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บทคัดย่อ
ตำ�รับยาธาตุอบเชยเป็นยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานการศึกษาวิธีควบคุมคุณภาพของตำ�รับ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ชนิดสารและหาปริมาณสารเคมีบ่งชี้ของตำ�รับยาธาตุอบเชยด้วยการใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High
Performance Liquid Chromatography; HPLC) ทำ�การศึกษาวิธีการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณตัวอย่างยาธาตุ
อบเชยด้วย HPLC พร้อมตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีด้วยการหาค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ค่าความถูกต้อง และ
ค่าความแม่นยำ� จากการศึกษานี้พบว่าตัวอย่างยาธาตุอบเชยประกอบด้วยสาร gallic acid, สาร cinnamic acid, สาร
glycyrrhizin, สาร cinnamaldehyde และ สาร eugenol ทำ�การพิสูจน์เอกลักษณ์สารเหล่านี้โดยเปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐาน กราฟมาตรฐานของสารเคมีบง่ ชี้ (cinnamic acid, glycyrrhizin, eugenol) แสดงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่
ดีในช่วงวิเคราะห์ (r2 ≥ 0.9950) ขีดจำ�กัดในการตรวจพบและขีดจำ�กัดในการหาปริมาณพบว่าอยู่ในช่วง 0.08 ถึง 0.24
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ 0.30 ถึง 2.24 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลำ�ดับ ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของ
การวิเคราะห์ภายในวันเดียวกันอยูใ่ นช่วง 0.86 ถึง 3.51 และร้อยละส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ของการวิเคราะห์
ระหว่างวันอยู่ในช่วง 0.94 ถึง 6.03 ค่าการกลับคืนของวิธีวิเคราะห์อยู่ในช่วงร้อยละ 85.27 ถึง 102.80 การวิเคราะห์
ปริมาณสารเคมีบ่งชี้ในตัวอย่างยาธาตุอบเชยด้วยวิธี HPLC นี้ พบปริมาณสาร cinnamic acid 0.04 ถึง 0.11 ร้อยละ
โดยน้ำ�หนัก ปริมาณสาร glycyrrhizin 0.70 ถึง 3.15 ร้อยละโดยน้ำ�หนัก และปริมาณสาร eugenol 0.19 ถึง 3.38 ร้อย
ละโดยน�้ำ หนัก ตามลำ�ดับ สรุปได้วา่ วิธวี เิ คราะห์ในการศึกษานีจ้ งึ เป็นวิธที งี่ า่ ยและสะดวกในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและ
ปริมาณสารในตำ�รับยาธาตุอบเชย ทว่าตำ�รับยาธาตุอบเชยยังมีองค์ประกอบส่วนหนึง่ เป็นสารกล่มุ โมโนเทอร์ปนี ส์ซงึ่
ไม่มีคุณสมบัติดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จึงควรต้องหาวิธีการอื่นร่วมวิเคราะห์ด้วย
คำ�สำ�คัญ: ยาธาตุอบเชย, โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง, สารเคมีบ่งชี้
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Abstract
Ya thatu obchey preparation is a herbal remedy in the Thai National List of Essential Medicines which is
used for the treatment of indigestion. The quality control methods of the mixture have not been reported. The Objective of this study was to identify constituents in Ya thatu obchey preparation and to quantify contents of chemical
markers in the preparation by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Qualitative and quantitative
analyses of the samples were determined using HPLC method. The method was validated on parameters including
linearity, accuracy, and precision. From this study, gallic acid, cinnamic acid, glycyrrhizin, cinnamaldehyde and
eugenol, were simultaneously detected in HPLC chromatogram and identified by comparison with those of the
standard compounds. Chemical markers (cinnamic acid, glycyrrhizin, eugenol) presented good linearity within
the test range (r2 > 0.9950). The limit of detection and the limit of quantitation varied from 0.08 to 0.24 µg/ml and
0.30 to 2.24 µg/ml, respectively. The relative standard deviations of intraday precision were 0.86 to 3.51%. The
relative standard deviations of intraday precision of compounds were 0.94 to 6.03%. The recovery of the method
was in the range 85.27 to 102.80%. The contents of marker compounds in Ya thatu obchey preparation samples
were also quantified by this HPLC method.  The results showed that the contents of cinnamic acid, glycyrrhizin,
and eugenol were 0.04 to 0.11, 0.70 to 3.15 and 0.19 to 3.38%w/w, respectively. In conclusion, the HPLC method is
suitable for qualitative and quantitative analysis of chemical markers in Ya thatu obchey preparation. However, Ya
thatu obchey preparation consists of various monoterpenes. This group of compounds generally lacks UV-Visible
absorption chromophores. Therefore, other analytical techniques should be selected to determine these constituents.
Key words: Ya thatu obchey preparation, High Performance Liquid Chromatography, chemical markers

บทนำ�
ยาธาตุอบเชยเป็นยาจากสมุนไพรที่จัดอยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) เป็นยา
รักษากลุม่ อาการทางระบบทางเดินอาหาร มีสรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุอบเชยประกอบ
ด้วยเครื่องยา 5 ชนิด ได้แก่ เปลือกอบเชยเทศ (Cinnamomum zeylanica Blume) ใช้ขับลม ขับเสมหะ

บำ�รุงธาตุ บำ�รุงกำ�ลัง เปลือกสมุลแว้ง (Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet) ใช้ขับลม
แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ[1] ผลกระวาน (Amomum testaceum Ridl.) มีฤทธิ์ขับลม ขับเสมหะ บำ�รุงธาตุ ดอก
กานพลู (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.
Perry.) ช่วยย่อยอาหาร ขับลมในกระเพาะลำ�ไส้ ส่วน
รากชะเอมเทศ (Glycyrrhiza glabra L.) ทำ�ให้ชุ่มชื้น

420 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
แก้เจ็บคอ แก้ไอ[2] ธาตุวัตถุ ได้แก่ เกล็ดสะระแหน่
ทาบรรเทาอาการจากแมลงกัดต่อย และการบูร ใช้แก้
เคล็ดบวม ขับลม กระตุน้ หัวใจอย่างอ่อน[3] โดยมีสตู ร
ตำ�รับดังนี้ ยาน้ำ� 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย เปลือก
อบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู
และรากชะเอมเทศ อย่างละ 800 มิลลิกรัม ส่วนเกล็ด
สะระแหน่ และการบูร อย่างละ 50 มิลลิกรัม
จากการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของยาธาตุอบเชยของโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่งเพื่อ
รักษาอาการจุกแน่นหลังมื้ออาหาร เรอบ่อย และแสบ
ร้อนที่ลิ้นปี่ในผู้ป่วย functional dyspepsia ซึ่ง
เป็นภาวะผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบนระหว่าง
กระเพาะอาหารและลำ�ไส้เล็กส่วนต้นโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ทดลองแบบสุ่มในผู้ป่วย 318 ราย เป็นเวลา
14 วัน โดยกลุ่มหนึ่งได้รับยาธาตุอบเชย 30 มิลลิลิตร
เป็นเวลา 3 ครั้งต่อวันเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ
simethicone 105 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3 ครั้งต่อ
วัน พบว่าได้ผลการรักษาและความปลอดภัยไม่แตก
ต่างกัน แต่การใช้ยาธาตุอบเชยมีราคาถูกกว่าการใช้
simethicone[4] ดังนัน้ การใช้ยาธาตุอบเชยจึงเป็นทาง
เลือกของการรักษาผูป้ ว่ ย functional dyspepsia ซึง่
เป็นอาการเรื้อรัง ไม่ทราบสาเหตุและต้องใช้ยาติดต่อ
กันนาน ทำ�ให้เสียค่าใช้จ่ายสูง ปัจจุบันยาธาตุอบเชย
มีจำ�หน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดและเป็นยาที่
โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งผลิตได้และจ่ายให้ผปู้ ว่ ย
ของตนเอง
องค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรในตำ�รับ
นี้มีหลายกลุ่ม ได้แก่ สารกลุ่ม phenylpropanoids
และอนุ พั น ธ์ เช่ น จากเปลื อ กอบเชยเทศ พบสาร
cinnamaldehyde, สาร cinnamic acid เป็นต้น[5]
จากดอกกานพลู พบสาร eugenol, สาร eugenyl
acetate, สาร gallic acid, สาร caffeic acid สารกลุม่
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flavonoids และอนุพันธ์ เช่น จากดอกกานพลู พบ
สาร kaempferol, สาร quercetin[6] จากรากชะเอม
เทศ พบสาร isoliquiritigenin, สาร isoliquiritin,
สาร liquiritigenin, สาร liquiritin[7] สารกลุม่ terpenoids และอนุพันธ์ เช่น จากเปลือกสมุลแว้ง พบสาร
a-terpineol, สาร linalool[8] ผลกระวาน พบสาร bpinene, สาร 1,8-cineole[9] และในรากชะเอมเทศพบ
สาร glycyrrhizin, สาร glycyrrhetic acid[7] เป็นต้น
ตำ�รับยาธาตุอบเชยก็เช่นเดียวกับตำ�รับยาแผนไทยส่วนใหญ่นั่นคือยังขาดวิธีควบคุมคุณภาพ ทำ�ให้
ยาที่ผลิตแต่ละครั้งมีปริมาณสารสำ�คัญแตกต่างกัน
ส่งผลถึงการออกฤทธิ์ของยา ดังนั้นเพื่อสร้างเชื่อมั่น
และความปลอดภั ย ในการใช้ ตำ � รั บ ยาไทยให้ แ ก่ ผู้
บริโภค การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
คุ ณ ภาพทางเคมี ข องตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชย ได้ แ ก่
การตรวจสอบชนิดสารที่เป็นองค์ประกอบและการ
หาปริมาณสารเคมีบ่งชี้ (chemical markers) โดย
การใช้ โ ครมาโทกราฟี ช นิ ด ของเหลวสมรรถนะสู ง
(High Performance Liquid Chromatography,
HPLC)

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุและเครื่องมือ
สารมาตรฐาน cinnamic acid, cinnamaldehyde, gallic acid, glycyrrhizin และ eugenol จาก
บริษัท Sigma-Aldrich สหภาพยุโรป เครื่องยาจาก
ร้านขายยาแผนโบราณในจังหวัดขอนแก่น จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดกรุงเทพมหานครอย่างละ 1
แห่ง (พิสูจน์เอกลักษณ์เครื่องยาโดย ผศ. สุดารัตน์
หอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ผลิตภัณฑ์ยาธาตุอบเชยจากโรงพยาบาล 5 แห่ง ตัวท�ำ
ละลายเกรด HPLC เช่น methanol, acetonitrile
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และน�้ำจากบริษัท RCI Labscan ประเทศไทย ตัวท�ำ
ละลายเกรด AR เช่น dichloromethane จากบริษัท
Q Rec ประเทศ New Zealand
เครือ่ งมือ HPLC ชนิด Dionex Ultimate 3000
HPLC system, LPG 3400 pump, auto sampler
(WPS-3000), column oven และ UV/VIS detector
จากบริษทั Dionex สหภาพยุโรป โดยมีสภาวะของการ
วิเคราะห์ดังนี้
วัฏภาคนิ่ง (stationary phase): C-18 column อนุภาค 5 ไมโครเมตร (mm) ขนาด 4.6 X 250
มิลลิเมตร (mm) จากบริษัท Phenomenex ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
วัฏภาคเคลื่อนที่ (mobile phase): 1% acetic
acid ในน� ้ำ (A) และ 1% acetic acid ใน acetonitrile
(B) โดยมีอัตราส่วนดังนี้ 0-5 นาที 95% A, 5-10 นาที
85% A, 10-15 นาที 78% A, 15-20 นาที 75% A,
20-32 นาที 30% A, 32-40 นาที 0% A, 40-55 นาที
95% A
อัตราการไหล: 0.7 มิลลิลิตร/นาที (ml/min)
เวลาในการวิเคราะห์: 55 นาที
ความยาวคลืน่ ช่วงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet,
UV) ในการวัด: 270 นาโนเมตร (nm)

วิธีการศึกษา
1. การเตรี ย มตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชยก่ อ นการ
วิเคราะห์
เตรียมตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยในห้องปฏิบตั ิ
การ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
นำ�เครือ่ งยามาทำ�ความสะอาด จากนัน้ บดเป็นผง ผ่าน
แร่งเบอร์ 40 ชั่งน้ำ�หนักอบเชยเทศ สมุลแว้ง กานพลู
กระวาน ชะเอมเทศอย่างละ 8 กรัม (g) ต้มกับน้ำ�
สะอาด 1,000 มิลลิลิตร (ml) เป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่
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อุณหภูมิ 90ºC หลังจากต้มแล้วทิ้งไว้จนอุณหภูมิลด
ลงเหลือ 60ºC เติมการบูรและเกล็ดสะระแหน่อย่าง
ละ 0.50 g ผสมให้เข้ากัน กรองแล้วทิง้ ให้เย็น นำ�ตำ�รับ
ยาธาตุที่ได้ไปทำ�ให้แห้งด้วยการแช่เยือกแข็ง (freeze
drying)
นำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชยจากโรงพยาบาล 5 แห่ง ปริมาณ 360-480 ml (ขึ้นกับขนาด
บรรจุของผลิตภัณฑ์) ไปทำ�ให้แห้งด้วย freeze drying เช่นกัน
2. การเตรียมสารมาตรฐาน
ชั่ ง สารมาตรฐานอย่ า งแม่ น ยำ �  ละลายด้ ว ย
methanol ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น 0.3-1 มิ ล ลิ ก รั ม /
มิลลิลติ ร (mg/ml) จากนัน้ นำ�มาเจือจางด้วย methanol ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า ง ๆ กั น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สาร
มาตรฐานในการวิเคราะห์
3. การเตรียมตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ชั่ ง ผงตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชย 50 mg สกั ด ด้ ว ย
methanol 3 ml นำ�ไป sonicate ที่ 25ºC 10 นาที
จากนั้น centrifuge ที่ 2500 rpm 25ºC 10 นาที ดูด
เอาเฉพาะส่วนน้ำ�ใส ทำ�ซ้ำ�อีก 2 ครั้ง รวมสารสกัด
methanol ไว้ด้วยกัน สกัดผงตำ�รับยาธาตุอบเชย
ต่อให้หมดจดด้วย dichloromethane โดยสกัดเช่น
เดียวกับการสกัดด้วย methanol นำ�ส่วนที่สกัดด้วย
dichloromethane ทัง้ หมดไประเหยแห้งด้วย rotary
evaporator แล้วละลายกลับด้วยสารสกัด methanol
ทำ�การปรับปริมาตรด้วย methanol ใน volumetric
flask จนครบ 10 ml นำ�สารละลายตำ�รับยาธาตุอบเชย
กรองผ่านหัวกรองชนิด nylon ขนาด 0.45 mm ดูด
สารละลายทีก่ รองแล้ว 0.5 ml ผสมกับ methanol 0.5
ml จากนั้นนำ�ไปวิเคราะห์ ตัวอย่างละ 3 ซ้ำ� ปริมาตรที่
ฉีดครั้งละ 10 ไมโครลิตร (ml)
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4. การพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ข องสารในตำ � รั บ
ยาธาตุอบเชย
วิเคราะห์ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยและสาร
มาตรฐาน เปรียบเทียบเวลารีเทนชัน (retention
time) ของพีค (peak) ของสารในยาธาตุอบเชยกับ
ของสารมาตรฐานแต่ละชนิด
5. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
(method validation)[10]
5.1 ความจำ�เพาะเจาะจง (selectivity)
นำ�สารมาตรฐานและตัวอย่างตำ�รับยาธาตุ
อบเชยที่เติมสารมาตรฐานวิเคราะห์ด้วย HPLC โดย
retention time ของ peak ของสารชนิดเดียวกันจะ
มีคา่ เท่ากัน และพืน้ ทีใ่ ต้พคี (peak area) ของตัวอย่าง
ยาธาตุอบเชยที่เติมสารมาตรฐานจะต้องเพิ่มขึ้น
5.2 ค่าความเป็นเส้นตรง (linearity) และ
ช่วงความสัมพันธ์ที่เป็นเส้นตรง (range)
สร้างกราฟมาตรฐาน (calibration curve)
โดยวิเคราะห์สารละลายของสารเคมีบ่งชี้ cinnamic
acid, glycyrrhizin และ eugenol ความเข้มข้นต่าง ๆ
กันอย่างน้อย 6 ความเข้มข้น นำ�ผลทีไ่ ด้มาหาค่าความ
เป็นเส้นตรงระหว่าง peak area กับความเข้มข้นของ
สาร linear range ประเมินจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient, r2) ของ calibration curve ซึ่ง r2 ต้องมากกว่า 0.9950
5.3 ความถูกต้อง (accuracy)
เติมสารเคมีบ่งชี้ที่ทราบความเข้มข้นลงไป
ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยที่เตรียมจากเครื่องยา
จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์หาปริมาณสารเทียบกับ
ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุที่ไม่ได้เติมสาร หาร้อยละของ
การกลับคืน (%recovery) โดยเกณฑ์ในการยอมรับ
อยู่ในช่วง 85-110%
5.4 ความแม่นยำ� (precision)
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ทำ�การสกัดตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยที่
เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี 18 ตัวอย่าง
จากนั้นนำ�ไปวิเคราะห์หาค่าความแม่นยำ�ภายในวัน
เดียวกัน (intraday precision) และค่าความแม่นยำ�
ระหว่างวัน (interday precision) นำ�ผลที่ได้ไปหา
ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%relative
standard deviation, %RSD) ซึ่ง %RSD ของ intraday precision ต้องน้อยกว่า 6% และ %RSD ของ
interday precision ต้องน้อยกว่า 11%
5.5 ขีดจำ�กัดในการตรวจพบ (Limit of detection, LOD) และขีดจำ�กัดในการวิเคราะห์ (Limit
of quantitation, LOQ)
ตรวจสอบด้ ว ยการเติ ม สารเคมี บ่ ง ชี้ ที่ ค่ า
ความเข้ ม ข้ น ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว งกลางลงในตั ว อย่ า งเปล่ า
(sample blank) วิเคราะห์ 5-7 ซ� ้ำ ค่า LOD วัดได้จาก
ความเข้มข้นของสารทีใ่ ห้สญ
ั ญาณเป็น 3 เท่าของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ของ
sample blank เหนือค่าเฉลี่ยสัญญาณของ sample
blank และค่า LOQ วัดได้จากความเข้มข้นของสารที่
ให้สัญญาณเป็น 10 เท่า ของ SD ของ sample blank
เหนือค่าเฉลี่ยสัญญาณของ sample blank
6. การวิเคราะห์สารเคมีบ่งชี้ในตัวอย่างตำ�รับ
ยาธาตุอบเชย
ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ศึกษานี้ วิเคราะห์ปริมาณสาร
เคมีบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิดในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
ที่เตรียมในห้องปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลทัง้ หมด 8 ตัวอย่าง วิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซ� ้ำ

ผลการศึกษา
1. การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสกัดตำ�รับ
ยาธาตุอบเชย
จากภาพที่ 1 วิธีวิเคราะห์นี้สามารถจำ�แนกสาร
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มาตรฐาน gallic acid (8.50 นาที), cinnamic acid
(31.37 นาที), glycyrrhizin (32.21 นาที), cinnamaldehyde (33.11 นาที) และ eugenol (34.89 นาที)
ออกจากกันได้ เมือ่ นำ�ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชยทัง้ 8
ตัวอย่างมาวิเคราะห์พบ peak ทีม่ คี า่ retention time
ตรงกับ peak ของสารมาตรฐานทั้ง 5 ชนิด ดังภาพที่ 2
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2. ผลการตรวจสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี
วิเคราะห์
กราฟมาตรฐานของสารเคมีบ่งชี้ 3 ชนิด ได้แก่
cinnamic acid, glycyrrhizin และ eugenol
แสดงความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงระหว่าง peak area
กับความเข้มข้นของสาร โดยมี r2 ≥ 0.9950 และค่า

ภาพที่ 1 แสดง peak ของ 1 gallic acid, 2 cinnamic acid, 3 glycyrrhizin, 4 cinnamaldehyde และ 5 eugenol

ภาพที่ 2 แสดง chromatogram ของตำ�รับยาธาตุอบเชยเทียบกับสารมาตรฐาน 5 ชนิด โดย L1 = เตรียมจาก
เครื่องยาจังหวัดขอนแก่น L2 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี L3 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัด
กรุงเทพมหานคร H-1 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอุบลราชธานี H-2 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอำ�นาจเจริญ H-3 =
ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดขอนแก่น H-4 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอูท่ อง และ H-5 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดพิษณุโลก
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LOD และ LOQ อยู่ในช่วง 0.08 ถึง 0.24 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร (µg/ml) และ 0.30 ถึง 2.24 µg/ml ตาม
ลำ�ดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
การตรวจสอบความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์ โดย
การหา %recovery จากการเติมสารเคมีบง่ ชีท้ งั้ 3 ชนิด
ทีท่ ราบความเข้มข้นลงในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
ที่เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี เปรียบ
เที ย บกั บ ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ติ ม สาร แล้ ว คำ � นวณหา
%recovery พบว่า %recovery ของ cinnamic acid,
glycyrrhizin และ eugenol อยูใ่ นช่วง 85-110% ส่วน
%RSD ของ intraday precision และ %RSD ของ
interday precision ของสารทั้ง 3 ชนิด ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
3. การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารเคมี บ่ ง ชี้ ใ น
ตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
นำ�วิธีวิเคราะห์ที่ศึกษานี้มาหาปริมาณสารเคมี
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บ่งชี้ทั้ง 3 ชนิดในตำ�รับยาธาตุอบเชยที่เตรียมขึ้นเอง
ในห้องปฏิบัติการ 3 ตัวอย่าง ได้แก่ L1 ถึง L3 และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตำ � รั บ ยาธาตุ อ บเชยของโรงพยาบาล 5
แห่ง ได้แก่ H1 ถึง H5 พบว่าตำ�รับยาธาตุอบเชยทั้ง 8
ตัวอย่างมีปริมาณ cinnamic acid 0.04 ถึง 0.11%
w/w ปริมาณ glycyrrhizin 0.70 ถึง 3.15% w/w และ
ปริมาณ eugenol 0.19 ถึง 3.38% w/w ปริมาณสาร
เคมีบ่งชี้ที่วิเคราะห์ได้ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
แหล่งต่าง ๆ ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 3

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพของ
ตำ�รับยาธาตุอบเชยด้วยวิธี HPLC นี้ พบว่า chromatogram ที่ได้ประกอบด้วย peak ของสาร gallic
acid, สาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin,
สาร cinnamaldehyde และ สาร eugenol พิสูจน์

ตารางที่ 1 แสดง calibration curve, linear range, LOD และ LOQ ของสารเคมีบ่งชี้
		
สารเคมีบ่งชี้
Calibration curve
r2
			

Linear range
(µg/ml)

LOD
(µg/ml)

LOQ
(µg/ml)

cinnamic acid
glycyrrhizin
eugenol

0.1-3.6
10-150
0.25-120

0.08
0.24
0.10

2.24
0.71
0.30

y = 2.5612x - 0.4471
y = 0.0432x + 0.0306
y = 0.1466x - 0.0713

0.9964
0.9998
0.9995

ตารางที่ 2 แสดง accuracy และ precision ของการวิเคราะห์
Accuracy (n = 3)
สารเคมีบ่งชี้
%Recovery
		

Intraday day (n = 6)
Mean ± SD
RSD
(% w/w)
(%)

Interday day (n = 12)
Mean ± SD
RSD
(% w/w)
(%)

cinnamic acid
glycyrrhizin
eugenol

0.02 + 0.00
1.02 + 0.04
0.54 + 0.00

0.02 + 0.00
1.07 + 0.06
0.54 + 0.01

85.27
98.71
102.80

1.26
3.51
0.86

4.10
6.03
0.94
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีบ่งชี้ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
			
สารเคมีบ่งชี้
		
cinnamic acid
L-1
L-2
L-3
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5

0.05 + 0.00
0.05 + 0.00
0.05 + 0.00
0.11 + 0.00
0.07 + 0.00
0.04 + 0.00
0.06 + 0.01
0.04 + 0.00

ปริมาณสาร (% w/w)
glycyrrhizin

eugenol

1.73 + 0.15
1.23 + 0.04
1.0 + 0.02
2.29 + 0.17
3.1 + 0.42
2.0 + 0.07
0.7 + 0.05
2.0 + 0.19

2.63 + 0.03
3.38 + 0.09
0.19 + 0.02
3.19 + 0.05
2.87 + 0.10
0.83 + 0.04
0.68 + 0.01
2.09 + 0.30

หมายเหตุ L1 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดขอนแก่น L2 = เตรียมจากเครื่องยาจังหวัดอุบลราชธานี L3 = เตรียมจากเครื่องยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
H-1 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอุบลราชธานี H-2 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอำ�นาจเจริญ H-3 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัด
ขอนแก่น H-4 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดอู่ทอง H-5 = ผลิตภัณฑ์จากจังหวัดพิษณุโลก

ภาพที่ 3 แสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณสารเคมีบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิดที่วิเคราะห์ได้ในยาธาตุอบเชยจากแหล่งต่าง ๆ

เอกลักษณ์โดยเปรียบเทียบกับ retention time ของ
peak สารมาตรฐานทั้ง 5 ชนิด ดังนั้นวิธีวิเคราะห์นี้
สามารถใช้เป็นวิธีที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์เบื้องต้นของ
ตำ�รับยาธาตุอบเชยได้ แต่ยังพบว่ามี peak อื่น ๆ อีก
ใน chromatogram ของตัวอย่างยาธาตุ จึงควรทำ�การ
ศึกษาต่อไปเพือ่ จำ�แนกชนิดสารทัง้ หมดและสร้างเป็น
ลายพิมพ์เอกลักษณ์ทางเคมีของยาธาตุอบเชย

สารเคมีบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณครั้ง
นี้ ได้แก่ สาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin และ
สาร eugenol จากรายงานการศึกษาฤทธิต์ อ่ ระบบทาง
เดินอาหารพบว่าสาร cinnamic acid สามารถยับยั้ง
การทำ�งานของ H+/K+-ATPase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
หลั่งกรดในกระเพาะอาหาร และยับยั้งการเจริญของ
Helicobacter pyrori ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
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แผลในกระเพาะอาหาร[11] สาร glycyrrhizin มีฤทธิ์
ต้านการอักเสบใช้รกั ษาแผลในระบบทางเดินอาหาร[7]
ส่วนสาร eugenol มีฤทธิป์ กป้องเยือ่ บุกระเพาะอาหาร[12]
การตรวจสอบความใช้ ไ ด้ ข องวิ ธี วิ เ คราะห์ อ้ า งอิ ง
ตามหลักเกณฑ์ของ ICH guide line[10] จากผลการ
วิเคราะห์พบว่า linearity และ range ของสาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin และสาร eugenol มี
correlation coefficient (r2) เท่ากับ 0.9964, 0.9998
และ 0.9995 ตามลำ�ดับ ซึง่ r2 ≥ 0.9950 แสดงถึงความ
สัมพันธ์เชิงเส้นตรงที่ดี และมี range อยู่ในช่วง 0.13.6, 10-150 และ 0.25-120 µg/ml ตามลำ�ดับ ความ
ถูกต้องของวิธีวิเคราะห์พบว่า %recovery ของสาร
cinnamic acid, สาร glycyrrhizin และสาร eugenol เท่ากับ 85.27, 98.71 และ 102.80% ตามลำ�ดับ
ซึ่งอยู่ในช่วงการยอมรับได้ที่ 85-110 % เมื่อพิจารณา
ความแม่นยำ�ของวิธวี เิ คราะห์ พบว่า intraday precision ของสาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin
และสาร eugenol เท่ากับ 1.26, 3.51 และ 0.86% RSD
ตามลำ�ดับ ซึ่งน้อยกว่า 6% และ interday precision
เท่ากับ 4.10, 6.03 และ 0.94% RSD ตามลำ�ดับ ซึ่ง
น้อยกว่า 11% ดังนั้นความแม่นยำ�ของวิธีวิเคราะห์
อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ limit of detection และ
limit of quantitation ของสาร cinnamic acid, สาร
glycyrrhizin, สาร eugenol อยู่ที่ 0.08 และ 2.24,
0.24 และ 0.71, 0.10 และ 0.30 µg/ml ตามลำ�ดับ ดัง
นั้นวิธีวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นวิธีที่ง่ายและ
สะดวกในการนำ�ไปวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและปริมาณสาร
ในตำ�รับยาธาตุอบเชย แต่ต�ำ รับยาธาตุอบเชยยังมีองค์
ประกอบส่วนหนึง่ เป็นสารกลุม่ monoterpenoids ซึง่
ไม่มีคุณสมบัติดูดกลืนแสง UV จึงอาจต้องหาวิธีการ
อื่นร่วมวิเคราะห์
เมื่อนำ�วิธีวิเคราะห์ด้วย HPLC ในการศึกษานี้
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ไปหาปริมาณสาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin
และสาร eugenol ในตัวอย่างตำ�รับยาธาตุอบเชย
จำ � นวน 8 ตั ว อย่ า ง แบ่ ง เป็ น ตั ว อย่ า งตำ� รั บ ยาธาตุ
อบเชยที่เตรียมขึ้นมาในห้องปฏิบัติตามวิธีในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ซึ่ง L-1 เตรียมจากเครื่องยาจังหวัด
ขอนแก่น L-2 เตรียมจากเครือ่ งยาจังหวัดอุบลราชธานี
และ L-3 เตรียมจากเครือ่ งยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนตัวอย่าง H-1 ถึง H-5 เป็นผลิตภัณฑ์ต�ำ รับยาธาตุ
อบเชยของโรงพยาบาล โดย H-1 เป็นผลิตภัณฑ์
ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี H-2 เป็น
ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลในจังหวัดอำ�นาจเจริญ H-3
เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น
H-4 เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องโรงพยาบาลในจั ง หวั ด
อู่ทอง และ H-5 เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลใน
จังหวัดพิษณุโลก พบว่าตัวอย่างยาธาตุอบเชยที่นำ�
มาวิเคราะห์มีปริมาณสาร cinnamic acid 0.04 ถึง
0.11% w/w ปริมาณสาร glycyrrhizin 0.70 + 0.05
ถึง 3.15 + 0.42% w/w และพบสาร eugenol 0.19
+ 0.02 ถึง 3.38 + 0.09% w/w จากผลการศึกษาพบ
ว่าปริมาณสารบ่งชี้ในตำ�รับยาธาตุอบเชยจะมีความ
แตกต่ า งกั น โดยเฉพาะปริ ม าณของสาร eugenol
เนือ่ งมาจากความแตกต่างของคุณภาพเครือ่ งยาแต่ละ
แหล่ง วิธีการเตรียมยาซึ่งตำ�รับยาธาตุอบเชยเป็น
ยาต้ม ดังนั้นอุณหภูมิและเวลาในการต้มเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อปริมาณสารสำ�คัญโดยเฉพาะสารที่ระเหย
ได้ของตำ�รับ เมื่อพิจารณา HPLC chromatogram
ของตำ�รับยาธาตุอบเชยที่เตรียมขึ้นเองทั้ง 3 ตัวอย่าง
(L1 ถึง L3) และของผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลใน
จังหวัดอุบลราชธานี (H-1) จะไม่มี peak ที่ retention
time 30.25 นาที ดังปรากฏใน chromatogram ของ
ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลตัวอย่างที่ H-2 ถึง H-5 ซึง่
อาจเกิดจากการใส่สารถนอม (preservative) ลงใน
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ผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การเก็บ
รักษาก่อนจำ�หน่ายก็มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์เช่น
กัน[13]

ข้อสรุป
การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของตำ�รับยาธาตุ
อบเชยโดยโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะ
สูงที่ศึกษานี้ สามารถใช้เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ตำ�รับ
ยาธาตุอบเชยโดยผลในเบื้องต้นพบว่าตำ�รับมีสาร
gallic acid, สาร cinnamic acid, สาร glycyrrhizin,
สาร cinnamaldehyde และสาร eugenol เป็นองค์
ประกอบ และยังสามารถใช้วิเคราะห์หาปริมาณสาร
เคมีบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิด cinnamic acid, glycyrrhizin
และ eugenol ในตำ�รับยาธาตุอบเชยได้
ทั้งนี้ ตำ�รับยาธาตุอบเชยยังมีองค์ประกอบส่วน
หนึ่งเป็นสารกลุ่มโมโนเทอร์ปีนส์ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
ดูดกลืนแสงยูวี-วิสิเบิล จึงควรต้องหาวิธีการอื่นร่วม
วิเคราะห์ด้วย
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