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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัน ้ าและเอทานอลจากต ารับยา
บ ารุงก าลงัของหมอพ้ืนบา้นในจงัหวดัสงขลาและพทัลุง จ านวน 20 ต ารับ โดยการศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH 
และ ABTS  จากการศึกษาพบวา่ สารสกดัน ้ าและเอทานอลต ารับ THP-R016 และ THP-R012  มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ 
DPPH และ ABTS  ไดสู้งท่ีสุด นอกจากน้ี จากการศึกษาความสามารถในการรีดิวซ์ และการเขา้จบัโลหะทรานซิชนัของ
ต ารับ THP-R016 พบว่า สาสกดัน ้ าและเอทานอลมีความสามารถในการรีดิวซ์โลหะอยูใ่นช่วง 15.05-0.71 และ17.56-
0.60 M FeSO4 ตามล าดับ เม่ือท าการทดสอบโดยใช้สารสกัดท่ีความเข้มข้น  0.63-0.002 g/mL มีค่าร้อยละ
ความสามารถในการเขา้จบัโลหะอยูใ่นช่วง 63.88-10.10 และ 90.21-35.89 ดงันั้น ศกัยภาพการตา้นอนุมูลอิสระท่ีดีของ
ต ารับยาบ ารุงก าลงัอาจน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพไดใ้นอนาคต   

 
ABSTRACT 

This study was aimed to determine antioxidant capacities of water and ethanol extracts of 20 combined polyherbal 
formulations used as tonic obtained from folk healers in Songkhla and Phatthalung provinces.  Our results revealed that 
ethanol and water extracts of THP-R016 and THP-R012 possessed high antioxidant activity against DPPH and ABTS 
radicals. The FRAP values of ethanol and water extracts of THP-R016, at the concentrations of 0.63–0.002 g/mL, were 
15.05-0.71 and 17.56- 0.60 M FeSO4, respectively. Metal chelating activities of the water and ethanol extracts were ranging 
from 63.88-10.10 %  and 90.21-35.89 % , respectively.  Therefore, the polyherbal formulations used as nourishment, in 
particular THP-R016, have potential to be used in the development of beverages for health benefits. 
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บทน า 
อนุมูลอิสระ (free radicals) คือ อะตอมหรือโมเลกุลท่ีมีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียวหน่ึงหรือมากกวา่หน่ึงอิเล็กตรอน 

(Halliwell and Gutteridge, 2015)  ผลิตจากกระบวนการเมทาบอลิซึมปกติภายในเซลล ์ (Cheeseman and Slater, 1993)  หรือ
ไดรั้บจากแหล่งภายนอก เช่น มลพิษ ควนับุหร่ี รังสี และยารักษาโรค (Pham-Huy et  al., 2008) เม่ือร่างกายมีอนุมูลอิสระท่ี
มากเกินกวา่ท่ีร่างกายจะก าจดัได ้จะท าใหเ้กิดภาวะเครียดออกซิเดชนั (oxidative stress) ข้ึน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีอนัตรายท่ี
สามารถเปล่ียนแปลงเยือ่หุม้เซลล ์และโครงสร้างอ่ืน ๆ  เช่น โปรตีน ไขมนั และดีเอน็เอ ภาวะเครียดออกซิเดชนั เกิดจากความ
ไม่สมดุลระหวา่งผลผลิตและการใชง้านของอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน ท าให้เซลลไ์ม่สามารถก าจดัอนุมูลอิสระท่ีมีมากเกินได ้
ภาวะเครียดออกซิเดชันมีบทบาทส าคัญในการท าให้เกิดโรคท่ีต่างๆ ได้แก่ มะเร็ง โรคหัวใจ หลอดเลือด รูมาตอยด ์                        
อลัไซเมอร์ พาร์กินสนั และภาวะขาดเลือด) (Tangvarasittichai, 2015; Valko et al., 2007)   

อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายสามารถป้องกนัไดด้ว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิใน
การยบัย ั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั จากการศึกษาพบวา่ พืช  ผกั สมุนไพร มีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ เน่ืองจากมี
สารจ าพวกฟลาโวนอยด์ กรดฟีนอลิก แทนนิน วิตามินซี และวิตามินอี (Oroian et al., 2015) ในทางการแพทยพ้ื์นเมือง 
มีการน าทฤษฎีการตา้นอนุมูลอิสระมาใชใ้นการปรับสมดุลร่างกายเพ่ือป้องกนัโรค เช่น ทฤษฎีการรักษาสมดุลของหยิน 
(Yin) และหยาง (Yang) ในทางการแพทยแ์ผนจีน โดยพบวา่สมุนไพรท่ีมีลกัษณะเป็นหยนิ และหยาง มีฤทธ์ิในการตา้น                
อนุมูลอิสระ (He et al., 2013) ส่วนในทางการแพทยแ์ผนไทยไดมี้การน าต ารับยาท่ีมีสรรพคุณบ ารุงก าลงั มาใชใ้นการ                
ปรับสมดุลร่างกายเพ่ือป้องกนัการเกิดโรค (กองการประกอบโรคศิลปะ, ม.ป.ป.).ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าต ารับยาท่ีมี
สรรพคุณบ ารุงก าลังมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ เน่ืองจากมีสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ท่ี สูง                       
(Chusri et al., 2015)  

จากการศึกษาผลการส ารวจภูมิปัญญาการใชส้มุนไพรของหมอพ้ืนบา้น (วิญญู และ สมโภช, 2552; สนัน่ 
และคณะ, 2551) พบต ารับยาท่ีมีสรรพคุณบ ารุงก าลงัจากหมอพ้ืนบา้นในจงัหวดัสงขลา และจงัหวดัพทัลุง โดยน าต ารับ
ยามาศึกษาทั้ งหมด 20 ต ารับ แบ่งเป็นจากหมอพ้ืนบ้านในจงัหวดัสงขลา 7 คน ได้ต  ารับยา 13 ต ารับ และจากหมอ
พ้ืนบา้นในจงัหวดัพทัลุง 4 คน ไดต้  ารับยา 7 ดงันั้น ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของต ารับยาท่ี
มีสรรพคุณบ ารุงก าลงั จากภูมิปัญญาจากหมอพ้ืนบา้นท่ีมีการใชก้นัมาเป็นเวลานานในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดั
พทัลุง และเพื่อน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพในอนาคต 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพ่ือศึกษาฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระของต ารับยาบ ารุงก าลงัจากหมอพ้ืนบา้นในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัพทัลุง 
 

วธีิการวจิยั 
การเตรียมสารสกดั 
สมุนไพรแห้งทั้ ง 20 ต  ารับ ซ้ือจากร้านไทรบุรีโอสถ ท่ีอยู่ 102/7 ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดั

สงขลา โดยน าสมุนไพรในแต่ละต ารับมาบด แลว้น ามาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 16 จากนั้นน ามาผสมในอตัราส่วนเสมอภาค 
จากนั้นน ามาเตรียมในรูปแบบสารสกดัน ้ า โดยน าต ารับท่ีผสมแลว้ มาตม้ดว้ยวธีิตม้ 3 เอา 1 ในอตัราส่วน 1:10 w/v เป็น
เวลา 20 นาที ท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 96.33 ± 0.58 องศาเซลเซียส จากนั้นน ามากรอง แลว้น าไป Freeze-drying  และเตรียมใน
รูปแบบสารสกัดเอทานอล โดยน าต ารับท่ีผสมแลว้ มาสกัดด้วย 95% ethanol ในอตัราส่วน 1:5 w/v  เป็นเวลา 7 วนั                   
ท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน ามากรอง แลว้น าไประเหยแห้งดว้ยเคร่ืองระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) ท่ีอุณหภูมิ 
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45 องศาเซลเซียส ไดเ้ป็นส่วนสกดัหยาบน ้ า และเอทานอลของสมุนไพร จากนั้นน ามาค านวณค่าร้อยละของสารสกดั
หยาบ (% yield) 

  
การวเิคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ DPPH  (Samarakoon et al., 2011)  

   โดยน าสารสกดัละลายใน DMSO เจือจางแบบ 2-fold serial dilution จ านวน 12 ความเขม้ขน้ ใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ 
2,500- 1.22 g/mL จากนั้นน าไปผสมกบัสารละลาย DPPH ในเมทานอลความเขม้ขน้ 80 uM แลว้น าไปวดัค่าการดูดกลืน
แสงทนัทีท่ีความยาวคล่ืน 490 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง Microplate Reader และใชโ้ทรลอกซ์ (Trolox) เป็นสารมาตรฐาน โดย
รายงานค่าท่ีวดัไดเ้ป็นค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเทียบเท่ากบัสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ความ
เขม้ขน้ 1 mM (Trolox equivalent antioxidant capacity: TEAC) 

 
การวเิคราะห์ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ.ABTS.(Re.et.al.,.1999) 
โดยน าสารสกดัละลายใน DMSO เจือจางแบบ 2- fold serial dilution ให้ไดค้วามเขม้ขน้ 2,500- 1.22 g/mL 

จากนั้นเติมสารละลาย ABTS•+ 1000 L แลว้น าไปวดัค่าดูดกลืนแสงทนัทีท่ีความยาวคล่ืน 492 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง               
UV-Vis Spectrophotometer  และใชโ้ทรลอกซ์ (Trolox) เป็นสารมาตรฐาน โดยรายงานค่าท่ีวดัไดเ้ป็นค่าความสามารถ
ในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเทียบเท่ากบัสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ความเขม้ขน้ 1 mM (TEAC) 
 

การวเิคราะห์ความสามารถในการรีดวิซ์โลหะทรานซิชัน (FRAP assay) (Benzie et al., 1996) 
  น าสารสกัดละลายใน DMSO จากนั้ นเจือจางแบบ 2- fold serial dilution ให้ได้ความเขม้ข้น 0.156- 0.002 
mg/mL ปริมาตร 150 L ผสมกบัสารละลาย  FRAP ปริมาตร 1,350 L บ่มในท่ีมืด อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที 
จากนั้ นน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 596 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง UV- Vis spectrophotometer โดย
เปรียบเทียบกบักราฟมาตรฐานจากเฟอรัสซลัเฟต รายงานผลเป็นค่าความสามารถในการรีดิวซ์โลหะทรานซิชนั (FRAP 
value) ในรูปแบบโมลาร์ของเฟอรัสซัลเฟตท่ีเกิดข้ึนต่อมิลลิกรัมของสารสกดั (FeSO4 equivalent: M FeSO4/mg of 
extract)  
 

การวเิคราะห์ความสามารถในการเข้าจบัโลหะทรานซิชัน (Metal chelating activity)   (Wang et al., 2009) 
  น าสารสกดัละลายใน DMSO จากนั้นเจือจางแบบ 2- fold serial dilution จ านวน 12 ความเขม้ขน้ ให้ไดค้วาม
เขม้ขน้ 500- 0.24 mg/mL น าสารสกดัปริมาตร 250 L ผสมกบั FeCl2  เขม้ขน้ 2 mM  และ Ferrozine  เขม้ขน้ 5 mM 
บ่มในท่ีมืด อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 562 นาโนเมตร ดว้ย
เคร่ือง UV- Vis spectrophotometer และน าค่าการดูดกลืนแสงท่ีไดม้าค านวณค่าร้อยละความสามารถในการเขา้จบัโลหะ
ทรานซิชนั  
 
ผลการวจิยั 

จากการน าต ารับยาแต่ละต ารับมาสกดัดว้ยน ้ าพบวา่ ต ารับ THP-R009 มีค่าร้อยละของสารสกดัหยาบ (% yield) สูง
ท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 11.9 รองลงมา คือ ต ารับ THP-R016 มีค่าร้อยละของสารสกดัหยาบเท่ากบั 11.0 และต ารับ THP-R008 มี
ค่าร้อยละของสารสกดัหยาบเท่ากบั 11.0 ตามล าดบั ส่วนสารสกดั เอทานอล พบวา่ ต ารับ THP-R016 มีค่าร้อยละของสาร
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สกดัหยาบ (% yield) สูงท่ีสุด เท่ากบัร้อยละ 14.6 รองลงมา คือ ต ารับ THP-R015 มีค่าร้อยละของสารสกดัหยาบเท่ากบั 12.6 
และต ารับ THP-R002 มีค่าร้อยละของสารสกดัหยาบเท่ากบั 11.1 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

การวิเคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกดัน ้ า และสารสกดัเอทานอลจากต ารับยา
บ ารุงก าลงัทอ้งถ่ินจ านวน 20 ต  ารับ โดยรายงานค่าท่ีวดัไดเ้ป็นค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเทียบเท่า
กบัสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ความเขม้ขน้ 1 mM (Trolox equivalent antioxidant capacity: TEAC)  

จากการศึกษาสารสกดัดว้ยน ้ าพบวา่ ต ารับ THP-R016 มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH สูงท่ีสุด 
โดยมีค่า TEAC  เท่ากับ 0.45±0.00 mM TR/mg of extract รองลงมาคือ ต ารับ THP-R015 โดยมีค่า TEAC เท่ากับ 
1.13±0.06 mM TR/mg of extract และต ารับ THP-R019 โดยมีค่า TEAC  เท่ากบั 1.24±0.06 mM TR/mg of extract ส่วน
สารสกดัดว้ยเอทานอลพบวา่ ต ารับ THP-R016 มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH สูงท่ีสุดเช่นเดียวกบัสาร
สกดัดว้ยน ้ า โดยมีค่า TEAC เท่ากบั 0.45±0.03 mM TR/mg of extract รองลงมาคือ ต ารับ THP-R015 โดยมีค่า TEAC 
เท่ากับ 0.47±0.02 mM TR/mg of extract และต ารับ THP-R012 โดยมีค่า TEAC เท่ากับ  0.48±0.00 mM TR/mg of 
extract ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

การวเิคราะห์ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS ของสารสกดัน ้ า และสารสกดัเอทานอลจากต ารับยา
บ ารุงก าลงัทอ้งถ่ินจ านวน 20 ต ารับ โดยรายงานค่าท่ีวดัไดเ้ป็นค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดั
เทียบเท่ากบัสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ความเขม้ขน้ 1 mM  
  จากการศึกษาสารสกดัดว้ยน ้ าพบวา่ ต ารับ THP-R016 มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS สูงท่ีสุด 
โดยมีค่า TEAC เท่ากับ 0.29±0.00 mM TR/mg of extract รองลงมาคือ ต ารับ  THP-R019 โดยมีค่า TEAC เท่ากับ 
0.35±0.01 และต ารับ THP-R010 โดยมีค่า TEAC เท่ากบั 0.37±0.00 mM TR/mg of extract ส่วนสารสกดัดว้ยเอทานอ
ลพบว่า ต ารับ THP-R012 มีความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS สูงท่ีสุด โดยมีค่า TEAC เท่ากบั 0.11±0.00 
mM TR/mg of extract รองลงมาคือ ต ารับ THP-R016 โดยมีค่า TEAC เท่ากับ 0.18±0.00 mM TR/mg of extract และ
ต ารับ THP-R019 โดยมีค่า TEAC เท่ากบั 0.26±0.00 mM TR/mg of extract ดงัแสดงในตารางท่ี 1  
  การวิเคราะห์ความสามารถในการรีดิวซ์โลหะทรานซิชนัของสารสกดัน ้ า และสารสกดัเอทานอลจากต ารับยา
บ ารุงก าลงัทอ้งถ่ินต ารับ THP-R016 ท่ีความเขม้ขน้ระหวา่ง 0.16-0.00 mg/mL โดยรายงานเป็นค่าความสามารถในการ
รีดิวซ์โลหะทรานซิชนัในรูปแบบไมโครโมลาร์ของเฟอรัสซัลเฟตต่อมิลลิกรัมของสารสกดั (FeSO4 equivalent: M 
FeSO4/ mg of extract)  
  จากการศึกษาสารสกดัดว้ยน ้ าพบวา่ ต ารับ THP-R016 มีความสามารถในการรีดิวซ์โลหะทรานซิชนัอยูใ่นช่วง 
6.59-0.60 M FeSO4/mg of extract ดังแสดงในรูป ท่ี  1 ส่วนสารสกัดด้วยเอทานอล พบว่า ต ารับ  THP-R016                        
มีความสามารถในการรีดิวซ์โลหะทรานซิชนัอยูใ่นช่วง 9.21-0.71 M FeSO4/mg of extract ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
  การวิเคราะห์ความสามารถในการเขา้จบัโลหะทรานซิชนัท่ีเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชนัของสารสกดัน ้ า และสาร
สกดัเอทานอลจากต ารับยาบ ารุงก าลงัทอ้งถ่ิน ต ารับ THP-R016 ท่ีความเขม้ขน้ระหวา่ง 1.74-0.11 mg/mL  โดยรายงาน
ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าร้อยละของความสามารถของสารสกดัในการเขา้จบัโลหะทรานซิชนั (% chelating effect)  
  จากการศึกษาสารสกัดด้วยน ้ าพบว่า ต ารับ THP-R016 มีค่าร้อยละของความสามารถในการเขา้จับโลหะ
ทรานซิชนัอยูใ่นช่วง  63.88-10.10 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ส่วนสารสกดัดว้ยเอทานอลพบวา่ ต ารับ THP-R016 มีค่าร้อยละ
ของความสามารถในการรีดิวซ์โลหะทรานซิชนัอยูใ่นช่วง  90.21- 35.89 ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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ตารางที ่1  ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ของสารสกดัน ้ า และเอทานอลจากต ารับยา 
 บ ารุงก าลงั 20 ต ารับ  

ต ารับ  สารสกดัน า้     สารสกดัเอทานอล 
  % yield TEAC*±SD    % yield TEAC±SD   
   DPPH  ABTS    DPPH  ABTS  

THP-R001 5.7 14.17±1.64 2.94±0.18  5.1 9.22±0.21 1.31±0.01 
THP-R002 4.6 6.67±1.35 0.87±0.00  11.1 2.12±0.03 0.35±0.00 
THP-R003 5.7 8.67±0.11 1.77±0.03  6.6 1.87±0.08 0.38±0.01 
THP-R004 4.0 2.48±0.06 0.87±0.09  10.0 5.78±0.85 0.57±0.01 
THP-R005 10.5 4.68±0.11 1.20±0.03  7.7 8.72±0.32 0.80±0.01 
THP-R006 8.9 8.21±0.32 1.71±0.09  5.1 12.62±3.69 1.44±0.01 
THP-R007 8.1 7.85±0.30 1.26±0.04  5.5 11.84±2.99 2.22±0.01 
THP-R008 11.0 4.51±0.10 1.14±0.03  6.2 4.64±0.06 0.81±0.02 
THP-R009 11.9 6.53±0.03 1.53±0.02  7.8 5.90±0.43 1.44±0.02 
THP-R010 8.3 1.34±0.06 0.37±0.00  5.9 7.47±0.90 1.30±0.00 
THP-R011 8.5 5.22±0.08 1.13±0.01  3.9 6.97±0.34 0.78±0.03 
THP-R012 9.0 2.64±0.21 0.77±0.01  4.0 0.48±0.00 0.11±0.00 
THP-R013 10.1 5.86±0.24 1.64±0.04  6.3 5.18±0.71 0.76±0.01 
THP-R014 2.7 1.87±0.05 0.47±0.01  6.5 1.39±0.03 0.34±0.01 
THP-R015 5.5 1.13±0.06 0.61±0.01  12.6 0.47±0.02 0.38±0.02 
THP-R016 11.0 0.45±0.00 0.29±0.00  14.6 0.45±0.03 0.18±0.00 
THP-R017 4.6 3.84±0.69 0.93±0.01  8.9 1.36±0.05 0.51±0.00 
THP-R018 3.1 14.53±1.06 2.15±0.09  3.3 13.01±1.42 1.78±0.04 
THP-R019 4.3 1.24±0.06 0.35±0.01  5.6 0.67±0.03 0.26±0.00 
THP-R020 4.1 9.60±0.10 2.37±0.06  5.1 8.10±0.43 1.55±0.02 
TEAC คือ ค่าความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัเทียบเท่ากบัสารมาตรฐานโทรลอกซ์ ความเขม้ขน้ 1 
มิลลิโมลาร์ (mM TR/mg of extract) 
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ตารางที ่2 องคป์ระกอบสมุนไพร และส่วนท่ีใชต้  ารับ THP-R016  

สมุนไพร  ช่ือวทิยาศาสตร์ (ช่ือวงศ์)    ส่วนทีใ่ช้ 

ข่าใหญ่  Alpinia galangal (Zingiberaceae)   เหงา้ 
แหว้หม ู  Cyperus rotundus (Cyperaceae)   เหงา้  
แจง  Maerua siamensis (Capparaceae)   เน้ือไม ้
มะขามป้อม Phyllanthus emblica (Phyllanthaceae)   ผล   
ดีปลี  Piper retrofractum (Piperaceae)   ผล  
สมอเทศ  Terminalia arjuna (Combretaceae)   ผล 
สมอพิเภก Terminalia bellerica (Combretaceae)   ผล 
สมอดีงู  Terminalia citrina (Combretaceae)   ผล 
บอระเพด็ Tinospora crispa (Menispermaceae)   เถา 
ขิง  Zingiber officinale (Zingiberaceae)   เหงา้  

 
 

 
 
รูปที ่1  ค่าความสามารถในการรีดิวซ์โลหะทรานซิชันของสารสกัดน ้ า () และสารสกัดเอทานอล () ต ารับ 
             THP-R016 

 
  

y = 37.333x + 0.5525
R² = 0.9989

y = 46.565x + 1.0981
R² = 0.9886
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รูปที ่2  ค่าร้อยละความสามารถของสารสกดัน ้ า ()  และสารสกดัเอทานอล () ในการเขา้จบัโลหะทรานซิชนัต ารับ 
           THP-R016 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH สูงท่ีสุด 3 ล าดบัแรก สารสกดัน ้ า  คือ THP-R016 > THP-R015 > THP-R012               
สารสกดัเอทานอล คือ THP-R016 > THP-R015 > THP-R012 

ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS สูงท่ีสุด 3 ล าดบัแรก สารสกดัน ้ า  คือ THP-R016 > THP-R019 > THP-R010  
สารสกดัเอทานอล คือ THP-R012 > THP-R016 > THP-R019 
  จากการศึกษา พบว่าต ารับ THP-R016 เป็นต ารับยาบ ารุงก าลงัท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระท่ีดี โดยการ
วิเคราะห์ความสามารถในการรีดิวซ์โลหะทรานซิชนัของต ารับ THP-R016 ท่ีความเขม้ขน้ระหว่าง 0.16-0.00 mg/mL 
ของสารสกัดน ้ าอยู่ในช่วง 6.59-0.60 M FeSO4/mg of extract และสารสกัดเอทานอลอยู่ ในช่วง 9.21-0.71 M 
FeSO4/mg of extract และการวิเคราะห์ความสามารถในการเขา้จบัโลหะทรานซิชนัท่ีเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชนัของต ารับ 
THP-R016 ท่ีความเขม้ขน้ระหวา่ง 1.74-0.11 mg/mL โดยมีความสามารถในการเขา้จบัโลหะทรานซิชนัของสารสกดัน ้ า
สูงสุด  63.88 % และต ่าสุด 10.10 %  ส่วนสารสกดัเอทานอลมีความสามารถในการเขา้จบัโลหะทรานซิชนัสูงสุด  90.21 
% และต ่าสุด 35.89 %  
  โดยองค์ประกอบของสมุนไพรในต ารับ THP-R016 ประกอบไปด้วยสมุนไพร 11 ชนิด ได้แก่ กระเทียม 
(Allium sativum) ข่ าให ญ่  (Alpinia galanga) แห้วหมู  (Cyperus rotundus) แจง (Maerua siamensis) มะขามป้อม 
(Phyllanthus emblica) ดีปลี (Piper retrofractum) สมอเทศ (Terminalia arjuna) สมอพิเภก (Terminalia bellerica) สมอ
ดีงู (Terminalia citrina) บอระเพด็ (Tinospora crispa) และขิง (Zingiber officinale)  

y = 33.716x + 7.0848
R² = 0.9879

y = 32.523x + 37.916
R² = 0.9382
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  จากการศึกษาของ  Povichit และคณะ พบว่าสารสกดัมะขามป้อมดว้ย 95% เอทานอล มีฤทธ์ิการตา้นอนุมูล
อิสระ DPPH โดยมีค่า IC50= 0.60 mg/ml และมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS โดยมีค่า TEAC เท่ากบั 2.94 mM 
TR/mg of extract สารสกดัสมอพิเภก ดว้ย 95% เอทานอล พบวา่มีฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีค่า IC50= 0.12 
mg/ml และมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ ABTS โดยมีค่า TEAC เท่ากบั 1.20 mM TR/mg of extract สารสกดักระเทียม
ดว้ย95% เอทานอล พบวา่มีฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีค่า IC50 = 0.6 mg/ml และมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูล
อิสระ ABTS โดยมีค่า TEAC เท่ากบั 0.06 mM TR/mg of extract (Povichit et al., 2010)  
  จากการศึกษาของ Luanchoy และคณะ พบวา่ สารสกดัดว้ยเอทานอลของดีปลี มีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ 
DPPH โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 89.18 ± 0.24 g/mg และ ABTS มีค่า IC50 เท่ากบั 238.4 ± 1.59 g/mg (Luanchoy et al., 
2014) 
  ดงันั้น ศกัยภาพการตา้นอนุมูลอิสระท่ีดีของยาบ ารุงก าลงัต ารับ THP-R016 อาจน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพไดใ้นอนาคต 
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