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บทคัดยอ. งานวิจัยนี้ทำการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมุลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟนอลรวม และฤทธิ์ตาน
เอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ำของเหงาวานสาวหลง ฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระทำโดยการทดสอบฤทธิ์กำจัดอนุมูล 2,2-Diphenyl-1-picrylhdrazyl (DPPH) ความสามารถ 
ในการรีดิวซ และความสามารถในการคีเลทไอออนของโลหะ จากการทดสอบพบวา สวนสกัดเอทิล
อะซิเตท มีฤทธิ์กำจัดอนุมูล DPPH และมีความสามารถในการรีดิวซสูงที่สุด ในขณะที่สวนสกัดน้ำ 
มีความสามารถในการคีเลทไอออนของโลหะสูงที่สุด การวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอล 
รวมโดยวิธี Folin-Ciocalteu พบวาสวนสกัดเอทิลอะซิเตทมีปริมาณสารประกอบฟนอลรวมสูงที่สุด 
นอกจากนี้ยังไดศึกษาฤทธิ์ตานเอนไซมไทโรซิเนส พบวาสวนสกัดเฮกเซนแสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม 

ไทโรซิเนสที่ดีที่สุด ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสวนสกัดจากเหงาของตนวานสาวหลงมีศักยภาพ 
ในการนำไปพัฒนาเปนองคประกอบของผลิตภัณฑเครื่องสำอางไดในอนาคต 

 

ABSTRACT. In this study, hexane, ethyl acetate and water crude extracts of the rhizome of 

Amomum biflorum Jack. were evaluated for antioxidant activities, total phenolic contents and 

tyrosinase inhibitory activity. Evaluation of antioxidant activities included 2,2-diphenyl-1-
picrylhdrazyl (DPPH) radical scavenging ability, reducing power and ferrous-ion chelating 

ability. Among solvent extracts, ethyl acetate extract showed the highest DPPH radical 
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scavenging and reducing power activities whereas the most potent ferrous-ion chelating 

activity was found in water extract. Total phenolic contents of the extracts were also evaluated 

using the Folin-Ciocalteu method. Ethyl acetate extract had the highest phenolic content 

among others. When tyrosinase inhibitory efffect was determined, hexane extract exhibited 

the most potent activity. These results suggest that the rhizomal extracts from A. biflorum 

have a potential to be useful ingredients in the further development of cosmetic products. 

 

คำสำคัญ : วานสาวหลง, เอนไซมไทโรซิเนส, สารตานอนุมูลอิสระ, เหงา, Zingiberaceae 
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บทนำ 

ในปจจุบันมนุษยตองเผชิญกับมลภาวะ 
ตางๆ รวมทั้งรังสีและความรอนจากแสงแดด 
มากขึ้น ซึ่งเปนตัวเรงใหเกิดสภาวะเครียดจาก
ออกซิเดชัน (oxidative stress) เปนการเสียสมดุล
ระหวางการสรางและการทำลายอนุมูลอิสระ  
(free radical) อนุมูลอิสระนี้มีบทบาทสำคัญใน
กระบวนการเกดิโรคตางๆ รวมทัง้กระบวนการแก 
การเกิดริ้วรอยกอนวัย (Halliwell & Gutteridge, 
2007) ความรอนจากแสงแดดยังเปนตัวกระตุน
ใหเกิดรอยหมองคล้ำ และฝาบนผิวหนัง ดังนั้น
ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง จึงมักมีการใสสาร
ทำใหผิวขาว (whitening agent) เพื่อยับยั้ง
กระบวนการสังเคราะหเม็ดสีเมลานิน การยับยั้ง

การทำงานของเอนไซมไทโรซิเนส (tyrosinase) 
ซึ่งเปนเอนไซมที่ควบคุมกระบวนการสังเคราะห

เมลานิน เปนทางหนึ่งที่ชวยปองกันการสะสม
ของเมลานิน (Kim & Uyama, 2005) แต
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจำกัดคือ สารที่ ใชมี

ประสิทธิภาพที่ต่ำ มีความเปนพิษสูง และการซึม

ผานผิวที่ไมดีพอ เชน hydroquinone ซึ่งปจจุบัน
สารนี้ถูกหามใชผสมในเครื่องสำอาง เนื่องจาก

พบวามีความเปนพิษตอเซลลผิวหนัง melanocyte 

และกอใหเกิดมะเร็ง (Solano et al., 2006) ทำให 

มีแนวคิดในการใชสารสกัดของสมุนไพรในธรรมชาติ
ท่ีมีคุณสมบัติเปนสารทำใหผิวขาว และมีสารตาน
อนุมูลอิสระผสมอยูดวยกัน เพื่อเปนสารทำให 
ผิวขาวและปองกันร้ิวรอยเห่ียวยนอันเน่ืองมาจาก
อนุมูลอิสระ และจะทำใหไดผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิ- 
ภาพสูงและมีความปลอดภัย  

เหงาหรือลำตนใตดินของพืชในวงศ Zingiber- 
aceae ถูกนำมาใช เปนอาหาร เครื่องเทศ  
ยารักษาโรค รวมทั้งนำมาเปนสวนผสมของ
เครื่องสำอาง (Sirirugsa, 1999; พงษศักด์ิ  
พลเสนา, 2550) มีรายงานหลายฉบับที่แสดง 
ใหเห็นวาสวนสกัดของพืชวงศ Zingiberaceae  
มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Zaeoung et al., 2005; 
Chan et al., 2007, 2008) และฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม
ไทโรซิเนส (Chan et al., 2008; Panich et al., 

2010) วานสาวหลง (Amomum biflorum Jack.) 
เปนพืชสมุนไพรในวงศ Zingiber- aceae เหงา 
มีสรรพคุณบำรุงผิวพรรณ มีการนำมาใชเปน

สวนผสมเปนเครื่องสำอาง เชน สบู และโลชั่น

บำรุงผิว (พงษศักด์ิ พลเสนา , 2550) แต

อยางไรก็ตามยังไมมีรายงานฤทธิ์การตานอนุมูล

อิสระ และการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของเหงา
วานสาวหลง ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงนำเหงาของ 

วานสาวหลงมาสกัดและทดสอบการออกฤทธ์ิ 
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ทางชีวภาพในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส และ

การตานอนุมูลอิสระ เพื่อนำไปสูการพัฒนาให

เปนสวนผสมในเครื่องสำอางที่ปลอดภัยตอไป 

และลดการนำเขาสารเคมีและเครื่องสำอางจาก

ตางประเทศ 

 

วิธีการศึกษา 

1.  การเตรียมสวนสกัดจากเหงาของวาน 
สาวหลง 

นำลำตนใตดินของสมุนไพรวานสาวหลง 
ท่ีมีอายุประมาณ 3 ป ทีไ่ดจากสวนพฤกษศาสตร
ภาคตะวันออก งานสวนพฤกษศาสตร ศูนยศึกษา
การพฒันาเขาหนิซอน อนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ
ตำบลเขาหินซอน อำเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มาลางน้ำประปาใหสะอาด จากนั้น
นำมาหั่นเปนแวนบางๆ และนำไปอบที่อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส จนกระทั่งแหง แลวนำลำตน
ใตดินที่บดละเอียดจำนวน 153 กรัม มาสกัดดวย 
95% เอทานอล ปริมาตร 2.5 ลิตร เปนเวลา  
1 สัปดาห นำสวนสกัดเอทานอลที่ไดทั้งหมด  
มาทำการระเหยตัวทำละลายเอทานอล ออกดวย
เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary 
evaporator) และเครื่องดูดสุญญากาศ (vacuum 
pump) ตามลำดับ ทำการสกัดแยกสวนสกัด 

เอทานอลโดยนำสวนสกัดเอทานอลของวานสาวหลง
จำนวน 14 กรัม ละลายดวยเอทานอล 300 มิลลิลิตร
เติมน้ำ 100 มิลลิลิตร และเติมเฮกเซน 200 
มิลลิลิตร และทำการสกัดในกรวยแยก แยกสวน

ท่ีเปนช้ันเฮกเซนออก จากน้ันสกัดสวนช้ันน้ำดวย

เอทิลอะซิเตท 200 มิลลิลิตร นำสวนสกัดยอย
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ำ มาทำการระเหย

ตัวทำละลายกอนชั่งน้ำหนักของสวนสกัดท่ีได 

และนำไปเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส โดย

ไมใหถูกแสงเพื่อทำการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสตอไป 

2. การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสวน

สกัด 

2.1 การทดสอบฤทธ์ิการกำจดัอนมุลู DPPH 

(DPPH scavenging activity) 

 การทดสอบฤทธ์ิการกำจดัอนมุลู DPPH 
ดัดแปลงจากวิธีท่ีรายงานโดย Nagai et al. (2005) 
มีวิธีทำโดยสรุปดังนี้ ปเปตสวนสกัดท่ีละลาย 
ในเมทานอลที่ความเขมขนตางๆ ปริมาตร 50 
ไมโครลิตร และสารละลาย DPPH ท่ีความเขมขน 
0.2 มิลลิโมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสม
ใหเขากันในไมโครเพลทนาน 1 นาที จากนั้น 
ต้ังท้ิงไวในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 30 นาที
แลวนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีชวงความยาวคล่ืน 
517 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
แบบไมโครเพลท โดยใชกรดแอสคอรบิก (ascorbic 
acid) และ BHT เปนตัวควบคุมบวก (positive 
control) ทำการคำนวณเปอรเซ็นตการกำจัดอนุมูล 
DPPH จากปฏิกิริยาควบคุมที่ไมไดใสสวนสกัด
ดังสมการ  

 
เปอรเซ็นตการกำจัดอนุมูล DPPH =  
Aควบคุม- Aทดสอบ / Aควบคุม×100 
 

2.2 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ 

(reducing power)  
 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ 

ทำโดยวิธีที่รายงานโดย Chan et al. (2007)  

กลาวคือนำสวนสกัดท่ีละลายในเมทานอล (0.2 

mg/mL) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย
โพแทสเซียมฟอสเฟตบัฟเฟอร (0.2 M, pH 6.6) 

ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร และสารละลาย 1% K3Fe
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(CN)6 ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันและ

บมที ่50 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 30 นาท ีจากนัน้

เติม 10% TCA ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร เขยาผสม

กันกอนนำไปปนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 90 g นาน 

10 นาที เก็บสารละลายสวนบนปริมาตร 2.5 

มิลลิลิตร ผสมกับน้ำกลั่น ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร 

และสารละลาย 0.1% FeCl3 ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร 

นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น 
700 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง
แบบไมโครเพลท แสดงความสามารถในการรีดิวซ
ในรูปมิลลิกรัมของกรดแกลลิก (Gallic acid: GAE) 
ตอกรัมสวนสกัด โดยคำนวณจากกราฟมาตรฐาน
ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก  

 
2.3 การทดสอบความสามารถในการคีเลท

โลหะ (Ferrous-ion chelating activity) 
 การขจัดโลหะทรานซิชันโดยการใช

คีเลทโลหะ เชน Fe2+ เปนอีกกลไกที่ใชควบคุม
ปริมาณอนุมูลอิสระทั้งนี้เพราะโลหะทรานซิชัน 
มีสวนสำคัญในการเกิดอนุมูล โดยปฏิกิริยา Fenton 
และ Harber Weiss การทดสอบฤทธิ์การคีเลท
โลหะ Fe2+ ดัดแปลงจากวิธีท่ีรายงานโดย Kosem 
et al. (2007) มีวิธีทำโดยสรุปดังนี้ นำสวนสกัด 
ท่ีละลายในเมทานอลท่ีความเขมขนตางๆ ปริมาตร 
200 ไมโครลติร ผสมกบัสารละลาย FeCl2 ทีค่วาม

เขมขน 2 มิลลิโมลาร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร 
ผสมใหเขากันกอนเติมสารละลาย ferrozine ที่

ความเขมขน 5 มิลลิโมลาร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร 

จากน้ันต้ังท้ิงไวในท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 5 นาที
แลวนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีชวงความยาวคล่ืน

562 นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสง

แบบไมโครเพลท โดยใช EDTA เปนตัวควบคุม
บวก ทำการคำนวณเปอรเซ็นตการยับย้ังการเกิด

สารประกอบเชิงซอน ferrozine-Fe2+ จากสมการ  

เปอรเซ็นตการคีเลท =  

Aควบคุม- Aทดสอบ / Aควบคุม×100 

3. การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟนอล

รวม (Total phenolic content) 

 วิเคราะหปริมาตรสารประกอบฟนอลรวม

ดวยวิธี Folin Cioculteu โดยผสมน้ำกลั่น 0.5 

ไมโครลิตร กับสวนสกัดท่ีละลายในเมทานอล  
(0.4 mg/mL) ปริมาตร 125 ไมโครลิตร เขยาผสม
ใหเขากัน แลวเติมสารละลาย Folin Cioculteu 
ปริมาตร 125 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 
6 นาที จากนั้นเติมสารละลาย 7% sodium 
carbonate ปริมาตร 1.25 มิลลิลติร เติมน้ำกลั่น 
1 มิลลิลิตร เพ่ือปรับปริมาตรสุดทายเปน 3 มิลลิลิตร
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 90 นาที และนำไปวัดคา
การดูดกลืนแสงท่ีชวงความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร
ดวยเคร่ืองวัดคาการดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท 
ปริมาณสารประกอบฟนอลรวมในสวนสกัด คำนวณ
จากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก ท่ีความเขมขน 
62.5 ถึง 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แสดงปริมาณ
สารฟนอลรวมเฉลีย่ในรปูมลิลกิรมัของกรดแกลลกิ 
ตอกรัมสวนสกัด (Mongkolsilp et al., 2004) 

4. การทดสอบฤทธิก์ารยบัย้ังเอนไซมไทโรซเินส 

การทดสอบฤทธ์ิการยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส

จากเหด็ (Sigma-Aldrich) ทำโดยวธิทีีร่ายงานโดย 
Chan et al. (2008) มีวิธีทำโดยสรุปดังนี้ ละลาย
สวนสกัดวานสาวหลงใน 30% DMSO นำสวน
สกัดท่ีความเขมขนตางๆ ปริมาตร 40 ไมโครลิตร 

ผสมกับสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร  

(0.1 M, pH 6.8) ปริมาตร 80 ไมโครลิตร เอนไซม
ไทโรซิเนส 1.84 Units ผสมใหเขากันและบมที่

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเปนเวลา 10 นาที 
กอนเติมสารละลาย L-DOPA (2.5 mM) ปริมาตร 
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40 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันและบมที่ 25  

องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที กอนนำไป 

วัดคาการดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น 475 

นาโนเมตร ดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงแบบ

ไมโครเพลท ทำการคำนวณเปอรเซน็ตการยับยัง้

เอนไซมไทโรซิเนส จากสมการ  

เปอรเซ็นตการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส =  

(Aควบคุม- Aทดสอบ) / Aควบคุม×100 

5. วิธีการประเมินผล / สังเคราะหขอมูล 

แสดงขอมูลที่ไดในรูปคาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการทดลองอยางนอย 3 คร้ัง ท่ีเปน
อิสระตอกัน และการทดลองแตละครั้งทำ 3 ซ้ำ 
คำนวณหา IC

50
 ของการกำจัดอนุมูล DPPH  

การทดสอบฤทธิ์การคีเลทโลหะ และการยับยั้ง
เอนไซมไทโรซิเนสโดยการวิเคราะหแบบถดถอย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการสกัดแยกสวนลำตนใตดินของวาน
สาวหลงดวยเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ำ  
สวนสกัดท่ีมีน้ำหนักสูงสุดคือ สวนสกัดน้ำมีคา
เทากับรอยละ 5.72 ของน้ำหนักแหง รองลงมา
คือสวนสกัดเอทิลอะซิเตท และเฮกเซน (รอยละ
ของน้ำหนักแหงเทากับ 1.79 และ 1.73) ตาม
ลำดับ เม่ือนำสวนสกัดมาทดสอบฤทธ์ิในการกำจัด

อนุมูล DPPH ซึ่งเปนอนุมูลไนโตรเจนที่คงตัว 
และเม่ือมีสารตานอนุมูลอิสระใหหรือรับอิเล็กตรอน
แกอนุมูล DPPH จะไดเปนสาร diphenyl 
picrylhydrazyl (DPPH:H) ที่ไมเปนอนุมูลอีกตอ

ไป สีที่เกิดขึ้นมีสีเหลืองนวล (โอภา วัชระคุปต, 

2550) พบวาสวนสกัดเอทิลอะซิเตทมีประสิทธิภาพ
ในการกำจัดอนุมูล DPPH สูงที่สุด รองลงมาคือ

สวนสกัดน้ำ และสวนสกัดเฮกเซน ตามลำดับ 

โดยท่ีทุกสวนสกัดมีฤทธ์ิในการกำจัดอนุมูล DPPH 

เพิ่มขึ้นสัมพันธกับความเขมขนของสวนสกัด 

ที่เพิ่มขึ้น มีคา IC
50
 อยูในชวง 0.47 ± 0.01 ถึง 

1.33 ± 0.06 mg/mL ประสิทธิภาพในการกำจัด

อนุมูล DPPH ของสวนสกัดวานสาวหลงต่ำกวา

ตัวควบคุมบวก คือ กรดแอสคอรบิก และ BHT 

ซ่ึงมีคา IC50 เทากับ 0.026 ± 0.0029 และ 0.013 

± 0.00015 mg/mL ตามลำดับ (ตารางที่ 1)  

สวนความสามารถในการรีดิวซเปนการทดสอบ 
ความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของสวนสกัด  
โดยการรีดิวซ Fe3+ เปน Fe2+ แสดงถึงความ
สามารถในการตานอนุมูลอิสระที่ ดี ผลที่ได
สอดคลองกับฤทธิ์ในการกำจัดอนุมูล DPPH  
คือ สวนสกัดเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการ
รีดิวซสูงสุดมีคาเทากับ 27.17 ± 0.29 มิลลิกรัม 
กรดแกลลิก ตอกรัมสวนสกัด (ตารางที่ 1)  

การทดสอบความสามารถในการคเีลทไอออน
ของโลหะ เปนการทดสอบความสามารถในการ
จับโลหะ Fe2+ ทำใหปริมาณอนุมูลอิสระอยูใน 
สมดุลซึ่งเปนอีกกลไกหนึ่งในการตานอนุมูลอิสระ 
โดยที่สารตานอนุมูลอิสระจับกับ Fe2+ ทำให 
ลดการเกิดอนุมูลอิสระโดยปฏิกิริยา Fenton  
(Halliwell & Gutteridge, 2007) จากการศึกษา
พบวาทุกสวนสกัดมีความสามารถในการคีเลท 
ไอออนของโลหะ Fe2+ ในลักษณะท่ีความสามารถ
ในการคีเลทไออนของโลหะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความ
เขมขนของสวนสกัดสูงขึ้น สวนสกัดยอยน้ำ 

มีเปอรเซ็นตการคีเลทไอออนของโลหะสูงสุด โดยท่ี

มีคา IC
50
 เทากับ 0.11 ± 0.12 mg/mL รอง 

ลงมาคือสวนสกัดยอยเฮกเซนและสวนสกัดยอย
เอทิลอะซิเตท (ตารางที่ 2) ผลการทดลองที่ได
แตกตางจากการทดสอบฤทธิ์การกำจัดอนุมูล 

DPPH และความสามารถในการรีดิวซ ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะสารที่เปนตัวออกฤทธิ์หลักในสวนสกัด
น้ำเปนสารคนละกลุมกับสารท่ีสามารถกำจัดอนุมูล 
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DPPH และความสามารถในการรีดิวซ โดยสาร 

ที่อยูในสวนสกัดน้ำและอาจเปนตัวที่ทำการคีเลท 

Fe2+ คือ น้ำตาล ไกลโคไซด (glycoside) สาร

ประกอบฟนอล โปรตีน หรือเบสของกรดนิวคลีอิก 

(Halliwell & Gutteridge, 2007)  

การศึกษาของผูวิจัยหลายคณะพบวา สาร

จากพืชที่แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิ- 

ภาพสูง คือกลุมสารประกอบฟนอล (Rice-Evans 
et al., 1995; Marja et al., 1999) ดังนัน้จงึทำการ
วิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลรวมจากสวน
สกัดของตนวานสาวหลง พบวาสวนสกัดยอย 
เอทิลอะซิเตทมีปริมาณสารประกอบฟนอลรวม
สูงสุด รองลงมาคือสวนสกัดยอยน้ำและสวน 
สกัดยอยเฮกเซน (ตารางที่ 1) การหาปริมาณ
สารประกอบฟนอลรวมของสวนสกัดของวาน 
สาวหลง คำนวณไดจากกราฟมาตรฐานของ
สารละลายกรดแกลลิก สมการของกราฟคือ y = 
3.9921x, R2= 0.9994 กลไกในการตานอนุมูล
อิสระของสารประกอบฟนอล คือ 1) สามารถกำจัด 
reactive species ตางๆ โดยตรง เชน อนุมูล 
ไฮดรอกซี (OH•), ไนโตรเจนไดออกไซด (NO

2
•) 

และกรดปอรรอกซีไนตรัส (ONOOH)  2) สามารถ
หยดุปฏกิิรยิาลกูโซของการเกดิลพิดิเปอรออซเิดชนั 
(lipid peroxidation) หรือ 3) สารประกอบฟนอล
สามารถคีเลทไอออนของโลหะ โดยจับเฉพาะ  
Fe2+ และ Cu2+ ซึ่งเปนตัวเรงปฏิกิริยาการสราง
อนุมูลตัวอื่นๆ (Halliwell & Gutteridge, 2007) 

จากรายงานของ Chan et al. (2008) ทีพ่บวา

สวนสกัดจากพืชหลายชนิดในวงศ Zingiberaceae 
มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสซึ่งเปนเอนไซม
สำคัญในกระบวนการสังเคราะหเม็ดสีเมลานิน 

ของผิวหนัง ทำใหผูวิจัยทำการทดสอบฤทธ์ิยับย้ัง

เอนไซมไทโรซิเนสในระดับหลอดทดลอง พบวา

สวนสกัดของวานสาวหลงที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม

ไทโรซเินสสงูทีส่ดุ คือ สวนสกดัเฮกเซน รองลงมา

คือ สวนสกัดยอยเอทิลอะซิเตท และ สวนสกัด

ยอยนำ้ตามลำดบั โดยมคีา IC
50
 อยูในชวง 0.24 ± 

0.05 ถึง 1.89 ± 0.04 mg/mL (ตารางที่ 3) สาร

เปรียบเทียบที่ใชคือ กรดโคจิก (Kojic acid) ที่

เปนตัวยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส มีคา IC
50
 เพียง 

33.68 ± 0.06 ไมโครโมลาร แสดงถึงการมีฤทธิ์

ในการยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสที่ดีกวาสวนสกัด
วานสาวหลงประมาณ 50-400 เทา ในการศึกษา
น้ีไมไดทำการศึกษาวาสารตัวใดท่ีเปนตัวออกฤทธ์ิ
ตานอนุมูลอิสระและตานเอนไซมไทโรซิเนส ดังน้ัน
ควรมีการแยกสารบริสุทธิ์ที่ เปนตัวออกฤทธิ์ 
ดังกลาวในสวนสกัดวานสาวหลง อยางไรก็ตาม
ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้ เปนการรายงาน 
ครั้งแรกที่แสดงถึงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและ 
ตานเอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดจากเหงา
ของวานสาวหลง ซึ่งอาจนำไปใชประโยชน 
ในการเปนสวนประกอบของเครื่องสำอางตอไป  

 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย
นวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) สำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ขอขอบคุณสวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก 

งานสวนพฤกษศาสตร ศูนยศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบล
เขาหินซอน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำหรับการอนุเคราะหพืชตัวอยาง และขอขอบคุณ
นางสาวปริยานุช อินทรรอด สำหรับความชวยเหลือ

ทางเทคนิค 
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สารทดสอบ 

IC
50

 สำหรับการกำจัด

อนุมูล DPPH  

(mg/mL) 

ความสามารถ 

ในการรีดิวซ 

(มิลลิกรัมกรดแกลลิก/

กรัมสวนสกัด) 

สารประกอบฟนอล 

(มิลลิกรัมกรดแกลลิก/ 

กรัมสวนสกัด) 

สวนสกัดเฮกเซน 1.33±0.06 17.17±0.78 26.08±0.14 

สวนสกัดเอทิลอะซิเตท 0.47±0.01 27.17±0.29 76.50±0.50 

สวนสกัดน้ำ 0.79±0.05 12.69±0.29 34.67±0.14 

กรดแอสคอรบิก 0.026±0.0029 - - 

BHT 0.013±0.00015 - - 

สารทดสอบ IC
50

 ของความสามารถในการคีเลทโลหะ  

(mg/mL) 

สวนสกัดเฮกเซน 0.60 ± 0.02 

สวนสกัดเอทิลอะซิเตท 0.65 ± 0.10 

สวนสกัดน้ำ 0.11 ± 0.12 

EDTA 0.021 ± 0.08 

สารทดสอบ IC
50

 ของการยับย้ังเอนไซมไทโรซิเนส  

สวนสกัดเฮกเซน 0.24 ± 0.05 mg/mL 

สวนสกัดเอทิลอะซิเตท 0.47 ± 0.02 mg/mL 

สวนสกัดน้ำ 1.89 ± 0.04 mg/mL 

กรดโคจิก (Kojic acid) 33.68 ± 0.06 M 

ตารางที่ 1 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟนอลรวมของสวนสกัดจากเหงาของวาน

สาวหลงและตัวควบคุมบวก 

ตารางท่ี 2 ความสามารถในการคีเลทโลหะของสวนสกัดจากเหงาของวานสาวหลงและสารเปรียบเทียบ 

ตารางที่ 3 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดจากเหงาของวานสาวหลงและสารเปรียบเทียบ 

ฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดจากเหงาของวานสาวหลง 149



เอกสารอางอิง 

พงษศักด์ิ พลเสนา. 2550. พืชสมุนไพรในสวนปา

สมุนไพรเขาหินซอน ฉบับสมบูรณ. หางหุนสวน 

จำกัด เจตนารมณภัณฑ, ปราจีนบุรี.  

โอภา วัชระคุปต. 2550. สารตานอนุมูลอิสระ. พิมพ

ครั้งที่ 2. นิวไทยมิตรการพิมพ, กรุงเทพฯ 

Chan, E.W.C., Lim, Y.Y. & Mohammed, O. 2007. 

Antioxidant and antibacterial activity of leaves 

of Etlingera species (Zingiberaceae) in Penisular 

Malaysia. Food Chemistry 104: 1586–1593. 

Chan, E.W.C., Lim, Y.Y., Wong, L.F., Lianto, F.S., 

Wong, S.K., Lim, K.K., Joe, C.E. & Lim, T.Y. 

2008. Antioxidant and tyrosinase inhibition 

properties of leaves and rhizomes of ginger 

species. Food Chemistry 109: 477–483. 

Halliwell, B. & Gutteridge, J. 2007. Free Radicals 

in Biology and Medicine, 4th ed. Oxford 

University Press, New York. 

Kim, Y.J. & Uyama, H. 2005. Tyrosinase inhibitors 

from natural and synthetic sources: structure, 

inhibition mechanism and perspective for the 

future. Cellular and Molecular Life Sciences 

62: 1707–1723. 

Kosem, N., Han, Y.H. & Moongkarndi, P. 2007. 

Antioxidant and cytoprotective activities of 

methanolic extract from Garcinia mangostana 

hulls. ScienceAsia 33: 283–292. 

Marja, P.K., Anu, I.H., Heikki, J.V., Jussi-Pekka, R., 

Kalevi, P., Tytti, S.K., & Marina, H. 1999. 

Antioxidant activity of plant extracts containing 

phenolic compounds. Journal of Agricultural 

and Food Chemistry 47: 3954–3962. 

Mongkolsilp, S., Pongbupakit, P., Sae-Lee, N. & 

Sitthithaworn, W. 2004. Radical scavenging 

activity and total phenolic content of medicinal 

plants used in primary health care. SWU 

Journal of Pharmaceutical Science 9: 32–35. 

Nagai, T., Myoda, T. & Nagashima, T. 2005. 

Antioxidative activities of water extract and 

ethanol extract from field horsetail (tsukushi) 

Equisetum arvense L. Food Chemistry 91: 

389–394. 

Panich, U., Kongtaphan, K., Onkoksoong, T.,  

Jaemsak, K., Phadungrakwittaya, R., Thaworn, 

A., Akarasereenont, P. & Wongkajornsilp,  

A. 2010. Modulation of antioxidant defense by 

Alpinia galanga and Curcuma aromatica extracts 

correlates with their inhibition of UVA-induced 

melanogenesis. Cell Biology and Toxicology 

26: 103–116.  

Rice-Evans, C.A., Miller, N.J., Bolwell, P.G., Bramley, 

P.M. & Pridham, J.B. 1995. The relative 

antioxidant activit ies of plant-derived 

polyphenolic f lavonoids. Free Radical  

Research 22: 375–383. 

Sirirugsa, P. 1999. Thai Zingiberaceae: species 

diversity and their uses. <http://www.iupac.

org/symposia/ proceedings/phuket97/sirirugsa.

html> Accessed 19.07.10. 

Solano, F., Briganti, S., Picardo, M. & Ghanem,  

G. 2006. Hypopigmenting agents: an updated 

review on biological, chemical and clinical 

aspects. Pigment Cell Research 19: 550–571. 

Zaeoung, S., Plubrukarn, A., & Keawpradub,  

N. 2005. Cytotoxic and free radical scavenging 

activit ies of Zingiberaceous rhizomes. 

Songklanakarin Journal of Science and 

Technology 27: 799–812. 

 

150  กลาวขวัญ ศรีสุข และคณะ


