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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจวดัฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมของสมุนไพรในต ารับยาอายวุฒันะ 31 
ชนิด ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ ได้แก่ น ้ า เอทานอล เอทิลอะซิเตท  และเฮกเซน  โดยวิธี  2,2'-azino-bis(3-
ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) cat-ion scavenging assay ผลการวเิคราะห์พบวา่ สารสกดัเอทิลอะซิเตท 
มีฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันโดยรวมสูงสุด (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) เท่ากับ  610.08 
มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน ้ าหนกัแห้ง) ผลการทดสอบฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมของต ารับยา
อายวุฒันะ 9 ต  ารับ พบวา่สารสกดัเอทานอล มีฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมสูงสุด สูงสุด (Vitamin E Equivalent 
Antioxidant Capacity (EEAC) เท่ากบั 76.19 มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน ้ าหนกัแห้ง) ผลการวิจยัน้ีสรุป
ไดว้า่ เอทิลอะซิเตท และเอธานอล เป็นตวัท าละลายท่ีเหมาะสมส าหรับสกดัสารท่ีมีฤทธ์ิตา้นออกซิเดชนั แต่ทั้งน้ีตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ราคาของสารละลาย และความปลอดภยัในการท่ีจะน าสารสกดัไปใชต้่อไป 

 
ค ำส ำคญั: สารต้านออกซิเดชัน ยาอายวัุฒนะ พืชสมนุไพรไทย 
 
Abstract 

This research aimed to determine antioxidant activity with 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-
sulphonic acid (ABTS) cat-ion scavenging assay of 31 active herbal ingredients presented as anti-aging formulas 
with various solvent extracts; water, ethanol, ethyl acetate and hexane. The findings showed that ethyl acetate extract 
exhibited the highest antioxidant activity. (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) = 610.08 mg/100 g 
dry weight. According to the overall antioxidant activity of 9 anti-aging formulas, ethanol extraction showed the 
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highest activity. (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) = 76.19 mg/100  g dry weight). Altogether, 
results indicated that ethyl acetate and ethanol were the optimum solvents for extracting the active antioxidant 
compounds with considering other factors including cost and safety. 
 
Keywords: antioxidant, Anti-aging formulas, Thailand herbals  

 
1. บทน า 

สภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบัน ท าให้คนเราตอ้งเผชิญกับสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเลวร้ายต่างๆ เช่น 
มลพิษจากไอเสียรถยนต ์อากาศพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม แสงแดด รังสีต่างๆ การสูบบุหร่ี การใชย้าหรือสารเคมี
ต่างๆ ความเครียดจากสาเหตุต่างๆ มากมาย อารมณ์ท่ีขุ่นมวั ลว้นส่งผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ท าใหเ้กิดการสร้าง
อนุมูลอิสระ (free radical) ข้ึนในร่างกายมากกวา่ท่ีสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกายจะก าจดัออกไดท้นั เม่ือเป็นอยา่งน้ี
นานวนัจะท าลายสมดุลของระบบต่างๆ ในร่างกาย ก่อให้เกิดความเสียหายและอนัตรายเกิดผลเสียต่างๆ น าไปสู่
ภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพของโรคบางโรคได้ หรือท าให้เซลล์ผิดปกติ เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค
เก่ียวกบัระบบภูมิคุม้กนัท างานผิดปกติ โรคเบาหวาน การอกัเสบ การแก่หรือชรา เป็นตน้ (Cotran et al.,1999) ซ่ึงเรา
สามารถควบคุมไดโ้ดยอาศยั “สารตา้นอนุมูลอิสระ” หรือ “สารแอนติออกซิแดนซ์” เป็นสารท่ีท าหนา้ท่ีชะลอการเกิด
กระบวนการออกซิเดชนั (Halliwell and Gutteridge, 1989; Rice-Evan et al., 1995) ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีท าให้
เกิดอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามแหล่งของสารตา้นอนุมูลอิสระ ท่ีส าคญัและนับว่าปลอดภยัท่ีสุดก็คือ อาหาร พืช ผกั 
และผลไม ้(Papas, 1999) 

วิ ธี  Scavenging activity of ABTS radical เ ป็ น วิ ธี ว ั ด ท า ง อ้ อ ม โ ด ย ใ ช้ ส า ร  2, 2'-azino-bis (3-
ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) หรือ ABTS มีสูตรโมเลกุล C18H18N4O6S4 มาท าให้เป็นอนุมูลอิสระโดยการถูก
ออกซิไดซ์ดว้ยโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต  ให้กลายเป็น ABTS+• ซ่ึงเป็นอนุมูลท่ีมีสีฟ้า-เขียว เม่ือเติมสารทดสอบท่ีมี
กิจกรรมตา้นออกซิเดชนั จะท าให้ ABTS+• ลดลง ซ่ึงท าให้สีจางลงและสามารถน าไปค านวณเป็นค่าร้อยละการยบัย ั้ง 
(% inhibition) ผลการวิเคราะห์จะค านวณเป็นค่าท่ีสัมพนัธ์กบัสารตา้นออกซิเดชนัมาตรฐาน ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ ท าได้
ง่าย อนุมูล ABTS+• จะท าปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกบัสารตา้นออกซิเดชนัอนุมูล ABTS+• ละลายไดท้ั้ งในน ้ าและสารท า
ละลายอินทรีย ์จึงท าให้ศึกษาไดท้ั้งในสารท่ีละลายในน ้ าหรือละลายในไขมนั ส่วนขอ้เสียของวิธีน้ี คือ ABTS ไม่เป็น
สารตามธรรมชาติท่ีก่อใหเ้กิดอนุมูลในเซลลห์รือร่างกาย (นจนาถ แกว้นนท,์ 2551) 

หลงัจากเตรียมวตัถุดิบสมุนไพรส าหรับการสกดัแลว้ ควรเลือกตวัท าละลายให้เหมาะสมกบัชนิดของสารท่ี
ตอ้งการสกดั ควรเลือกตวัท าละลายท่ีมีความสามารถในการละลายสารออกฤทธ์ิท่ีตอ้งการสกดัมากท่ีสุด และไม่ละลาย
หรือละลายองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีเป็นสารรบกวนไดน้อ้ย (selectivity) เน่ืองจากสารรบกวนจะรบกวนกระบวนการสกดั
แยกสารออกฤทธ์ิท่ีสนใจและกระบวนการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ อีกทั้งสารส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย ์ซ่ึง
อาจมีโครงสร้างสลบัซบัซอ้นมากนอ้ยต่างกนั และอยูใ่นพืชทั้งสภาพอิสระและรวมตวักบัสารอ่ืนๆ ในสภาพเกลือหรือ
สารประกอบเชิงซอ้น ดงันั้นควรพิจารณาถึงสภาพหรือรูปแบบของสารออกฤทธ์ิท่ีตอ้งการสกดั นอกเหนือจากความมี
ขั้ว (polarity) รวมทั้งค  านึงถึงความคงตวัในสารละลายท่ีคา่ความเป็นกรด-ด่าง ต่างๆ ของสารออกฤทธ์ิดงักล่าวดว้ย การ
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ทราบคุณสมบติัของสารออกฤทธ์ิ จะเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ช่วยในการตดัสินใจเลือกใชต้วัท าละลายในการสกดัสารจาก
สมุนไพรไดดี้ยิง่ข้ึน ในการเลือกตวัท าละลาย ควรเลือกตวัท าละลายให้เหมาะสมกบัคุณสมบติัความมีขั้วของกลุ่มสาร
ออกฤทธ์ิในพืชตวัอยา่งโดยมีกฎทัว่ไปวา่ ส่ิงท่ีเหมือนกนัยอ่มละลายไดใ้นกนัและกนั (like dissolve like) เช่น สารออก
ฤทธ์ิมีขั้วหรือละลายในน ้ าไดดี้ ควรเลือกตวัท าละลายท่ีมีขั้วเช่นเดียวกนั เพ่ือละลายสารออกฤทธ์ิออกมาได ้ถา้ตอ้งการ
ทราบถึงความมีขั้วมากหรือนอ้ยของสารออกฤทธ์ิ ควรสงัเกตจากความสามารถในการละลายของสารในตวัท าละลายท่ี
มีขั้ วสูงไปหาขั้ วต ่าตามล าดับดังน้ี น ้ า เมทธานอล อะซีโตรไนไตร์ต อะซีโตน เอทธิลอะซีเตต ไดคลอโรมีเทน 
ปิโตรเลียมอีเทอร์ และเฮกเซน อีกทั้งควรค านึงถึงคุณสมบติัการระเหย ของตวัท าละลาย ไม่ระเหยง่ายหรือยากเกินไป 
ในกรณีท่ีความมีขั้วของตวัท าละลายเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนั ควรเลือกใชต้วัท าละลายท่ีมีจุดเดือด ต ่ากวา่ นอกจากน้ี
ควรมีความคงตวัดี ราคาถูก และไม่เป็นพิษต่อร่างกายดว้ย ควรใชต้วัท าละลายท่ีมีความบริสุทธ์ิ เพ่ือลดการปนเป้ือน
ของสารอ่ืน อีกทั้ งควรค านึงถึงความเขา้กันไดข้องตวัท าละลายท่ีใช้สกดักับสารอ่ืนในผลิตภณัฑ์ (รัตนา อินทรานุ
ปกรณ์, 2556) 

ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะตรวจวดัฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระหรือต้านการเกิดออกซิเดชันของต ารับยา
อายวุฒันะ เพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนสรรพคุณของต ารับยาอายวุฒันะตามภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย และไดข้อ้มูล
เพ่ือพฒันาต ารับยาใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีทนัสมยัมากข้ึน โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าต ารับยาอายวุฒันะจากต ารายาไทยแผน
โบราณ (เป่ียม บุณยะโชติ, 2524) มาตรวจสอบและเปรียบเทียบฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของต ารับยาและสมุนไพรแต่
ละชนิดในต ารับ โดยใชว้ธีิ 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) cat-ion scavenging assay 
 
ตารางที่ 1 แสดงสมุนไพรท่ีเป็นส่วนประกอบในต ารับยาอายวุฒันะ  

สมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ 
กระชาย Boesenbergia pandurata (Roxb.) Holtt. 
กระดอม Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz  

กระทือ Zingber zerumber (L.) Smith 

กระวาน Amomum krervanh Pierre 

กานพลู Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry 
โกฐพงุปลา Dischidia rafflesiana Wall.  
โกฐสอ 
ข่อย 
ขมิ้นออ้ย 
ขิง 
จนัทน์เทศ 
เจตมูลเพลิงแดง 
ชา้พลู 
ดีปลี 
โด่ไม่รู้ลม้ 
ตองแตก 

Angelica dahurica (offm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. 
Streblus asper Lour. 
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 
Zingiber officinale  Roscoe 
Myristica fragrans Houtt. 
Plumbago indica L.  
Piper sarmentosum Roxb 
Piper retrofractum Vahl. 
Elephantopus  scaber  L.  
Baliospermum momtanum (Willd.) Muell. Arg. 
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สมุนไพร ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ตะโกนา 
ทิ้งถ่อน 
บอระเพด็ 
พริกไทยด า 
พริกไทยล่อน 
ไพล 
มะขามป้อม 
วา่นน ้า 
สมอพิเภก 
สมอเทศ 
สมอไทย 
สะเดา 
หสัคุณเทศ 
แห้วหมู 
เหงือกปลาหมอ 

Diospyros rhodcalyx Kurz 
Albizia procera (Roxb.) Benth 
Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. F & Thoms. 
Piper nigrum Linn. 
Piper nigrum Linn. 
Zingiber cassumunar Roxb. 
Phyllanthus emblica Linn.  
Acorus calamus L. 
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
Terminalia arjuna Wight and Arn. 
Terminalia chebula Retz. 
Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton 
Holarrhena densiflora Ridl. 
Cyperus rotundus Linn. 
Acanthus ebracteatus  Vahl 

 
ตารางที่ 2 แสดงต ารับยาอายวุฒันะจากต ารายาแผนโบราณ (เป่ียม บุณยะโชติ, 2524) 

ต ารับ ส่วนประกอบ วธีิปรุงยา วธิีใช้ 
1 เมล็ดข่อย พริกไทยล่อน(สุก) ทิ้งถ่อน เปลือกตะโก

นา หวัแห้วหมู บอระเพด็ หวักระชายแก่ เอาส่ิงละ
เท่าๆ กนั 

ต าเป็นผงละลายน ้าผ้ึงรวง รับประทานวนัละ 1 เมด็ 
ก่อนนอนขนาดเท่าปลาย
น้ิวกอ้ย 

2 หวักระชายหวัแก่ ขิงแห้งหวักระทือ เน้ือสมอ
โด่ไม่รู้ลม้ทั้ง รากเจตมูลเพลิง ส่ิงละ 4 บาทพริกไทย
ล่อน 10 บาท หรคุณกลีบทอง 8 บาท 

ท าเป็นยาผง ละลายน ้าผ้ึง รับประทานวนัละ 1 เมด็ 
ขนาดเท่าปลายน้ิวกอ้ย 

3 ทิ้งถ่อน เปลือกตะโกนา บอระเพด็ พริกไทยล่อน หวั
แห้วหมู เมล็ดข่อย ส่ิงละ 4 บาท 

ต าผงให้ละเอียด ละลายน ้าผ้ึง รับประทานวนัละ 1 คร้ัง 
ก่อนเขา้นอน 

4 ลูกจนัทน์ การบูร ยาด ามหาหิงคุ ์ส่ิงละ 2 บาท 
พริกไทย 8 ต าลึง 

บดรวมกนัท าเป็นผงน ้ ามะกรูด
คลุกเคลา้เป็นกระสาย ป้ันเป็น
กลอนเท่าลูกเมล็ดคดัเคา้ ตากให้
แห้ง 

รับประทานวนัละ 3 
ลูกกลอน 

5 ยาด า 3 บาท โด่ไม่รู้ล่ม พริกไทยล่อน หวัแห้วหมูหวั
ไพล บอระเพด็ ส่ิงละ 5 บาท เหงือกปลาหมอแดง หวั
กระชาย ส่ิงละ 6 บาท 

ท าเป็นผงละลายน ้าผ้ึง รับประทานก่อนนอน วนั
ละ 1 เมด็ 

6 พริกไทยล่อน เมล็ดข่อย หวัแห้วหมู ทิง้ถ่อน เปลือก
ตะโกนา ขิงแห้ง บอระเพด็ ส่ิงละ 5 บาท 

ท าเป็นผงละลายน ้าผ้ึง รับประทานหลงัอาหารเยน็
ทุกวนั 

7 
 

มหาหิงคุ ์ยาด า รากตองแตก หสัคุณเทศ ส่ิงละ 1 บาท 
วา่นน ้า กานพลู รากชา้พลู ส่ิงละ 1 สลึง เจตมูลเพลิง 

ต  าเป็นผงละลายน ้าร้อนหรือ
น ้าส้มหรือน ้าส้มซ่าหรือน ้ าผ้ึงก็

รับประทานเท่าผลสมอ 
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ต ารับ ส่วนประกอบ วธีิปรุงยา วธิีใช้ 
 
 
 
 

8 
 

9 
 

เกลือสินเธาว ์การบูร หวัแห้วหมู บอระเพด็ ลูก
กระวาน ขมิ้นออ้ย ส่ิงละ 2 สลึง พริกไทยดีปลี ผล
กระดอม ส่ิงละ 6 สลึง โกศพงุปลา โกฐสอ ส่ิงละ 1 
เฟ้ือง ใบสะเดา 1 ต าลึง 
ลูกสมอไทย ลูกสมอพิเภก ลูกมะขามป้อม เอาส่ิงละ
เท่าๆ กนั 
ลูกสมอไทย ลูกสมอเทศ ลูกสมอพิเภก ลูก
มะขามป้อม เอาส่ิงละเท่าๆ กนั 

ได ้
 
 
 
บดเป็นผง บั้นเป็นลูกกลอน 
 
บดเป็นผง บั้นเป็นลูกกลอน 
 

 
 
 
 
รับประทานคร้ังละ 4-6 เมด็ 
ก่อนอาหารวนัละ 3 คร้ัง
รับประทานคร้ังละ 4-6 เมด็ 
ก่อนอาหารวนัละ 3 คร้ัง 

 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมของสมุนไพร ท่ีเป็นส่วนประกอบในต ารับยาอายวุฒันะ 31 ชนิด 
และต ารับยาอายวุฒันะ 9 ต ารับ จากต ารายาไทยแผนโบราณ (เป่ียม บุณยะโชติ, 2524) ท่ีสกดัดว้ยท าละลายชนิดต่างๆ 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 การเตรียมตวัอย่าง 
น าสมุนไพรแหง้ท่ีเป็นส่วนประกอบในต ารับมาบดแยกแต่ละชนิด และน าต ารับยามาบด ใหเ้ป็นผงบดหยาบ 

แลว้ชั่งตวัอย่าง 100 มิลลิกรัม ละลายในน ้ ากลัน่ 1,000 มิลลิลิตร (Zielinski and Koztowska, 2000; ไมตรี และคณะ, 
2543) 

3.2 การตรวจวดัฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันโดยวธีิ ABTS cat ion scavenging Assay 
ท าปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารท่ีท าให้เกิดสี  ABTS [2,2’-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic 

acid)] (diasoniumm salt) ดว้ยเมทไมโอโกลบิน และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ถา้ตวัอยา่งมีปริมาณสารตา้นออกซิเดชนั
มาก ก็จะไปชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชนั ท าให้เกิดสีฟ้าเขียวชา้หรือไม่เกิดสีเลย โดยน าสารสกดัตวัอยา่งหรือสารละลาย
วติามินอี 20 ไมโครลิตร เติม ABTS 180 ไมโครลิตร แลว้น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 422 นาโนเมตร 
และค านวณหาค่า Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) เปรียบเทียบกบัสารมาตรฐานวิตามินอี (ไมตรี 
และคณะ, 2543) 
 
4. ผลการวจิยั 

ผลการทดสอบฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัของสมุนไพรในต ารับยาอายวุฒันะ 31 ชนิด ท่ีสกดัดว้ยตวัท าละลาย
ต่างๆ ไดแ้ก่ น ้ า เอทานอล เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน พบวา่สารท่ีสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท มีฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนั
โดยรวมสูงสุด (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) เท่ากบั 610.08 มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินอีต่อ 
100 กรัมน ้ าหนกัแห้ง) รองลงมาคือ สารท่ีสกดัดว้ยเอทานอล น ้ า และเฮกเซน ตามล าดบั เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) พบว่าสมุนไพรท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายต่างๆ 
ส่วนมากมีค่าเฉล่ีย EEAC แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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และผลการศึกษาฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมของต ารับยาอายวุฒันะ 9 ต  ารับ พบวา่สารท่ีสกดัดว้ยเอทานอล มี
ฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมสูงสุด (Vitamin E Equivalent Antioxidant Capacity (EEAC) เท่ากบั 76.19 มิลลิกรัม
สมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน ้ าหนักแห้ง) รองลงมาคือ สารท่ีสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท น ้ า และเฮกเซน ตามล าดบั 
เม่ือวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) พบวา่ต ารับยาท่ีสกดั
ดว้ยตวัท าละลายต่างๆ ส่วนมากมีค่าเฉล่ีย EEAC แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 3 ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัของตวัอยา่ง (มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน ้าหนกัแห้ง) 

สมุนไพร Water Ethanol Ethyl acetate Hexane 
กระชาย 0.55±0.38d 11.96±2.13b 15.00±2.24 b 2.54±1.58c 
กระดอม 0.13±0.02e 2.24±0.03c 4.44±0.13b 1.39±0.03d 

กระทือ 0.19±0.02d 7.02±1.16b 1.99±1.04c 0.80±0.09d 

กระวาน 2.08±0.08c 6.87±1.47b 2.46±0.01c 0.93±0.05d 

กานพลู 7.21±0.08d 53.34±2.25c 289.27±4.88b 1.28±0.04e 

โกฐพงุปลา 2.43±0.21d 86.42±3.47c 610.08±9.98b 1.50±0.07e 

โกฐสอ 
ข่อย 
ขมิ้นออ้ย 
ขิง 
จนัทน์เทศ 
เจตมูลเพลิงแดง 
ชา้พลู 
ดีปลี 
โด่ไม่รู้ลม้ 
ตองแตก 
ตะโกนา 
ทิ้งถ่อน 
บอระเพด็ 
พริกไทยด า 
พริกไทยล่อน 
ไพล 
มะขามป้อม 
วา่นน ้า 
สมอพิเภก 
สมอเทศ 
สมอไทย 
สะเดา 

1.88±0.02b 

0.17±0.03e 

0.51±0.01d 

3.84±0.84d 

0.62±0.01d 

4.45±1.05b 

1.42±0.24d 

2.23±0.02c 

0.18±0.01e 

0.22±0.01d 

0.10±0.03e 

7.52±2.04d 

1.10±0.01c 

4.38±1.29c 

0.71±0.05d 

1.46±0.03d 
0.78±0.23d 
1.09±0.03c 

0.38±0.01e 

0.42±0.02e 

0.43±0.01d 

0.48±0.02d 

1.52±0.04b 

4.99±0.45c 

19.12±4.27b 

9.87±2.56b 

22.78±2.78b 

3.24±1.11c 

4.16±1.05b 

6.99±0.66b 

6.61±0.42b 

3.35±1.41b 

10.41±0.24b 

43.62±8.52c 

7.21±1.24b 

6.58±0.88b 

5.50±5.12b 

4.07±0.01c 
71.09±4.98c 
2.83±0.04b 

73.51±4.98b 

92.67±8.88c 

61.80±5.71c 

16.37±2.14b 

1.44±0.02b 

6.73±1.02b 

3.58±2.21c 

7.07±3.01c 

22.76±3.25b 

5.46±0.01b 

2.58±2.06c 

5.46±0.24b 

3.10±1.21c 

3.71±1.29b 

2.36±0.01c 

54.15±3.24b 

0.26±0.04d 

0.05±0.01e 

1.27±2.54c 

6.15±2.54b 
261.29±7.48b 
2.17±0.02b 

5.07±0.19c 

194.28±0.14b 

162.61±9.12b 

1.55±0.03c 

1.22±0.01b 

1.23±0.02d 

0.41±0.02d 

0.69±0.05e 

3.45±1.08c 

0.91±0.05d 

1.19±1.08d 

0.07±0.03d 

1.34±0.21d 

1.28±0.01c 

1.17±0.38d 

1.37±1.05e 

1.39±0.74c 

1.01±0.02d 

1.06±0.14c 

0.98±0.21d 
1.32±2.01d 
1.25±0.02c 

1.13±0.02d 

1.20±0.02d 

0.75±0.12d 

0.48±0.02d 
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สมุนไพร Water Ethanol Ethyl acetate Hexane 
หสัคุณเทศ 
แห้วหมู 
เหงือกปลาหมอ 

0.02±0.01d 

4.03±1.93b 

1.78±0.05c 

2.72±0.24b 

3.99±2.25b 

3.26±0.57b 

1.28±0.05c 

4.82±1.24b 

1.07±0.01c 

1.17±0.05c 

1.18±0.01c 

1.29±0.02c 
aค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Vitamin E Equivalence Antioxidant Capacity, EEAC) จากการวิเคราะห์ 5 ตวัอยา่ง 
b,c,d…ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 
ตารางที่ 4 ความสามารถในการตา้นออกซิเดชนัของต ารับยาอายวุฒันะ (มิลลิกรัมสมมูลของวิตามินอีต่อ 100 กรัมน ้าหนกัแห้ง) 
สมุนไพร Water Ethanol Ethyl acetate Hexane 
1 0.61±0.02c 0.77±0.01c 1.40±0.03b 1.27±0.02b 

2 0.70±0.01d 3.06±0.05b 1.16±0.01c 1.18±0.01c 

3 0.35±0.02d 7.73±2.25b 1.42±0.03c 1.35±0.01c 

4 0.68±0.02d          17.39±5.01b 4.01±0.01c 0.60±0.02d 

5 3.99±0.16b 0.83±0.12d 0.78±0.04d 1.07±0.01c 

6 0.50±0.02d 6.42±0.02b 1.62±0.18c 0.86±0.02d 

7 
8 
9 

0.63±0.01c 

0.44±0.03e 

0.43±0.02e 

6.43±2.49b 

74.72±5.14b 

          76.19±4.87b 

0.24±0.13d 

7.71±2.22c 

           3.83±0.03c 

0.81±0.02c 

1.21±0.02d 

           1.31±0.01d 
aค่าเฉล่ีย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Vitamin E Equivalence Antioxidant Capacity, EEAC) จากการวิเคราะห์ 5 ตวัอยา่ง 
b,c,d…ตวัเลขท่ีมีอกัษรก ากบัต่างกนั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
 

5. การอภิปรายผล 
การทดสอบฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมในคร้ังน้ี เลือกการทดสอบคุณสมบติัในการเป็นตวัขจดัอนุมูล

อิสระ (free radical scavenging) ดว้ยวิธี ABTS assay ซ่ึงเป็นวิธีท่ีท าไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว เน่ืองจาก ABTS เป็น
อนุมูลอิสระท่ีค่อนขา้งเสถียร (Ahmad et al., 2005) ผลจากการทดสอบน้ีแสดงให้เห็นว่าสารสกดัสมุนไพรเหล่าน้ีมี
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระท่ีดี  

สารประกอบฟีนอลิก เป็นสารประกอบท่ีมีวงเบนซีนเป็นองคป์ระกอบ และมีหมู่แทนท่ีเป็น hydroxyl group 
ท าใหมี้ความเป็นขั้วสูง จึงสามารถสกดัดว้ยตวัท าละลายท่ีมีขั้ว เช่น น ้ า เมทานอล เอทานอล และ เอทิลอะซิเตท เป็นตน้ 
และพบวา่สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารตา้นออกซิเดชนัท่ีมีประสิทธิภาพดี (โอภา และคณะ, 2549; Jimenez-Escrig et 
al., 2001; Nagai and Yukimoto et al., 2003)  

จากการศึกษาพบวา่การสกดัสารดว้ยตวัท าละลายท่ีแตกต่างกนั จะท าให้สารสกดัท่ีไดมี้ความสามารถในการ
ตา้นออกซิเดชนัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสารท่ีสกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท และเอทานอล มีฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมสูงสุด  

เอทิลอะซิเตทเป็นตวัท าละลายอินทรีย ์(organic solvents) มีขั้วเล็กน้อย และเอทานอลเป็นตวัท าละลายท่ีดี
มากเม่ือเปรียบเทียบกบัน ้ า โดยมีความจ าเพาะ (selectivity) ในการละลายมากกวา่ (รัตนา อินทรานุปกรณ์. 2556) ดงันั้น



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

8 

จากผลการวิจยัน้ีสรุปไดว้า่ เอทิลอะซิเตท และเอทานอล เป็นตวัท าละลายท่ีเหมาะสมส าหรับสกดัสารท่ีมีฤทธ์ิตา้น
ออกซิเดชนั ซ่ึงเป็นสารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) ท่ีอาจอยูใ่นรูปฟีนอลอิสระ (free phenols) หรือในรูป 
กลยัโคไซด์ แต่การท่ีจะเลือกตวัท าละลายใด ควรค านึงถึงปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ราคา ความคุม้ค่า และความปลอดภยั
ในการน าสารสกดัไปใชต้่อไป 
 
6. บทสรุป 

ผลการทดสอบฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวม ของสมุนไพรท่ีเป็นส่วนประกอบในต ารับยาอายวุฒันะ 31 
ชนิด และต ารับยา 9 ต ารับ โดยสกดัดว้ยตวัท าละลายต่างๆ ไดแ้ก่ น ้ า เอทานอล เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน จากต ารายา
แผนโบราณ (เป่ียม บุณยะโชติ, 2524) โดยวธีิ ABTS Radical Scavenging พบวา่ในส่วนประกอบต ารับยาอายวุฒันะ 31 
ชนิด สารสกัดเอทิลอะซิเตท และในต ารับยา 9 ต ารับ สารสกัดเอทานอล มีฤทธ์ิการตา้นออกซิเดชนัโดยรวมสูงสุด 
ดงันั้นจากผลการวิจยัน้ีสรุปไดว้า่ เอทิลอะซิเตท และเอธานอล เป็นตวัท าละลายท่ีเหมาะสมส าหรับสกดัสารท่ีมีฤทธ์ิ
ตา้นออกซิเดชนั เป็นทางเลือกเพื่อพฒันาต ารับยาให้อยูใ่นรูปแบบเภสัชภณัฑ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยั เพื่อลดขนาดการใชย้า
และสะดวกในการรับประทาน ง่ายต่อการเก็บรักษา เช่น รูปแบบยาเมด็ รูปแบบยาแคปซูล แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงปัจจยั
อ่ืนร่วมด้วย เช่น ความคุ้มค่าและความปลอดภัยในการน าสารสกัดไปใช้ต่อไป และควรทดสอบฤทธ์ิการต้าน
ออกซิเดชนัวธีิอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือยนืยนัผลของการวจิยัน้ี 
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