุบันใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ มีการใช้กะเม็งตัวเมียในตำ�รับยาผสม
เพชรสังฆาตสูตรที่ 2 เพื่อบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก
(National Drug System Development Committee, 2013)
และผสมในตำ�รับยาสมุนไพรครีมกะเม็งเพื่อใช้ในการรักษา
แผลเรื้อรังในโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ไม่พบการ
ใช้กะเม็งตัวผูห้ รือกระดุมทองเลือ้ ยทางยา งานวิจยั ก่อนหน้านี้
รายงานผลการสอบถามร้านขายเครือ่ งยาสมุนไพรทัว่ ประเทศ
จำ�นวน 25 ร้าน พบว่ามีกะเม็งตัวเมียจำ�หน่ายทุกร้าน แต่ไม่
พบการจำ�หน่ายกะเม็งตัวผู้ (Sriwisase, et al., 2017) จาก
ชื่ อ ไทยและลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ของ
กะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย รวมถึงข้อมูล
การศึกษาเบือ้ งต้นทีม่ แี นวโน้มว่าไม่สามารถพบกะเม็งตัวผูไ้ ด้
ทัว่ ไป ประกอบกับการเผยแพร่ขอ้ มูลรูปภาพกระดุมทองเลือ้ ย

ในชื่อกะเม็งตัวผู้ อาจทำ�ให้เกิดความเข้าใจผิดโดยนำ�กระดุม
ทองเลื้อยมาใช้แทนกะเม็งตัวผู้ นำ�ไปสู่การใช้สมุนไพรไม่ถูก
ต้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้สมุนไพรได้ งานวิจัยนี้
จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ ฤทธิ์การต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม และศึกษารอยพิมพ์
โครมาโตกราฟีของกะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทอง
เลื้อย ซึ่งเป็นฤทธิ์ที่สอดคล้องกับการใช้ในทางการแพทย์
พื้นบ้าน เปรียบเทียบระหว่างการสกัดด้วยน้ำ�และ ethanol
ซึ่งเป็นตัวทำ�ละลายที่นิยมใช้ในการเตรียมยาตามวิธีทางการ
แพทย์แผนไทยทัง้ ยาใช้ภายในและภายนอก เช่น ยาต้ม ยาดอง
ยาฝน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพิสูจน์ความแตกต่าง
ระหว่างพืชทั้ง 3 ชนิด ที่จะนำ�ไปสู่การใช้สมุนไพรทั้ง 3 ชนิด
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

สมุนไพรและสารเคมีที่ใช้

เก็บตัวอย่างส่วนเหนือดินของพืชทัง้ 3 (authentics)
กะเม็งตัวเมียเก็บจากหมู่บ้านชิดชล อ.เมือง จ.มหาสารคาม
กะเม็ ง ตั ว ผู้ ไ ด้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งจากอุ ท ยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
และกระดุมทองเลือ้ ยเก็บจากบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตรวจสอบยืนยันชนิดโดย ผศ.ดร.รุจลิ กั ขณ์ รัตตะรมย์ อาจารย์
ประจำ�คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วย
การเปรียบเทียบรูปวิธานกับ Flora of China และข้อมูลจาก
เว็บไซต์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล นำ � พื ช มาล้ า งด้ ว ยน้ำ � สะอาด อบในตู้ อ บลมร้ อ นที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง ลดขนาดด้วย
การบดหยาบ ก่อนนำ�ไปสกัด เนื่องจากตัวอย่างกะเม็งตัวเมีย
และกะเม็งตัวผู้สดมีจำ�นวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะทดสอบฤทธิ์
ต่างๆ ได้ จึงนำ�ไปสกัดด้วย ethanol เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิง
(authentic) ในการเปรียบเทียบรอยพิมพ์โครมาโตกราฟี
เท่านั้น
จัดซื้อเครื่องยากะเม็งตัวเมียจากร้านเวชพงศ์โอสถ
แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่อง
ยากะเม็งตัวผู้ ภายใต้ชื่อภาษาจีนว่า “peng qi ju” (eFloras,
2008) จากร้านขายสมุนไพรเถียนเกิ่งซ้างซีหลิวหลี่ เมือง
เซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน นำ�เครื่องยาสมุนไพร
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ทั้ง 2 ชนิดให้นายหอม หะทัยทาระ หมอพื้นบ้านจาก อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ตรวจสอบชนิดของพืชอีกครั้ง จากนั้นนำ�พืชมาล้าง
ด้วยน้�ำ สะอาด อบในตูอ้ บลมร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส
นาน 48 ชั่วโมง ลดขนาดด้วยการบดหยาบ ก่อนนำ�ไปสกัด
สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ dimethyl sulfoxide (DMSO)
(PanReac Applichem, USA), ceftriaxone (Monotax®),
dulbecco’s modified eagle medium (DMEM) (Gibco, USA),
lipopolysaccharide (LPS) (Sigma-Aldrich, USA), griess
reagent (Promega, USA), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) (Sigma-Aldrich, USA), ascorbic acid (SigmaAldrich, Germany), gallic acid (Sigma-Aldrich, USA),
Folin-Ciocalteu phenol reagent (Loba chemic, Mumbai),
diclofenac (Sigma-Aldrich, Germany), apigenin (SigmaAldrich, Germany)
การเตรียมสารสกัดพืชสมุนไพร
เตรียมสารสกัดน้ำ� โดยการต้ม ชั่งน้ำ�หนักพืช 50
กรัม เติมน้ำ� 500 มิลลิลิตร ต้มโดยเริ่มจับเวลาเมื่อน้ำ�เดือดจน
ครบ 15 นาที กรองและนำ�ไปทำ�แห้งด้วยเครือ่ ง Lyophilization
เตรียมสารสกัดethanol โดยการสกัดด้วย soxhlet apparatus
ชั่งน้ำ�หนักพืช 50 กรัม สกัดด้วย 95% ethanol เป็นเวลา 6
ชั่วโมง กรองและระเหยตัวทำ�ละลายออกด้วยเครื่องระเหย
สู ญ ญากาศแบบหมุ น จากนั้ น นำ � ไประเหยแห้ ง ต่ อ บนอ่ า ง
น้ำ�ร้อน หาค่าร้อยละปริมาณสารสกัด (% yield) เก็บสารสกัด
ที่-20 องศาเซลเซียส ละลายสารสกัดน้ำ�ด้วยน้ำ�และสารสกัด
ethanol ด้วย DMSO ให้ได้ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร เพื่อนำ�ไปทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ และปริมาณฟีนอลิกรวม
การทดสอบหาความเข้มข้นต่ำ�สุดที่สามารถยับยั้ง
เชือ้ (Minimum inhibitory concentration, MIC) และความเข้ม
ข้นต่ำ�สุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal
Concentration, MBC) ดัดแปลงจาก Uthairung et al. (2020)
เชื้อแบคทีเรียจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ S. aureus สาย
พันธุ์ DMST 8440 P. aeruginosa สายพันธุ์ ATCC 27853
และ MRSA สายพันธุ์ DMST 20645 เตรียมเชื้อให้ได้ความ
ขุ่นเท่ากับ McFarland Standard No. 0.5 เตรียมสารสกัดน้ำ�
และ ethanol ของพืชทีค่ วามเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
โดยใช้ 60% DMSO ใน tween 80 เป็นตัวทำ�ละลาย นำ�มา
เจือจางด้วยอาหารเลีย้ งเชือ้ ให้ความเข้มข้นลดลงแบบสองเท่า
ลำ�ดับส่วน โดยมีความเข้มข้นสุดท้าย 200, 100, 50, 25, 12.5,
6.25, 3.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลำ�ดับ เติมเชื้อที่เตรียม
ไว้ลงในทุกหลอด หลอดละ 1 มิลลิลิตร โดย positive control
ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาตร 1 มิลลิลิตรผสมกับเชื้อ
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แบคทีเรีย negative control ประกอบด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใช้ยาปฏิชีวนะ ceftriaxone ความเข้มข้น
10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเป็นตัวเปรียบเทียบ ทำ�การทดสอบ
3 ซ้ำ� บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
สังเกตหลอดสุดท้ายที่ไม่มีการเจริญของแบคทีเรียหรือไม่มี
ความขุน่ บันทึกผลการทดลองเป็นค่า MIC นำ�หลอดทีไ่ ม่มกี าร
เจริญเติบโตของเชื้อจากการหาค่า MIC ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
ไป spread ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ความ
เข้มข้นน้อยที่สุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ คือไม่มี
โคโลนีของเชื้อบนจานเพาะเลี้ยง บันทึกผลการทดลองเป็นค่า
MBC ทำ�การทดสอบ 3 ซ้ำ�
การทดสอบฤทธิต์ า้ นการอักเสบโดยใช้วธิ ยี บั ยัง้
การสร้าง nitric oxide (NO) ดัดแปลงจาก (Makchuchit,
et al. 2017)
เพาะเลี้ยงเซลล์ RAW 264.7 ใน 96-well plate
จำ�นวน 2 × 106 cells/well ในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM ที่
ประกอบด้วย 10% fetal bovine serum และ 1% penicillin
และ 1% streptomycin บ่มในตูบ้ ม่ 5% CO2 อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เดิมออก
เติม LPS ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรใน DMEM
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในหลุมทดลอง ส่วนหลุมควบคุม
เติม DMEM ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารสกัด
น้ำ�และ ethanol ของกะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุม
ทองเลื้อย ที่ความเข้มข้น 2-200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรใน
DMEM ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงในหลุมทดลองและหลุม
ควบคุม โดยมี 2% DMSO ใน DMEM เป็น solvent control
และยา diclofenac เป็น positive control บ่มในตู้บ่ม 5% CO2
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดูดของเหลว
เหนือตะกอนแต่ละหลุม 50 ไมโครลิตร ใส่ใน 96-well plate ใหม่
เติม Griess reagent (Promega®) โดยเติม sulfanilamide
solution 50 ไมโครลิตร บ่มในที่มืด 10 นาที จากนั้นเติม NED
solution 50 ไมโครลิตร บ่มในที่มืด 10 นาที นำ�ไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ 520 นาโนเมตร ทำ�การทดสอบ 3 ซ้ำ� จากนั้น
ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ดว้ ยวิธี MTT assay
โดยเติมสารละลาย MTT 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ใน phosphate
buffer saline ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ใน 96-well plate เดิมทีม่ ี
เซลล์ RAW 264.7 อยู่ บ่มในตู้บ่ม 5% CO2 อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ดูดของเหลวเหนือตะกอนออก
เติม 0.04 M HCl ใน isopropanol ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
เพือ่ ละลายผลึก MTT-formazan จากเซลล์ นำ�ไปวัดค่าการดูด
กลืนแสงที่ 570 นาโนเมตร หากเซลล์รอดชีวิตน้อยกว่าร้อย
ละ 70 เมื่อเทียบกับ solvent control แสดงว่าสารสกัดมีความ
เป็นพิษต่อเซลล์ คำ�นวณค่าร้อยละการยับยัง้ การสร้าง NO (%
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inhibition) และค่า IC50 โดยใช้โปรแกรม Graph Pad Prism
9.0
การทดสอบฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH
ดัดแปลงจาก Uthairung et al. (2020)
เตรียมสารสกัดน้ำาและ ethanol ของกะเม็งตัวเมีย
กะเม็ ง ตั ว ผู้ และกระดุ ม ทองเลื้ อ ยใน DMSO และสาร
มาตรฐานกรดแอสคคอร์บิกในน้ำา ให้ได้ความเข้มข้น 1-200
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เติมสารแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร
100 ไมโครลิตร ลงใน 96 well-plates เติม 0.15 mM DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ใน ethanol ปริมาตร 100
ไมโครลิตร ลงในหลุมทดลอง ผสมให้เข้ากัน บ่มในที่มืด 30
นาที นำาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร คำานวณ
ค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (%inhibition) และค่า IC50 โดย
ใช้โปรแกรม Graph Pad Prism 9.0 ทำาการทดสอบ 3 ซ้ำา
การหาปริ ม าณฟี น อลิ ก รวมด้ ว ยวิ ธี FolinCiocalteu assay ดัดแปลงจาก Zhang et al. (2006)
เตรียมสารละลายมาตรฐาน gallic acid ที่ความเข้ม
ข้น 25-200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ใน ethanol สารสกัดน้าำ และ
ethanol ของกะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย
ความเข้มข้น 5,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เติมสารละลาย
แต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงใน 96-well
ปริมาตร 80 ไมโครลิ
ตร เติม
สารละลาย Na
3
บัน ทึกplate
ภาพ เตินมาไปสเปรย์
ด้ว2CO
ย anisaldehyde/H
2SO4
Folin-Ciocalteu phenol reagent ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
บันทึกภาพ
รายงานผลเป็ นค่า hRf
ผสมให้เข้ากัน บ่ม 30 นาทีที่อุณหภูมิห้อง นำาไปวัดค่าการดูด
กลืนแสงที่ 760 นาโนเมตร คำานวณหาปริมาณสารประกอบฟี
เทียบกับิ เกราฟมาตรฐาน
สถิติทนอลิ
ี่ใช้ใกนการว
คราะห์ข้อมูgallic
ล acid แสดงผลเป็นค่า
มิลลิกรัม gallic acid สมมูลกับน้ำาหนักสารสกัด 1 กรัม (mg
แสดงผลการทดลองด้ ว ยค่ า เฉลี่ย ± ส่ ว น
GAE/g crude extract) ทำาการทดสอบ 3 ซ้ำา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(mean ± SD) เปรียบเทียบความ
การศึกษารอยพิมพ์โครมาโตกราฟีด้วยวิธี Thin
แตกต่ าLayer
งระหว่
า งกลุ่ ม ด้ ว ยสถิ(TLC)
ติ พ้ืน ฐานที่ใ ช้ ใ นการ
Chromatography
ดชั้น ethanol
ของพืชofทั้งvariance
3 ชนิด และสาร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อนำมูาสารสกั
ล one-way
analysis
มาตรฐาน
วย methanol
ด้ความเข้ม
(ANOVA)
และถ้apigenin
า หากข้อละลายด้
มูล มีค วามแตกต่
า งกัให้นไทาง
ข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โหลดสารแต่ละชนิดปริมาตร 10
ส ถิ ติ (p<0.05)
จ ะ ใ ช้ Scheffe post-hoc test เ พื่ อ
ไมโครลิตรลงบนแผ่น TLC silica gel 60 F254 ขนาด 6x10
เปรียบเที
ยบระหว่
างกลุเ่มครื่อง Linomat 5 นำาแผ่น TLC ใส่ในแทงค์
เซนติ
เมตร โดยใช้
ที่บรรจุตัวทำาละลายที่ต่างกัน 3 ระบบ ได้แก่ chloroform:
hexane: 95% ethanol (6: 3: 1), petroleum ether:
ผลการทดลอง
chloroform: methanol (2: 7.5: 0.5) และ chloroform:
การเก็95%
บ ตัวethanol:
อย่ า งพืmethanol
ช ในงานวิ(5:จ3:ัย ครั
้ ได้ปริมาตร
benzene:
1.5:ง้ นี0.5)
ตัวอย่า50
งกะเม็
ย และกะเม็
ตัวผูไปส่
ท้ เ่ี ป็องภายใต้
น authentic
มิลลิงลตั
ิตรวเมี
จากนั
้นนำาแผ่น งTLC
UV cabinet
ที่คอวามยาวคลื
254าหรั
และบ การสกั
366 นาโนเมตร
บันทึกภาพ
ปริมาณน้
ย ไม่เพีย่นงพอส
ดเพื่อทดสอบ
บันทึกเพื
ภาพ
ไปสเปรย์
anisaldehyde/H
4
ฤทธิ ต์ ่ นำา างๆ
จึ ง สกัดด้วยauthentic
ด้ ว ย2SO
ethanol
่ อ ใช้รายงาน
ผลเป็นค่า hRf

เปรีย บเทีย บเอกลัก ษณ์ ท างเคมีด้ ว ยเทคนิ ค TLC
เท่านัน้ ส่วนสารสกัดน้าและ ethanol ของกะเม็งตัวเมีย
และกะเม็งตัวผูท้ ใ่ี ช้ในการศึกษาฤทธิต่์ างๆ ใช้สมุนไพร

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

แสดงผลการทดลองด้วยค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (mean ± SD) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มด้วยสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล one-way
analysis of variance (ANOVA) และถ้าหากข้อมูลมีความแตก
ต่างกันทางสถิติ (p<0.05) จะใช้ Scheffe post-hoc test เพื่อ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

ผลการทดลอง

การเก็บตัวอย่างพืชในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ตัวอย่าง
กะเม็งตัวเมียและกะเม็งตัวผู้ที่เป็น authentic ปริมาณน้อย
ไม่เพียงพอสำาหรับการสกัดเพื่อทดสอบฤทธิ์ต่างๆ จึงสกัด
authentic ด้วย ethanol เพือ่ ใช้เปรียบเทียบเอกลักษณ์ทางเคมี
ด้วยเทคนิค TLC เท่านั้น ส่วนสารสกัดน้ำาและ ethanol ของ
กะเม็งตัวเมียและกะเม็งตัวผู้ที่ใช้ในการศึกษาฤทธิ์ต่างๆ ใช้
สมุนไพรทีจ่ ดั ซือ้ จากร้านจำาหน่ายเครือ่ งยาสมุนไพรในการเตรี
ยมสารสกัด กระดุมทองเลือ้ ยใช้พชื authentic ในการสกัดเพือ่
ศึกษาฤทธิ์ต่างๆ รวมถึงการเปรียบเทียบเอกลักษณ์ทางเคมี
ด้วยเทคนิค TLC ผลการสกัดกะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และ
กระดุมทองเลื้อยได้ปริมาณสารสกัดน้ำาคิดเป็นร้อยละ 7.21,
6.49 และ 8.38 ตามลำาดับ สารสกัด ethanol คิดเป็นร้อยละ
1.44, 2.01 และ 0.77 ตามลำาดับ ภาพสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด
สารสกั
ethanol
แสดงในด Figure
1 คิดเป็ นร้อยละ 1.44, 2.01 และ 0.77

ตามลาดับ ภาพสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด แสดงใน Figure 1

Figure 1 Whole plant and flowers of E. prostrata,
S. calendulacea and S. trilobata

Figure 1 Whole plant and flowers of E. prostrata,
S. calendulacea and S. trilobata
การทดสอบฤทธิ ต์ ้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย S.
aureus, P. aeruginosa และ MRSA พบว่าทัง้ สารสกัด
น้ า และสารสกัด ethanol ของพืช ทัง้ สาม มีฤ ทธิต์ ้าน
เชือ้ แบคทีเรียค่อนข้างต่า โดยสารสกัดน้าของกะเม็งตัว
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Biological activities, total phenolic compound and TLC fingerprint of
Eclipta prostrata (L.) L., Sphagneticola calendulacea (L.) Pruski and...

การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, P.
aeruginosa และ MRSA พบว่าทั้งสารสกัดน้ำ�และสารสกัด
ethanol ของพืชทั้งสาม มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียค่อนข้างต่ำ�
โดยสารสกัดน้�ำ ของกะเม็งตัวเมียและกะเม็งตัวผูม้ ฤี ทธิต์ า้ นเชือ้
Table 1

95%
ethanol

S. aureus และ P. aeruginosa ดีที่สุด ค่า MIC 12.5 และ 25
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ ฤทธิ์ต่อเชื้อ MRSA พบว่า
สารสกัดส่วนใหญ่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ MRSA แต่มีเพียงสารสกัด
น้ำ�ของกะเม็งตัวเมียที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อดังกล่าว (Table 1)

Minimum inhibitory Concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of purchased E.
prostrata, purchased S. calendulacea and authentic S. trilobata extracts against S. aureus, P. aeruginosa
and MRSA (mg/mL) (n = 3)

Samples
Water
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Plant

S. aureus

P. aeruginosa

MRSA

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

E. prostrata

12.5

25

50

>100

50

>100

S. calendulacea

12.5

25

50

>100

50

>100

S. trilobata

50

50

100

100

>100

>100

E. prostrata

25

25

50

>100

100

100

S. calendulacea

25

25

50

>100

100

>100

S. trilobata

25

50

50

100

50

>100

Ceftriaxone

-

10

-

10

-

10

การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นการอั ก เสบด้ ว ยวิ ธี ยั บ ยั้ ง
การสร้าง NO พบว่าสารสกัด ethanol ของพืชทั้ง 3 มีฤทธิ์
ต้านการอักเสบดีกว่าสารสกัดน้ำ�และยา diclofenac ซึ่งเป็น
positive control อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดยกระดุมทอง
เลื้อยมีฤทธิ์ดีที่สุด มีค่า IC50 เท่ากับ 33.43±4.76 ไมโครกรัม
ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ดี ก ว่ า กะเม็ ง ตั ว ผู้ แ ละกะเม็ ง ตั ว เมี ย อย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ ส่วนสารสกัดชั้นน้ำ�ของพืชทั้ง 3 ที่ความ
เข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร มีฤทธิย์ บั ยัง้ การสร้าง NO
ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 และการทดสอบความเป็นพิษของสาร
สกัดต่อเซลล์ RAW 264.7 ด้วยวิธี MTT พบว่าสารสกัดน้�ำ และ
สารสกัด ethanol ของพืชทัง้ 3 ทีค่ วามเข้มข้น 100 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลติ รไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยมีเซลล์รอดชีวติ
มากกว่าร้อยละ 90 (Table 2)
การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี DPPH
radical scavenging assay พบว่า สารสกัด ethanol ของ
กะเม็งตัวผู้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุด ค่า IC50

เท่ากับ 43.48±1.00 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ดีกว่าสารสกัด
น้ำ�ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 91.55±1.07 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ แต่ยงั ต่�ำ กว่า ascorbic acid ซึง่ เป็น
positive control มีค่า IC50 เท่ากับ 3.68±0.21 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลติ ร (20.89 มิลลิโมล) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ส่วนสาร
สกัดกะเม็งตัวเมียและกระดุมทองเลื้อยที่ความเข้มข้น 100
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระต่�ำ มีคา่ การต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH น้อยกว่าร้อยละ 50 (Table 2)
การหาปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
assay พบว่าสารสกัด ethanol ของพืชแต่ละชนิดมีปริมาณ
ฟีนอลิกรวมมากกว่าสารสกัดน้ำ� สารสกัดทั้งสองของกะเม็ง
ตั ว ผู้ มี ป ริ ม าณฟี น อลิ ก รวมมากกว่ า สารสกั ด ของพื ช อื่ น
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และสารสกัด ethanol มีปริมาณ
ฟีนอลิกรวมมากกว่าสารสกัดน้ำ�อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
มีค่า 55.46±7.18 และ 39.58±3.74 มิลลิกรัม GAE ต่อสาร
สกัด 1 กรัม ตามลำ�ดับ (Table 2)
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Table 2

Inhibition of LPS-induced NO production from RAW 264.7 cells and% cell viability in MTT assay,
Inhibition of DPPH radical scavenging and total phenolic contents of purchased E. prostrata, purchased
S. calendulacea and authentic S. trilobata extracts (n = 3)
Inhibition of NO production

Samples

Water

95%
ethanol

Diclofenac
Ascorbic acid

Plants

IC50
(µg/mL)
[mM]

% inhibition
(100 µg/mL)

MTT assay
% cell viability
(100 µg/mL)

Inhibition of DPPH radical
scavenging

Total phenolic
contents

IC50
(µg/mL)
[mM]

(mg GAE/g
crude extract)

% inhibition
(100 µg/mL)

E. prostrata

9.76±0.45

>100

97.99±1.74

27.41±1.50

>100

22.22±0.72d

S. calendulacea

39.95±1.47

>100

96.11±0.30

51.97±0.53

91.55±1.07c

39.58±3.74b

S. trilobata

5.44±0.80

>100

98.25±4.55

20.45±1.46

>100

12.88±2.58d

E. prostrata

75.66±2.66

62.21±2.04c

96.41±1.56

36.31±1.74

>100

25.63±2.34c

S. calendulacea

79.83±0.65

56.64±1.82c

99.71±1.07

86.14±0.29

43.48±1.00b

55.46±7.18a

S. trilobata

98.23±1.45

33.43±4.76b

97.16±1.18

17.07±0.84

>100

15.62±2.51d

66.79±0.97

70.82 ±2.26a
[239.14 mM]

103.03±2.91

-

-

-

3.68±0.21a
[20.89 mM]
Values are expressed as mean ± SD (n = 3), IC50 of Inhibition of NO production, inhibition of DPPH radical scavenging and total phenolic contents
analysis were performed with One-way ANOVA follow by Scheffe Post Hoc multiple comparison test, the different alphabets (a,b,c,d) indicate statistical significant (p<0.05), when IC50>100 µg/mL not included.
-

-

การศึ ก ษาเอกลั ก ษณ์ ท างเคมี ด้ ว ยวิ ธี TLC
วิเคราะห์ผลที่ความยาวคลื่น 254 nm, 366 nm และ spray
anisaldehyde/H2SO4 พบว่าพืชทั้ง 3 ชนิด มีรอยพิมพ์โครมา
โตกราฟีทแี่ ตกต่างกัน (Figure 2) โดยกะเม็งตัวเมียและกะเม็ง
ตัวผูท้ จี่ ดั ซือ้ จากร้านขายเครือ่ งยาสมุนไพรมีลกั ษณะแถบสาร

-

-

รอยพิมพ์โครมาโตกราฟีตรงกับสมุนไพร authentic แตกต่าง
กั น เพี ย งความเข้ ม ของแถบสาร ที่ แ สดงถึ ง ปริ ม าณสารที่
แตกต่างกัน ระบบตัวทำ�ละลายทีแ่ ยกพืชทัง้ 3 ชนิดออกจากกัน
ได้ชัดเจนที่สุดคือ chloroform: hexane: ethanol (6:3:1)
โดยมีแถบสารที่แตกต่างกันอย่างน้อย 1 จุด
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กลุ่ม coumestans มีฤทธิ์ต้านเชื้อ S. aureus (Dalal &
Kataria, 2010). ซึ่ง wedelolactone พบได้ในพืชทั้ง 3 ชนิด
(Le, et al., 2021 ; Sureshkumar, et al., 2011) จึงอาจเป็น
สารบ่งชี้ (marker) ชนิดหนึ่งที่ทำาให้พืชทั้ง 3 แสดงฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้รายงานการศึกษาของ Rahman &
Rashid (2018) ที่แยกส่วนสารสกัด methanol ของกะเม็งตัว
เมียนำามาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย พบว่า fraction ที่มี
ขั้วสูงจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อ S. aureus และ P. aeruginosa ได้ดี
กว่า fraction ที่มีขั้วน้อยกว่า ซึ่งกะเม็งตัวเมียและกะเม็งตัวผู้
พบสารกลุม่ coumestans ทีเ่ ป็นสารมีขวั้ อีกหลายชนิด จึงอาจ
ช่วยเสริมฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในพืชทั้ง 2 ได้ ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการใช้พืชทั้ง 3 ชนิดในการแพทย์พื้นบ้านเพื่อ
รักษาบาดแผลและโรคผิวหนัง รวมถึงประเทศไทยที่มีการนำา
กะเม็งตัวเมียมาพัฒนาเป็นตำารับยาสมุนไพรครีมกะเม็งเพือ่ ใช้
ในการรักษาแผลเรื้อรังในโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกะเม็งตัวเมียในการพัฒนาเป็น
ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาแผลที่มีการติดเชื้อ โดยเฉพาะในผู้ป่วย
เบาหวานที่มักเกิดแผลที่เท้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย
โดยมีรายงานว่าการติดเชื้อที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานในทุก
ระดับความรุนแรง มักพบการติดเชือ้ S. aureus ร่วมด้วยบ่อย
ทีส่ ดุ และมีแนวโน้มทีจ่ ะมี MRSA มากขึน้ เรือ่ ยๆ (Stapanavatr
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์
Balekar et al., 2014) และสอดคล้องกับงานวิจยั ฤทธิต์ า้ นการ
การศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่ากะเม็งตัวเมีย อักเสบทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง (Arunachalam
กะเม็ ง ตั ว ผู้ และกระดุ ม ทองเลื้ อ ย มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง et al., 2009 ; Sureshkumar et al., 2010 ; Govindappa et
เอกลักษณ์ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยฤทธิ์ต้านเชื้อ al., 2011) สารสำาคัญทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นการอักเสบของกะเม็งตัวเมีย
แบคทีเรียในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่พบ เช่น orobol, wedelolactone, apigenin, luteolin, hesperetinว่ากะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย มีฤทธิ์ 7-O-β-D-glucoside, quercetin-3-O-β-D-glucoside, (Le
ในการต้านเชื้อจุลชีพอย่างกว้างขวาง (Karthikumar et al., et al., 2021), Echinocystic acid (Ryu et al., 2013) เป็นต้น
2007 ; Nithin et al., 2018 ; Balekar, et al., 2012) และยัง ส่วนกะเม็งตัวผู้พบว่ามีเพียง wedelolactone ที่มีรายงาน
เป็นรายงานการศึกษาฤทธิต์ า้ นเชือ้ MRSA ของกะเม็งตัวเมีย ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Yuan et al., 2013) กระดุมทองเลื้อย
เป็นครัง้ แรก มีรายงานการแยกและทดสอบสารสำาคัญทีม่ ฤี ทธิ์ มีรายงานสารออกฤทธิ์ ได้แก่ 5,7,4’-trihydroxyflavone,
ต้านเชื้อแบคทีเรียจากกะเม็งตัวเมีย ได้แก่ eclalbasaponin 3-O-[β-D-glucopyranosyl (1-4)-β-D-glucoronopyranosyl]
เป็นสารกลุ่ม terpenoid glycosides ที่ออกฤทธิ์โดยการ oleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester (Thao
ทำาลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อ มีฤทธิ์ต้านเชื้อ P. aeruginosa et al., 2019) และ (3 α)-3-(tiglinoyloxy)-ent-kaur-16ได้ดี (Ray et al., 2013) และสาร wedelolactone เป็นสาร en-19-oic acid (Xu et al., 2021) จากรายงานจะเห็นว่ามีสาร
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ออกฤทธิ์ที่พบเหมือนกันในพืชทั้งสามชนิด ได้แก่ luteolin,
apigenin และ wedelolactone ดังนัน้ ฤทธิย์ บั ยัง้ การสร้าง NO
ของพืชทั้งสาม จึงน่าจะมาจากการออกฤทธิ์ร่วมกันของสาร
หลายชนิด โดยเฉพาะกระดุมทองเลือ้ ยทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การสร้าง
NO ทีโ่ ดดเด่นกว่าพืชอีก 2 ชนิด แสดงให้เห็นว่าน่าจะยังมีสาร
สำ�คัญอื่นๆ ที่รว่ มออกฤทธิ์ในการต้านการอักเสบทีค่ วรศึกษา
วิจัยเพิ่มเติม การที่พืชทั้ง 3 ชนิดแสดงฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง
NO ได้ดีกว่ายา diclofenac ซึ่งเป็นยากลุ่ม nonsteroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) อาจเนื่องมาจากการ
หลั่ง NO เป็นเพียงกลไกหนึ่งในกระบวนการอักเสบ ยังมี
กลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ อาทิเช่น การหลั่งสาร
cytokine ต่างๆ ดังนั้นการสรุปว่าสารสกัดพืชใดมีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบที่ดีหรือไม่ จำ�เป็นต้องใช้วิธีการทดสอบฤทธิ์ต้าน
การอักเสบที่หลากหลายเพื่อยืนยันผลต่อไป เช่น ฤทธิ์ยับยั้ง
สารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบได้แก่ prostaglandin
E2 (PGE2), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) และ
interleukin (IL-1β, IL-6 และ IL-10) เป็นต้น รวมถึงการทดสอบ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
ในการพัฒนาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดไปใช้เพื่อรักษาหรือบรรเทา
อาการที่มีสาเหตุมาจากกระบวนการอักเสบต่อไป
ผลการทดสอบฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระสอดคล้องกับงาน
วิจยั ก่อนหน้านี้ ทีร่ ายงานว่าสารสกัดน้�ำ ของกะเม็งตัวเมียและ
กระดุมทองเลือ้ ย มีฤทธิย์ บั ยัง้ อนุมลู อิสระได้นอ้ ย (Karthikumar
et al., 2007 ; Govindappa et al., 2011) ในขณะที่กระเม็ง
ตัวผู้ที่สกัดด้วย methanol มีฤทธิ์ดี (Bari et al., 2021) แม้จะ
ยังไม่เคยมีรายงานการวิจยั ทีเ่ ปรียบเทียบฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ
ของสารสกัด ethanol และน้ำ�ในพืชทั้งสามมาก่อน แต่ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ก็สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าที่แสดงให้เห็น
ว่าการใช้ตัวทำ�ละลายออร์แกนิคในการสกัดน่าจะทำ�ให้ได้สาร
สำ�คัญที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าการสกัดด้วยน้ำ� เช่น
เดียวกับงานวิจัยในพืชอื่นๆ ที่รายงานว่าสารสกัด ethanol มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดน้ำ� (Dhanani et al., 2017
; Sepahpour et al., 2018) เนื่องจากสารกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจะละลายในตัวทำ�ละลายที่มีขั้วน้อยกว่า
น้ำ� ได้ดีกว่าในน้ำ� (Sepahpour et al., 2018) สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมในการศึกษานี้ ที่พบว่า
ปริมาณฟีนอลิกรวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ DPPH เช่นเดียวกับงานวิจัยอื่นๆ ที่ระบุว่า
สารสกั ด ที่ มี total polyphenolic สู ง จะมี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล
อิสระสูงเช่นกันโดยมีความสัมพันธ์เป็นกราฟเส้นตรง (Aryal
et al., 2019)
เทคนิค TLC ให้รอยพิมพ์โครมาโตกราฟีที่สามารถ
แยกพืชทั้ง 3 ชนิดออกจากกันได้ โดยแถบสารของสารสกัด
authentic กะเม็งตัวเมียและกะเม็งตัวผู้ แตกต่างจากเครื่อง
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ยาที่ซื้อจากร้านจำ�หน่ายเครื่องยาสมุนไพรเล็กน้อย อาจเป็น
ผลจากการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบทางเคมีของสารบางชนิด
ที่เกิดจากการเก็บรักษาเครื่องยาไว้ หรือเกิดจากความแตก
ต่างของแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ พืชทัง้ 2 ทีท่ �ำ ให้มอี งค์ประกอบ
ของสารบางชนิดแตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตามรอยพิมพ์โครมา
โตกราฟีของพืชทั้ง 3 ชนิด ปรากฏแถบสารที่มีสีและค่า hRf
ตรงกั น หลายจุ ด ซึ่ ง อาจหมายถึ ง การมี ส ารชนิ ด เดี ย วกั น
เนื่องจากพืชทั้ง 3 อยู่ในวงศ์ Asteraceae เช่นเดียวกัน โดย
เฉพาะกะเม็งตัวผู้และกระดุมทองเลื้อย ที่แถบสารหลัง spray
anisaldehyde/ H2SO4 มีสีและค่า hRf ตรงกันเกือบทุกจุด
เนือ่ งจากพืชทัง้ 2 อยูใ่ นสกุลเดียวกัน คือ สกุล Sphagneticola
และมีความใกล้ชิดทางอนุกรมวิธานมาก จึงเป็นไปได้ว่านอก
จากลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่มีความใกล้เคียงกันมากแล้ว
องค์ประกอบสารเคมีในพืชทั้ง 2 ก็น่าจะใกล้เคียงกันมาก
โดยสารที่พบมากในพืชทั้ง 3 ชนิดเป็นสารกลุ่ม terpenoids
และ flavonoids (Han et al., 2015 ; Sureshkumar et al.,
2011) การใช้ spray anisaldehyde/ H2SO4 สามารถตรวจ
สอบสารกลุ่ม terpenes และ steroids โดย monoterpenes
ให้สีฟ้า triterpenes ให้สีม่วง และ steroids ให้สีเทา (Gerlach
et al, 2018) ดังนั้นแถบสารสีชมพู-ม่วงที่มีความโดดเด่นใน
พืชทั้ง 3 โดยเฉพาะในกระดุมทองเลื้อย จึงน่าจะเป็นสารกลุ่ม
triterpenes ซึง่ ควรมีการแยกสารบริสทุ ธิแ์ ละพิสจู น์ทราบชนิด
ต่อไป การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ apigenin ซึง่ เป็นสารกลุม่ flavonoids
เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทียบ เนื่องจากพบได้ในพืช
ทั้ง 3 ชนิด (Balekar et al., 2012 ; Han et al., 2015 ; Lin
et al., 2007) แต่ผลจาก TLC ไม่สามารถระบุแถบสารทีต่ รงกับ
สารมาตรฐาน apigenin อาจเนือ่ งมาจากมีสารปริมาณน้อยจน
ไม่ปรากฎเป็นแถบสารที่ชัดเจน หรืออาจเกิดจากมีสารอื่นที่มี
ค่า hRf ใกล้เคียงกัน และบดบังแถบสาร apigenin หากต้องการ
ระบุสารบ่งชี้ (marker) apigenin อาจใช้ spray reagent ที่มี
ความจำ�เพาะต่อสารกลุม่ flavonoids เช่น aluminium chloride,
antimony (III) chloride เป็นต้น (Ghosh et al., 1987) หรือใช้
เทคนิคที่มีความจำ�เพาะต่อการแยกสารมากขึ้น เช่น เทคนิค
HPLC เพือ่ peak สารจะถูกแยกด้วยความละเอียดทีส่ งู ขึน้ และ
พื้นที่ใต้ peak สามารถบอกถึงปริมาณของสารได้ นอกจากนี้
อาจมี ก ารใช้ ส ารมาตรฐาน apigenin, luteolin หรื อ
wedelolactone ซึ่งพบในพืชทั้ง 3 ชนิดในการศึกษาเปรียบ
เทียบฤทธิ์ทางชีวภาพและรอยพิมพ์โครมาโตกราฟีเพิ่มเติม
ต่อไปในอนาคต
ผลการศึกษาเปรียบเทียบสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด สรุป
ได้วา่ กะเม็งตัวเมียมีความโดดเด่นเรือ่ งการต้านเชือ้ โดยเฉพาะ
MRSA และต้านการอักเสบ เหมาะสมต่อการใช้ในปัจจุบันที่
ผสมในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโรคผิวหนัง กะเม็งตัวผู้มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูง
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มีงานวิจัยที่แสดงฤทธิ์ที่หลากหลายสามารถพัฒนาต่อยอด
เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ที่สำ�คัญคือการขยายพันธุ์เนื่องจาก
ไม่สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติและไม่มีจำ�หน่ายในร้าย
ขายสมุนไพรในประเทศไทย เช่นเดียวกับกระดุมทองเลื้อย
ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่โดดเด่น และมีรายงานฤทธิ์อื่นๆ
หลายรายงาน จึงเหมาะจะศึกษาและต่อยอดการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากเป็นพืชทีพ่ บได้ทวั่ ไป ปลูกและขยายพันธุ์
ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากะเม็งตัว
ผู้และกระดุมทองเลื้อยมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น
หากเกิดความเข้าใจผิดจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใกล้
เคียงกันและการเผยแพร่ข้อมูลรูปภาพกระดุมทองเลื้อยใน
ชื่อกะเม็งตัวผู้ในสื่อต่างๆ อย่างไม่ถูกต้อง และเกิดการนำ�พืช
มาใช้ไม่ถูกต้น ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้สมุนไพร
ทั้ง 2 ต้นได้
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