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บทคัดยอ
พิลังกาสา (Ardisia elliptica Thunb.) เปนพืชสมุนไพรไทยอยูในวงศ Myrsinaceae การแพทยพื้นบานใชผลเปนยารักษาอาการ
ทองเสีย งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระและฤทธิต์ า นการกอกลายพันธุข องผลสุกพิลงั กาสา สกัดผลสุก
พิลังกาสาแหงดวยการหมักดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ คือ hexane, dichloromethane และ methanol การทดสอบฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระใชวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)assay การทดสอบฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุใชวิธี Ames test ในเชื้อ
แบคทีเรีย Salmonella typhimurium 2 สายพันธุค อื TA98 และ TA100 การศึกษาสารออกฤทธิจ์ ากสารสกัดทีม่ ฤี ทธิท์ างชีวภาพ
ดีใชเทคนิคโครมาโตกราฟและสปคโตรสโกป ผลการวิจัยพบวาสารสกัด methanol ใหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุดโดยใหคา
IC50เทากับ 8.87±0.24 μg/mL สารสกัด dichloromethane ใหฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุไดดีที่สุดในทั้งสองสายพันธุจากการ
ศึกษาสารออกฤทธิ์จากสาร dichloromethane ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพดีที่สุด พบสารออกฤทธิ์คือ syringic acid และจากการนํา
สารดังกลาวไปทดสอบฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระและฤทธิต์ า นการกอกลายพันธุพ บวามีฤทธิด์ ที สี่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับสารสกัดพิลงั กา
สา จากงานวิจยั ในหลอดทดลองครัง้ นีส้ รุปไดวา สารสกัดพิลงั กาสาและองคประกอบทางเคมีมศี กั ยภาพในการนําไปศึกษาตอเพือ่
ที่จะพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพ เชนผลิตภัณฑเสริมอาหารได
คําสําคัญ : พิลังกาสา ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุ กรดไซรินจิก

Abstract
Ardisiae lliptica Thunb. is a Thai medicinal plant in the Myrsinaceae family. The fruits of this plant are traditionally used
as anti-diarrheal agent. The current study aimed to test free radical scavenging and antimutagenic activities of the A.
elliptica ripe fruit extracts. The dry fruits of this plant were extracted by the maceration method using hexane,
dichloromethane and methanol as solvents. The free radical scavenging activity was performed using the DPPH
(2,2-diphenyl- 1-picrylhydrazyl) assay. The antimutagenic actions were tested using the Ames test in Salmonella
typhimurium TA98 and TA100 strains. The bioactive compound from the active extract was investigated using the
chromatographic and the spectroscopic techniques. The results showed that the methanol extract possessed the
highest free radical scavenging activitywith IC50 value of 8.87±0.24 μg/mL and the dichloromethane extract showed
the highest antimutagenic capacity both in TA98 and TA100 strains. The bioactive compound isolated from the
dichloromethane extract was proposed as syringic acid. The isolated compound exhibited the strongest free radical
scavenging and antimutagenic activities when compared withthe herbal extracts. From this in vitro study, it can be
concluded that the A. elliptica extractsand its chemical component have excellent potential for further study as health
products such as dietary supplements.
Keywords: Ardisia ellipticaThunb., free radical scavenging activity, antimutagenic activity, syringic acid
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บทนํา
ปจจุบนั กระแสนิยมการใชสมุนไพรมีมากขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ โลก
มีความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดมลภาวะของสิ่งแวดลอม และมีการใช
สารสังเคราะหในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทําใหประชากรโลก
กลัวอันตรายจากสิ่งแวดลอมและจากสารสังเคราะห และหัน
มาใสใจดานสุขภาพมากขึน้ โดยเฉพาะแนวโนมการใชสมุนไพร
และผลิตภัณฑธรรมชาติจึงมีมากขึ้นดวย ปจจุบันมีการใช
ประโยชนในดานตางๆของสมุนไพร เชนใชเพือ่ เปนยา อาหาร
สารแตงรสแตงสี และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ในดานสุขภาพ มีการ
ใชสมุนไพรเพื่อรักษาและปองกันโรคหลายชนิด รวมทั้งโรคที่
เกิดจากอนุมูลอิสระ และโรคที่มีสาเหตุจากการกลายพันธุ1
อนุมูลอิสระ (free radical) คืออะตอมหรือโมเลกุล
ทีข่ าดอิเลคตรอนในวงนอกสุดไปหนึง่ ตัว ทําใหตวั มันไมเสถียร
จึงสามารถเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีกบั อะตอมหรือโมเลกุลอืน่ ไดอยาง
วองไว อนุมูลอิสระที่พบมากในรางกายมนุษยคือ Reactive
Oxygen Species (ROS) ซึ่งเปนอนุมูลอิสระที่มีความวองไว
สูง สามารถเขาทําปฏิกริ ยิ ากับสารชีวโมเลกุลทีอ่ ยูร อบขางเชน
ทําลายโครงสรางของดีเอ็นเอ การเปลี่ยนสภาพโปรตีน การ
ทําลายไขมันของเยื่อหุมเซลล สงผลทําใหองคประกอบของ
เซลลเหลานี้เสียหายและกอใหเกิดโรคความผิดปกติและโรค
ตางๆตามมา เชน การเหีย่ วยนของผิวหนัง2 โรคทีเ่ กีย่ วของกับ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคไต โรคอัลไซเมอร3
เปนตน
การกลายพันธุ (mutation) คือ การเปลีย่ นแปลงของ
สารพันธุกรรมของเซลลโดยระดับของการเกิดสามารถเกิดได
ทัง้ ระดับยีนสหรือโครโมโซม การกลายพันธุจ ะทําใหเกิดความ
ผิดปกติของกระบวนการเมตาโบลิซึมของสิ่งมีชีวิต สงผลให
เกิดการเจ็บปวยและการตายของสิ่งมีชีวิต การกอกลายพันธุ
ยั ง เป น สาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด โรคที่ สั ม พั น ธ กั บ อายุ ใ นมนุ ษ ย
รวมทั้งโรคมะเร็งดวย4 การกลายพันธุสามารถเกิดไดเองจาก
ธรรมชาติ หรื อ เกิ ด จากสารที่ เ รี ย กว า สารก อ กลายพั น ธุ
(mutagen) ตัวอยางเชนรังสีตา งๆ หรือสารเคมี จากการศึกษา
พบวาสารทีก่ อ ใหเกิดการกลายพันธุ จะทําใหมโี อกาสทําใหเกิด
โรคมะเร็งมากขึน้ 5ปจจุบนั นักวิทยาศาสตรใหความสนใจศึกษา
หาสารตานการกอกลายพันธุจ ากธรรมชาติ (natural antimutagenics) เชนจากพืชผักหรือสมุนไพรเพิม่ มากขึน้ ซึง่ สารเหลา
นีจ้ ะมีประโยชนคอื เปนสารปองกันการเกิดโรคมะเร็งในมนุษย6
พิลงั กาสาเปนพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึง่ มีชอื่ วิทยาศาสตรคอื
Ardisiaelliptica Thunb. อยูในวงศ
Myrsinaceae ในการแพทยพื้นบานใชผลสุกตมกับ
นํ้าเพื่อรักษาอาการทองเสียที่มีไข7 และปจจุบันไดนําผลของ
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พิลังกาสามาทําเปนผลิตภัณฑไวนเพื่อดื่มบํารุงรางกายและ
ป อ งกั น โรค จากการศึ ก ษาด า นพิ ษ วิ ท ยาพบว า จากการ
ทดสอบพิษเฉียบพลันในหนู mice โดยการใหสารสกัดจากผล
สุกของพิลงั กาสาในความเขมขน 10 g/kg ทางปากและฉีดเขา
ใตผิวหนัง ไมพบสิ่งผิดปรกติแตอยางใด8จากการศึกษากอน
หนานี้ของผูวิจัยพบวาสารสําคัญที่พบในผลสุกของพิลังกาสา
ทีเ่ ปนสารหลักคือ syringic acid ซึง่ เปนสารจําพวกกรดฟนอลิก
(phenolic acid) สาร isorhamnetin และ quercetin ซึ่งเปน
สารจําพวกฟลาโวนอยด์ (flavonoids)7 Huang และคณะ9
รายงานวาสารจําพวกฟนอลิกจากพืชผักหรือพืชสมุนไพร เชน
กรดฟนอลิก (phenolic acids) ฟลาโวนอยด แทนนิน (tannins)
สติลบีน (stillbene) มีฤทธิ์เปนเปนสารปองกันมะเร็ง โดย
พิจารณาจากสมบัตใิ นการเปนสารตานออกซิเดชัน (antioxidant)
ตานสารกอมะเร็ง (anticarcinogenic) ตานการกอกลายพันธุ
(antimutagenic) และตานการอักเสบ (anti-inflammatory)
ผูวิจัยจึงเห็นวาผลสุกของพิลังกาสาซึ่งเปนสมุนไพรที่มีใชใน
การแพทยแผนไทยมานาน มีองคประกอบทางเคมีหลักคือ
phenolic compounds นาจะมีศกั ยภาพในการเปนสารปองกัน
มะเร็งและโรคอื่นที่เกี่ยวของกับอนุมูลอิสระ
จากขอมูลขางตน ผูว จิ ยั จึงไดสนใจในการศึกษาฤทธิ์
ตานอนูมูลอิสระและฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุของสารสกัด
ผลสุกพิลังกาสา รวมทั้งศึกษาหาสารออกฤทธิ์ดังกลาวดวย
ผลลัพธจากงานวิจัยครั้งนี้จะไดขอมูลเบื้องตนในการศึกษา
สรรพคุณพิลังกาสา ในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อ
ปองกันโรคมะเร็ง และเปนขอมูลทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในขณะนี้ เชนไวนพิ
ลังกาสาเปนตน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ
ของสารสกัดผลสุกพิลังกาสาที่ใชตัวทําละลายในการสกัดตาง
กัน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บฤทธิ์ ต า นการก อ
กลายพันธุของสารสกัดผลสุกพิลังกาสาที่ใชตัวทําละลายใน
การสกัดตางกัน
3. เพื่อแยกและพิสูจนโครงสรางของสารหลักจาก
สารสกัดพิลังกาสาที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพดีสุด

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
เก็บผลสุกจากตนพิลงั กาสา (A. elliptica) ทีป่ ลูก
ขึ้นในจังหวัดมหาสารคามในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ตรวจ
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เอกลักษณตัวอยางพืชโดยผูวิจัย (ผศ.ดร. เมธิน ผดุงกิจ) และ
ตัวอยางพรรณไมอา งอิงถูกเก็บรักษาไวทหี่ นวยวิจยั เภสัชเคมี
และผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (No.MSU.PH-Myr-A01)นําผลสุกมาลางให
สะอาด อบแหงดวย hot air oven ที่อุณหภูมิ 50°C เปนเวลา
48 ชั่วโมง
2. การสกัดสาร7
บดผลพิลงั กาสาใหเปนผง นําผงพิลงั กาสา 500
กรัม สกัดสารดวยการหมัก (maceration) ดวยทําละลายแบบ
ตอเนื่องตามลําดับดังนี้ hexane, dichloromethane และ
methanol (Merck, AR grade) โดยใชตัวทําละลายชนิดละ
1500 มิลลิลิตร โดยใชเวลา 7 วันตอชนิดตัวทําละลาย นําสาร
สกัดที่ไดไปกรอง และระเหยตัวทําละลายใหแหงดวย rotary
evaporator นําสารสกัดที่ไดไปเก็บในภาชนะที่ปดสนิทที่
อุณหภูมิ 4°C
3. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH
(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) radical scavenging
ตามรายละเอียดดังนี10้
3.1 เตรียมสารสกัดพิลังกาสาใหมีความเขม
ขน7 ระดับ (3.9,7.8,15.6,31.2,62.5,125,500 μg/mL) ในตัว
ทําละลาย methanol
3.2 เตรียม DPPH ใหมคี วามเขมขน 60 μg/mL
ในตัวทําละลาย methanol
3.3 ดูดสารสกัดในขอ 3.1 จํานวน 125 μL และ
DPPH จํานวน 125 μL ผสมกันใน 96 well plate ดวย micropipette
3.4 ตัง้ ทิง้ ไวในทีม่ ดื อุณหภูมหิ อ ง เปนเวลา 20
นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 517 nm
3.5 คํานวณคา % radical scavenging จาก
สูตร % radical scavenging = (A ctrl – A sample x100)/A
ctrl เมื่อ A ctrl คือ คาการดูดกลืนแสงที่ 517 nm ของ
สารละลาย DPPH และ A sample คือ คาการดูดกลืนแสงของ
สารสกัดผสมกับ DPPH
3.6 สรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง %
radical scavenging และความเขมขนของสารสกัด คํานวณ
หา ความเขมขนของสารสกัดทีส่ ามารถทําลาย DPPH ไปครึง่
หนึ่ง (IC50) และเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ascorbic acid
ทําการทดสอบทั้งหมด 3 ซํ้า
4. การทดสอบฤทธิ์การตานการกอกลายพันธุโดย
วิธี Ames test11
4.1 การเตรียมเชื้อสําหรับทดสอบ
นําเชื้อ Salmonella typhimurium TA 100
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และ TA 98 มาเลี้ยงในอาหาร oxoid nutrient broth (12 mL)
แลวนํามาเขยาในอางควบคุมอุณหภูมทิ ี่ 37°C นาน 16 ชัว่ โมง
เมื่อครบกําหนดเจือจางเชื้อลง 8 เทา ดวยสารละลาย 0.9 %
NaCl เพื่อวัดคา OD อานคาที่ความยาวคลื่น 620 นาโนเมตร
จะไดประมาณ 0.3-0.4
4.2 การเตรียม nitrosated products
4.2.1 เตรียมหลอดทดลอง 2 หลอดสําหรับ
TA 100 และ TA 98 แยกกัน เติม 0.2 N HCl 740 μL, 1-aminopyrine 10 μL และ 2 M NaNO3250 μL ตามลําดับ สําหรับ
TA 98 และเติม และ 0.2 N HCI 710 μL, 1-Aminopyrine 40
μL และ 2M NaNO3 250 μL ตามลําดับสําหรับ TA 100
4.2.2 นําหลอดทดลองทั้งสองหลอดในขอ
4.2.1 ไปเขยาในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 37 °C เปนเวลา 4
ชัว่ โมง เมือ่ ครบกําหนดทําการหยุดปฏิกริ ยิ าโดยการแชนาํ้ แข็ง
นาน 1 นาที
4.2.3 เติม 2M ammonium sulfamate 250
μL ลงในทั้งสองหลอดและแชนํ้าแข็งอีก 10 นาที
4.3 การทดสอบฤทธิก์ ารตานการกอกลายพันธุ
4.3.1 นํ า หลอดทดลองเติ ม nitosated
products 100 μL และ Na3PO4-KCl buffer 500 μL และเติม
สารสกัดพิลังกาสา ใหมีปริมาณสารสกัดปริมาณ12.5, 25,
50,100 และ 200 μg/plate และเชื้อ S. typhimuriumTA 100
หรือ TA 98 จํานวน 100 μL เขยาในอางควบคุมอุณหภูมิที่
37°C เปนเวลา 20 นาที
4.3.2 เติม Top agar ที่มี histidine ผสม
biotin จํานวน 2 mL
4.3.3 นําไปเทบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิ 37°C นาน 48 ชั่วโมง
4.3.4 นั บ จํ า นวนเชื้ อ ที่ เ จริ ญ ทํ า การ
ทดสอบ 3 ซํ้า
4.3.5 คํานวณหา % modification จากสูตร
% modification = (A-B) x 100/ (A-C)
เมื่อ A หมายถึงคา revertant colonies ของ positive control คือเชื้อที่เติมสารกอกลายพันธุ
B หมายถึงคา revertant colonies
ของเชื้อที่เติมสารสกัดพิลังกาสาและสารกอกลายพันธุ
C หมายถึงคา revertant colonies
ของ negative control คือเชื้อที่เกิดตามธรรมชาติ
5. การแยกสารและพิสูจนโครงสรางของสารออก
ฤทธิ์จากสารสกัดพิลังกาสา
นําสารสกัด dichloromethane ซึง่ มีฤทธิต์ า นการ
กอกลายพันธุด ที สี่ ดุ ไปศึกษาหาสารออกฤทธิ์ โดยนําสารสกัด
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dichloromethaneไปแยกสารดวยคอลัมนแกวที่มี silica gel
Si-60 เปนวัฏภาคคงที่ (stationary phase) และใช dichloromethane, ethyl acetate และ methanol เปนวัฏภาค
เคลื่อนที่ (mobile phase) แบบ gradient นํา fractions 5-10
ที่ตรวจสอบดวยเทคนิค Thin layer chromatography (TLC)
ทีพ่ บสารทีม่ คี า Rfตรงกับสารมาตรฐาน syringic acid มารวม
กัน และระเหย mobile phaseใหแหงจะไดผลึกสีขาว ทําการ
ตกผลึกซํ้าจนไดสารบริสุทธิ์ (สาร A) นําสาร A ไปศึกษาสูตร
โครงสรางดวยเทคนิค Thin layer chromatography (TLC),
1
H และ13 C Nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H
และ13C- NMR) และนําสาร A ไปทดสอบฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ
และฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุตอไป
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ของคาเฉลี่ย IC50ในการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยวิธี Duncan’s multiple
range test ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95

ผลการวิจัย
1. ผลการสกัดพิลังกาสา
จากการสกัดผลสุกพิลังกาสาพบวา รอยละของ
สารสกัดทีไ่ ดของสารสกัดดวย hexane, dichloromethaneและ
methanol เทากับ 3.24 %, 2.74 % และ 24.6 % ตามลําดับ
โดยคํานวณจากสูตรรอยละของสารสกัด = (นํ้าหนักของสาร
สกัด/นํ้าหนักผงแหงของผลสุกพิลังกาสา) x 100
2. ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
จากการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี
DPPH เปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัด hexane สารสกัด
dichloromethane สารสกัด methanolสารบริสุทธิ์ที่แยกได
(syringic acid)และสารมาตรฐาน ascorbic acid โดยการ
เปรียบเทียบคา IC50ทางสถิติ พบวาผลที่ไดแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และจากการทดสอบสถิติรายคู
พบวา syringic acid ที่แยกได และ ascorbic acid มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระดีที่สุด (Table1)
3. ผลการทดสอบฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุ
จากผลการทดสอบและเปรียบเทียบฤทธิ์ตาน
การกอกลายพันธุข องสารสกัด hexane, สารสกัด diclhoromethane
สารสกัด methanol สารบริสุทธิ์ที่แยกได (syringic acid) โดย
ใชสารกอกลายพันธุมาตรฐานคือ 1-aminopyrene ทดสอบใน
เชื้อแบคทีเรีย S. typhimurium2 สายพันธุ คือ TA98 และ
TA100 ใชสารสกัดที่ปริมาณ 12.5, 25, 50,100 และ 200 μg/
plate หรือสารบริสุทธิ์ที่แยกไดที่ปริมาณ 12.5, 25, 50 และ
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100μg/plate
พบวา สารบริสทุ ธิท์ แี่ ยกได คือ syringic acid มี
ฤทธิ์ดีที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะสารสกัดพบวา สาร
สกัด dichloromethane มีฤทธิ์ดีที่สุด (Table2)
4. ผลการแยกสารบริ สุ ท ธิ์ แ ละการพิ สู จ น สู ต ร
โครงสราง
จากการนําสารสกัด dichloromethaneซึ่งมีฤท
ธิต์ า นอนุมลู อิสระและฤทธิต์ า นการกอกลายพันธุด ี ไปแยกสาร
ดวยคอลัมนแกวไดสารที่มีผลึกรูปเข็มสีขาว เมื่อนําไปตรวจ
สอบโดยใชเทคนิค TLC โดยใช Silica gel GF254 เคลือบบนแผ
นอลูมิเนียมเปนวัฏภาคคงที่ และใช Chloroform: ethyl acetate : methanol : glacial acetic acid อัตราสวน 9 : 1 : 2 :
0.2 เปนวัฏภาคเคลื่อนที่ ผลการวิจัยพบวาสารบริสุทธิ์ที่แยก
ไดใหคา Rfเทากันกับ syringic acid คือ 0.53
จากขอมูล13C-NMR spectrum พบสัญญาณ
คารบอน 6 เสน โดยเสนที่เกิดบริเวณ downfield ที่คา chemical shift (d) 169.90 ppm เปนสัญญาณของคารบอนของกรด
carboxylic และสัญญาณที่ d148.80 ppm จะเปนสัญญาณจาก
คารบอนตําแหนงที่ 3และตําแหนงที่ 5 (C-3และ C-5) และ
สัญญาณที่ d 56.73 ppm เปนของคารบอนที่มีหมูเกาะเปน
methoxy group (-OCH 3 ) สั ญ ญาณที่ d 148.80
ppmเปนสัญญาณคารบอนตําแหนงที่ 3 และตําแหนงที่ 5
(C-3และ C-5)ดังแสดงรายละเอียดใน Table 3จากขอมูลของ
1
H-NMR spectrum พบสัญญานเดี่ยว 2 เสนที่ d3.82 and
7.33 ppm โดยสัญญาณแรกเปนโปรตอนที่เทียบเทากันของ
โปรตอน 6โปรตอน ของ methoxy groups (–OCH3 ) และ
โปรตอน 2 โปรตอนของวงแหวนอโรแมติกส (Table 4) จาก
ขอมูลเบื้องตนสรุปไดวาสารบริสุทธิ์ที่แยกไดคือ 4-hydroxy3,5-dimethoxy benzoic acid หรือเรียกชื่อสามัญคือ syrigic
acid ตาม Figure1
O
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Figure 1

Chemical structure of the isolated compound
(syringic acid)
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วิจารณและสรุปผล
1. การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
จากการทดสอบฤทธิ์ ต า นอนุ มู ล อิ ส ระโดยวิ ธี
DPPH scavenging พบวาเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะสารสกัด
สารสกัด methanol จะใหฤทธิ์ดีที่สุด รองลงมาคือสารสกัด
dichloromethane แตถาเปรียบเทียบทั้งสารบริสุทธิ์ที่แยกได
(syringic acid) และสารมาตรฐาน ascorbic acid พบวา
syringic acidที่แยกไดใหฤทธิ์ดีที่สุด (คา IC50มีคานอยที่สุด)
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติแลวพบวาsyringic
acidที่แยกได มีฤทธิ์เทากับสารมาตรฐาน ascorbic acid
จากการรวบรวมผลงานการวิจยั ของ Robbins12
พบวา phenolic compounds มีสมบัติในการปกปองการเกิด
ผลเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุมูลอิสระ และมี
รายงานที่วา
สารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมีสวนชวยในการ
ปองกันโรคเรื้อรงบางชนิดเชนโรคในระบบหัวใจและหลอด
เลือด โรคมะเร็ง โรคไต โรคอัลไซเมอร เปนตน3ซึ่งsyringic
acid เปนสารจําพวก phenolic acid สารนีแ้ ละสารสกัดพิลงั กา
สาจึงนาจะมีบทบาทในการปองกันโรคเรื้อรังดังกลาวได อนึ่ง
ผลของการวิจัยสอดคลองกับรายงานของ Dey SK13 ที่พบวา
สารสกัดดวย ethanol ของผลพิลงั กาสามีฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ
ที่ดี โดยใหคา IC50เทากับ 30.75 μg/ml เมื่อทดสอบดวยวิธี
DPPH scavenging
2. การทดสอบฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุ
จากผลการศึกษาพบวา syringic acid ซึ่งเปน
สารบริสุทธิ์ที่แยกไดจากสารสกัด dichloromethane มีฤทธิ์
ตานการกอกลายพันธุไ ดดที สี่ ดุ แมจะใสสารปริมาณเพียง 12.5
-100 μg/plate ก็สามารถตานการตอกลายพันธุใ นระดับดีมาก
โดยพิจารณาจากคา % modification ซึ่งมีคามากกวารอยละ
90 ทั้งในสายพันธุ TA 98 และ TA 100 สวนสารสกัดที่มีฤทธิ์
ตานการกอกลายพันธุไ ดดที สี่ ดุ คือสารสกัด dichloromethane
ซึ่งพบสารประกอบหลักคือ syringicacid ซึ่งเปนสารประกอบ
จําพวก phenolic compoundsชนิดหนึ่งJayaprakasha GK14
พบวา สารจําพวก phenolic compoundsมีฤทธิ์ตานการกอก
ลายพันธุที่ดี Elvira และคณะ15ไดเสนอกลไกการตานการกอ
กลายพันธุของสารจําพวก phenolic compounds คือสารอาจ
ทําปฏิกิริยาโดยตรงหรือไปจับกับสารกอกลายพันธุจนเปน
สารประกอบเชิงซอนซึง่ มีผลตอชีวประสิทธิผล (bioavailability)
ของสารกอกลายพันธุ หรือสารจําพวก phenolic compounds
อาจไปทําใหความสามารถในการซึมผานเมมเบรนของเซลล
แบคทีเรียของสารกอกลายพันธุล ดลง ผลการทดสอบฤทธิต์ า น
การกอกลายพันธุของสารสกัดพิลังกาสา เปนไปในแนวทาง
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เดียวกันกับรายงานของ Mongkolpech M16 ที่พบวาไวนจาก
ผลของ พิลังกาสาใหญ (Ardisia colorata Roxb.) มีฤทธิ์ตาน
กอกลายพันธุที่ดี
3. การแยกสารบริสทุ ธิแ์ ละการพิสจู นสตู รโครงสราง
จากผลการศึกษาพบวา สารสกัด methanol มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระดีที่สุด และสารสกัด dichloromethane มีฤทธิ์ตานการ
กอกลายพันธุดีที่สุด ผูวิจัยไดนํา
นําสารสกัด dichloromethaneไปศึกษาหาสารอ
อกฤทธิ์ เนือ่ งจากฤทธิต์ า นการกอกลายพันธุใ นการวิจยั ครัง้ นี้
จะนํ า ไปสู ก ารศึ ก ษาการป อ งกั น มะเร็ ง จากพื ช สมุ น ไพรใน
อนาคตวิธีการแยกสารบริสุทธิ์ทําโดยนําสารสกัดไปแยกสาร
ดวยคอลัมนแกวโดยอาศัยเทคนิคโครมาโตกราฟ และพิสูจน
โครงสรางของสารที่แยกได โดยใชเทคนิคสเปคโตรสโกป (1H
และ13C- NMR) พบวาสารทีแ่ ยกไดคอื 4-hydroxy-3,5-dimethoxy benzoic acid หรือเรียกชื่อสามัญคือ syringic acid สารนี้
เปนสารจําพวก phenolic compounds กลุม phenolicacid สาร
ดังกลาวผูวิจัยเคยแยกไดจากสารสกัด chloroform จากพืช
ชนิดเดียวกัน แตเนนการศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อ Salmonellaที่พ
บในสัตวเศรษฐกิจ7จากรายงานของ Wang X และคณะ17 ได
แยกสารจากจากตน Ardisiacrenulata พบสาร syringic acid
และสารอื่น และพบวา syringic acid มีฤทธิ์ตานการแพร
กระจายของเนื้องอก (anti-tumor metastaticactivity)
จากการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา สารสกัดดวย
methanol ของผลสุกพิลังกาสา มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีที่สุด
เมื่อทดสอบดวยวิธี DPPH scavenging สารสกัด dichloromethane มีฤทธิต์ า นการกอกลายพันธุไ ดดที สี่ ดุ เมือ่ ทดสอบ
ดวยวิธี Ames testเมื่อนําสารสกัด dichloromethane ไปแยก
หาสารออกฤทธิ์และพิสูจนสูตรโครงสรางพบวา สารออกฤทธิ์
ดังกลาวคือ syringic acid และเมือ่ นําสารดังกลาวมาศึกษาพบ
วามีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุไดดี
กวาสารสกัดประโยชนทไี่ ดจากงานวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถนําไปใช
เปนขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากผลพิลังกาสาที่
มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ตานการกอกลายพันธุและ
สามารถใช syringic acid เปนสารออกฤทธิ์เพื่อใชในการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑอีกดวย
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Table 1 DPPH scavenging activity of the herbal extracts and the isolated compound
Samples

50% DPPH scavenging activity
(IC50 μg/ml)
Hexane extract
50.01 ±0.56 d *
Dichloromethane extract
14.24 ± 0.04 c
Methanol extract
8.87 ±0.24 b
Syringic acid
0.24 ± 0.04 a
Ascorbic acid
1.83 ± 0.01 a
Means with different letters in the same column indicate significant difference (p < 0.05)
Table 2 Antimutagenic activity of the herbal extracts and the isolated compound
Samples
Hexane
extract

Dichloromethane extract

Methanol extract

Syringic acid

Concentration
(μg/plate)
12.5
25
50
100
200
12.5
25
50
100
200
12.5
25
50
100
200
12.5
25
50
100

% modification
TA 98
32.07±0.41
9.75±2.29
18.38±38.78
21.82±34.92
63.33±17.67
57.79±5.59
56.01±17.16
65.93±2.49
68.04±6.86
89.59±2.33
52.39±16.50
49.34±13.49
54.36±14.75
49.20±14.19
63.19±13.86
90.94±0.48
99.11±0.91
97.58±0.66
96.44±4.04

TA 100
38.99±8.97
15.65±29.97
38.83±8.85
38.97±4.86
61.06±8.60
57.73±18.33
48.76±6.62
41.29±4.41
64.54±8.14
89.73±1.44
76.93±11.01
6.25±2.74
17.59±4.84
22.14±9.50
20.39±7.95
91.14±0.19
97.11±0.84
98.98±1.22
99.50±0.49
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Table 3 13C-NMR (125 MHz, CD3OD) data of the isolated compound
Carbon assignment
CarboxylicC-3, 5
C-4
C-1
C-2, 6
Methoxy-

δ [PPM]
169.90
148.80
141.68
121.88
108.30
56.73

Table 4 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) data of the isolated compound
Proton assignment
MethoxyH-2, 6

δ [PPM]
3.82
7.33

Multiplicity (Proton number)
s ( 6 H)
s ( 2 H)
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