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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay ของ
สารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในต ารับยามหานิลแท่งทอง สมุนไพรจ านวน 9 ชนิด ได้แก่ เมล็ดสะบ้ามอญ (Entada rheedii 
Spreng.) เมล็ดมะกอกป่า (Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman (L.f.) Kurz) หวายตะค้า (Calamus caesius 
Blume.) ลูกมะค าดีควาย (Sapindus rarak DC.) แก่นไม้สัก (Tectona grandis  L. f.) พิมเสน (Barleria lupulina 
Lindl.) ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr) Diels) จันทน์แดง (Myristica iners Blume) และจันทน์เทศ (Myristica 
fragrans  Houtt.) น ามาสกัดโดยการหมักด้วยเอทานอล เพื่อน ามาตรวจสอบกลุ่มสาร พบกลุ่มสารแทนนินทั้งหมด 9 ชนิด 
และจ านวน 5 ชนิด พบกลุ่มสารซาโปนิน แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ แอนทราควิโนน และคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ และ
ตรวจสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดทุกตัวด้วยวิธี DPPH assay โดยใช้กรดแอสคลอบิก (ascorbic acid) ที่ความ
เข้มข้น 80  ppm เป็นสารมาตรฐาน ผลพบว่าที่ความเข้มข้น 1,000 ppm พบว่าพิมเสน (B. lupulina Lindl.) มีค่า IC50 

เท่ากับ 152.25±4.79 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม มะค าดีควาย (S. rarak DC.) มีค่า IC50 เท่ากับ 139.93±30.19 ไมโครกรัม/
มิลลิกรัม และย่านาง (T. triandra (Colebr) Diels) มีค่า IC50 เท่ากับ 134.71±0.82 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ยามหานิลแท่งทอง, สารพฤกษเคมี, ต้านอนุมูลอิสระ 

 
Abstract 

 The objective of this research was to study the phytochemistry and antioxidant activity by DPPH 
assay of herb extraced from in Mahanilthaengthong Samples were 9 species of herbs. Including E. rheedii 
Spreng. , S. bipinnata Airy Shaw & Forman (L.f.) Kurz, C. caesius Blume., S. rarak DC. T. grandis  L. f., B. 
Lindl., T. (Colebr.) Diels.,  M. Blume., M. Houtt., ; All samples were extraeted by maceration method. 
Tannin compounds were found from 9 samples  while saponin compounds were different from 5 
samples. But not found flavonoids alkaloids anthraquinones and cardiac glycosides. In addition 
antioxidant activity was determine. The ascorbic acid at  80 ppm as standard. The results showed that at 
the concentration of 1,000 ppm of the extracts from B. lupulina Lindl IC50 95.36±0.01 µg/ml, S. rarak DC. 
IC50 139.93±30.19 µg/ml and T. triandra (Colebr) Diels IC50 134.71±0.82 respectively. 
Key Words : Mahanilthaengthong recipe, Phytochemistry, Antioxidant activity 
 
1. บทน า 

ต ารับยามหานิลแท่งทอง เป็นหนึ่งในต ารับยา
แผนโบราณของไทยท่ีใช้ในกา 

รรักษาอาการไข้ ที่บรรจุอยู่ ในบัญชียาจาก
สมุนไพร ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 ของ
ประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มยาแผนไทย แก้ไข้ ได้แก่ ยา
จันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะใหญ่ ยา
ห้าราก และยามหานิลแท่งทอง (ประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบแห่งชาติ. 2559) สูตรต ารับ เนื้อในเมล็ด

สะบ้ามอญ (สุม) หวายตะค้า (สุม) เมล็ดมะกอก (สุม) ลูก
มะค าดีควาย (สุม) ถ่านไม้สัก แก่นจันทน์แดง แก่น
จันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบย่านาง หมึกหอม หนักสิ่งละ 10 
กรัม เบี้ยจั่นคั่วให้เหลือง 3 กรัม ข้อบ่งใช้ แก้ไข้ในเด็ก แก้
ไข้กาฬ หัด อีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด 
และอีสุกอีใส) แก้ร้อนในกระหายน้ า ยามหานิลแท่งทอง
จัดเป็นต ารับยาแผนโบราณของไทย ที่มีการใช้รักษา
อาการไข้ มาเป็นระยะเวลานาน อาการทั่วไปของพิษไข้ 
คือการปวดศีรษะตัวร้อนจัดประดุจเปลวไฟ ปากแห้ง ฟัง
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แห้ง น้ าลายเหนียว ตาแดงคล้ายสายเลือดร้อนใน 
กระหายน้ า มือเท้าเย็นมีเม็ดขึ้นตามตัวตามร่างกาย เม็ด
นั้นเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง สีต่างๆ กัน ด าก็มี แดงก็มี เขียวก็มี 
เป็นต้น (กองการประกอบโรคศิลปะ, 2542) 

จากประโยชน์ยามหานิลแท่งทองดังกล่าว 
งานวิจัยนี้จงึมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา เพื่อตรวจสอบกลุ่ม
สารซาโปนิน สารฟลาโวนอยด์ สารแทนนิน แอลคาลอยด์ 
สารแอนทราควิโนน และสารคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ โดย
สังเกตปฏิกิริยาการเกิดสี เพื่อทราบผลการตรวจสอบหาก
ลุ่มสารพฤกษเคมีที่ส าคัญที่พบได้ในสมุนไพรต ารับยา
มหานิลแท่งทอง และตรวจสอบสมบัติเพื่อทราบผลการ
ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช 
2,2Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging 
capacity (DPPH assay) ของสารสกัดสมุนไพรที่ได้จาก
พืชในต ารับยามหานิลแท่งทอง ได้แก่ เนื้อในเมล็ดสะบ้า
มอญ หวายตะค้า เมล็ดมะกอก ลูกมะค าดีควาย ไม้สัก 
แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ พิมเสน ย่านาง เพื่อที่จะ
ได้ข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอด และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา เม็ดมหานิลแท่ งทองในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป 
 
2. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 1. วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี อุปกรณ์ส าคัญที่
ใช้ในการศึกษาเช่น, UV Spectrophotometer จาก China
สุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator), เครื่องช่ัง
น้ าหนัก แบบ 3 ต าแหน่ง และwater bath จาก Germany 
สารเคมี เช่น Ethanol Merck A.R. grade, distilled water, DPPH 
(2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) และascorbic acid จาก Merck 
A.R. grade, Ferric chloride hexahydrate และFerrous sulfate 
heptahydrate จาก Fluka, ethyl acetate จาก Ajax Finechem, 
acetic acid Calbiochem A.R. grade, ammonia จาก วิทยากรม 
จ ากัด, sulfuric acid, hydrochloric acid จาก CHEMI, Magnesium 
ribbon จาก ALIBABA 
 2. การเตรียมสารสกัดสมุนไพรเบื้องต้นด้วย
วิธีการแช่(Maceration) น าสมุนไพรแต่ละชนิดที่เป็น
ส่วนประกอบในต ารับยามหานิลแท่งทอง ท าการบดแบบ
หยาบ น าผงสมุนไพรมา 70 กรัม ใส่ลงในขวดสีชาเติมเอ
ทานอล 490 มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 1 วัน 
จากนั้นท าการกรองแยกกากออก น าไปท าการระเหยแห้ง
ด้วยเครื่องระเหยแห้งระบบสุญญากาศแบบหมุน (Rotary 
evaporator) เก็บสารสกัดได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ใน
ล าดับต่อไป 

 3. การตรวจกลุ่มสารส าคัญทางพฤกษเคมี 
(นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ, 2551) 
 การตรวจสอบกลุ่มสารซาโปนิน  ช่ังสารสกัด
มา 0.5 กรัม ละลายในน้ า 10 มิลลิลิตร น าไปต้มในน้ า
ร้อน 30 นาที สังเกตว่ามีฟองหรือไม่ หากมีสารซาโปนิน
เป็นองค์ประกอบจะให้ผลโดยที่ฟองรวงผึ้ง 
 การตรวจสอบสารฟลาโวนอยด์  ตวงสารสกัด
มา 3 มิลลิลิตร น าไปต้มแล้วใส่ขดลวดแมกนีเซียมช้ิน
เล็กๆ ลงไป 2-3 ช้ิน และหยดกรดไฮโดรคลอริก ลงไปจะ
พบฟองแก็สหากมีสารฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบจะ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีเหลือง ส้ม หรือ แดง 
การตรวจสอบสารแทนนิน ตวงสารสกัดมา 1 มิลลิลิตร 
น าไประเหยให้แห้ง เติมน้ ากลั่นปริมาตร มิลลิลิตร และ
เติมสารสะลายเฟอร์ริกคลอไรด์ 2-3 หยอด หากมีสาร
แทนนินเป็นองค์ประกอบจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีเขียว
ด า หรือ น้ าเงิน 

การตรวจสอบสารแอลคาลอยด์ ตวงสารสกัด
มา 1 มิลลิลิตร น าไประเหยให้แห้ง เติมสารสะลายกรด
ก ามะถัน ร้อยละ 2 ปริมาตร 15 มิลลิลิตร น าไปอุ่น 3-5 
นาที กรองและเติมสารละลานดาเจนดอร์ฟ หากมีสาร
แอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบจะพบตะกอนสีส้มแดง 

การตรวจสอบสารแอนทราควิโนน ช่ังสารสกัด 
0.1 กรัม เติมสารสะลายกรดก ามะถัน ร้อยละ 10 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร น าไปอุ่น 5 นาที กรองทิ้งไว้ให้เย็น
ลง เติมสารสะลาย แอมโมเนีย ร้อยละ 10 ประมาน 2-3 
หยด หากมีสารแอนทราควิโนนเป็นองค์ประกอบจะ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีชมพูแดง 

การตรวจสอบคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ เนื่องจาก
โครงสร้างทางเคมีของสารกลุ่มคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
 การตรวจสอบโครงสร้างส่วนสเตีรยรอยด์ ใช้วิธี 
leibermann-burchard’s ตวงสารสกัดมา 5 มิลลิลิตร 
น าไประเหยแห้ง หยด acetic acid 3 หยด และหยดกรด
ก ามะถัน 1 หยด ผลบวกจะให้สีน้ าเงิน-เขียว 
 การตรวจสอบโครงสร้างส่วนแลคโตนที่ไม่อิ่มตัว 
ใช้วิธี kedde’st ตวงสารสกัดมา 5 มิลลิลิตร น าไประเหย
แห้ง หยด kedde’s 2-3 หยด และหยดน้ ายา 1N NaOH 
1-2 หยด ผลบวกจะให้สีม่วงชมพู หรือสีม่วงน้ าเงิน        
 การตรวจสอบโครงสร้างส่วนน้ าตาลชนิดหาได้
ยาก keller - kiliani’s ตวงสารสกัดมา 5 มิลลิลิตร หยด
สารละลาย ferric chloride-glacial acetic acid 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วค่อยๆหยดกรด
ก ามะถันเข้มข้นปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผลบวกจะให้สีที่
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เกิดขึ้นระหว่างรอยต่อของช้ันเป็นสีน้ าตาล-แดง และสีจะ
แพร่เข้าไปในช้ัน ferric chloride-glacial acetic acid 
(นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ, 2551) 
 4.การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี 
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH assay) 
(นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ, 2551) 
 น าสารสกัดได้จากสมุนไพร ช่ังมา 0.1 กรัม 
ละลายใน  เอทานอล 10 มิลลิกรัม มาเตรียมเป็น
สารละลายที่มีความ เข้มข้นต่างๆ กันโดยให้มีความเข้มข้น
ในช่วง 80-1000 ppm เตรียมสารละลาย ethanolic 
DPPH radical เข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ จ านวน  9 
มิลลิลิตร ลงไปในสารละลายแต่ละความเข้มข้นที่ได้เตรียม
ไว้ในช่วงความเข้มข้นต่างๆ (ใช้สารละลายแต่ละ ความ
เข้มข้นปริมาตร 1 มิลลิลิตร) เขย่าสารสกัดให้เข้ากันและ
ต้องท้องไว ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาทีน าไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่มีความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร ด้วยเครื่องUV speetrophotometer จากนั้นท า
การทดลองซ้ า 3 ครั้ง พร้อมทั้งหาค่าเฉลี่ย  น าค่าที่ได้มา
ค านวณหาค่า % Radical scavenging จากสมการ  
% radical scavenging = [1–(A sample/ A control)] 
x 100เมื่อ Asample = คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสาร
ตัวอย่าง 

เมื่อ Acontrol = คือ ค่าการดูดแสงของ DPPH 
 
3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการตรวจสอบหากลุ่มสารพฤกษ
เคมีที่ส าคัญที่พบได้ในสมุนไพรต ารับยามหานิลแท่งทอง 
พบว่า สารสกัดจาก เนื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ หวายตะค้า 
เมล็ดมะกอกป่า ลูกมะค าดีควาย ไม้สัก แก่นจันทน์แดง 
แก่นจันทน์เทศ พิมเสน ย่านางทุกชนิดพบกลุ่มสารแทน
นิน และอีก 5 ชนิด คือ เนื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ หวาย
ตะค้า เมล็ดมะกอก ลูกมะค าดีควาย ไม้สัก พบกลุ่มซาโป
นิน แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ แอนทราควิโนน 
และคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 จากการศึกษาการตรวจสอบสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระโดยใช้วิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช  2,2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity 
(DPPH assay) พบว่า สารสกัดจากพิมเสนต้น มะค าดีควาย
และย่านาง มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดของ
สมุนไพรที่อยู่ในต ารับยามหานิลแท่งทองโดยมีค่า IC50 

เท่ากับ 152.25±4.79 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม, 139.93±30.19 
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม และ 134.71±0.82 ไมโครกรัม/
มิลลิกรัม ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 ผลการตรวจสอบสารพฤกเคมีของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยามหานิลแท่งทอง 
สารพฤกษ
เคมี 

สะบ้า
มอญ 

หวาย
ตะค้า 

มะกอกป่า มะค าดีควาย ไม้สัก แก่น
จันทน์
แดง 

แก่น
จันทน์เทศ 

พิมเสน ย่านาง 

+ + + + + - - - -  
- - - - - - - - -  
+ + + + + + + + +  
- - - - - - - - -  
- - - - - - - - -  
- - - - - - - - -  

หมายเหตุ :  - หมายถึง ตรวจสอบไม่พบ  + หมายถึง ตรวจสอบพบ 
 
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH assay ของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยามหานิล
แท่งทอง (N = 3) 

Sample IC50 of DPPH (µg/ml) ±SD 
พิมเสนต้น 152.25 ± 4.79 

มะค าดีควาย 139.93 ± 30.19 
ย่านาง  134.71 ± 0.82 
จันทน์แดง 92.93 ± 4.56 
จันทน์เทศ 87.30 ± 0.77 
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~ 29 ~ 

สัก 80.12 ± 13.03 
สะบ้ามอญ ND 
มะกอกป่า ND 
หวายตะค้า ND 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
ส าหรับการตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสาร

สกัดสมุนไพรในต ารับยามหานิลแท่งทองในเอทานอล  
พบกลุ่มสารแทนนินทั้งหมด 9 ชนิด คือ สะบ้ามอญ หวาย
ตะค้า มะกอกป่า มะค าดีควาย ไม้สัก แก่นจันทน์แดง 
แก่นจันทน์เทศ พิมเสน ย่านาง และจ านวน 5 ชนิด พบ
กลุ่มสารซาโปนิน คือ สะบ้ามอญ หวายตะค้า มะกอกป่า 
มะค าดีควาย ไม้สัก แต่ไม่พบฟลาโวนอยด์แอลคาลอยด์ 
แอนทราควิโนน และคาร์ดิแอคกลัยโคไซด์ (ตารางที่ 1)  
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีดังกล่าวสามารถช่วยยืนยันได้
ว่า สมุนไพรในต ารับยามหานิลแท่งทองนั้นมีสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระได้เนื่องจากแทนนิน และซาโปนินมีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระได้ (วันดี กฤษณพันธ์, 2544) และพบว่า
สารสกัดจากสมุนไพรดังกล่าวสามารถพบสารพฤกษเคมีได้
มากใน พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ ของเปลือกต้น 
เปลือกราก ผลและเมล็ด (นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และ
คณะ, 2551) การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นใน
สมุนไพรตรับยามหานิลแท่งทอง พบสารสารพฤกษเคมี 2 
ชนิดคือ ซาโปนิน และแทนนิน (ตารางที่ 1) การตรวจสอบ
พบสารพฤกษเคมีช่วยยืนยันได้ว่าฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดสามารถช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย โดยแทน
นินบางชนิดมีคุณสมบัติในการท าลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น 
(ประกร รามกุล. 2553)  และซาโปนินสารสกัดจากพืชที่มีซา
โปนินในการปองกันหรือทดสอบสภาวะตางๆ เชน การ
อักเสบ ติดเช้ือ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจและสมอง 
(Olmstead, Mb, 2002) 

จากการศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH assay  ยืนยันให้เห็นว่าสารสกัดจากสมุนไพรในต ารับ
ยามหานิลแท่งทองแต่ละชนิดมีกลไกการต้านอนุมูลอิสระที่
แตกต่างกันไป โดยวิธี DPPH assay สารสกัดสมุนไพรที่มี
การต้านอนุมูลอิสระได้ดี  คือ สารสกัดจากพิมเสนต้น 
มะค าดีควายและย่านาง มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมาก
ที่สุดของสมุนไพรที่อยู่ในต ารับยามหานิลแท่งทองโดยมีค่า 
IC50 เท่ากับ 152.25±4.79 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม, 
139.93±30.19 ไมโครกรัม/มิลลิกรัม และ 134.71±0.82 
ไมโครกรัม/มิลลิกรัม ดังแสดงในตารางที่ 2 จากผลการ
ทดลองเบื้องต้นท าให้ทราบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรในต ารับยา
มหานิลแท่งทอง ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษาสารสกัดสมุนไพร
ในข้ันต่อไป คือ ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ เช่น ฤทธิ์ต้าน
อักเสบ ฤทธ์ิต้านจุลชีพ เป็นต้น และแยกองค์ประกอบทาง
เคมีเพื่อหาโครงสร้างทางเคมีต่อไป 
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