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บทคัดย่อ
ปริมาณสารส�ำคัญทีเ่ ป็นองค์ประกอบในสมุนไพรเป็นตัวบ่งชีท้ ดี่ ใี นการประเมินคุณภาพสมุนไพร โดยสามารถ
บอกได้ว่าสมุนไพรนั้นมีปริมาณสารส�ำคัญมากเพียงพอส�ำหรับการออกฤทธิ์หรือก่อให้เกิดพิษหรือไม่ การศึกษาวิจัย
ครัง้ นี้ จึงท�ำการพัฒนาวิธวี เิ คราะห์เพือ่ ตรวจหาปริมาณสารไรนาแคนทิน-ซี ซึง่ เป็นสารส�ำคัญทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลัก
ในรากทองพันชั่ง โดยใช้เทคนิคโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงหรือเอชพีแอลซี (High-Performance Liquid
Chromatography: HPLC) ซึง่ วิธวี เิ คราะห์นผี้ า่ นการทดสอบความถูกต้องในหัวข้อความเฉพาะเจาะจง พิสยั และความ
เป็นเส้นตรง ความเที่ยง และความแม่น ทั้งนี้วิธีดังกล่าวสามารถแยกสารไรนาแคนทิน-ซี ออกจากองค์ประกอบ
ทางเคมีอื่นในตัวอย่างรากทองพันชั่งได้ จากการทดสอบวิธีวิเคราะห์พบว่าความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้น
0.04-0.20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.9995 การทดสอบความเที่ยงโดยการวิเคราะห์ซ�้ำ
ในสภาวะและเวลาเดียวกัน (precision) และการวิเคราะห์ซ�้ำในสภาวะเดียวกันแต่เปลี่ยนวันเวลาที่ท�ำการวิเคราะห์
(intermediate precision) ให้ค่า %RSD เท่ากับ 0.39 และ 1.39 ตามล�ำดับ การทดสอบความแม่นให้ค่าร้อยละการคืน
กลับที่ระดับความเข้มข้นต�่ำ กลาง สูง เท่ากับร้อยละ 97.6, 97.5 และ 97.4 ตามล�ำดับ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
วิธีที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถน�ำไปใช้ตรวจสอบปริมาณไรนาแคนทิน-ซี  ในวัตถุดิบรากทองพันชั่งได้
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Abstract
The quantity of a chemical constituent in a herb is a good indicator for quality assessment as the constituent
can indicate that the herb has enough active component to ensure its efficacy, or whether it is toxic. Therefore, the
researchers developed an analytical method for quantifying the amount of rhinacanthin-C, which is a major chemical
constituent found in the roots of Rhinacanthus nasutus (thongphanchang in Thai) by using the High-Performance
Liquid Chromatography (HPLC) technique. This method was validated for its specificity, linearity, precision and
accuracy. The method could separate rhinacanthin-C from other chemical components in the sample of R. nasutus
roots. The validation of this analytical method showed that the linearity was between 0.04 and 0.20 mg/mL and the
correlation coefficient value was 0.9995. The precision and intermediate precision tests showed %RSD of 0.39%
and 1.39%, respectively. The accuracy test showed %recovery at low, medium and high concentration levels of
97.6%, 97.5% and 97.4%, respectively. The results suggest that the developed method can be used to quantify the
amount of rhinacanthin-C in raw R. nasutus roots.
Key words: Rhianacanthus nasutus root, rhinacanthin-C, method validation, assay, quality control

บทน�ำและวัตถุประสงค์

ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.)
Kurz) เป็นพืชในวงศ์ Acanthaceae กระจายพันธุ์
อยู ่ ใ นอิ น เดี ย จี น และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ [1]
การแพทย์แผนโบราณของไทยใช้รากทองพันชั่งเป็น
ยาแก้กลาก เกลื้อน ผื่นคัน[2] สารส�ำคัญที่เป็นองค์
ประกอบหลักในสมุนไพรทองพันชัง่ คือสารไรนาแคน
ทิน-ซี (rhinacanthin-C) ซึง่ เป็นสารกลุม่ แนพโทควิโนน (naphthoquinone)[3] โดยมีรายงานการศึกษา
ฤทธิท์ างชีวภาพ เช่น ฤทธิต์ า้ นแอนแอโรบิคแบคทีเรีย
แกรมบวก (Streptococcus mutans และ Propionibacterium acnes) และแอโรบิคแบคทีเรียแกรมบวก
(Staphylococcus aureus และ S. epidermidis)[4],

ฤทธิ์ ต ้ า นไวรั ส กลุ ่ ม Cytomegalovirus [5], ฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส[6], ฤทธิ์ต้านเชื้อ
รา Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes
และ Microsporum gypseum[7], ฤทธิต์ า้ นการแพ้[8],
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ[9] และฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ PR8, HRV1B และ CVB3[10] เป็นต้น
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จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ทองพั น ชั่ ง
เป็ น สมุ น ไพรที่ มี ศั ก ยภาพในการน� ำ มาพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และสารไรนาแคนทิน-ซีทเี่ ป็น
องค์ประกอบหลักในทองพันชัง่ เหมาะทีจ่ ะน�ำมาท�ำเป็น
สารส�ำคัญ (marker) ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สมุ น ไพรทองพั น ชั่ ง จากการทบทวนวรรณกรรม
พบรายงานการศึกษาปริมาณสารไรนาแคนทิน-ซีใน
ใบทองพันชั่งด้วยวิธีเอชพีแอลซี[7] แต่ยังไม่พบการ
ศึกษาปริมาณไรนาแคนทิน-ซีในรากทองพันชัง่ จึงเป็น
ที่มาของงานวิจัยนี้
จากการศึกษาในปี 2009 ระบุวา่ การสกัดใบทอง
พันชั่งด้วยตัวท�ำละลายเมทานอลจะท�ำให้ได้ปริมาณ
สารสกั ด สู ง ที่ สุ ด แต่ ก ารสกั ด ด้ ว ยตั ว ท� ำ ละลาย
เอทิลอะซีเตทจะสามารถสกัดสารกลุ่มไรนาแคนทิน
(rhinacanthins) ออกจากตัวอย่างใบทองพันชั่งได้
มากที่ สุ ด [7] ผู ้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กตั ว ท� ำ ละลาย 2 ชนิ ด นี้
มาทดลองหาวิธีที่เหมาะสมในการเตรียมสารละลาย
ตัวอย่างในขั้นตอนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จากนั้นได้
ทดสอบความถูกต้องของวิธีที่พัฒนาขึ้น เพื่อน�ำวิธี
วิเคราะห์ที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องแล้วไปใช้หา
ปริมาณไรนาแคนทิน-ซีในวัตถุดบิ รากทองพันชัง่ ต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
1. ตัวอย่างพืช
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการท� ำ วิ จั ย ครั้ ง นี้ ผ ่ า นการ
ตรวจพิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ ว ่ า เป็ น รากทองพั น ชั่ ง โดย
อ.พท.นิรันดร์ วิพันธุ์เงิน อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยรากทองพันชั่ง
สดเก็บจากจังหวัดก�ำแพงเพชร, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา,
นครราชสีมา, กาญจนบุร,ี ระยอง, เพชรบูรณ์, ราชบุร,ี
สกลนคร, ชุมพร, อุตรดิตถ์, สุโขทัย และอุดรธานี

น� ำ มาล้ า งท� ำ ความสะอาดและอบให้ แ ห้ ง ในตู ้ อ บที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และ
ท�ำให้ขนาดเล็กลงโดยการบดและผ่านแร่งเบอร์ 80
และรากทองพันชั่งแห้งซื้อจากร้านขายสมุนไพรใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี และนนทบุรี น�ำมา
ลดขนาดและคัดขนาดโดยไม่ผ่านการล้างท�ำความ
สะอาดและอบแห้ง ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
ความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์คอื ตัวอย่างรากทองพัน
ชั่งที่ปลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์

2. สารเคมี
สารมาตรฐานไรนาแคนทิน-ซี แยกให้บริสุทธิ์
โดยสถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ท างการแพทย์ กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ความบริสุทธิ์ร้อยละ 94.36
สารเคมีเกรดเอชพีแอลซี (HPLC grade) ได้แก่ เมทานอลและอะซีโตไนไตรล์ (Macron Fine Chemicals,
USA) สารเคมีเกรดงานวิเคราะห์ (analytical grade)
ได้แก่ เมทานอล (Macron Fine Chemicals, USA)
เอทิลอะซีเตท, กรดไฮโดรคลอริก, 30% ไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ เพลแล็ต
(Carlo Erba, France)

3. เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องเอชพีแอลซี รุ่น alliance Waters 2695
Separations module, Waters 2996 Photodiode
Array Detector โปรแกรม Empower1 และรุ่น
alliance Waters e2695 Separations module,
Waters 2998 PDA Detector โปรแกรม Empower3
(Waters, USA), คอลัมน์เอชพีแอลซี ชนิด C18
ขนาด 4.6X150 มิลลิเมตร อนุภาค 5 ไมโครเมตร รุ่น
Capcell Pak C18 MG-II รุ่นการผลิต BSII66 และ
รุน่ การผลิต BSII71 (Osaka soda, Japan), เครือ่ งชัง่
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รุน่ XPE205 และรุน่ XP2U (Mettler, Switzerland),
เครื่องเขย่าความถี่สูง รุ่น S 100 H (Elma, USA),
อ่างน�้ำควบคุมอุณหภูมิ รุ่น WNE 22 (Memmert,
Germany)

4. วิธีการศึกษา
4.1 การศึกษาเปรียบเทียบตัวท�ำละลายและวิธี
สกัดที่เหมาะสมในการเตรียมสารละลายตัวอย่าง
ชัง่ ตัวอย่างรากทองพันชัง่ 100 มิลลิกรัม เติมตัว
ท�ำละลายเมทานอลปริมาตร 25 มิลลิลติ ร น�ำไปรีฟลักซ์
(reflux) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชัว่ โมง จากนัน้ ระเหยตัวท�ำละลายออก แล้วละลายอีก
ครัง้ ด้วยเมทานอลปริมาตร 10 มิลลิลติ ร เปรียบเทียบ
กับการใช้เอทิลอะซีเตทในการสกัด และเปรียบเทียบ
การสกัดโดยวิธีรีฟลักซ์กับวิธีสกัดด้วยการเขย่าด้วย
เครือ่ งเขย่าความถีส่ งู (sonicate) โดยใช้ตวั ท�ำละลาย
เป็นเมทานอล ซึง่ ใช้ตัวอย่าง 200 มิลลิกรัม และตัวท�ำ
ละลาย 20 มิลลิลติ ร เขย่าเป็นเวลา 10, 20 และ 30 นาที
โดยท�ำการทดสอบตัวอย่างละ 2 ซ�้ำ
4.2 วิธีวิเคราะห์
การเตรียมสต๊อกสารละลายมาตรฐาน (standard stock solution)
ชั่ ง สารละลายมาตรฐานไรนาแคนทิ น -ซี 5
มิลลิกรัม ละลายด้วยเมทานอลใส่ในขวดปรับปริมาตร
ขนาด 25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล แล้ว
เขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูงเป็นเวลา 10 นาที จะ
ได้สารมาตรฐานที่มีความเข้มข้น 0.20 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร
การเตรียมสารละลายมาตรฐานส�ำหรับสร้าง
กราฟมาตรฐาน (standard curve)
สร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม
ข้นของสารมาตรฐานที่ความเข้มข้น 0.04, 0.08, 0.12,
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0.16 และ 0.20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร กับพื้นที่ใต้พีค
โดยปิเปตสต๊อกสารละลายมาตรฐาน 1, 2, 3 และ 4
มิลลิลิตร ใส่ในขวดปรับปริมาตรขนาด 5 มิลลิลิตร
แล้วปรับปริมาตรด้วยเมทานอล จะได้สารละลาย
มาตรฐานที่มีความเข้มข้น 0.04, 0.08, 0.12 และ 0.16
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ และที่ความเข้มข้น
0.20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ให้น�ำสต๊อกสารละลาย
มาตรฐานทีเ่ หลือมาใช้โดยไม่ตอ้ งเจือจางจากนัน้ กรอง
สารละลายมาตรฐานทุกความเข้มข้นด้วยหัวกรอง
ชนิด PVDF ขนาด 0.45 ไมโครเมตร
การเตรียมสารละลายตัวอย่าง (sample solution)
ชัง่ ผงรากทองพันชัง่ 50 มิลลิกรัม ใส่ในขวดปรับ
ปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยเมทานอล จากนั้นเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูงเป็นเวลา
10 นาที แล้วกรองด้วยหัวกรองชนิด PVDF ขนาด
0.45 ไมโครเมตร โดยเตรียมตัวอย่างจ�ำนวน 2 ซ�้ำ 
การวิเคราะห์ปริมาณสารไรนาแคนทิน-ซีด้วยเครื่อง
เอชพีแอลซี
ใช้เครื่องเอชพีแอลซี ยี่ห้อ Waters โมเดล alliance ที่ควบคุมการท�ำงานด้วยโปรแกรม Empower
ในการทดสอบวิธีวิเคราะห์ โดยใช้คอลัมน์ชนิด C18
ขนาด 4.6x150 มิลลิเมตร อนุภาค 5 ไมโครเมตร ตั้ง
ค่าอุณหภูมิคอลัมน์ท่ี 25 องศาเซลเซียส สารละลาย
ตัวพาที่ใช้ประกอบด้วย A คือ 0.1% กรดอะซีติกใน
น�้ำ และ B คือ อะซีโตไนไตรล์ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
สั ด ส่ ว นสารละลายตั ว พาขณะท� ำ การวิ เ คราะห์
(gradient) ดั ง ตารางที่ 1 ตั้ ง ค่ า อั ต ราการไหล 1
มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาตรการฉีด 50 ไมโครลิตร
วัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 280 นาโนเมตร
การวิเคราะห์หาปริมาณสารส�ำคัญเริ่มจากการ
ทดสอบความเหมาะสมของระบบ (system suit-
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ตารางที่ 1 สัดส่วนสารละลายตัวพา
เวลา (นาที)
		

อัตราการไหล
(มิลลิลิตร/นาที)

%A

%B

0
20
22
27
30
35

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

25
25
5
5
25
25

75
75
95
95
75
75

ability) โดยการฉีดสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น
0.12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 5 ซ�้ำ ซึ่งต้องได้ค่า %RSD
≤ 2.0 จากนั้นฉีดสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น
อื่นที่เหลือความเข้มข้นละ 2 ซ�้ำ  และฉีดสารละลาย
ตัวอย่างตัวอย่างละ 2 ซ�้ำ  น�ำข้อมูลความเข้มข้นของ
สารละลายมาตรฐานกับค่าเฉลี่ยของพื้นที่ใต้พีคมา
สร้างกราฟเพือ่ หาสมการเส้นตรง  (y = ax+b) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient: r)
แล้วค�ำนวณปริมาณไรนาแคนทิน-ซีในตัวอย่าง โดยใช้
สมการ
R0 = ((rs-b)/a) 5 V 5 (100/Ws)
R0 = ปริมาณไรนาแคนทิน-ซีในตัวอย่าง (ร้อยละ
โดยน�้ำหนัก)
rs = พื้ น ที่ ใ ต้ พี ค ของไรนาแคนทิ น -ซี ใ น
สารละลายตัวอย่าง
b = ค่าจุดตัดแกน y (y-intercept) ที่ได้จาก
สมการเส้นตรง
a = ค่าความชัน (slope) ทีไ่ ด้จากสมการเส้นตรง
V = ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายตัวอย่าง
(มิลลิลิตร)
Ws = น�้ำหนักของตัวอย่าง (มิลลิกรัม)
4.3 วิธกี ารทดสอบความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์
และเกณฑ์การยอมรับ[11]

ความเฉพาะเจาะจง (specificity)
เปรียบเทียบพื้นที่ใต้พีคสารไรนาแคนทิน-ซีของ
สารละลายตัวอย่างที่เตรียมตามที่อธิบายไว้ในการ
เตรียมสารละลายตัวอย่าง ซึง่ มีความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ประมาณ 5 กับพื้นที่ใต้พีคของสารละลายตัวอย่างที่
ผ่านการท�ำให้สลายตัว ซึ่งเตรียมโดยชั่งผงตัวอย่าง
รากทองพันชั่ง 50 มิลลิกรัม ใส่ในขวดปรับปริมาตร
ขนาด 10 มิลลิลิตร น�ำไปทดสอบการสลายตัวใน
สภาวะเครียด (stress testing) จากนั้นปรับปริมาตร
ให้ครบ 10 มิลลิลิตรด้วยเมทานอล แล้วเขย่าด้วย
เครื่องเขย่าความถี่สูงเป็นเวลา 10 นาที โดยสภาวะที่
ใช้ทดสอบมีดังนี้
- การสลายตัวด้วยความร้อน (thermal degradation): ต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง[11]
- การสลายตัวในสภาวะกรด (acid hydrolysis): เติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 3 โนล่าร์ 3
หยด ต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง แล้ว
โดยเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 โนล่าร์
ประมาณ 2 หยด เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างให้อยู่ที่
ประมาณ 5[11]
- การสลายตัวในสภาวะด่าง (basic hydrolysis): เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 5 โนล่าร์
3 หยด ต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง
แล้วโดยเติมกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 3 โนล่าร์
ประมาณ 5 หยด เพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างให้อยู่
ที่ประมาณ 5[11]
- การสลายตั ว ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั่ น
(oxidation): เติม 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 40
ไมโครลิตร ต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 5 นาที[11]
- การสลายตัวด้วยแสง (photolysis): วางตัว
อย่างภายใต้แสงไฟที่ความเข้มแสง 10,000 ลักซ์ต่อ
ชั่วโมง เป็นเวลา 120 ชั่วโมง[11-12]

588 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เกณฑ์การยอมรับ คือ พีคไรนาแคนทิน-ซีต้อง
ไม่ถูกรบกวนด้วยพีคอื่น ๆ โดยพิจารณาจากค่ามุม
ความบริสทุ ธิ์ (purity angle) ทีต่ ำ�่ กว่าค่าขีดแบ่งความ
บริสุทธิ์ (purity threshold)
การทดสอบพิ สั ย และความเป็ น เส้ น ตรง
(Range and Linearity)
เตรียมสารละลายมาตรฐานส�ำหรับสร้างกราฟ
มาตรฐานที่ความเข้มข้น 0.04, 0.08, 0.12, 0.16 และ
0.20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มาฉีดภายใต้สภาวะเครือ่ ง
ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมของระบบ
เกณฑ์ ก ารยอมรั บ คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสัมพันธ์ (r) ≥ 0.995
การทดสอบความเที่ยง (Precision)
เตรี ย มสารละลายตั ว อย่ า งตามที่ อ ธิ บ ายใน
การเตรียมสารละลายตัวอย่างในหัวข้อวิธีวิเคราะห์
โดยเตรียมตัวอย่างทั้งหมด 6 ตัวอย่าง
เกณฑ์การยอมรับ คือ ปริมาณไรนาแคนทิน-ซี
ในตัวอย่างทั้ง 6 ตัวอย่างมีค่า %RSD ≤ 2.0
การทดสอบความแม่น (Accuracy)
เตรียมสารละลายตัวอย่างโดยชั่งผงรากทอง
พันชั่ง 25 มิลลิกรัม ใส่ในขวดปรับปริมาตรขนาด 10
มิลลิลิตร แล้วเติมสต๊อกสารละลายมาตรฐานความ
เข้มข้น 0.20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 2, 3 และ
4 มิลลิลติ ร เพือ่ ให้ได้ความเข้มข้นของไรนาแคนทิน-ซี
ที่ระดับความเข้มข้นต�่ำ (67%), กลาง (100%) และสูง
(133%) โดยเตรียมความเข้มข้นละ 3 ซ�้ำ จากนั้นปรับ
ปริมาตรด้วยเมทานอลแล้วน�ำไปเขย่าด้วยเครือ่ งเขย่า
ความถี่สูงเป็นเวลา 10 นาที
เกณฑ์การยอมรับ คือ ร้อยละการคืนกลับ (%recovery)
ที่แต่ละระดับความเข้มข้นมีค่าอยู่ในช่วง 97-103 %
และมีค่า %RSD ≤ 2.0
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเปรียบเทียบตัวท�ำละลายและวิธี
สกัดที่เหมาะสมในการเตรียมสารละลายตัวอย่าง
จากการทดลองหาวิธเี ตรียมสารละลายตัวอย่าง
ที่เหมาะสมพบว่า การสกัดโดยการรีฟลักซ์ด้วยตัวท�ำ
ละลายเมทานอลและเอทิลอะซีเตทสามารถสกัดไรนาแคนทิน-ซีออกมาได้ในปริมาณใกล้เคียงกัน ผูว้ จิ ยั จึง
ทดลองเตรียมสารละลายตัวอย่างโดยใช้ตวั ท�ำละลาย
เป็นเมทานอลร่วมกับการเขย่าด้วยเครือ่ งเขย่าความถี่
สูง ซึง่ ได้ผลไม่ตา่ งกับวิธรี ฟี ลักซ์ดว้ ยเอทิลอะซีเตท ดัง
แสดงในตารางที่ 2
เนื่องจากการเตรียมสารละลายตัวอย่างโดยใช้
ตัวอย่าง 200 มิลลิกรัม ตัวท�ำละลาย 20 มิลลิลิตร ให้
ค่าพืน้ ทีใ่ ต้พคี ทีใ่ กล้เคียงจุดสูงสุดของกราฟมาตรฐาน
ดังนั้นในการเตรียมสารละลายตัวอย่างเพื่อทดสอบ
ความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์ผวู้ จิ ยั จึงปรับลดปริมาณ
ตัวอย่างลงเป็น 50 มิลลิกรัม ละลายในตัวท�ำละลาย
10 มิลลิลิตร เพื่อให้ค่าพื้นที่ใต้พีคอยู่ในช่วงกึ่งกลาง
กราฟมาตรฐาน

ตารางที่ 2 ปริมาณไรนาแคนทิน-ซีที่ได้จากการสกัดด้วย
วิธีต่าง ๆ
วิธีสกัด		
		
รีฟลักซ์

เมทานอล
เอทิลอะซีเตท
10 นาที

การเขย่าด้วย
เครื่องเขย่า
ความถี่สูงโดย 20 นาที
ใช้ตัวทำ�ละลาย
เป็นเมทานอล 30 นาที

ปริมาณไรนาแคนทิน-ซี
(%w/w) ± %RPD
1.98 ± 0.92
2.01 ± 0.26
2.01 ± 0.10
2.02 ± 0.40
2.04 ± 0.36
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ผลการทดสอบความเฉพาะเจาะจง
จากการทดสอบฉีดตัวท�ำละลายเมทานอลและ
สารละลายมาตรฐานพบว่า ตัวท�ำละลายไม่มสี ญ
ั ญาณ
รบกวนพีคของไรนาแคนทิน-ซีซึ่งมีค่ารีเทนชั่นไทม์
หรืออาร์ที (retention time: RT) ประมาณ 13.3
นาที เมื่อน�ำสารละลายตัวอย่างที่ถูกท�ำให้สลายตัวใน
สภาวะต่าง ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสารละลาย
ตัวอย่างที่ไม่ถูกท�ำให้สลายตัวด้วยเทคนิคเอชพีแอล
ซีพบว่าสารไรนาแคนทิน-ซีทนต่ออุณหภูมิสูงและ
สภาวะกรดได้ดี แต่มีแนวโน้มที่จะสลายตัวเมื่ออยู่ใน
สภาวะด่างและเมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ดังแสดง
ในตารางที่ 3
วิธวี เิ คราะห์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ นีส้ ามารถแยกไรนาแคนทิน-ซีออกจากองค์ประกอบทางเคมีอื่นในสารละลาย
ตารางที่ 3 การสลายตัวของสารไรนาแคนทิน-ซีในตัวอย่าง
ที่ผ่านการทดสอบในสภาวะต่าง ๆ
การทดสอบ
การสลายตัวด้วยความร้อน
การสลายตัวในสภาวะกรด
การสลายตัวในสภาวะด่าง
การสลายตัวด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
การสลายตัวด้วยแสง

ร้อยละการสลายตัว
3
6
98
47
13

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
สารมาตรฐานไรนาแคนทิน-ซีกับพื้นที่ใต้พีค

ตัวอย่างรากทองพันชั่งได้ และยังสามารถแยกไรนาแคนทิน-ซีออกจากสารที่เกิดจากการสลายตัวของ
สารไรนาแคนทิน-ซีในสภาวะเครียดได้อีกด้วย ดัง
แสดงในภาพที่ 3
ผลการทดสอบพิสัยและความเป็นเส้นตรง
จากการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มข้นของสารมาตรฐานไรนาแคนทิน-ซีที่ความเข้ม
ข้น 0.04, 0.08, 0.12, 0.16 และ 0.20 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร กับพื้นที่ใต้พีค พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9995 ดังแสดงในภาพที่ 2
ผลการทดสอบความเที่ยง
การวิเคราะห์ซำ�้ ในสภาวะและเวลาเดียวกัน (repeatability) พบว่ามีคา่ %RSD เท่ากับ 0.39 และการ
วิเคราะห์ซ้�ำในสภาวะเดียวกันแต่เปลี่ยนนักวิเคราะห์
วันเวลาที่ท�ำการวิเคราะห์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ (intermediate precision)  พบว่ามีค่า
%RSD เท่ากับ 0.98, 1.39 และ 0.63 ตามล�ำดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4
ผลการทดสอบความแม่น
จากการทดสอบความแม่นที่ระดับความเข้ม
ข้นต�่ำ  กลาง และสูง พบว่า ได้ค่าร้อยละการคืนกลับ
ร้อยละ 97.55, 97.47 และ 97.44 ตามล�ำดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 5
ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารไรนาแคนทิน-ซีใน
ตัวอย่างรากทองพันชั่ง
หลังจากผ่านการทดสอบความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้นำ� วิธที พี่ ฒ
ั นาขึน้ มานี้ใช้หาปริมาณ
ไรนาแคนทิน-ซีในรากทองพันชั่งจ�ำนวน 16 ตัวอย่าง
โดยท�ำการวิเคราะห์ตวั อย่างละ 2 ซ�ำ ้ พบว่ารากทองพัน
ชัง่ มีปริมาณไรนาแคนทิน-ซีเฉลีย่ ร้อยละ 1.74 ± 0.38
โดยน�ำ้ หนัก (%w/w) ซึง่ แต่ละตัวอย่างมีปริมาณไรนา
แคนทิน-ซีดังแสดงในตารางที่ 6

590 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ภาพที่ 3 โครมาโตแกรมของสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบในสภาวะต่าง ๆ
a. = ตัวทำ�ละลายเมทานอล, b.= สารละลายมาตรฐานไรนาแคนทิน-ซี, c. = ตัวอย่างทีเ่ ตรียมโดยไม่ผา่ นการทดสอบในสภาวะเครียด,
d. = ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบการสลายตัวด้วยความร้อน, e. = ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบการสลายตัวในสภาวะกรด, f. = ตัวอย่าง
ที่ผ่านการทดสอบการสลายตัวในสภาวะด่าง, g. = ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบการสลายตัวด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น, h. = ตัวอย่างที่
ผ่านการทดสอบการสลายตัวด้วยแสง
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความเที่ยง
		
		
การวิเคราะห์ซ�้ำใน
ตัวอย่าง
การวิเคราะห์
ซ�้ำ
				
สภาวะเดียวกันแต่
รากทองพันชั่ง
ในสภาวะและ
		
		
เปลี่ยนนักวิเคราะห์
ที่ใช้ศึกษาความเที่ยง เวลาเดียวกัน
				
ตัวอย่างที่ 1
1.70
ตัวอย่างที่ 2
1.68
ตัวอย่างที่ 3
1.70
ตัวอย่างที่ 4
1.69
ตัวอย่างที่ 5
1.69
ตัวอย่างที่ 6
1.70
ค่าเฉลี่ย ± %RSD
1.69 ± 0.39
ความเที่ยงของการเปลี่ยนนักวิเคราะห์
ความเที่ยงของการเปลี่ยนวันเวลาที่ท�ำการ
		
วิเคราะห์
ความเที่ยงของการเปลี่ยนเครื่องมือวิเคราะห์

การวิเคราะห์ซ�้ำ	
ในสภาวะเดียวกัน
แต่ เปลี่ยนวันเวลา
ที่ท�ำการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ซ�้ำ
ในสภาวะเดียวกัน
แต่เปลี่ยนเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์

1.67
1.67
1.68
1.65
1.66
1.66
1.67 ± 0.57
ค่าเฉลี่ย ± %RSD

1.74
1.75
1.75
1.73
1.72
1.74
1.74 ± 0.70
1.68 ± 0.98

1.72
1.69
1.71
1.70
1.70
1.71
1.71 ± 0.55

ค่าเฉลี่ย ± %RSD

1.72 ± 1.39

ค่าเฉลี่ย ± %RSD

1.70 ± 0.63

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแม่นของวิธีที่ระดับความเข้มข้นต่ำ� กลาง และสูง
ตัวอย่างรากทองพันชั่ง
ที่ใช้ศึกษาความแม่น
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ค่าเฉลี่ย ± %RSD

ร้อยละการคืนกลับที่ระดับ
ความเข้มข้นต�่ำ
99.63
97.92
95.09
97.55 ± 1.92

อภิปรายผล

จากผลการทดลองหาตั ว ท� ำ ละลายและวิ ธี ที่
เหมาะสมในการเตรียมสารละลายตัวอย่างพบว่า การ
สกัดด้วยเมทานอลร่วมกับการเขย่าด้วยเครื่องเขย่า
ความถี่สูง ให้ผลไม่ต่างจากการสกัดโดยวิธีรีฟลักซ์
ด้วยเอทิลอะซีเตท[7] ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้เมทานอลเป็นตัว
ท�ำละลาย ร่วมกับการเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูง
เป็นเวลา 10 นาที ในการสกัดสารไรนาแคนทิน-ซีออก

ร้อยละการคืนกลับที่ระดับ
ความเข้มข้นกลาง
97.08
96.84
98.49
97.47 ± 0.75

ร้อยละการคืนกลับที่ระดับ
ความเข้มข้นสูง
97.92
97.36
97.06
97.44 ± 0.37

จากรากทองพันชั่ง เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก
ในขั้นตอนการพัฒนาวิเคราะห์ผู้วิจัยเลือกใช้
สารละลายตัวพาที่ประกอบด้วย 0.1% กรดอะซีติก
ในน�้ำ และอะซีโตไนไตรล์ เนื่องจากสารละลาย 0.1%
กรดอะซีติกในน�้ำมีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ
3.3 ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมส�ำหรับคอลัมน์ที่เลือกใช้
และจากการทดลองปรับสัดส่วนสารละลายตัวพาพบ
ว่าสัดส่วนของเฟสน�้ำที่มากขึ้นจะสามารถแยกสารที่
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ตารางที่ 6 ปริมาณไรนาแคนทิน-ซีในตัวอย่างรากทองพันชั่ง 16 ตัวอย่าง
แหล่งที่มา
		
ก�ำแพงเพชร		
สระแก้ว		
ฉะเชิงเทรา		
นครราชสีมา		
กาญจนบุรี		
ระยอง		
เพชรบูรณ์		
ราชบุรี		
สกลนคร		
ชุมพร		
อุตรดิตถ์		
สุโขทัย		
อุดรธานี		
สุราษฎร์ธานี		
อุบลราชธานี		
นนทบุรี		

ปริมาณสารไรนาแคนทิน-ซี (ร้อยละโดยน�้ำหนัก)
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ค่าเฉลี่ย ± %RPD
2.21
1.41
2.14
2.99
1.90
2.09
1.74
1.96
2.02
1.78
1.82
1.62
1.08
2.10
1.11
1.18

2.17
1.41
2.09
3.04
1.88
2.10
1.74
1.98
2.03
1.79
1.85
1.61
1.09
2.10
1.12
1.17

2.19 ± 2.10
1.41 ± 0.52
2.12 ± 2.28
3.01 ± 1.78
1.89 ± 0.74
2.10 ± 0.41
1.74 ± 0.70
1.97 ± 1.11
2.03 ± 0.17
1.79 ± 0.38
1.84 ± 1.78
1.62 ± 0.94
1.08 ± 1.47
2.10 ± 0.20
1.11 ± 0.16
1.18 ± 0.22

*ข้อมูลที่เป็น outlier ไม่ได้น�ำมาค�ำนวณค่าเฉลี่ย (ตัด outlier โดยใช้วิธี interquartile range)

เป็นองค์ประกอบในสารละลายตัวอย่างออกจากกันได้
ดีขนึ้ แต่มขี อ้ เสียคือจะใช้เวลาในการวิเคราะห์นานขึน้
สารละลายตั ว พาที่ เ หมาะสมในการแยกพี ค
ไรนาแคนทิน-ซีออกจากพีคของสารอืน่ ๆ ในสารละลาย
ตัวอย่าง คือ 0.1% กรดอะซีตกิ ในน�ำ้ และอะซีโตไนไตรล์
ในอัตราส่วน 75 และ 25 ซึ่งสารละลายตัวพาสัดส่วน
นีส้ ามารถแยกสารทีเ่ ป็นองค์ประกอบหลักในรากทอง
พันชั่งได้ 4 พีค โดยพีคไรนาแคนทิน-ซีมีค่าอาร์ที
ประมาณ 13.3 นาที ซึ่งแยกออกจากพีคอื่นได้ดีโดยมี
ค่าการแยก (resolution) มากกว่า 2
เพือ่ ยืดอายุการใช้งานของคอลัมน์และลดปัญหา
การถูกรบกวนจากพีคอื่นในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึง
ใช้สารละลายตัวพาที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนขณะ

ท�ำการวิเคราะห์โดยเพิม่ สัดส่วนของอะซีโตไนไตรล์ให้
สูงในช่วงท้ายเพื่อชะสารที่ไม่มีขั้วอื่น ๆ ในสารละลาย
ตัวอย่างออกจากคอลัมน์ แล้วจึงค่อยเปลี่ยนสัดส่วน
สารละลายตั ว พากลั บ เป็ น สั ด ส่ ว นเดิ ม ก่ อ นจะฉี ด
สารละลายตัวอย่างถัดไป
สารมาตรฐานไรนาแคนทิน-ซีดดู กลืนแสงได้ดที ี่
ความยาวคลื่น 249.9, 280.9 และ 332.4 นาโนเมตร
โดยทีค่ วามยาวคลืน่ ที่ 250 นาโนเมตร จะให้สญ
ั ญาณ
พีคของสารไรนาแคนทิน-ซีสงู สุดแต่ผวู้ จิ ยั เลือกตรวจ
วัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตร
เนื่องจากให้ค่าการแยกพีคไรนาแคนทิน-ซีออกจาก
พีคอื่นดีกว่าที่ความยาวคลื่น 250 นาโนเมตร
การทดสอบสารละลายตัวอย่างเพื่อดูการสลาย
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ตัวภายใต้สภาวะต่างๆชี้ให้เห็นว่าสารไรนาแคนทิน-ซี
ไม่คงในสภาวะด่างและไม่คงตัวเมื่อเกิดปฏิกิริยา
ออกซิ เ ดชั่ น ในการท� ำ วิ จั ย ครั้ ง นี้ ค ณะผู ้ วิ จั ย ไม่ ไ ด้
ศึกษาสารที่เกิดจากการสลายตัวของไรนาแคนทิน-ซี
ในแต่ละสภาวะว่าเป็นสารใด และเป็นสารทีม่ ฤี ทธิห์ รือ
มีพษิ หรือไม่ หากมีผสู้ นใจน�ำสารไรนาแคนทิน-ซีไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต�ำรับยาในอนาคตอาจต้องมี
การศึกษาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ

ข้อสรุป
จากผลการทดสอบความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์
พบว่าวิธที พี่ ฒ
ั นาขึน้ มานีม้ คี วามเฉพาะเจาะจงสามารถ
แยกไรนาแคนทิน-ซีออกจากสารอื่น ๆ ในสารละลาย
ตัวอย่างได้ ค่าความเป็นเส้นตรงของสารมาตรฐาน
ไรนาแคนทิน-ซีอยู่ในช่วงความเข้มข้น 0.04-0.20
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ซึง่ ให้คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
0.9995 การทดสอบความเทีย่ งโดยการวิเคราะห์ซำ�้ ใน
สภาวะและเวลาเดียวกัน กับการวิเคราะห์ซำ�้ ในสภาวะ
เดียวกันแต่เปลี่ยนวันเวลาที่ท�ำการวิเคราะห์ให้ค่า
%RSD เท่ากับ 0.39% และ 1.39% ตามล�ำดับ การ
ทดสอบความแม่นให้ค่าร้อยละการคืนกลับที่ระดับ
ความเข้มข้นต�่ำ  กลาง และสูง ร้อยละ 97.55, 97.47
และ 97.44 ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าวิธีวิเคราะห์ที่
พัฒนาขึน้ มานีม้ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการหา
ปริมาณไรนาแคนทิน-ซีในรากทองพันชั่ง
จากการน�ำวิธที ผี่ า่ นการทดสอบความถูกต้องแล้ว
มาวิเคราะห์หาปริมาณสารไรนาแคนทิน-ซีในตัวอย่าง
รากทองพันชัง่ จ�ำนวน 16 ตัวอย่าง พบว่าปริมาณไรนาแคนทิน-ซีทพี่ บในตัวอย่างวัตถุดบิ รากทองพันชัง่ มีคา่
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.74 ± 0.38 โดยน�้ำหนัก

ขอขอบคุณ ดร.ภญ.ปฐมาพร ปรึกษากรและ
คณะ จากสถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ท างการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอย่างสูง ส�ำหรับการ
เอื้อเฟื้อสารมาตรฐานไรนาแคนทิน-ซีที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้
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