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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของเอทานอลทีใ่ ช้ในการสกัดแก่นฝางต่อความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ โดยสกัด
แก่นฝางด้วย 95%, 75% และ 50% เอทานอล และสกัดให้ได้สารบริสุทธิบางส่
์ วนด้วยน้า ไดคลอโรมีเทน และ
เอทิลอะซิเ ตท น าสารสกัด ที่ไ ด้ไ ปวัด ประสิท ธิภ าพในการออกฤทธิต์ ้า นอนุ มูลอิสระด้ว ยวิธีก ารทางเคมี
นอกจากนี้ยงั หาปริมาณรวมของฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์ การศึกษาครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่าปริมาณฟี นอลิกรวมและ
ความสามารถในการต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดจากแก่นฝางขึ้นอยู่กบั ความเข้มข้นของเอทานอลที่ ใช้สกัด
และการสกัดสารให้บริสุทธิบางส่
์ วนด้วยเอทิลอะซิเตทมีฤทธิในการต้
์
านอนุ มลู อิสระ พบว่า การสกัดด้วย 75%
เอทานอลให้สารสกัดทีม่ คี ุณสมบัตติ า้ นอนุมลู อิสระดีทส่ี ุด โดยทีส่ ารสกัดหยาบทีส่ กัดด้วย 75% เอทานอลนัน้ มี
ปริมาณฟี นอลิกรวมมากทีส่ ุด ซึ่งมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูล DPPH และ ABTS•+ (ค่า IC50 ต่า) และสามารถยับยัง้
การเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของไขมันในหลอดทดลอง (14.21±0.47 µg/mL) นอกจากนี้ยงั พบว่าปริมาณฟี นอ
ลิกรวมมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระอย่างมีนัยสาคัญ (p-value0.01)
คาสาคัญ : ฤทธิต้์ านอนุมลู อิสระ; ฝาง; สารสกัดด้วยเอทานอล; การทาให้บริสุทธิบางส่
์ วน

Abstract
The effect of different ethanol concentrations and partial purification, used for the extraction
of C. sappan heartwood, on the antioxidant capacity was investigated. The heartwood of C. sappan
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was extracted with 95%, 75%, and 50% ethanol and subsequently partitioned using deionized water,
dichloromethane, and ethyl acetate. The fractions were subjected to different antioxidant assays based
on free radical scavenging activity (DPPH and ABTS•+ assay) and lipid peroxidation assay (TBARS
assay) . Additionally, the content of total phenols and flavonoids was determined. The present study
provides evidence that the total phenolic content and antioxidant capacity of C. sappan heartwood
extracts were significantly dependent on the ethanol concentration used for extraction. However, the
subsequent ethyl acetate fraction showed the overall strongest anti- oxidative activity in the chemicalbased assays. In the present study, the crude extract prepared using 75% ethanol is the best of
antioxidant properties. This extract contains a considerable amount of total phenols, with inhibited
DPPH and ABTS•+ free radical (low IC50 values) and inhibited lipid peroxidation in vitro (14.21±0.47
µg/mL). Also, total phenolic content and antioxidant capacity were closely correlated (p-value <0.01).
Keywords: Antioxidant activity; Caesalpinia sappan L.; Ethanolic extraction; Partial purification.

1. บทนา
โรคหลอดเลือ ดแดงแข็ง โรคความเสื่อ มในระบบ
ประสาท โรคหัวใจ และ มะเร็ง เป็ นต้น (Potterat,
1997) ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายมีระบบต้านอนุ มูล
อิสระที่สามารถจัด การกับ อนุ มูลอิสระได้ แต่ ห าก
ร่างกายได้สารทีก่ ่อให้เกิดอนุ มูลอิสระจากภายนอก
มากเกิน ไป (Utarwuthipong et al., 2009) หรืออยู่
ในภาวะที่ร ะบบต้า นอนุ มูลอิสระในร่ า งกายลดลง
เช่น ในผูส้ งู อายุจะส่งผลให้เกิดภาวะเครียดออกซิเด
ชัน ท าให้เพิ่มอัตราการเสี่ยงต่อ การเกิด โรคหลาย
ชนิด ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง โรคความจา
เสื่อม เป็ นต้น
ฝาง เป็ นสมุนไพรทีอ่ ยู่ในวงศ์ถั ่ว (Fabaceae
หรือ LEGUMINOSAE) มีช่ือ ทางวิท ยาศาสตร์คือ
Caesalpinia Sappan Linn ซึง่ เป็ นพืชสมุนไพรชนิด
หนึ่งพบได้ในเขตร้อน เช่น อินเดีย ศรีลงั กา พม่า
กัม พู ช า ลาว เวีย ดนาม และจีน ตอนใต้ ส าหรับ
ประเทศไทยมักพบในพืน้ ทีป่ ่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง
และป่ าเขาหินปูนแห้งแล้ง ส่วนทีใ่ ช้คอื แก่นฝาง ซึง่ มี
สีส้ม แดง ให้ร สฝาดขม และมีก ารน ามาใช้ในทาง
การแพทย์พ้นื บ้านของไทย เช่น ช่วยรักษาวัณโรค

สารต้ า นอนุ มูล อิส ระ คือ สารที่ป้ อ งกัน การ
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ หรือทาให้ปฏิกริ ยิ าเกิดช้า
ลง ในสภาวะทีเ่ ซลล์เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน อัน
เกิดจากการที่มคี วามไม่สมดุลของสารอนุ มูลอิสระ
กับสารต้านอนุ มูลอิสระ โดยเฉพาะอนุ มูลอิสระที่มี
ออกซิเ จนเป็ น องค์ป ระกอบ เช่ น อนุ มูลซุ ป เปอร์
ออกไซด์ท่มี ากเกิน ซึ่งเป็ นสาเหตุหลักที่มผี ลทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ เช่น การทาลาย
ของดีเอ็นเอ การทาลายของโปรตีน หรือเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงในไขมัน ไม่ อิ่ ม ตั ว เช่ น ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิ เ ดชัน ของไขมัน โดยเฉพาะไขมัน ซึ่ง เป็ น
ส่ ว นประกอบของผนั ง เซลล์ ซึ่ง ความเสีย หายที่
เกิดขึน้ ไม่ได้เกิดเฉพาะผนังเซลล์เท่านัน้ แต่จะส่งผล
ต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในเซลล์ และทาให้เกิด
การตายของเซลล์ทงั ้ แบบเนโครซิส และอะพอพโท
ซิ ส ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การท าลาย
เนื้อเยื่อส่งผลต่อความเสื่อม หรือการแก่ของเซลล์ใน
ระยะยาวและก่อให้เกิดพยาธิสภาพในอวัยวะต่ าง ๆ
มีงานวิจยั มากมายทีแ่ สดงให้เห็นว่าอนุ มูลอิสระนี้มี
ความเกีย่ วข้อง กับโรคหลายชนิด ได้แก่ เบาหวาน
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ท้องเสีย โรคบิด การติดเชื้อของระบบผิวหนัง และ
โรคโลหิตจาง (Sireeratawong et al., 2010) เป็ นต้น
สารเคมีทไ่ี ด้จากแก่นฝาง เป็ นสารในกลุ่มของฟี นอ
ลิครวมทัง้ แซนด์โธน คูมาริน ชาลโคน ฟลาโวน โฮ
โมไอโซฟลาโวนอยด์ บราซิลนี และอื่น ๆ (Nirmal,
Rajput, et al. , 2015) ซึ่ ง บ ร า ซิ ลี น จั ด เ ป็ น
สารประกอบที่พบมากในแก่นฝาง การศึกษาของ
การแพทย์แผนจีนมีรายงานว่าแก่นฝางช่วยเพิม่ การ
หมุ น เวีย นของเลือ ด การต้า นการอัก เสบ และลด
อาการปวดประจ าเดื อ น (Nirmal, Rajput, et al.,
2015) นอกจากนี้มรี ายงานฤทธิทางชี
์ วภาพต่าง ๆ
เช่น ต้านเชือ้ แบคทีเรีย (Xu et al., 2004), ต้านการ
อักเสบ (Washiyama et al., 2009), ชะลอวัย (Lee
et al., 2012), ลดน้ า ตาลในเลื อ ดของหนู ท่ี เ ป็ น
เบาหวาน (You et al., 2005), ช่วยในการคลายตัว
ของหลอดเลือด (Hu et al., 2003; Xie et al., 2000),
ป้ องกั น การเกิ ด ภาวะภู มิ แ พ้ (Yodsaoue et al.,
2009) , ล ด ก า ร เ กิ ด สิ ว ( Nirmal et al. , 2014;
Batubara, 2009), เพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์นิวคลี
เอส (Sasaki et al., 2007), ต้านอนุมลู อิสระ (Nirmal
and Panichayupakaranant, 2015; Nirmal, Rajput,
et al., 2015; Yun et al., 2006), และช่ ว ยลดความ
เป็ นพิษในเซลล์ตบั (Xu et al., 2004) สาหรับวิธกี าร
สกัด แก่ น ฝางส่ ว นใหญ่ ส กัด ด้ว ย 95% เอทานอล
(Nirmal et al., 2014; Warinhomhaun et al., 2018)
และมีการทาให้บริสุทธิบางส่
์ วนด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ
เพื่อให้ได้สารหลักที่ออกฤทธิต์ ้า นอนุ มูลอิสระ ซึ่ง
ขึน้ กับวิธกี ารสกัดสาร เช่น การสกัดด้วยตัวทาลายที่
มี ค วามมี ข ัว้ มากขึ้ น (ละลายน้ า มากขึ้ น ) จาก
การศึกษาก่อนหน้าของ Warinhomhuan และคณะ
(Warinhomhaun et al., 2016) พบว่าการสกัดด้วย
95% เอทานอลและนาไปทาให้บริสุทธิบางส่
์ วนด้วย
น้ า มีฤ ทธิใ์ นการต้า นอนุ มูล อิส ระได้ดีท่ีสุ ด ดัง นั น้
จุดประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้เพื่อศึกษาวิธกี ารสกัด
แก่นฝางโดยใช้สารละลายที่มคี ุณสมบัติท่มี ขี วั ้ มาก

ขึน้ ในขัน้ ตอนการสกัดและนามาสกัดด้วยวิธกี ารทา
ให้บริสุทธิบ์ างส่วนเพื่อให้ไ ด้สารสกัดที่มฤี ทธิต้์ าน
อนุ มูลอิสระ และวิเคราะห์คุณสมบัตฤิ ทธิต้์ านอนุ มูล
อิสระด้วยวิธกี ารทางเคมี

2. วิ ธีการ
2. 1 ก า รส กั ด แ ล ะ ก ารท า ให้ บริ สุ ท ธิ์
บางส่วนด้วยการแยกชัน้ ของสาร
น าแก่ น ฝางไปอบให้ แ ห้ ง และบดเป็ นผง
จากนั น้ น าไปแช่ สกัด ด้ว ยเอทานอลที่เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
ต่างกัน (95%, 75% และ 50% เอทานอล) ระเหยเอ
ทานอลออก ได้เป็ นสารสกัดหยาบ เก็บที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส จากนัน้ นาสารสกัดหยาบมาทา
ให้บ ริสุท ธิบ์ างส่ ว นด้ว ย น้ า ไดคลอโรมีเ ทน และ
เอทิลอะซิเตท ดังนี้
ผสมน้ากลันกั
่ บสารสกัดหยาบ
150 มิลลิลติ ร : 0.25 กรัม
คน 18 ชัวโมง
่
เติมไดคลอโรมีเทน 50 มิลลิลติ ร
คน 1 ชัวโมง
่
แยกชัน้ ไดคลอโรมีเทนออกมาโดย
วางทิง้ ไว้ให้แยกชัน้ ด้วย Separatory funnel
เติมเอทิลอะซิเตท 50 มิลลิลติ ร (ทาซ้า 2 ครัง้ )
คน 1 ชัวโมง
่
แยกชัน้ เอทิลอะซิเตทออกมาโดย
วางทิง้ ไว้ให้แยกชัน้ ด้วย Separatory funnel
ได้ส่วนชัน้ น้า
นาทุกชัน้ ทีไ่ ด้ไประเหยและทาแห้งด้วยการใช้ความ
เย็น (Freeze dry)
2.2 การทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิ สระของ
สารสกัดจากแก่นฝาง
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2.2.1 การทดสอบฤทธิ์ การก าจัด
อนุมูล DPPH (DPPH scavenging activity)
การทดสอบฤทธิ ก์ ารก าจัด อนุ มู ล DPPH
ดัดแปลงจากวิธขี อง Re และคณะ (Re et al., 1999)
โดยเตรียมสารสกัดจากแก่นฝางที่ความเข้มข้น 110 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ใน 96 well plate ปริมาตร
100 ไมโครลิต ร จากนั น้ เติม สารละลาย DPPH ที่
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น 6x10- 5 โ ม ล า ร์ ป ริ ม า ต ร 100
ไมโครลิตร บ่มในที่มดื 30 นาที วัดค่าการดูดกลืน
คลื่นแสงทีช่ ่วงความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ด้วย
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลืนแสงแบบไมโครเพลท
โดยใช้ BHT เป็ นตัวควบคุมบวก ทาการคานวณหา
ค่ า %DPPH radical scavenging ซึ่ ง เป็ นตั ว บ่ ง ชี้
ฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระของสารสกัด และนาค่าทีไ่ ด้มา
สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง % DPPH radical
scavenging (แกน Y) กับความเข้มข้นของสารสกัด
(แกน X) เพื่อหาค่า IC50 (ความเข้มข้นของสารที่
สามารถลดอนุมลู อิสระได้รอ้ ยละ 50)
%inhibition = Aควบคุม – Aสารสกัด / Aควบคุม x 100
2.2.2 การทดสอบฤทธิ์ การก าจัด
อนุมูล ABTS•+ (ABTS scavenging activity)
การทดสอบฤทธิการก
์ าจัดอนุ มูล ABTS•+
ดัดแปลงมาจากวิธขี อง Huang และคณะ (Huang et
al., 2005) โดยเตรียมสารสกัดจากแก่นฝางทีค่ วาม
เข้มข้น 1-10 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ในหลอดทดลอง
ปริม าตร 20 ไมโครลิต ร จากนั น้ เติม สารละลาย
ABTS•+ ปริม าตร 980 ไมโครลิต ร ผสมให้เ ข้ากัน
บ่มในทีม่ ดื 6 นาที วัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงทีช่ ่วง
ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการ
ดูดกลืนคลืนแสง โดยใช้ BHT เป็ นตัวควบคุมบวก
ทาการคานวณหาค่า %ABTS radical scavenging
และรายงานผลเป็ นค่า IC50
%inhibition = Aควบคุม – Aสารสกัด / Aควบคุม x 100

2.2.3 การทดสอบฤทธิ์ การต้ า น
อ อ ก ซิ เ ด ชั น่ ข อ ง ไ ข มั น ( In vitro anti- lipid
peroxidation)
การทดสอบฤทธิก์ ารต้ า นออกซิเ ดชัน่ ของ
ไขมัน ดัด แปลงมาจากวิธีของ Ohkawa และคณะ
(Ohkawa et al., 1979) โดยเตรียมสารสกัดทีค่ วาม
เข้ม ข้น 10-200 ไมโครกรัม /มิล ลิลิต ร ในหลอด
ทดลอง 180 ไมโครลิต ร เติม ไขมัน อิม ัลชัน ยี่ห้อ
intralipid® ความเข้มข้น 0.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร และ ฟี นิลไฮดราซีน ความ
เข้มข้น 0.4 มิลลิโมล/ลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร
ผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิ 37°C นาน 30 นาที
จากนั ้น เติ ม กรดไธโอบาบิ ทู ริ ก ความเข้ ม ข้ น
10 กรัม /ลิ ต ร ปริ ม าตร 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไปต้ ม ที่
อุณหภูมิ 95°C นาน 45 นาที ตัง้ ทิ้งไว้ให้เย็น วัดค่า
การดูดกลืนคลื่นแสงทีช่ ่วงความยาวคลื่น 532 นาโน
เมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนคลืนแสง โดยใช้
BHT เป็ นตัวควบคุมบวก ทาการคานวณหาค่า %
inhibition และรายงานผลเป็ นค่า IC50
%inhibition = Aควบคุม – Aสารสกัด / Aควบคุม x 100
2.3 การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟี
นอลิ กรวม (Total phenolic content)
การทดสอบหาปริมาณารประกอบฟี นอลิ
กรวม ดัด แปลงมาจากวิธีข อง Velioglu และคณะ
(Velioglu et al., 1998) โดยเตรียมสารสกัดที่ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร ปริมาตร 70 ไมโครลิตร
ในหลอดทดลอง เติ ม Folin-Ciocaltue reagent
ความเข้มข้น 0.2 โมลาร์ ปริมาตร 525 ไมโครลิตร
ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที จากนัน้ เติมโซเดีย ม
คาร์ บ อเนต ความเข้ม ข้น 7.5% (มวล/ปริม าตร)
ปริมาตร 525 ไมโครลิตร ตัง้ ทิง้ ไว้ทอ่ี ุณหภูมหิ อ้ ง 30
นาที จากนัน้ นาไปวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 725
นาโนเมตร นาค่าที่ได้ไปเทียบกับกราฟมาตรฐาน
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2.5 การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ( Analysis of
Variance, ANOVA) ของข้อมูลเกีย่ วกับปริมาณของ
สารประกอบฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์ รวมและฤทธิ ์
ในการต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัดจากแก่นฝาง ที่
ระดั บ ความเชื่ อ มั น่ 95 เปอร์ เ ซ็ น ต์ (p0.05)
เปรีย บเทีย บค่ า เฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s Multiple
Range test และการหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สารประกอบฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์รวมและฤทธิ ์
ในการต้า นอนุ มูลอิสระของสารสกัด จากแก่ นฝาง
โดยวิ ธี Pearson ด้ ว ยโปรแกรม SPSS version
13.0 for windows

ของกรดแกลลิก รายงานผลเป็ นหน่ วย mg GAE/g
Caesalpinia sappan extract
2.4 การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟ
ลาโวนอยด์รวม (Total flavonoid content)
การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟลาโว
นอยด์รวม ดัดแปลงมาจากวิธีของ Zhu และคณะ
(Zhu et al., 2010) โดยเตรี ย มสารสกั ด ที่ ค วาม
เข้ ม ข้ น 1 มิ ล ลิ ก รั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ปริ ม าตร 500
ไมโครลิต ร ลงในหลอดทดลอง เติม โซเดีย มไน
ไตรท์ ความเข้มข้น 5% (มวล/ปริมาตร) ปริมาตร
75 ไมโครลิ ต ร และอะลู มิ เ นี ย มคลอไรด์ ความ
เข้ ม ข้ น 10% (มวล/ปริ ม าตร) ปริ ม าตร 150
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่ม 5 นาที จากนัน้ เติม
โซเดี ย มไฮดรอกไซด์ ความเข้ ม ข้ น 1 โมลาร์
ปริมาตร 500 ไมโครลิตร และน้ ากลันปริ
่ มาตร 275
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็ น
เวลา 30 นาที น าไปวัด ค่ า การดูด กลืน คลื่นแสงที่
ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร นาค่าทีไ่ ด้เทียบกับ
กราฟมาตรฐานของคาเทชิน รายงานผลเป็ นหน่ วย
mg CE/g Caesalpinia sappan extract
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปริม าณฟี นอลิก
และฟลาโวนอยด์รวมกับฤทธิต้์ านอนุ มูลอิสระของ
สารสกัด จากแก่ น ฝาง โดยการหาค่ า สัม ประสิท ธิ ์
ส ห สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น ( Pearson productmoment correlation coefficient) การแปลผลค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบ่งเป็ น 5 ระดับ (Hinkle et
al., 1998) ดังนี้
ค่าความสัมพันธ์ (r)
การแปรผล
0.90-1.0 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
0.70-0.90 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
0.50-0.70 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
0.30-0.50 มีความสัมพันธ์ในระดับต่า
0.00-0.30 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ามาก

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ผล
3.1 วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารสกัด จากแก่ น
ฝาง
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ไ ด้ท าการสกัด แก่ น ฝาง
ด้วยเปอร์เซ็นต์เอทานอลที่ต่างกัน คือ 95%, 75%
และ 50% ได้สารสกัดหยาบ 3 ตัวอย่าง และนาสาร
สกัดหยาบแต่ละตัวอย่างไปทาให้บริสุทธิบ์ างส่วน
ด้วยเอทิลอะซิเตท น้ า และไดคลอโรมีเทน ได้สาร
สกัดจากขัน้ ตอนนี้ทงั ้ หมด 9 ตัวอย่าง โดยในส่ว น
ของการทาให้บริสุทธิบางส่
์ วนด้วยไดคลอโรมีเทน
ไม่ได้นามาศึกษาวิเคราะห์ ดังนัน้ ตัวอย่างสารสกัด
จากแก่นฝางในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ประกอบด้วย 9
ตัว อย่ า ง โดยจะใช้อ ักษรย่ อของสารตัวอย่างที่ได้
ตาม Table 1
จากการศึกษาปริมาณสารสกัดจากแก่นฝาง
เมื่ อ น าไประเหยแห้ ง พบว่ า สารสกั ด 75C ได้
ปริม าณสารสกัด มากที่สุ ด คือ 12.14% รองลงมา
คื อ สารสกั ด 50C และ 95C ได้ ป ริ ม าณสารสกัด
เท่ากับ 11.62% และ 10.06% ตามลาดับ ส่วนสาร
สกั ด จากการท าให้ บ ริสุ ท ธิบ์ างส่ ว นชัน้ อื่ น ๆ มี
ปริมาณสารสกัดรองลงมา ดังทีแ่ สดงใน Table 2
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Table 1 Abbreviations for sample extracts
Extracts (initials)
Extraction and partial purification extracts
1. 95% Crude (95C)
Crude extract with 95% ethanol
2. 95% Ethyl acetate (95E) Crude extract with 95% ethanol and partial purification with ethyl acetate
3. 95% Water (95W)
Crude extract with 95% ethanol and partial purification with water
4. 75% Crude (75C)
Crude extract with 75% ethanol
5. 75% Ethyl acetate (75E) Crude extract with 75% ethanol and partial purification with ethyl acetate
6. 75% Water (75W)
Crude extract with 75% ethanol and partial purification with water
7. 50% Crude (50C)
Crude extract with 50% ethanol
8. 50% Ethyl acetate (50E) Crude extract with 50% ethanol and partial purification with ethyl acetate
9. 50% Water (50W)
Crude extract with 50% ethanol and partial purification with water
3.2 ประสิ ทธิ ภาพในการขจัดอนุมูล DPPH
และ ABTS•+
จากการศึก ษาประสิท ธิภ าพในการต้า น
อนุ มูลอิสระด้วยการขจัดอนุ มลู DPPH และ ABTS•+
โดยที่วิธี DPPH จะเป็ นการทดสอบความสามารถ
ของสารสกัดในการให้ไฮโดรเจนอะตอมแก่อนุ มูล
อิสระมักจะใช้กบั สารทีล่ ะลายในแอลกอฮอล์ ส่วนวิธี
ABTS•+ จะเป็ นการทดสอบความสามารถของสาร
สกัดในการให้อเิ ล็กตรอนแก่อนุ มูลอิสระมักจะใช้กบั
สารทีล่ ะลายในน้าและสารประกอบอินทรีย์ (Prior et
al., 2005) จากผลการทดลองพบว่ า การสกัด สาร
ด้วย 75% เอทานอล ได้สารสกัดหยาบทีม่ ฤี ทธิต้์ าน
อนุ มูลอิสระ DPPH และ ABTS•+ ดีท่สี ุด (2.4±0.21
µg/mL และ 2.98±0.42 µg/mL ตามลาดับ) และเมื่อ
น าไปท าการสกัด บริสุ ท ธิบ์ างส่ ว น พบว่ า ยัง คงมี
ประสิทธิภาพทีด่ ี ส่วนการสกัดด้วย 95% เอทานอล
และ 50% เอทานอล ให้ ป ระสิท ธิภ าพรองลงมา
ตามลาดับ ดัง แสดงในTable 2 ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ก่อนหน้า ทีท่ าการสกัดสารสกัดด้วยน้ า เอ
ทานอล และเอทานอล:น้ า (75% และ 50% เอทา
นอล) พบว่าที่ 75% มีฤทธิในการต้
์
านอนุ มลู DPPH
•+
และ ABTS ได้มากกว่าทีส่ กัดด้วยน้าและเอทานอล

(Do et al., 2014; Paramasivam et al., 2012; Sun
et al., 2015) ชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์เอทานอลมีผล
ต่ อ ความสามารถในการต้า นอนุ มูลอิสระของสาร
สกัดด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ หากพิจารณาจากการทาให้
บริสุท ธิบ์ างส่ ว นจะพบว่ า สารสกัด ที่ท าให้บ ริสุทธิ ์
บางส่วนด้วยเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการ
ต้ า นอนุ มู ล อิส ระมากที่สุ ด รองลงมาคือ สารสกัด
บริสุทธิบางส่
์ วนด้วยน้ า ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
Badami และคณะ (Badami et al., 2003) ซึ่ ง ได้
ศึก ษาการสกัด แก่ น ฝางด้ว ยตัว ท าละลายต่ า ง ๆ
พบว่าการสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีฤทธิในการต้
์
าน
อนุ มูล DPPH มากกว่าการสกัดด้วยน้ า ทัง้ นี้แม้ว่า
การสกัด ด้ ว ย 50% เอทานอลในงานวิจ ัย นี้ จ ะมี
ประสิทธิภาพในการขจัดอนุมูล DPPH และ ABTS•+
ได้น้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับ 95% และ 75% เอทานอล
แต่มฤี ทธิในการขจั
์
ดอนุ มูล DPPH และ ABTS•+ ได้
มากกว่าเมื่อเทียบกับการสกัดด้วย 50% เอทานอล
ในงานวิจยั ก่อนหน้ า (Sun et al., 2015; Yin et al.,
2019)และพบว่ า เมื่อ น าไปท าการสกัด ให้บ ริสุท ธิ ์
บางส่ ว นก็ย ังมีฤทธิใ์ นการขจัด อนุ มูล DPPH และ
ABTS•+ ได้ดีเ ช่ น เดีย วกัน ในงานวิจ ัย ครัง้ นี้ สนใจ
ศึ ก ษาสารประกอบฟี นอลิ ก ซึ่ ง มี ร ายงานว่ า มี
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ความสัมพันธ์กบั ฤทธิในการต้
์
านอนุ มูลอิสระ โดยที่
สารประกอบฟี น อลิก ที่พ บได้ใ นพืช เกือ บทุ ก ชนิ ด
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบมีขวั ้ ละลายน้ าได้ (Halee et
al., 2016)
ดังนัน้ การเพิม่ ความมีขวั ้ ของตัวทาละลายที่
เหมาะสมจะทาให้สกัดสารในกลุ่มนี้ออกมาได้ตาม
ห ลั ก ก า ร ล ะ ล า ย กั น ไ ด้ ( like dissolves like)
เช่ น เดี ย วกั บ การสกั ด ด้ ว ยเอทานอลเข้ ม ข้ น
ร้ อ ยละ 75 สามารถสกัด สารฟี นอลิก ออกมาได้
มากกว่าการสกัดด้วยเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 50

อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตามสารสกัดหยาบของ
แก่ น ฝางมัก จะประกอบไปด้ ว ยสารต่ า ง ๆ ทัง้ ที่
ต้ อ งการและไม่ ต้ อ งการ ในส่ ว นของการท าให้
บริสุทธิบางส่
์ วนจึงเป็ นการแยกสารทีจ่ าเพาะได้เพิม่
มากขึ้นเมื่อเทียบกับสารสกัดหยาบ และมีรายงาน
ก่อนหน้าพบว่าบราซิลนี สามารถละลายได้ทงั ้ ในน้ า
และเอทิล อะซิเ ตท (Warinhomhaun et al., 2018)
ดังนัน้ การทาให้บริสุทธิบางส่
์ วนด้วยเอทิลอะซิเตท
และน้ า อาจจะท าให้ ไ ด้ ป ริม าณบราซิ ลีน เพิ่ม ขึ้น
ส่งผลให้มฤี ทธิต้์ านอนุมลู อิสระเพิม่ ขึน้ ได้

Table 2 The percent yield, total phenolic content, total flavonoid content, DPPH, ABTS• + radical
scavenging activity and in vitro anti-lipid peroxidation of Caesalpinia sappan heartwood extract
TPC
TFC
IC50 (µg/mL)
Extraction
Fraction
yield (%) (mg GAE/g) (mg CE/g)
DPPH
ABTS•+
MDA
95% Ethanol
95C
10.06
661.99±2.89c 759.88±16.51a 2.79±0.23b,c,d 3.27±0.27c,d,e 20.56±0.39c,d
95E
0.20
508.36±4.08f 466.73±8.85d 3.45±0.04e 2.62±0.18a,b 20.31±0.05c
95W
0.03
750.43±2.26a 355.68±7.42e 2.94±0.16c,d 2.42±0.16a 138.73±5.11g
75% Ethanol
75C
12.14
741.84±3.25b 640.31±6.02b 2.4±0.21a,b 2.98±0.42b,c,d 14.21±0.47b
75E
0.18
519.84±6.21e,f 305±6.37f 2.24±0.25a 2.38±0.32a 20.08±0.17c
75W
0.04
608.13±3.04d 271.42±2.52g 2.56±0.17a,b,c 2.19±0.2a 119.16±3.62f
50% Ethanol
50C
11.62
616.73±2.53d 547.12±3.56c 3.87±0.16f 4.00±0.14f 42.73±0.05e
50E
0.17
381.17±1.88g 308.21±5.99f 4.46±0.21g 3.22±0.18c,d,e 21.81±0.04d
50W
0.06
557.91±6.31e 198.58±3.11h 4.25±.027g 4.55±0.25g 175.78±2.16h
BHT
13.21±0.27h 2.92±0.44b,c 1.23±0.19a
Different superscript letters mean significant difference ( p<0. 05) using one- way ANOVA followed by
Duncan multiple range test.
3.3 ประสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยัง้ การเกิ ด
ออกซิ เดชันของไขมัน

จากการศึกษาความสามารถในการยับยัง้ การ
เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของไขมันในหลอดทดลอง
ของสารสกัดจากแก่นฝาง พบว่าแก่นฝางทีส่ กัดด้วย
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75% เอท า นอล มี ฤ ท ธิ ใ์ นกา รต้ า นกา รเกิ ด
ออกซิเดชันของไขมันดีท่สี ุดในทุกชัน้ ของการสกัด
(75C = 14.21±0.47 µg/mL, 75E = 20.08±0.17
µg/mL และ 75W = 119.16±3.62 µg/mL) รองลงมา
คือ 95% และ 50% เอทานอล ตามลาดับ ดังแสดง
ในTable 2 จากรายงานก่อนหน้าพบว่าการสกัดสาร
ด้วยเอทานอล/น้า (70/30 ปริมาตร/ปริมาตร) มีฤทธิ ์
ในการยับ ยัง้ การเกิ ด ออกซิ เ ดชัน ของไขมั น ได้
มากกว่าการสกัดด้วยน้ าและเอทานอลเพียงอย่าง
เ ดี ย ว ( Carvalho et al., 2018; Morakinyo et al.,
2011; Sunday Joel et al., 2017) ซึ่ง การสกัดด้วย
เอทานอล/น้ า สามารถสกัดสารที่ออกฤทธิใ์ นการ
ต้านอนุ มูลอิสระได้ดกี ว่า เช่น สารประกอบฟี นอลิก
และฟลาโวนอยด์ (Luthria et al., 2006) ซึ่งสารใน
กลุ่มนี้ช่วยป้ องกันการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของ
่
ไขมันได้โดยทีส่ ารประกอบฟี นอลิกจะมีวงแหวนอะ
โรมาติ ก ที่เ ชื่อ มกับ หมู่ ไ ฮดรอกซิ ล ที่ส ามารถให้
ไฮโดรเจนหรือ อิเ ล็ก ตรอนแก่ อ นุ มูล อิส ระเพื่อ ให้
อนุ มูลอิสระมีค วามเป็ น กลาง ซึ่ง กลไกนี้ สามารถ
หยุดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันของไขมันและลดการเกิด
มาลอนไดอัลดีไฮด์ได้ (Halliwell, 2012)
3.4 ปริมาณฟี นอลิ กและฟลาโวนอยด์รวม
ในสารสกัดจากแก่นฝาง
การศึก ษาสารประกอบฟี น อลิก (phenolic
compound) และฟลาโวนอยด์รวม (flavonoid) ใน
สารสกัดจากแก่นฝาง ซึ่งสารประกอบฟลาโวนอยด์
เป็ นสารทีอ่ ยู่ในกลุ่มของสารประกอบฟี นอลิก สารใน
กลุ่มของสารประกอบฟี นอลิกมีสูตรโครงสร้างทาง
เคมีเป็ นวงแหวนทีเ่ ป็ นอนุ พนั ธ์ของวงแหวนเบนซิน
มีหมู่ ไฮดรอกซิล (-OH group) อย่างน้อยหนึ่งหมู่
ซึ่ง หมู่ไ ฮดรอกซิลนี้ เ ป็ นตัวที่ทาให้สารประกอบฟี
นอลิกมีสมบัติเป็ นสารต้านอนุ มูลสิ ระ ในการศึกษา
ครัง้ นี้พบว่าการสกัดด้วย 75% เอทานอลมีปริมาณ
ฟี นอลิกรวมมากทีส่ ุด รองลงมาคือ 95% เอทานอล
และ 50% เอทานอลตามล าดับ และการท าให้

บริสุ ท ธิบ์ างส่ ว นที่ช ัน้ น้ า ให้ป ริม าณฟี น อลิก รวม
มากกว่าชัน้ เอทิลอะซิเตท ส่วนปริมาณฟลาโวนอยด์
รวมพบว่าให้ผลเช่นเดียวกับปริมาณฟี นอลิกรวมคือ
การสกัดด้วย 75% เอทานอลมีปริมาณฟลาโวนอยด์
รวมมากที่สุด แต่ ก ารท าให้บ ริสุท ธ์บ างส่ ว นที่ช ัน้
เอทิลอะซิเตทให้ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมมากกว่า
ชัน้ น้ า ดัง แสดงในTable 2 ซึ่ ง ในส่ ว นของชัน้ น้ า
อาจจะได้สารที่ไม่ใช่ฟีนอลิก เช่น คาร์โบไฮเดรต
และเทอพีน มากกว่าเอทานอลและเมทานอล (Do et
al., 2014)
3.5 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปริ มาณฟี
นอลิ กและฟลาโวนอยด์รวมกับฤทธิ์ ต้านอนุมูล
อิ สระของสารสกัดจากแก่นฝาง
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อง
ประสิท ธิภ าพในการเป็ น สารต้า นอนุ มูล อิส ระกับ
ปริมาณฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์รวมที่พบในสาร
สกัดจากแก่นฝาง โดยในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ครัง้ นี้ได้จดั กลุ่มสารตัวอย่างทัง้ หมดออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ 1) สารสกัดหยาบ 2) สารสกัดบริสุทธิบางส่
์ วน
ด้ ว ย เอทิ ล อะซิ เ ตท และ 3) สารสกั ด บริ สุ ท ธิ ์
บางส่ ว นด้ ว ยน้ า ซึ่ ง ในแต่ ล ะกลุ่ ม นั ้น จะมีค วาม
แตกต่างกันที่เปอร์เซ็นต์ของเอทานอลทีใ่ ช้ เพื่อจะ
ชี้ให้เห็นถึงผลของการใช้ความเข้นข้นเอทานอลที่
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ องค์ ป ระกอบและฤทธิ ต์ ้ า น
อนุ มู ล อิ ส ระของสารสกั ด ที่ ไ ด้ แ ละบ่ ง ชี้ ไ ด้ ว่ า
กระบวนการใดที่แ สดงถึง วิธิการสกัด ที่เ หมาะสม
ทีส่ ุด
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสารสกัด
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสารสกัดหยาบและสารสกัด
บริสุทธิบ์ างส่วนด้วยเอทิลอะซิเตท พบว่าปริมาณ
ฟี นอลิกรวมมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการ
ขจัดอนุ มูล DPPH, ABTS•+ และการยับยัง้ การเกิด
ออกซิเ ดชัน ของไขมัน ในระดับ ความสัม พัน ธ์สูง
R>0.7) และมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ( 0.01) แต่
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ความสัมพันธ์ของปริมาณของฟลาโวนอยด์ รวมกับ
ฤทธิต์ ้า นอนุ มูลอิสระในระดับ ปานกลาง(สารสกัด
หยาบ) และระดับต่ า(สารสกัดบริสุทธิบางส่
์ วนด้วย
เอทิลอะซิเตท) และไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดง
ในTable 3 และ 4 ส่วนสารสกัดบริสุทธิบางส่
์ วนด้วย
น้ า ให้ ผ ลตรงข้ า มกั บ ทั ง้ สองกลุ่ ม คื อ ปริ ม าณ
ฟี นอลิกรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน

การขจัดอนุมูลอิสระ DPPH, ABTS•+ และการยับยัง้
การเกิด ออกซิเ ดชัน ของไขมัน ในขณะที่ป ริม าณ
ข อ ง ฟ ล า โ ว น อ ย ด์ ร ว ม มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการขจั ด อนุ มู ล อิ ส ระ DPPH,
ABTS•+ มีความสัมพันธ์สงู แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
ฤทธิก์ ารยับ ยัง้ การเกิด ออกซิเ ดชัน ของไขมัน ดัง
แสดงใน Table 5

Table 3 The correlation between phytochemical contents and antioxidant activities (Crude extract)
TP
TF
DPPH
ABTS•+
MDA
TP
1
0.272
0.892**
0.789*
0.975**
TF
0.272
1
0.520
0.434
0.461
DPPH
0.892**
0.520
1
0.682**
0.949**
ABTS•+
0.789*
0.434
0.682**
1
0.784*
MDA
0.975**
0.461
0.949**
0.784*
1
* is significantly different (p<0.05), ** is significantly different (p<0.01)
Table 4 The correlation between phytochemical contents and antioxidant activities (partial purification
with ethyl acetate)
TP
TF
DPPH
ABTS•+
MDA
TP
1
0.420
0.737*
0.813**
0.984**
TF
0.420
1
-0.240
0.110
0.260
DPPH
0.737*
-0.240
1
0.630
0.840**
•+
ABTS
0.813**
0.110
0.630
1
0.835**
MDA
0.984**
0.260
0.840**
0.835**
1
* is significantly different (p<0.05), ** is significantly different (p<0.01)
Table 5 The correlation between phytochemical contents and antioxidant activities (partial purification
with water)
TP
TF
DPPH
ABTS•+
MDA
TP
1
0.950**
0.425
0.556
0.164
TF
0.950**
1
0.654
0.765*
0.439
DPPH
0.425
0.654
1
0.937**
0.854**
ABTS•+
0.556
0.765*
0.937**
1
0.858**
MDA
0.164
0.439
0.854**
0.858**
1
* is significantly different (p<0.05), ** is significantly different (p<0.01)
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Huynh, L.H., Soetaredjo, F.E., Ismadji, S.,
and Ju, Y. H. , 2014, Effect of extraction
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Nutr. Rev. 70: 257-265.
Hinkle, D. E. , William, W. , and J. , S. G. , 1998,
Applied Statistics for the Behavior
Sciences: 4thed, New York, Houghton
Mifflin4thed, New York : Houghton Mifflin,
188 p.
Hu, C.M., Kang, J.J., Lee, C.C., Li, C.H., Liao,
J. W. , and Cheng, Y. W. , 2003, Induction
of vasorelaxation through activation of
nitric oxide synthase in endothelial cells
by brazilin, Eur. J. Pharmacol. 468: 3745.

ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาการสกัด
แก่นฝางด้วยตัวทาละลายทีม่ สี ดั ส่วนของเอทานอล/
น้ า ที่ ต่ า ง กั น พ บ ว่ า กา รสกั ด สารด้ ว ย 75%
เอทานอลให้ปริมาณของสารสกัดมากที่สุดและได้
ปริมาณฟี นอลิกรวมที่สูงกว่า รวมทัง้ สารประกอบ
ฟี นอลิกที่มฤี ทธิต้์ านอนุ มูลอิสระสูงที่สุด เมื่อเทียบ
กับการสกัดด้วยตัวทาลายทีมสี ดั ส่วนของเอทานอล/
น้า ทีค่ วามเข้มข้น 95% และ 50% แสดงให้เห็นว่าที่
75% เอทานอลนั น้ สามารถสกัด ได้ ส ารประกอบ
ฟี น อลิก หลากหลายชนิ ด กว่า ไม่เ ฉพาะสารที่มีขวั ้
มีขวั ้ อ่อน ๆ และไม่มีขวั ้ บางส่วนออกมาได้ด้วย มี
ฤทธิในการต้
์
านอนุ มูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธกี าร
ทางเคมี และเมื่อนาสารสกัดหยาบไปทาให้บริสุทธิ ์
บางส่วนด้วยเอทิลอะซิเตทพบว่ามีฤทธิในการต้
์
าน
อนุ มูลอิสระสูงขึ้น ดังนัน้ ผลการศึกษาที่ได้ในครัง้ นี้
สามารถนาไปเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการสกัดสารจาก
แก่นฝางสาหรับใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ฤทธิในด้
์ าน
อื่น ๆ ต่อไป และประยุกต์ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
และเพิม่ มูลค่าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดยี งิ่ ขึน้
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