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บทคัดย่ อ
เถาวัลย์เปรี ยง (Derris scandens (Roxb.) Benth.) เป็ นพืชสมุนไพรที่ปรากฏอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ในรายการบัญชียาจากสมุนไพร ซึ่งพบว่า มีการกําหนดพืชสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง ในรายการยาสําหรับรับประทานเพื่อรักษา
โรคในกลุ่มอาการทางกล้ ามเนื ้อและกระดูก ในรายการยาดังกล่าวนี ้พบว่าเถาวัลย์เปรี ยงมีการใช้ ทางคลินิกในรูปแบบของผงพืช
แห้ งบรรจุแคปซูลและสารสกัดบรรจุแคปซูล ซึ่งเป็ นยาสมุนไพรสําเร็ จรูป ที่ขึน้ ทะเบียนเป็ นยาแผนโบราณ ด้ วยรายงานวิจยั
สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงในปั จจุบนั พบว่าส่วนลําต้ นของพืชชนิดนี ้มีสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเป็ นองค์ประกอบทางเคมีอยู่
หลายชนิ ด ได้ แ ก่ benzyl derivatives, coumarins, flavonoids, steroids และ terpenoids และยัง มีก ารค้ น พบว่าสมุนไพร
เถาวัลย์เปรี ยงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอย่างมีนยั สําคัญ โดยเป็ นรายงานวิจยั ทางคลินิกที่ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
แคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงที่เป็ นยาแผนโบราณ ในการต้ านอาการอักเสบของผู้ป่วยโรคข้ อเข่าเสื่อม เปรี ยบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่
รั กษาด้ วยกลุ่มยา NSAIDs ซึ่งผลการวิจัยได้ ระบุว่าการใช้ ยาสมุนไพรเถาวัลย์ เปรี ยงและการใช้ ยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรค
ดังกล่าวให้ ประสิทธิผลทางคลินิกไม่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ยังมีรายงานวิจยั ที่พบว่าสารสกัดจากเถาวัลย์เปรี ยงแสดงฤทธิ์ต้าน
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองอีกด้ วย ซึง่ นับว่าเถาวัลย์เปรี ยงเป็ นสมุนไพรที่มีรายงานวิจยั บ่งชี ้ในเชิงประจักษ์
ที่เกี่ยวข้ องกับฤทธิ์ในการรักษาตามตํารายา และมีแนวโน้ มที่จะสามารถนําไปต่อยอดในการวิจยั และพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้ รักษาโรคอืน่ ๆ เช่น มะเร็ งด้ วย อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง จําเป็ นต้ องมีการกําหนดชนิดและ
ปริมาณสารสําคัญทางเคมีที่จะเป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังที่ปรากฏในข้ อกําหนดมาตรฐาน (monograph) สมุนไพร
เถาวัลย์เปรี ยง สารสกัด และผลิตภัณฑ์เถาวัลย์เปรี ยงแคปซูล ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน Thai Herbal Pharmacopoeia (THP)
ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึง่ ได้ ให้ รายละเอียดมาตรฐานสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง และตัวยาสําคัญใน
สมุนไพร รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีโดยละเอียด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูปแก่ผ้ ผู ลิตและยังเป็ นแนวทางในการวิจยั และพัฒนาเพื่อต่อยอดสมุนไพรชนิดนี ้ในแง่อ่ืนๆด้ วย ซึ่งเนื ้อหาใน
บทความทบทวนวิ ช าการนี ้ ได้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดในส่ ว นของวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส ารสํ า คัญ ที่ เ ป็ น สารออกฤทธิ์ ใ นสมุ น ไพร
เถาวัลย์เปรี ยงอ้ างอิงจาก monograph ของ Thai Herbal Pharmacopoeia ด้ วย
คําสําคัญ: เถาวัลย์เปรี ยง การควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ สารสกัด ผลิตภัณฑ์แคปซูล
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บทนํา
เถาวัลย์เปรี ยง (Derris scandens (Roxb.) Benth.) จัดเป็ นพืชในวงศ์ Leguminosae มีชื่อสามัญที่เป็ นที่ร้ ูจกั สากล
คือ Hog Creeper Vine และมีชื่อท้ องถิ่นอื่นๆ ที่เรี ยกในประเทศไทยได้ แก่ เครื อเขาหนัง เถาตาปลา เครื อตาปลา (นครราชสีมา)
ย่านเหมาะ (นครศรี ธรรมราช) พานไสน (ชุมพร) เครื อตับปลา [1] พืชชนิดนี ้เป็ นไม้ เถาเลื ้อยขนาดใหญ่ ยอดอ่อนมีขนนุ่ม ใบ
ประกอบแบบขนนกเรี ยงสลับ ดอกช่อออกที่ซอกใบ ดอกย่อยรูปดอกถัว่ กลีบดอกสีขาวหรื อชมพูอ่อน และผลเป็ นฝักยาว [2] มี
สรรพคุณตามตํารายาพื ้นบ้ านเป็ นยาขับปั สสาวะ แก้ ปวด แก้ ไข้ บรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ ามเนื ้อ [1,2] และถูกบรรจุใน
รายการบัญชียาจากสมุนไพร จัดอยู่ในกลุ่มยารักษาอาการทางกล้ ามเนื ้อและกระดูก โดยมีข้อบ่งใช้ ที่ระบุอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2561 คือ ใช้ บรรเทาอาการปวดกล้ ามเนือ้ ลดการอักเสบของกล้ ามเนือ้
บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง และอาการปวดจากข้ อเข่าเสื่อม [3]
จากรายงานการศึกษาวิจยั องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเถาวัลย์เปรี ยง พบว่าพืชชนิดนี ้เป็ นแหล่ง
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สําคัญหลายชนิด โดยส่วนรากและลําต้ น (เถา) เป็ นแหล่งของสารสําคัญที่มีฤทธิ์ชีวภาพ เป็ น
องค์ประกอบอยู่มากที่สดุ สารสําคัญที่ค้นพบดังกล่าวประกอบด้ วยสารอนุพนั ธ์กลุ่ม benzyl derivatives เช่น derrisdione A
และ กลุ่ม coumarins เช่น scandenin ซึง่ มีฤทธิ์ยบั ยังการสั
้
งเคราะห์ eicosanoids ซึง่ เป็ น signaling molecule ที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการอั ก เสบ การค้ น พบสารกลุ่ ม flavonoids ได้ แ ก่ ส ารชนิ ด flavones เช่ น laxifolin และชนิ ด isoflavones เช่ น
chandalone, derrisisoflavones A-E, eturunagarone, scandenone และ genistein ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ต้ านอนุ มู ล อิ ส ระ กลุ่ ม
isoflavone glycosides เช่น genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] ที่มีฤทธิ์ต้านกระบวนการ
อักเสบ และสาร isoflavone glycoside ดังกล่าวนี ้ได้ ถูกกําหนดให้ ใช้ เป็ นสารชี ้วัดคุณภาพในการวิเคราะห์ทางเคมี (analytical
marker) ใ น ข้ อ กํ า ห น ด ม าต ร ฐาน ข อ ง สมุ น ไพ ร เ ถ าวั ล ย์ เ ปรี ย ง ใน ตํ า ร าย า Thai Herbal Pharmacopoeia โดย
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เนื่องจาก genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] เป็ นสารที่พ บ
มาก (major compound) โดยพบปริมาณร้ อยละ 0.21-1.44 ในส่วนลําต้ นของเถาวัลย์เปรี ยง [4,5] นอกจากนี ้ยังมีรายงาน พบ
สา ร ก ลุ่ ม อื่ น ๆเ ช่ น pterocarpans เ ช่ น flemichapparins B,C ก ลุ่ ม steroids ได้ แ ก่ β-sitosterol แ ละ β-sitosterol
glucopyranoside และกลุ่ม triterpenes เช่น β-amyrin, betulinic acid และ lupeol [6]
เพื่อการยืนยันประสิทธิภาพในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ ามเนื ้อ และกระดูก ที่มีการใช้ สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงตาม
ภูมิปัญญาไทยและปรากฏในข้ อบ่งใช้ ตามตํารายา นักวิจยั จึงได้ นําสารสกัดจากส่วนเถาของพืช รวมถึง ยาสําเร็จรูปในรูปแบบ
ของแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยง มาศึกษาฤทธิ์ต้านกระบวนการอักเสบ (anti-inflammatory) ซึ่งจากหลักฐานการวิจยั พบว่า ทังสาร
้
สกัดและยาแคปซูลเถาวัลย์ เปรี ยง มีฤทธิ์ ต่อต้ านกระบวนการอักเสบ ลดอาการปวด ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและมีความ
ปลอดภัยในการใช้ รักษาอาการปวดเข่าจากโรคข้ อเข่าอักเสบ (osteoarthritis) ได้ เช่นเดียวกันกับยาในกลุ่ม NSAIDs เช่น
ibuprofen และ naproxen โดยมีผลการวิจัยทางคลินิกบ่งชีใ้ นเชิงประจักษ์ [7-9] รวมถึงมีผลการศึกษาแบบการวิเคราะห์
อภิมาน (meta-analysis) แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ เถาวัลย์เปรี ยงในการรักษา ซึง่ ไม่แตกต่างกับการรักษาผู้ป่วย
โดยใช้ ยาลดปวดกลุ่ม NSAIDs และผลการวิจยั ยังได้ ยืนยันถึงความปลอดภัยในการใช้ ยาเถาวัลย์เปรี ยงและผลข้ างเคียงที่พบมี
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ความคล้ ายคลึงกับยาในกลุ่ม NSAIDs [10] ซึ่งจากรายงานวิจัยทัง้ หมด ได้ แสดงให้ เห็นถึงคุณค่าและประสิทธิ ภาพของ
สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง และบ่งชี ้ว่าเถาวัลย์เปรี ยงสามารถนํามาพัฒนาต่อยอด เป็ นยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็ นทางเลือก ใช้
สําหรับรักษาผู้ป่วย osteoarthritis ได้
นอกจากรายงานการวิจยั ที่เป็ นการศึกษาเพื่อยืนยันข้ อบ่งใช้ ตามภูมิปัญญา หรื อ ตามตํารายาแพทย์แผนไทย ซึ่ง
ได้ แก่ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและการลดอาการปวดของกลุ่มโรคกล้ ามเนื ้อและกระดูกแล้ ว ยังมีรายงานว่า สารสกัดเถาวัลย์เปรียง
มีฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคในมนุษย์หลายชนิดและเชือ้ รา [11,12] และสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยงยังแสดงฤทธิ์ยับยังการ
้
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ หลายชนิดในการศึกษาระดับ in vitro ได้ อย่างน่าสนใจ [13-17] ซึง่ ในรายงานวิจยั หลายฉบับที่
ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับฤทธิ์ของสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง ได้ ยืนยันความสัมพันธ์ของฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบกับสารสําคัญที่เป็ น
องค์ประกอบทางเคมีที่มีรายงานพบในพืชสมุนไพรชนิดนี ้ หลายชนิด ตัวอย่างเช่น สารกลุ่ม flavonoids ชนิด isoflavones และ
isoflavone glycosides ที่มีฤทธิ์ต้านกระบวนการอักเสบ ต้ านเชื ้อจุลชีพ รวมถึงต้ านการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งในหลอด
ทดลอง นอกจากสาร isoflavones และอนุพนั ธ์ดงั กล่าว ผู้เขียนได้ สนใจศึกษาและทําการทดลองวิเคราะห์หาปริมาณสารสําคัญ
ชนิ ด อื่ น ๆในสารสกัด เถาวัล ย์ เ ปรี ย งที่ ส กัด ด้ ว ยตัว ทํ า ละลายแอลกอฮอล์ ได้ แ ก่ ก ารวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสาร lupeol (กลุ่ม
triterpenes) ซึ่งพบเป็ นองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง [6,18] เนื่องจากมีรายงานวิจยั พบว่าสาร lupeol
แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ ดี เช่นเดียวกับสาร isoflavones ที่มี
รายงานการทดสอบยืนยันฤทธิ์ทางชีวภาพแล้ ว และสาร lupeol นี ้ยังได้ ถูกนําไปศึกษาวิจยั อย่างกว้ างขวาง เป็ นการศึกษาเชิง
ลึก ในระดับ preclinical เพื่ อ อธิ บ ายกลไก และ mediators ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ยื น ยัน ฤทธิ์ ข องสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การยับ ยัง้
กระบวนการอักเสบ และการยับยังการเจริ
้
ญของเซลล์มะเร็ง อีกด้ วย [19-23]
เนื่องจากสรรพคุณของเถาวัลย์เปรี ยงตามตํารายาและที่ปรากฏในรายการยาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 เน้ นไปที่ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และลดอาการปวดเท่านัน้ ดังนันในปั
้ จจุบนั การควบคุมคุณภาพของสมุนไพร สารสกัด
และผลิตภัณฑ์ยาแคปซูล จากเถาวัลย์เปรี ยง ที่ได้ กําหนดไว้ ใน monograph ของ Thai Herbal Pharmacopoeia 2018 นันได้
้
กําหนดมาตรฐานคุณภาพทางเคมีของเถาวัลย์เปรี ยง โดยได้ กําหนดปริ มาณของสาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl(1→6)-β-glucopyranoside] ซึ่งเป็ นสารที่มีโครงสร้ างทางเคมีจดั อยู่ในกลุ่ม isoflavone glycosides ที่มีรายงานวิจยั ยืนยัน
ว่าเป็ นสารออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ [24] เป็ นสารชี ้วัดทางเคมี (chemical marker) ในผลิตภัณฑ์สารสกัดแห้ ง และยาแคปซูล
เถาวัลย์เปรี ยง [5] เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูผลิตยาจากสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง ได้ ทําการวิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ เพื่อ
ยกระดับให้ มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ดังที่กําหนดไว้ ใน monograph ที่การวิเคราะห์ หาปริ มาณของสารสําคัญที่เป็ น
chemical marker ซึ่งมีรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการออกฤทธิ์ทางยาของสมุนไพรชนิดนัน้ ๆ เป็ นส่วนสําคัญในการควบคุม
คุณภาพสารสกัด ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ เพื่อการบําบัดรักษาโรค
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การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเถาวัลย์ เปรียง
การควบคุ ม วั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรเถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง ได้ ถู ก บรรจุ ใ นตํ า รามาตรฐานยาสมุ น ไพรไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia) ตั ้งแต่ Thai Herbal Pharmacopoeia 2016 ซึ่งพิมพ์ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้
พัฒนาขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย ซึง่ กําลังดําเนินการรวบรวมและจัดทําข้ อกําหนด
มาตรฐาน (monograph) ของสมุนไพรที่อยู่ในบัญชีรายการยาจากสมุนไพร ตามบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ใน
monograph ของเถาวัลย์เปรี ยง มีการระบุ ถึง ชื่อวิทยาศาสตร์ ของพืช รวมถึงชื่อพ้ อง ที่เรี ยกตามแต่ละท้ องถิ่นในประเทศไทย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพืช ลักษณะทางกายภาพ ทังในระดั
้
บมหภาค (macroscopic) และ องค์ประกอบของลักษณะ
เซลล์ของพืชเมื่อดูจากกล้ องจุลทรรศน์ (microscopic) ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญในการพิสจู น์เอกลักษณ์วตั ถุดิบสมุนไพรแห้ ง ทังแบบ
้
ที่เป็ น crude drug และตัวอย่างสมุนไพรบดผง (powder) ดังแสดงในภาพที่ 1 (A และ B ตามลําดับ) นอกจากข้ อกําหนดด้ าน
กายภาพของพืชสมุนไพรแล้ ว Thai Herbal Pharmacopoeia ยังได้ ระบุถึง องค์ประกอบเคมีในพืช ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับ
ฤทธิ์ทางยาของสมุนไพรชนิดนัน้ ๆ ซึ่งใน monograph ของเถาวัลย์เปรี ยงได้ ระบุชื่อสารสําคัญที่พบในส่วนลําต้ นของพืช ได้ แก่
ส า ร ก ลุ่ ม isoflavone glycosides เ ช่ น genistein- 7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] ส า ร ก ลุ่ ม
isoflavones เช่น derrisisoflavones A-E และสารกลุ่มอื่นๆเช่น coumarins และ sterols สารสําคัญเหล่านีเ้ ป็ นองค์ประกอบ
ทางเคมีที่พบในส่วนลําต้ นของเถาวัลย์เปรี ยง ซึ่งมีวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีระบุไว้ ใน monograph ของ Thai Herbal
Pharmacopoeia เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังแบบการพิ
้
สจู น์เอกลักษณ์ด้วยการนําเถาวัลย์เปรี ยงบดผงมาแช่สกัดด้ วยแอลกอฮอล์และ
นําสารสกัดที่ได้ มาทําปฏิกิริยาทางเคมีด้วยการใช้ magnesium ribbon และกรด HCl เข้ มข้ น และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสี
ของสารสกัด (Shinoda test) ซึ่ง เป็ น การทดสอบที่ เ ฉพาะเจาะจงกับ กลุ่ม สาร flavonoids [25] และการทดสอบสารกลุ่ม
glycosides โดยการนํา crude drug มาบดผง และทดสอบด้ วยการเขย่ากับนํ ้า จะเกิดฟองที่มีความคงตัวเป็ นเวลามากกว่า 15
นาที นอกจากการทดสอบทางเคมีในข้ างต้ น เถาวัลย์เปรี ยงยังได้ ถูกกําหนดให้ มีการพิสูจน์เอกลักษณ์ ตวั อย่าง crude drug
ด้ วยวิธี Thin-Layer Chromatography (TLC) ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้ ถูกกําหนดเป็ นวิธีวิเคราะห์ชนิด chromatography วิธีการ
แรก ที่ ถู ก นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องพื ช สมุ น ไพรตามมาตรฐานใน Thai Herbal
Pharmacopoeia ทังนี
้ ้การตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของพืช ด้ วยวิธี TLC มีข้อดีกว่าวิธีการอื่นๆดังที่กล่าวข้ างต้ น คือ TLC
สามารถตรวจสอบกลุ่มสารสําคัญได้ หลายชนิด ทังกลุ
้ ่มสารที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสง UV ที่ความยาวคลื่น 254 นา
โนเมตร ได้ แก่สารอินทรี ย์ที่มีโครงสร้ างทางเคมีที่มีหมู่ฟังก์ชนั่ แบบ conjugated double bond หรื อ aromatic ring และ กลุ่ม
สารสําคัญอื่นๆที่โครงสร้ างเคมีไม่มีหมู่ฟังก์ชนั่ ที่สามารถดูดกลืนแสง UV แต่สามารถถูกตรวจวัดได้ ด้วย spray reagent ต่างๆ
เช่นการใช้ sulfuric acid ในตัวทําละลาย ethanol ที่ความเข้ มข้ น 20 %v/v ซึ่งเมื่อ spray ลงบนแผ่น TLC ที่มี spots ของ
สารสําคัญและนําแผ่น TLC ไปให้ ความร้ อนที่ 105 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 5 นาที จะเกิดสีบน spot ของสารตัวอย่างซึ่ง
สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับ spot ของสารมาตรฐานอ้ างอิงได้ ทังนี
้ ้การพิสจู น์เอกลักษณ์ด้วยวิธี TLC จะใช้ ค่า Rf value ของ
สาร ซึ่งคํานวณได้ จากระยะทาง (cm) ที่สารสําคัญเคลื่อนที่บนแผ่น TLC หารด้ วยระยะทางที่ตัวทําละลาย (mobile phase)
เคลื่อนที่ จากข้ อมูลอ้ างอิงในตํารามาตรฐานสมุนไพร Thai Herbal Pharmacopoeia ได้ แปลงค่า Rf value เป็ นค่าร้ อยละ โดย
4

ใช้ สัญลักษณ์ เป็ น hRf value (เป็ นการคํานวณเปรี ยบเทียบระยะทางที่ตัวทําละลายเคลื่อนที่ เป็ น 100 cm) ซึ่ง Thin-Layer
Chromatogram ของเถาวัลย์เปรี ยงแสดงในภาพที่ 2

A

B

ภาพที่ 1. ภาพถ่าย crude drug (A) ของสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง (RSU 0089) และเถาวัลย์เปรียงบดผง (B)

ภาพที่ 2. Thin-Layer Chromatogram ของสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง ซึง่ ตรวจวัด spots สารสําคัญด้ วยแสง UV ที่ความยาวคลื่น
254 นาโนเมตร (I) และ sulfuric acid 20 %v/v spray reagent (II) [5]
5

จากภาพ Thin-Layer Chromatogram ของสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง ซึง่ เตรี ยมจากเถาวัลย์เปรี ยงบดผง แช่สกัดด้ วยตัว
ทําละลาย ethanol โดยการให้ ความร้ อนแก่ตวั ทําละลายโดยตรง (reflux) เป็ นเวลา 20 นาที และกรองส่วนกากของผงพืชออก
นํ า สารสกั ด ที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์ ด้ ว ย TLC ซึ่ ง ระบบประกอบด้ ว ย แผ่ น TLC ชนิ ด ที่ เ คลื อ บด้ ว ยสาร silica gel GF254 เป็ น
วัฏภาคนิ่ง (stationary phase) และ develop แผ่น TLC ที่ spot สารสกัดที่จุดเริ่ มต้ น (hRf = 0) แล้ ว ด้ วยสารละลายผสม
ระหว่าง chloroform, methanol และ นํ ้า ในสัดส่วน (7: 4: 1) ตามลําดับ ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นวัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) ใน
ระบบ เมื่อ mobile phase เคลื่อนที่ ไปจนถึงด้ านบนสุดดังภาพที่ 2 (hRf = 100) นําแผ่น TLC ออกมาจาก tank เพื่อทําการ
ตรวจวั ด ชนิ ด ของสารสํ า คั ญ โดยตรวจสอบ spot สารภายใต้ แ สง UV ที่ ค วามยาวคลื่ น 254 นาโนเมตร จากภาพ
chromatogram มาตรฐาน (I) จะพบ spot ของสารสําคัญอย่างน้ อย 2 ชนิด ซึ่งให้ จุดทืบแสง (quenching spot) บนแผ่น TLC
ที่ hRf values 53-55 และ 92-95 ซึง่ เกิดจากการที่สารสําคัญดังกล่าว มีความสามารถในการดูดกลืนแสง UV และทําให้ บริเวณ
นันเกิ
้ ดการบดบังการเรื องแสง fluorescence ของแผ่น TLC (silica gel GF254) นอกจากการตรวจสอบด้ วยการดู spot ของ
สารสําคัญบนแผ่น TLC ภายใต้ แสง UV แล้ วยังสามารถใช้ sulfuric acid spray reagent ทําให้ spot ของสารอินทรี ย์อื่นๆนัน้
ติดสีและปรากฏบนแผ่น TLC ดังภาพที่ 2 (II) ซึง่ จะเห็น spot ของสารสําคัญหลายชนิด ได้ แก่ ที่ hRf values 16-18, 40-42, 5860, 78-80 และ 81-83
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ภาพที่ 3. โครงสร้ างเคมีของสารสําคัญบางชนิดที่พบในสารสกัดจากส่วนลําต้ นของเถาวัลย์เปรี ยง
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จากภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างสูตรโครงสร้ างเคมีของสารสําคัญที่พบในสารสกัดด้ วยตัวทําละลายแอลกอฮอล์จากส่วน
ลําต้ นของเถาวัลย์เปรี ยง [6,11] ซึง่ สารที่สามารถให้ ผลทดสอบเป็ นบวกกับการทดสอบ Shinoda test ได้ แก่สาร genistein (A)
ซึ่งเป็ นสารกลุ่ม flavonoids ชนิดที่มีโครงสร้ างเคมีแบบ isoflavone ส่วนการทดสอบการเกิดฟองของสารสกัดเมื่อเขย่ากับนํ ้า
เป็ นการทดสอบสารชนิด saponin glycosides จากโครงสร้ างทางเคมีของสาร A และ สาร B แสดงถึงหมู่ฟังก์ชั่นที่สามารถ
ดูดกลืนแสง UV ได้ จากการที่มี conjugated double bond หรื อ aromatic ring เป็ นส่วนประกอบในโครงสร้ าง ทําให้ สาร A
และ B สามารถถูกตรวจสอบด้ วยวิธี TLC โดยใช้ แสง UV ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรเป็ นเครื่ องตรวจวัด spot ของสาร ซึง่
นอกจากสาร A และ B แล้ ว สารชนิดอื่นๆที่มีคุณสมบัติดงั กล่าวนี ้ จะสามารถตรวจพบ spot ของสาร เป็ นจุดทึบแสงบนแผ่น
TLC (silica gel GF254) ได้ เช่นเดียวกัน ส่วนสารสําคัญชนิดอื่นๆ ที่เป็ นองค์ประกอบเคมีของเถาวัลย์เปรี ยง เช่นสารกลุ่ม
steroids เช่น β-sitosterol (C) และสารกลุ่ม triterpenes เช่น lupeol (D) เมื่อดูจากโครงสร้ างเคมีของสารในภาพที่ 3 พบว่า
สาร C และสาร D ไม่มีส่วนโครงสร้ างที่สามารถดูดกลืนแสง UV ได้ แต่สามารถวิเคราะห์ได้ ด้วยวิธี TLC ได้ เช่นกัน โดยใช้
sulfuric acid spray reagent สเปรย์ลงบนแผ่น TLC และนําไปอังความร้ อน ซึ่ง spot ของสารทัง้ สองชนิดรวมถึงสารอินทรี ย์
ชนิดอื่นๆ สามารถติดสี และตรวจสอบ spot ของสารได้ เช่นกัน ดังภาพที่ 2 (II)
นอกจากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของพืช และการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี เพื่อใช้ พิสจู น์เอกลักษณ์
ของสมุนไพรนันแล้
้ ว ยังจําเป็ นต้ องมีการควบคุมคุณภาพด้ านอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์ความชื ้นของผงยา (loss on drying) การ
วิเคราะห์สิ่งแปลกปลอมที่อาจเจือปนในวัตถุดิบยา (foreign matter) การวิเคราะห์เถ้ าเพื่อศึกษาปริมาณการปนเปื อ้ นของสารอ
นินทรี ย์ เช่นโลหะหนักในผงยา (total ash) การศึกษาปริมาณตัวทําละลายอินทรี ย์ที่ตกค้ างในสารสกัด เช่นปริมาณ ethanol ที่
ใช้ สกัดเถาวัลย์เปรี ยง เป็ นต้ น ปั จจัยการปลอมปนสิ่งปนเปื อ้ นต่างๆเหล่านี ้ ส่งผลถึงคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้
สมุนไพร ดังนัน้ ในตํารามาตรฐานสมุนไพรจึงได้ กําหนดค่ามาตรฐานด้ านต่างๆ (specification limits) เพื่อให้ มีการวิเคราะห์
เพื่อควบคุมการปนเปื อ้ นในวัตถุดิบสมุนไพร ด้ วย [4,5]
การวิเคราะห์ คุณภาพของสารสกัดแห้ งเถาวัลย์ เปรียง
สารสกัดแห้ งเถาวัลย์เปรี ยง มีการนํามาใช้ เป็ นยาแก้ ปวดและต้ านการอักเสบ ตามตํารายามาตรฐานสมุนไพรไทย
(Thai Herbal Pharmacopoeia 2018) สารสกัดแห้ งนี ้ ถูกกําหนดคุณสมบัติตามตํารายาให้ เป็ นสารที่ได้ จากการสกัดด้ วยตัวทํา
ละลาย ethanol ในนํ ้า (ความเข้ มข้ น 50% v/v) เมื่อระเหยจนตัวทําละลายแห้ ง จะได้ สารสกัดแห้ งที่มีลกั ษณะเป็ นผงสีเหลือง
หรื อ เหลื อ งอมนํา้ ตาล (yellowish to yellow-brown powder) นอกจากคุณลักษณะทางกายภาพของสารสกัด ข้ อ กํ าหนด
มาตรฐานในตํารายานี ้ ยังได้ กําหนดคุณภาพทางเคมีของสารสกัดแห้ งเถาวัลย์เปรี ยงอีกด้ วย โดยสารสกัดต้ องมีสารสําคัญ
(active ingredient) ในกลุ่ม isoflavone glycosides ทีมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ชื่อสาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl(1→6)-β-glucopyranoside] (C27H30O14, MW = 578.52 g/mol) อยู่ ใ นสารสกั ด ซึ่ ง ในการวิ เ คราะห์ ได้ กํ า หนดให้ มี ก าร
วิเคราะห์และคํานวณเพื่อแสดงปริ มาณของสารสําคัญดังกล่าว ที่พบในสารสกัดแห้ งจะต้ องมีปริ มาณไม่น้อยกว่า 0.5 % โดย
นํ ้าหนักของสารสกัด อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์และคํานวณเพื่อระบุปริ มาณสารสําคัญนี ้ ใน Thai Herbal Pharmacopoeia
[5] ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน genistein (C15H10O5, MW = 270.24 g/mol) ซึง่ เป็ นสารส่วน aglycone
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(ส่วนโครงสร้ างเคมีหลักของ glycosides ที่ไม่ใช่โมเลกุลนํ ้าตาล) ของสารสําคัญดังกล่าว ซึ่งในธรรมชาติพบมากในถั่วเหลือง
และปั จจุบันสามารถสังเคราะห์ สาร genistein ที่มีความบริ สุทธิ์สูงและนํามาใช้ เป็ นสารมาตรฐานอ้ างอิงได้ [26] แทนการ
วิเคราะห์ สาร glycosides โดยตรง ทัง้ นีอ้ าจเนื่องจากปั ญหาความไม่คงตัวทางเคมีของสาร glycosides ที่เกิดจากการมี
โมเลกุลของนํา้ ตาลเป็ นองค์ประกอบในโครงสร้ างเคมีและเสื่อมสลายได้ ง่ายด้ วยปฏิกิริยา hydrolysis ที่อาจเกิดขึน้ ได้ จาก
ความร้ อนระหว่างการสกัดในขันตอนการเตรี
้
ยมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ดังนันการวิ
้
เคราะห์ตามตํารายานี ้ จึงใช้ การเปรี ยบเทียบ
นํ ้าหนักสมมูลย์ของสาร genistein ต่อหนึ่งโมลของสาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside]
เพื่อคํานวณปริมาณของสารสําคัญ ในรูปของ glycosides ที่มีอยู่จริงในสารสกัด [27]
ในการแสดงปริ มาณของ active ingredient ที่มีอยู่ในสารสกัด เป็ นดัชนีชีว้ ัดคุณภาพทางเคมีที่สําคัญของสารที่
นํ า มาใช้ เป็ น ยา อ้ า งอิ ง จาก monograph ของตํ า รายามาตรฐานสากลของต่า งประเทศ (USP, BP, EP) ได้ มี ก ารกํ าหนด
ขี ด จํ า กัด ของปริ ม าณสารสํ า คัญ ตํ่ า สุด และมากสุด ที่ ย อมรั บ ได้ เ ป็ น ช่ ว งค่ า มาตรฐาน (specification limits) ของ active
ingredient เอาไว้ ใน Thai Herbal Pharmacopoeia ก็ได้ กําหนด specification limits ของปริ มาณสาร active ingredient
เช่ น เดี ย วกัน โดยในสารสกัด แห้ ง เถาวัล ย์ เ ปรี ย งจะต้ อ งมี ป ริ ม าณสาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-βglucopyranoside] ไม่น้อยกว่า 90.0 % และไม่มากกว่า 110.0 % ของปริ มาณที่ระบุในฉลาก (ฉลากที่ระบุปริ มาณสารมีไม่
น้ อยกว่า 0.5 % โดยนํา้ หนักของสารสกัดแห้ ง) ตัวอย่างเช่น หากฉลากผลิตภัณฑ์สารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง ระบุปริ มาณสาร
ดังกล่าวมีอยู่ 0.6% ในสารสกัดแห้ ง หากเป็ นผลิตภัณฑ์สารสกัดที่ได้ มาตรฐานตามข้ อกําหนดดังกล่าวนี ้ จะต้ องวิเคราะห์พบ
ปริมาณสารสําคัญชนิดนี ้อยู่ในช่วง 0.54 – 0.66 %
การวิเคราะห์ปริ มาณสารสําคัญข้ างต้ น ซึ่งเป็ น chemical marker ในสารสกัดแห้ งเถาวัลย์เปรี ยง ตามตํารา Thai
Herbal Pharmacopoeia กําหนดให้ วิเคราะห์ด้วย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยวิธีการวิเคราะห์
ทางเคมีด้วย HPLC มีข้อดี ที่มากกว่าวิธี TLC กล่าวคือ วิธี HPLC สามารถวิเคราะห์ได้ ทงในเชิ
ั ้ งคุณภาพเช่นการพิสจู น์ชนิดของ
สารสําคัญ (identification) ด้ วยการใช้ ค่า retention time (เวลาของพีคของสารสําคัญที่ปรากฏใน chromatogram มีหน่วย
เป็ นนาที) ของตัวอย่าง เปรี ยบเทียบกับค่า retention time ของสารมาตรฐานอ้ างอิงที่วิเคราะห์ด้วยระบบ HPLC เดียวกัน (หาก
เป็ นสารชนิดเดียวกัน ค่า retention time ของสารทัง้ สองที่นํามาเปรี ยบเทียบต้ องเท่ากัน) และยังสามารถนําสัญญาณทาง
ไฟฟ้าที่ปรากฏเป็ นพื ้นที่ใต้ พีคของสารสําคัญ ใน chromatogram ที่ได้ จาก HPLC มาวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ โดยเปรี ยบเทียบ
กับพื ้นที่ใต้ พีคของสารมาตรฐานอ้ างอิงที่ทราบความเข้ มข้ น ทําให้ สามารถคํานวณปริ มาณของสารสําคัญที่มีอยู่ในตัวอย่างได้
นอกจากนี ้ วิธี HPLC ยังสามารถประยุกต์ใช้ กับการวิเคราะห์สารสําคัญที่มีโครงสร้ างทางเคมีหลากหลายกลุ่ม โดยการเปลี่ยน
ชนิ ด stationary phase หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นชนิ ด ของตั ว ทํ า ละลาย mobile phase ได้ ห ลากหลาย ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม ความ
เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มสารที่ต้องการจะวิเคราะห์ได้ รวมถึง HPLC ยังเป็ นวิธีการวิเคราะห์ที่มีความไว สามารถตรวจวิเคราะห์
ปริมาณของสารสําคัญที่มีอยู่ในตัวอย่าง ในระดับความเข้ มข้ นที่น้อยมากๆเช่นระดับไมโครกรัมและนาโนกรัมได้ จึงเป็ นวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากวิธี TLC ที่มีประโยชน์ในเชิงการวิเคราะห์เพื่อพิสจู น์เอกลักษณ์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ [28-30]
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ระบบของ HPLC ที่ใช้ สําหรับการวิเคราะห์สารสกัดเถาวัลย์เปรี ยงตามวิธีมาตรฐานใน Thai Herbal Pharmacopoeia
2018 [5] ประกอบด้ วย ส่วน mobile phase เป็ นตัวทําละลายผสมสองชนิด (A และ B) ซึ่ง mobile phase A คือ acetonitrile
และ mobile phase B เป็ น สารละลาย acetic acid 1%v/v ในนํ ้า ผสมกันในสัดส่วนต่างๆ ปรับเปลี่ยนตามเวลาในการ pump
ส่วนตัวทําละลายเพื่อการแยกสาร (gradient elution) ดังนี ้
ตารางที่ 1. สัดส่วนของ mobile phase ชนิด A และ B ที่ใช้ สําหรับการวิเคราะห์สารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง [5]
Time (minutes)
0
15
30
35
40

Mobile phase A (% v/v)
15
22
45
15
15

Mobile phase B (% v/v)
85
78
55
85
85

ตัวทําละลายผสมตามสัดส่วนต่างๆ ดังตารางที่ 1 ถูก pump ขับเคลื่อนเข้ าสู่ระบบ HPLC ด้ วยอัตราเร็ ว 1 mL/min
ผ่านส่วนของ stationary phase คือ stainless steel column (25 cm × 4.6 mm) ที่มีอนุภาค silica-C18 (ขนาดอนุภาค 3-10
µm) บรรจุอยู่ใน column ซึ่งส่วนนี ้จะเกิดการแยกสารเกิดขึ ้น และการตรวจวัดสารสําคัญที่ถูกแยกได้ แก่สาร genistein จะใช้
แสง UV ที่ความยาวคลื่น 260 nm เป็ น detector ซึง่ สารมาตรฐานอ้ างอิงชนิดเดียวกันดังกล่าวจะถูกเตรี ยมในความเข้ มข้ น 10
µg/mL และนํามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ สารสกัดเถาวัลย์เปรี ยงตัวอย่างที่ถกู เตรี ยมโดยการชัง่ สารสกัดแห้ งและละลายในตัว
ทําละลาย ethanol 50%v/v ให้ ได้ สารละลายตัวอย่างที่มีความเข้ มข้ น 1.25 mg/mL นําสารมาตรฐานอ้ างอิงและสารละลาย
ตัวอย่าง มาฉีดวิเคราะห์ด้วย HPLC (ปริ มาตร 20 µL) เพื่อเปรี ยบเทียบพีคของสาร ซึ่งใน monograph ของวิธีการวิเคราะห์
มาตรฐานนี ้ ระบุค่า retention time ของสาร genistein ปรากฏที่เวลา 32 นาที [5]
การวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณสามารถนําค่า peak area หรื อ peak height ที่ได้ จาก chromatogram ของสารตัวอย่าง
มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับพีคของสารมาตรฐานอ้ างอิงที่ทราบความเข้ มข้ น ทําให้ สามารถคํานวณเป็ นปริมาณของสารสําคัญ
ที่มีอยู่ในตัวอย่างได้ ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง 1 วิเคราะห์ตัวอย่างสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยง ตรวจพบพีคของสาร genistein ในตัวอย่างสารสกัด ซึ่งให้ peak area
(mAU) = 141500 เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับพีคของสารมาตรฐานอ้ างอิง genistein (ความเข้ มข้ น 10 µg/mL) ซึ่งให้ peak
area (mAU) = 65450 จงวิเคราะห์หาปริมาณของสาร genistein ที่มีอยู่ในตัวอย่างสารสกัด (ความเข้ มข้ น 1.25 mg/mL )
การคํานวณ
Peak area ของสาร genistein มีค่า 65450 มาจากพีคของสารมาตรฐานที่ความเข้ มข้ น 10 µg/mL
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ถ้ า Peak area ของสารตัวอย่าง มีค่า 141500 จะเทียบเท่ากับ genistein ที่มีความเข้ มข้ น = (141500/65450) ×10
= 21.62 µg/mL
ดังนัน้ ปริมาณสาร genistein ที่พบในตัวอย่างสารสกัดมีความเข้ มข้ น 21.62 µg/mL หรื อ 0.02162 mg/mL
ตัวอย่าง 2 การวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญข้ างต้ น ได้ วิเคราะห์จากสารสกัดเถาวัลย์เปรี ยงนํ ้าหนักแห้ งที่ชงั่ นํ ้าหนักอย่างแม่นยํา
มา 500 mg นํามาละลายด้ วยตัวทําละลาย ethanol 50% v/v และปรับปริ มาตรใน volumetric flask ขนาด 100 mL จนได้
สารละลายตัวอย่างเจือจางจากสารสกัด จากนัน้ นําสารละลายตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC พบปริ มาณสารสําคัญ
genistein มีความเข้ มข้ น 0.02162 mg/mL จงคํานวณหาปริมาณสารสําคัญดังกล่าว ที่มีอยู่ในสารสกัดแห้ ง
การคํานวณ
สารสกัดปริมาตร 1 mL วิเคราะห์พบสาร genistein มีปริมาณ 0.02162 mg
สารสกัดทังหมดมี
้
ปริมาตร 100 mL จะมีปริมาณสาร genistein = 0.02162 ×100 = 2.162 mg
ดังนัน้ ปริมาณสาร genistein ที่พบในตัวอย่างสารสกัดแห้ งหนัก 500 mg มีปริมาณ 2.162 mg
จึงคิดเป็ นร้ อยละ (2.162/500) ×100 = 0.43 ในสารสกัดแห้ ง
ตัว อย่ า ง 3 สารสกั ด แห้ ง เถาวัล ย์ เ ปรี ย งมาตรฐานตาม Thai Herbal Pharmacopoeia 2018 ระบุ ป ริ ม าณสารสํ า คัญ ชื่ อ
genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] ต้ องมี ป ริ ม าณอยู่ ไ ม่ น้ อยกว่ า 0.5 % โดยนํ า้ หนั ก
(กล่าวคือหากมีสารสกัดแห้ ง 100 กรัม จะพบสารสําคัญดังกล่าวไม่น้อยกว่า 0.5 กรัม) แต่การวิเคราะห์ปริมาณสารดังกล่าวดัง
แสดงในตัวอย่าง 1 และ 2 นันเป็
้ นการวิเคราะห์สาร genistein ซึ่งเป็ นสารส่วนโครงสร้ างเคมีหลัก (aglycone) ของสารสําคัญ
isoflavone glycoside ชื่อข้ างต้ น ดังนันปริ
้ มาณสารสําคัญ isoflavone glycoside ชนิดดังกล่าวที่ควรมีอยู่จริงในสารสกัดจะมี
ปริมาณเท่าใด
การคํานวณ
Genistein (C15H10O5) มีนํ ้าหนักโมเลกุล = 270.24 g/mol และ genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β้ ต่อ 1 โมล
glucopyranoside] (C27H30O14) มีนํ ้าหนักโมเลกุล = 578.52 g/mol หากเปรี ยบเทียบนํ ้าหนักสารทังสอง
สาร genistein หนัก 2.162 mg (2.162 × 10-3 g) จะเทียบเท่ากับ genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)β-glucopyranoside] ปริมาณ (578.52/270.24) × (2.162 × 10-3) = 0.0046 g
ดังนันสารสกั
้
ดแห้ งที่ชงั่ มาวิเคราะห์หนัก 0.5 g มีสาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-βglucopyranoside] อยู่ปริมาณ 0.0046 g
จะคิดเป็ นร้ อยละ (0.0046/0.5) × 100 = 0.92 ต่อนํ ้าหนักสารสกัดแห้ ง
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การวิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญออกฤทธิ์ที่ระบุเป็ น chemical marker ในสารสกัดแห้ งเถาวัลย์เปรี ยง ดังตัวอย่าง 1-3
ที่ได้ ยกมานี ้ เป็ นการวิเคราะห์สาร genistein โดยวิธี HPLC และนําผลที่ได้ ไปคํานวณเป็ นปริมาณของสารสําคัญชื่อ genistein7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] โดยใช้ การเปรี ย บเที ย บนํ า้ หนัก สมมูล ย์ ข องสารทั ง้ สอง จาก
ตัวอย่างจะพบว่า มีปริมาณสารสําคัญอยู่ร้อยละ 0.92 ในสารสกัดแห้ ง ดังนันสารสกั
้
ดแห้ งเถาวัลย์เปรี ยงดังตัวอย่างถือเป็ นสาร
สกัดแห้ งที่มีคณ
ุ ภาพตามข้ อกําหนดมาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeia 2018 (สารสําคัญมีไม่น้อยกว่า 0.5% w/w)
นอกจากการควบคุมคุณภาพสารสกัดด้ วยข้ อกํ าหนดมาตรฐานด้ านปริ มาณของสารสําคัญ genistein-7-O-[αrhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] ที่ควรมีไม่น้อยกว่าปริ มาณที่กําหนด Thai Herbal Pharmacopoeia ยังได้
กําหนดมาตรฐานด้ านกายภาพอื่นๆของสารสกัด เช่น ความชื ้นของสารสกัด ต้ องมีไม่มากกว่า 6 % w/w จากการหาค่านํ ้าหนัก
ของนํ ้าในสารสกัดโดยวิธี loss on drying ด้ วยการชัง่ นํ ้าหนักสารสกัด 1 กรัมและวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลต่างของนํ ้าหนักสาร
สกัดก่อนและหลังให้ ความร้ อนสูง 105 องศาเซลเซียส ทังนี
้ ้ด้ วยคํานึงถึงคุณภาพของสารสกัดหากมีความชื ้นหรื อปริ มาณนํา้
มากกว่าค่าที่กําหนด อาจทําให้ มีการเจริ ญของเชื ้อจุลชีพในสารสกัดได้ รวมถึงนํ ้าอาจไปทําให้ สารสําคัญเกิดการเสื่อมสลาย
(degradation) ด้ วยปฏิกิริยา hydrolysis ด้ วย
การวิเคราะห์ คุณภาพยาแคปซูลเถาวัลย์ เปรียง
ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงในไทยที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นยาแผนโบราณ เลขที่ทะเบียนยาขึ ้นต้ นด้ วยอักษร G ปั จจุบนั พบทัง้
รูปแบบของยาเดี่ยว และยาผสม (เถาวัลย์เปรี ยงบดผสมกับพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆที่มีสรรพคุณรักษาโรคในกลุ่มอาการกล้ ามเนื ้อ
และกระดูก) ในส่วนของข้ อกําหนดมาตรฐานตามตํารา Thai Herbal Pharmacopoeia ได้ กําหนดมาตรฐานเฉพาะยาแคปซูล
เถาวัลย์เปรี ยงที่เป็ นยาเดี่ยว โดย ระบุอ้างถึงสรรพคุณของยาแคปซูลนีต้ ามบัญชียาหลักแห่งชาติและหลักฐานงานวิจยั ทาง
คลินิกในเชิงประจักษ์ ของเถาวัลย์เปรี ยง ซึ่งใช้ เป็ นยาแก้ ปวดและรักษาอาการอักเสบ (analgesic, anti-inflammatory) ของ
อาการปวดหลังส่วนล่าง (lower back pain) และโรคข้ อเข่าเสื่อม (knee osteoarthritis) และยังได้ กําหนดขนาดมาตรฐานของ
สารสกัดแห้ งเถาวัลย์เปรี ยง ที่บรรจุในแคปซูลเพื่อรักษากลุ่มอาการดังกล่าว ต้ องมีปริ มาณ 400 mg ด้ วย นอกจากข้ อมูลด้ าน
สรรพคุณและขนาดยาแล้ วในตํารา Thai Herbal Pharmacopoeia ยังได้ กล่าวถึงข้ อห้ ามใช้ ของยาแคปซูลนี ้ในคนท้ อง และข้ อ
ควรระวังเมื่อใช้ ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงกับผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่งคําเตือนที่ได้ ระบุ มาจากผลการศึกษาทาง
คลินิก โดยพบว่าผลข้ างเคียงของยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงที่สําคัญ คือการก่อให้ เกิดความระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร
ซึ่ง ผลข้ า งเคีย งดังกล่ าวมีความคล้ ายคลึงกับ ยากลุ่ม NSAIDs ที่ เ ป็ น ยาหลักในการรั กษากลุ่ม โรคดังกล่ าว ดัง นัน้ จึงต้ อง
ระมัดระวังการใช้ ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงเพื่อรักษาอาการปวดและอักเสบในผู้ป่วยโรคข้ อเข่าเสื่อม เป็ นระยะเวลานาน [7-10]
Thai Herbal Pharmacopoeia ได้ กําหนดให้ มีการพิสจู น์เอกลักษณ์ทางเคมีของยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยง รวมถึงการ
วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญ โดยกําหนดให้ วิเคราะห์ด้วยวิธีการเช่นเดียวกันกับ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการวิเคราะห์
คุณภาพของสารสกัดแห้ ง กล่าวคือ มีการวิเคราะห์เพื่อพิสจู น์ทราบชนิดของสารสําคัญในยาแคปซูลด้ วยวิธีการทดสอบเบื ้องต้ น
ทางพฤกษเคมี เช่นการตรวจสอบสารกลุ่ม flavonoids ด้ วย Shinoda test และการพิสจู น์เอกลักษณ์ ด้วย chromatography
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โดยตรวจสอบพีคสารสําคัญที่ปรากฏใน HPLC chromatogram ซึ่งต้ องตรวจพบพีคของสาร genistein ในตัวอย่างแคปซูลที่
วิเคราะห์ (พีคของสารสําคัญในตัวอย่างมีค่า retention time ตรงกันกับพีคของสาร genistein ที่ใช้ เป็ นสารมาตรฐานอ้ างอิง)
การพิสจู น์เอกลักษณ์ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงดังที่ได้ กล่าวมานี ้ ทําเพื่อเป็ นการยืนยันว่าในแคปซูลบรรจุสารสกัดเถาวัลย์เปรียง
อย่างแท้ จริง โดยใช้ การตรวจองค์ประกอบทางเคมีทีต่ ้ องพบในพืชชนิดนี ้เป็ นตัวบ่งชี ้เอกลักษณ์ นอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์ยาแคปซูล
เถาวัลย์เปรี ยงยังถูกกําหนดข้ อมูลมาตรฐานด้ านปริ มาณของสารสําคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับฤทธิ์ในการรักษาของยาด้ วย โดยได้
กําหนดให้ สาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] เป็ น chemical marker ที่ต้องวิเคราะห์
ในเชิงปริ มาณ ในยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ปริ มาณสารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์สารสกัดแห้ ง ซึ่งวิธีการ
วิเคราะห์ปริ มาณของสารดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลนี ้ ใช้ วิธี HPLC ดังรายละเอียดตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วในหัวข้ อการ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพสารสกัดแห้ ง
นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์แคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงแล้ ว ความปลอดภัยในการบริโภคยา
แคปซูลสมุนไพรเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ต้องมีการควบคุม ดังนันในส่
้ วนของ monograph ของยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงที่ปรากฏใน
ตํารายา ได้ กําหนดหัวข้ อขีดจํากัดของปริมาณเชื ้อจุลชีพ (microbial limit) ที่อาจพบในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสําเร็จรูปด้ วย โดย
ยาแคปซูลเถาวัลย์เปรี ยงที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeia 2018 จะต้ องผ่านการทดสอบ microbial
limit ใน category 1A ซึ่งกําหนดให้ ยาสมุนไพรในรูปแบบรับประทาน อาจมีปริ มาณยีสต์และราปนเปื อ้ น ไม่มากกว่า 5 × 102
้ ้จะต้ องไม่
CFU (ต่อ g หรื อต่อ mL) และปริมาณเชื ้อแบคทีเรี ย ชนิด aerobe ไม่มากกว่า 5 × 103 CFU (ต่อ g หรื อต่อ mL) ทังนี
พบเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคในคนได้ แก่ Escherichia coli และ Salmonella spp. ในตัวอย่างยาแคปซูลเลย [5]
การวิเคราะห์ คุณภาพวัตถุดิบเถาวัลย์ เปรียงด้ วยเทคนิค Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
การพิสจู น์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรที่เป็ นวัตถุดิบของยาสมุนไพร เป็ นขันตอนสํ
้
าคัญที่มีความจําเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อยืนยัน
พื ช สมุ น ไพรชนิ ด นั น้ ๆคื อ สมุน ไพรแท้ จริ ง ที่ ใ ช้ ต ามตํ า รายา โดยขั น้ ตอนการพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ เ พื่ อ ยื น ยัน ชนิ ด ของพื ช
(authentication) มีวิธีการหลายวิธี เช่นการตรวจพิสจู น์องค์ประกอบทางเคมีที่ต้องพบในพืช หรื อสารสกัดจากพืช ชนิดนัน้ ด้ วย
TLC และ HPLC ดังที่ได้ อธิบายในหัวข้ อต่างๆข้ างต้ น ซึ่งเป็ นวิธีการมาตรฐานตามตํารายา นอกจากวิธีการมาตรฐานดังกล่าว
แล้ ว ปั จจุบนั นักวิจยั และพัฒนาด้ านสมุนไพร ยังได้ คิดค้ นวิธีการวิเคราะห์ใหม่ๆเพื่อพิสจู น์ยืนยันชนิดของพืชสมุนไพร ด้ วยวิธี
อื่นที่มีประสิทธิภาพ ใช้ งานง่าย เหมาะกับการใช้ ตรวจเอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรตัวอย่างจํานวนมากๆด้ วยความรวดเร็ วและ
แม่นยํา อีกทังผลการวิ
้
เคราะห์ต้องมีความน่าเชือ่ ถือด้ วย ซึง่ วิธีการใหม่ๆดังที่จะยกตัวอย่างคือ การพัฒนาการพิสจู น์เอกลักษณ์
เถาวัลย์เปรี ยงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องด้ วยการใช้ วิธี Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
ELISA เป็ น วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก การของ immunoassay ซึ่ ง เป็ น complex immunoreaction ระหว่ า งสาร
antigen และ antibody (สารจําพวกโปรตีน) นักวิจัยได้ ประยุกต์วิธี ELISA เพื่อใช้ สําหรั บการวิเคราะห์ เถาวัลย์ เปรี ยง โดย
กํ า หนดให้ ส าร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] เป็ น สารชี ว้ ัด ที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
พิสจู น์เอกลักษณ์ของพืช โดยนักวิจยั ได้ สงั เคราะห์สารกระตุ้นภูมิค้ มุ กันเรี ยกว่า immunogen (antigen) ที่เป็ นสาร genistein12

7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] conjugate กับ bovine serum albumin (carrier protein) จากนัน้
นําสาร immunogen ไปฉี ดให้ กับสัตว์ ทดลองซึ่งใช้ กระต่ายขาวเพศผู้พันธุ์ New Zealand เพื่อกระตุ้นให้ สัตว์ ทดลองสร้ าง
antibody ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อ immunogen ดังกล่าว เมื่อสัตว์ทดลองสร้ างภูมิค้ มุ กันที่มีต่อสาร immunogen แล้ วจึงเก็บ
เลือดของสัตว์ทดลองเพื่อมาแยกเอาส่วนของ serum ที่มี antibody นําไปใช้ พฒ
ั นาเป็ นชุดตรวจหรื ออุปกรณ์ตรวจวัดที่มีความ
เฉพาะเจาะจงในการจับ (affinity) กับสารสําคัญที่เป็ นสารชีว้ ดั ในพืชสมุนไพร ซึ่งสาร antibody ที่ได้ จากสัตว์ทดลองในการ
ศึกษาวิจยั นี ้ มีความสามารถในการจับจําเพาะต่อสาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside]
ที่มีในตัวอย่างพืชเถาวัลย์เปรี ยง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของเถาวัลย์เปรี ยงได้ ซึ่งสามารถใช้ พิสจู น์เอกลักษณ์พืช
สมุนไพรที่แท้ จริ ง (authentication) และยังสามารถวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณได้ ด้วย ในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารชี ้วัดใน
สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงแบบ immunoassay นี ้นักวิจยั ได้ ศกึ ษาประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์ที่พฒ
ั นาขึ ้นเปรี ยบเทียบกับวิธี
HPLC ซึง่ เป็ นวิธีมาตรฐานที่ใช้ ในตํารา Thai Herbal Pharmacopoeia ผลการศึกษาพบว่า วิธีการวิเคราะห์สารสําคัญดังกล่าว
ด้ วยวิธี ELISA ให้ ค่าความถูกต้ อง มีความเที่ยงตรง มีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยวิธี HPLC และผลการ
วิเคราะห์ปริมาณสารสําคัญที่ได้ จากวิธี ELISA มีความสอดคล้ องกับปริมาณของสารสําคัญที่วิเคราะห์ได้ จากตัวอย่างเดียวกัน
ด้ วยวิธี HPLC อีกด้ วย ดังนัน้ การวิเคราะห์สารชีว้ ดั ในเถาวัลย์เปรี ยงด้ วยวิธีการที่พัฒนาขึน้ ใหม่นี ้ สามารถใช้ เป็ นทางเลือก
สําหรับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเถาวัลย์เปรี ยง ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงได้ [31,32]
บทสรุ ป
การขึ ้นทะเบียนตํารับยาสมุนไพรในประเทศไทยที่เป็ นยาแผนโบราณ เช่นยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงทังชนิ
้ ดยาเดี่ยว
และเถาวัลย์เปรี ยงผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในรายละเอียดของคําขอขึ ้นทะเบียนที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ได้ กําหนดข้ อมูลเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ต้องมีการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ เช่นการตรวจสอบการปนเปื อ้ นของโลหะ
หนักและเชื ้อจุลชีพก่อโรคที่อาจปนเปื อ้ นในวัตถุดบิ สมุนไพรรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ให้ มีปริมาณเกินกว่าค่าที่กําหนด [33]
แต่ปัจจุบนั กฎหมาย ยังไม่ได้ กําหนดให้ ต้องมีการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารสําคัญที่เป็ นสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร ซึง่ จะ
เป็ น ตัว ชี ว้ ัด คุณ ภาพของยาสมุน ไพรในทางเคมี เ หมื อ นกับ ตํ า รั บ ยาแผนปั จ จุบัน ดัง นัน้ การกํ า หนดมาตรฐานสมุน ไพร
เถาวัลย์เปรี ยง รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ใน Thai Herbal Pharmacopoeia ที่ให้ รายละเอียดของชนิดและปริ มาณของสารสําคัญที่
พบในยาสมุนไพรรวมถึงวิธีการวิเคราะห์ทางเคมี จึงจัดทําขึ ้นเพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานของสมุนไพรที่ใช้ เป็ นยาเพื่อต้ องการ
ยกระดับยาสมุนไพรของประเทศไทยให้ มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกับยาแผนปั จจุบนั ที่ปรากฏในตํารายาต่างประเทศ
ดังตัวอย่าง การกําหนดให้ genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-glucopyranoside] ซึ่งเป็ นสารที่มีการรายงาน
จากงานวิจยั ทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยง เป็ นสาร chemical marker ที่มีการวิเคราะห์
เพื่อใช้ กําหนดคุณภาพสมุนไพรเถาวัลย์เปรี ยงที่จะพัฒนาเป็ น สารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ยาแคปซูล
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