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บทคัดยอ
อนุมูลอิสระ กอใหเกิดความเสียหายตอองคประกอบของเซลล และนําไปสูการเกิดพยาธิสภาพตาง ๆ ในรางกาย ปจจุบัน

มีการศึกษาเกี่ยวกับสารตานอนุมูลอิสระ โดยพบวาผัก และผลไม เปนแหลงสําคัญของสารตานอนุมูลอิสระ โดยพลูคาวจัดเปนพืช
สมุนไพร ท่ีมีคุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ โดยมีสารท่ีออกฤทธ์ิท่ีสําคัญ คือ ฟลาโวนอยดวัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ ไดทํา
การสกัดพลูคาว เพ่ือประเมินฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของพลูคาวตอการปองกันการแตกหักของเซลลเม็ดเลือดแดงโดยสารสกัดพลูคาว
ท่ีความเขมขน 62.5, 125, 250, 500 และ 1,000 µg/mLพบวา การตกตะกอนของฮีโมโกลบินลดลงเปน 39.0+6.0%,
29.6+2.0%, 17.9+1.6%, 13.0+1.4% และ 10.6+1.5% ตามลําดับ และประเมินฤทธ์ิในการปองกันการทําลายผนังเซลลเม็ด
เลือดแดงของอนุมูลอิสระลดลงเปน 17.2+11.0%, 11.2+7.4%, 6.9+9.1%, 2.0+0.8% และ 2.2+0.3% ตามลําดับ และผลการ
ปองกันการเสียหายของ DNA ดวยวิธี single cell gel electrophoresis (comet assay) พบวา สารสกัดพลูคาวท่ีความเขมขน
31.25, 62.5, 125, 250, 500 และ 1,000µg/mLทําใหคา % tail intensity ลดลงเหลือ33.4 ± 5.6%, 34.6 ± 2.5%, 30.8 ±
7.5%, 25.9 ± 6.4%, 31.3 ± 5.5% และ 35.3 ± 2.6%ตามลําดับ ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนประโยชนอยางมากตอการนําสารสกัด
พลูคาวมาใชในการปองกันพยาธิสภาพท่ีเกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระ

คําสําคัญ: พลูคาว, ฟลาโวนอยด, อนุมูลอิสระ, เซลลเม็ดเลือด

Abstract
Free radicals are cause of cell damage and lead to many pathology in the body. In the present, there

are many studies about the antioxidant activity and show fruits and vegetables are an important source of
antioxidants. Houttuyniacordata or Plucao is a medicinal plant with antioxidant activity. The active substance
that found in Plucao is flavonoids. The objective of this study, we extract Houttuyniacordata and test the
antioxidant activity of Houttuyniacordata to protect the destruction in red blood cells. The result showed
that the precipitation of hemoglobinin62.5, 125, 250, 500 and1,000 µg/mL Houttuyniacordata water extract
were39.0+6.0%, 29.6+2.0%, 17.9+1.6%, 13.0+1.4% and 10.6+1.5%, respectively and the destruction of
erytrhocytes membrane by free radicals were17.2+11.0%, 11.2+7.4%, 6.9+9.1%, 2.0+0.8% and2.2+0.3%,
respectively in the same concentration of Houttuyniacordata water extract and the % tail intensity of DNA
destruction in white blood cell nuclear by comet assay in 31.25, 62.5, 125, 250, 500 and1,000 µg/mL
Houttuyniacordata water extract were33.4 ± 5.6%, 34.6 ± 2.5%, 30.8 ± 7.5%, 25.9 ± 6.4%, 31.3 ± 5.5%and35.3
± 2.6%, respectively. The result shows the benefit of Houttuyniacordata water extract that can prevention
the pathology from free radicals.
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อนุมูลอิสระ (free radical) สวนใหญมีความไมคงตัว และไวตอการเขาทําปฏิกิริยา ทําใหเกิดความเสียหาย  และทําลาย
องคประกอบของเซลล โดยอนุมูลอิสระสามารถผลิตขึ้นไดในรางกายจากปฏิกิริยาตางๆ เชน ขบวนการเมตาบอลิซึมของการ
หายใจ และสันดาปอาหาร กลไกการทําลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว (phagocyte) ระบบการสงสัญญาณระหวางเซลลในสภาวะท่ี
มีการสรางอนุมูลอิสระเปนจํานวนมาก จะกอใหเกิดการบาดเจ็บของเซลลซึ่งเปนกลไกสําคัญท่ีกอใหเกิดพยาธิสภาพตางๆได เชน
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคพารกินสันโรคอัลไซเมอรโรคไขขออักเสบ และโรคตอกระจก เปนตน (Bruce et al., 1993) ซึ่ง
การไดรับรังสีอุลตราไวโอเลตหรือแมกระท่ังมลพิษตางๆ  การสูบบุหร่ี การออกกําลังกายท่ีหนักเกินไป  ก็สงเสริมใหเกิดอนุมูล
อิสระไดทําใหเกิดการทําลายโครงสรางของเซลลเม็ดเลือด  ดังนั้นในสิ่งมีชีวิตจึงตองมีระบบท่ีใชในการรักษาสมดุล ท่ีเรียกวา
antioxidant defense system โดยโมเลกุลของ antioxidant จะเขาทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ (free radical) แลวจะใหทําให
ปฏิกิริยาลูกโซหยุดลง ในปจจุบันผูคนใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพตนเองดวยวิธีทางธรรมชาติมากขึ้น และสมุนไพรก็เปน
ทางเลือกหนึ่งท่ีนํามาใชอยางแพรหลายซึ่งพลูคาวหรือผักคาวตอง ก็เปนสมุนไพรพ้ืนบานอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสารท่ีสําคัญหลายชนิด ซึ่ง
ไดแก สารกลุม Essential oil เชน -myrcene, Trans -ocimeneมีฤทธ์ิตานและทําลายเชื้อโรคตางๆ ซึ่งพบวามีการยับยั้งเชื้อ
Herpes simplex virus type1 (HSV-1) influenza virus และ Human immunodeficiency virus type1(Hayashi et al.,
1995; Hiromu et al., 1972; Shuzo et al., 1978) ตอมาคือสารกลุม Alkaloids เปนสารอินทรียท่ีมีลักษณะเปนดาง และมี
ไนโตรเจนเปนองคประกอบ มีรสขม ไมละลายน้ํา เชน Aristolactam A, Aristolactam Bและฟลาโวนอยด (Flavonoid)
(Halliwell et al., 1987)โดยฟลาโวนอยดท่ีพบมากในพลูคาวคือ Quercetin, Quercitinและ Hyperin (WU et al., 2009)
การศึกษานี้เปนการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดพลูคาวในเซลลเม็ดเลือดแดง และการศึกษาผลการปองกันการ
เสียหายของ DNA ในเซลลเม็ดเลือดขาว เพ่ือจะนําความรูท่ีไดมาเปนประโยชนในการพัฒนาไปสูแหลงของสารตานอนุมูลอิสระท่ี
นํามาใชประโยชนในทางการแพทยตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางใชเม็ดเลือดของคนปกติท่ีเจาะจากอาสาสมัครท่ีสุขภาพแข็งแรง ณ เวลาท่ีเจาะเลือดตองไมมีประวัติ สูบ

บุหร่ี ดื่มแอลกอฮอล ใชยารักษาโรค ใชยาคุมกําเนิด ติดเชื้อรุนแรงหรือติดไวรัสกอนหนาอยางนอย 6 เดือน รับวัคซีน มีโรค
พันธุกรรมแตกําเนิดติดเชื้อเร้ือรัง อาบแดด รับการรักษาดวยรังสีเอ็กซ(X-rays) หรือรับประทานยาตานมะเร็ง โดยทําการเจาะเก็บ
เลือด 4 mLในสารกันเลือดแข็ง Heparin แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกนําไปปนท่ี1,500 rpm นาน 2-3 นาที ดูดสวนใสท้ิงแลว
นําไปปนลางดวย normal saline ดูดเฉพาะเม็ดเลือดแดงออกมาและสวนท่ีสองทําการแยกสวนของเม็ดเลือดขาวชนิด peripheral
blood mononuclear cell (PBMC) มาใช แลวเจือจางเซลลท่ี ใหไดปริมาณเซลล 200,000 cells/mL

2. การเตรียมสารสกัดพลูคาว ใชสารสกัดพลูคาวจากงานวิจัยกอนหนาของผูวิจัย โดยนําพลูคาวแหงจํานวน 50g แชลง
ในน้ํากลั่นท่ีอุณหภูมิ 70Cจํานวน 500mL เปนเวลา 5 ชั่วโมง นํามากรองดวยผาขาวบางและนําไปแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -80Cและ
ทําการระเหิดใหแหง (lyophilization) ตอไป

3. การวัดฤทธ์ิในการปองกันการเสียสภาพจากสารออกซิไดซของโปรตีนฮีโมโกลบินดวยวิธี Heinz body Inhibition
assays โดยนําตัวอยางเซลลเม็ดเลือดแดง ผสมกับสารสกัดพลูคาวความเขมขน 62.5, 125, 250, 500 และ 1,000µg/mLและเติม
สาร Acetylphenylhydrazine (APHZ)(Sigma-Aldrich)ใหมีความเขมขนสุดทายเทากับ 100 mg% ผสมใหเขากันนําไปบมใน
ความมืดท่ีอุณหภูมิ 37C เปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช phosphate buffer saline (PBS)เปน negative control และ ใช APHZ
เปน positive control

4. การตรวจวัดฤทธ์ิในการปองกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันบนผนังเซลลเม็ดเลือดแดงจากสารออกซิไดซ ดวยวิธี
Hemolysis Inhibition assays โดยนําตัวอยางเซลลเม็ดเลือดแดง ผสมกับสารสกัดพลูคาวความเขมขน 62.5, 125, 250, 500
และ 1,000µg/mL ใน PBSและสาร2,2-Azobis (2-amidinopropane) hydrochloride (AAPH)(Sigma-Aldrich)ใหมีความ
เขมขนสุดทายเทากับ 100 mMผสมใหเขากันนําไปบมในความมืดท่ีอุณหภูมิ 37C เปนเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช PBSเปน Negative
control และAAPH เปน positive control และน้ํากลั่นแทนสภาวะท่ีเม็ดเลือดแตกตัวสมบูรณและดูดสารละลายเลือดจากหลอด
ทดสอบมา 100 µL ผสมกับ PBSเย็นท่ี 4 °C ปริมาตร 1.5 mL เพ่ือหยุดปฏิกิริยาแลวปนเพ่ือใหเม็ดเลือดแดงและเศษเซลล
ตกตะกอน ดูดสวนใสดานบนไปวัดคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 540 nm ดวยเคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิเตอร (Genesys 20) และ
คํานวณเปอรเซ็นตการแตกตัวของเซลลเม็ดเลือดแดง

5. การตรวจวัดฤทธ์ิในการปองกันการทําลาย DNA (Genotoxicity) ดวยวิธี Comet assay โดยนําสารสกัดพลูคาว
ความเขมขน31.25, 62.5, 125, 250, 500 และ 1,000µg/mL ผสมกับเม็ดเลือดขาว PBMC นําไปบมท่ี 37C เปนเวลา 2 ชั่วโมง
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เมื่อครบเวลา เติม 1mM H2O2(Sigma-Aldrich)เปนเวลา 5 นาที และนําไปทําการวิเคราะหดวยวิธี Comet assay โดยการนําไป
ผสมกับ low melting point agarose gel (Thermo Fisher Scientific) จากนั้นนําไป run ดวยเคร่ืองelectrophoresis
(BIORAD PowerPac300)และยอมดวย ethidium bromide (Sigma-Aldrich)นํามาดูดวยกลอง Fluorescence (Nikon E400
Fluorescence microscope)เพ่ือหาคา % head intensityและ % tail intensity

6. การวิเคราะหทางสถิติผลการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดพลูคาวในการปองกันการเสียสภาพของโปรตีนฮีโมโกลบินและ
การทําลายผนังเซลลเม็ดเลือดแดง รวมไปถึงการปองกันการทําลาย DNAของเซลลเม็ดเลือดขาวจะรายงานเปนเปอรเซ็นต และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิต one-way ANOVA

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการตรวจวัดความสามารถของสารสกัดพลูคาวในการปองกันโปรตีนเสียสภาพจากสารออกซิไดซโดยใชโปรตีน

ฮีโมโกลบิน พบวา เม็ดเลือดแดงเมื่อสัมผัสกับสารออกซิไดซจะเกิดการตกตะกอนของฮีโมโกลบินหรือท่ีเรียกวา Heinz bodies
และเมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซรวมกับสารสกัดพลูคาว จะมีการลดลงของ Heinz bodies เมื่อความเขมขนของ
สารสกัดเพ่ิมขึ้นดังตารางท่ี1โดยสารสกัดพลูคาวท่ีระดับความเขมขนมากกวาหรือเทากับ 62.5 µg/mLจะทําใหมีการลดลงของ
Heinz bodies อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา สารสกัดพลูคาวมีฤทธ์ิในการชวยปองกันโปรตีนเสียสภาพจากสารออกซิไดซ

ตารางท่ี 1ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิด Heinz bodiesของเซลลเม็ดเลือดแดง
สารสกัดพลูคาว(µg/mL) % Heinz bodies (%)

Negative 0
Positive 100
62.5 39.0+6.0
125 29.6+2.0
250 17.9+1.6
500 13.0+1.4
1,000 10.6+1.5

ก. ข.
ภาพท่ี 1ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิด Heinz bodies

ก. ไดรับสาร APHZ ความเขมขน 100 mg% (positive control) ข. ไดรับสาร APHZ รวมกับสารสกดัพลูคาว1,000 µg/mL

2. ผลการตรวจวัดความสามารถของสารสกัดพลูคาวในการปองกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจากสารออกซไิดซพบวา
เมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซจะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้น และเมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซ
รวมกับสารสกัดพลูคาว จะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงและปลอยฮีโมโกลบินออกมาในสารละลายลดลงเมื่อความเขมขนของสาร
สกัดเพ่ิมขึ้น ดังตารางท่ี2โดยสารสกัดพลูคาวท่ีระดับความเขมขนมากกวาหรือเทากับ 62.5 µg/mLจะทําใหมีการแตกของเม็ดเลือด
แดงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาสารสกัดพลูคาวจะมีฤทธ์ิในการชวยปองกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจากสาร
ออกซิไดซ
ตารางท่ี 2ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิดเปอรเซ็นตhemolysis ของเซลลเม็ดเลือดแดง

สารสกัดพลูคาว(µg/mL) % hemolysis (%)
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เมื่อครบเวลา เติม 1mM H2O2(Sigma-Aldrich)เปนเวลา 5 นาที และนําไปทําการวิเคราะหดวยวิธี Comet assay โดยการนําไป
ผสมกับ low melting point agarose gel (Thermo Fisher Scientific) จากนั้นนําไป run ดวยเคร่ืองelectrophoresis
(BIORAD PowerPac300)และยอมดวย ethidium bromide (Sigma-Aldrich)นํามาดูดวยกลอง Fluorescence (Nikon E400
Fluorescence microscope)เพ่ือหาคา % head intensityและ % tail intensity

6. การวิเคราะหทางสถิติผลการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดพลูคาวในการปองกันการเสียสภาพของโปรตีนฮีโมโกลบินและ
การทําลายผนังเซลลเม็ดเลือดแดง รวมไปถึงการปองกันการทําลาย DNAของเซลลเม็ดเลือดขาวจะรายงานเปนเปอรเซ็นต และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิต one-way ANOVA

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการตรวจวัดความสามารถของสารสกัดพลูคาวในการปองกันโปรตีนเสียสภาพจากสารออกซิไดซโดยใชโปรตีน

ฮีโมโกลบิน พบวา เม็ดเลือดแดงเมื่อสัมผัสกับสารออกซิไดซจะเกิดการตกตะกอนของฮีโมโกลบินหรือท่ีเรียกวา Heinz bodies
และเมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซรวมกับสารสกัดพลูคาว จะมีการลดลงของ Heinz bodies เมื่อความเขมขนของ
สารสกัดเพ่ิมขึ้นดังตารางท่ี1โดยสารสกัดพลูคาวท่ีระดับความเขมขนมากกวาหรือเทากับ 62.5 µg/mLจะทําใหมีการลดลงของ
Heinz bodies อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา สารสกัดพลูคาวมีฤทธ์ิในการชวยปองกันโปรตีนเสียสภาพจากสารออกซิไดซ

ตารางท่ี 1ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิด Heinz bodiesของเซลลเม็ดเลือดแดง
สารสกัดพลูคาว(µg/mL) % Heinz bodies (%)

Negative 0
Positive 100
62.5 39.0+6.0
125 29.6+2.0
250 17.9+1.6
500 13.0+1.4
1,000 10.6+1.5

ก. ข.
ภาพท่ี 1ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิด Heinz bodies

ก. ไดรับสาร APHZ ความเขมขน 100 mg% (positive control) ข. ไดรับสาร APHZ รวมกับสารสกดัพลูคาว1,000 µg/mL

2. ผลการตรวจวัดความสามารถของสารสกัดพลูคาวในการปองกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจากสารออกซไิดซพบวา
เมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซจะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้น และเมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซ
รวมกับสารสกัดพลูคาว จะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงและปลอยฮีโมโกลบินออกมาในสารละลายลดลงเมื่อความเขมขนของสาร
สกัดเพ่ิมขึ้น ดังตารางท่ี2โดยสารสกัดพลูคาวท่ีระดับความเขมขนมากกวาหรือเทากับ 62.5 µg/mLจะทําใหมีการแตกของเม็ดเลือด
แดงลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาสารสกัดพลูคาวจะมีฤทธ์ิในการชวยปองกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจากสาร
ออกซิไดซ
ตารางท่ี 2ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิดเปอรเซ็นตhemolysis ของเซลลเม็ดเลือดแดง

สารสกัดพลูคาว(µg/mL) % hemolysis (%)
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ก. ไดรับสาร APHZ ความเขมขน 100 mg% (positive control) ข. ไดรับสาร APHZ รวมกับสารสกดัพลูคาว1,000 µg/mL

2. ผลการตรวจวัดความสามารถของสารสกัดพลูคาวในการปองกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันจากสารออกซไิดซพบวา
เมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซจะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้น และเมื่อเม็ดเลือดแดงไดสัมผัสกับสารออกซิไดซ
รวมกับสารสกัดพลูคาว จะมีการแตกของเม็ดเลือดแดงและปลอยฮีโมโกลบินออกมาในสารละลายลดลงเมื่อความเขมขนของสาร
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ออกซิไดซ
ตารางท่ี 2ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิดเปอรเซ็นตhemolysis ของเซลลเม็ดเลือดแดง

สารสกัดพลูคาว(µg/mL) % hemolysis (%)
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Negative 1.8+0.2
Positive 54.5+5.2
62.5 17.2+11.0
125 11.2+7.4
250 6.9+9.1
500 2.0+0.8
1,000 2.2+0.3

3. ผลการตรวจวัดความสามารถของสารสกัดพลูคาวในการปองกันการทําลาย DNA (Genotoxicity) จากสารออกซิไดซ
โดยเมื่อทําการทดสอบเม็ดเลือดขาว PBMC กับสารสกัดพลูคาว จะมีการทําลาย DNA แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ negative control และเม็ดเลือดขาวPBMC เมื่อสัมผัสกับสารออกซิไดซ(positive control) จะเกิดการ
ทําลายของ DNA เปน comet cells และเมื่อนํามาหา% head intensity ซึ่งแสดงถึง DNA ท่ีไมถูกทําลาย จะพบวามีคาลดลง
อยางมาก ในขณะท่ี % tail intensity ซึ่งแสดงถึง DNA ท่ีถูกทําลาย จะมีคาเพ่ิมขึ้นมาก และเมื่อเม็ดเลือดขาว PBMC ไดสัมผัสกับ
สารออกซิไดซรวมกับสารสกัดพลูคาว จะมีการเพ่ิมขึ้นของ % head intensity เพ่ิมขึ้น และมีการลดลงของ % tail intensityเมื่อ
ความเขมขนของสารสกัดเพ่ิมขึ้นดังตารางท่ี 3 โดยสารสกัดพลูคาวท่ีระดับความเขมขนมากกวาหรือเทากับ 31.25 µg/mL จะทํา
ใหมีการลดลงของ % tail intensity อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาสารสกัดพลูคาวมีฤทธ์ิในการชวยปองกันการทําลาย DNA
จากสารออกซิไดซ

ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวัดสารสกัดพลูคาวท่ีมีผลในการปองกันการทําลาย DNA จากสาร H2O2

สารสกัดพลูคาว (µg/mL) % head intensity (%) % tail intensity (%)
Negative
Positive
31.25
62.5
125
250
500
1000

92.9± 2.3
27.4± 4.3
66.6± 6.8
65.4± 3.5
69.2± 4.8
74.1± 7.6
68.7± 3.5
64.7± 3.4

7.1± 3.2
72.6± 1.2
33.4± 5.6
34.6± 2.5
30.8± 7.5
25.9± 6.4
31.3± 5.5
35.3 ± 2.6

ผลของสารสกัดพลูคาวตอการเกิดออกซิเดชันของไขมันจากสารออกซิไดซ และการปองกันโปรตีนเสียสภาพจากสาร
ออกซิไดซในเซลลเม็ดเลือดแดง พบวา สารสกัดพลูคาวสามารถยับยั้งการเกิด hemolysis และการเกิด Heinz bodies ของเม็ด
เลือดแดงและผลของสารสกัดพลูคาวในการปองกันการทําลาย DNA ของเซลลเม็ดเลือดขาว พบวาเซลลเม็ดเลือดขาวมีการทําลาย
DNA จากอนุมูลอิสระท่ีลดลงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาของผูวิจัยท่ีพบวา สารสกัดพลูคาวมีปริมาณสารฟลาโวนอยด (total
flavonoid content) เทากับ 927.58±34.66 µg QE/g dried H.cordataextract หรือเทากับ 130.79±4.89 mg QE/gdried
H.cordata(Pawinwongchai et al., 2011)และสารสกัดพลูคาวสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระท่ีมีผลตอเซลลเม็ดเลือดของมนุษย
เชนเดียวกับงานวิจัยของ Nitra Nuengchamnongและคณะ ท่ีพบวา สารสกัดพลูคาวมีฤทธ์ิยับยั้งอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
assay ท่ีระดับความเขมขน EC50เทากับ 341.5 ± 17.2µg/ml(Nitra, 2009) และงานวิจัยของ Chen AY และคณะ ท่ีพบวา สาร
สกัดพลูคาวมีฤทธ์ิในการยับยั้งอนุมูลอิสระชนิด Hydroxyl Radicals และSuperoxide Anion Radical โดยสารสกัดพลูคาวจะมี
ฤทธ์ิในการยับยั้งอนุมูลอิสระชนิด Hydroxyl Radicals ไดดีกวา vitamin C ท่ีระดับความเขมขน 50 – 200 mg/L และยับยั้ง
อนุมูลอิสระชนิดSuperoxide Anion Radical ไดดวยกวา vitamin C ท่ีระดับความเขมขน 50 – 200 mg/L (Chen AY, 2016)
โดยฤทธ์ิในการยับยั้งอนุมูลอิสระนั้นขึ้นอยูกับความเขมขนของสารสกัดพลูคาว

สรุป
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สารสกัดพลูคาวมีฤทธ์ิในการยับยั้งอนุมูลอิสระไมใหทําลายเซลลเม็ดเลือดจึงอาจสรุปไดวา พลูคาวจัดเปนสมุนไพรอีก
ชนิดหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการรักษาคนไขท่ีมีอนุมูลอิสระในรางกายเพ่ิมมากขึ้นจากสาเหตุตางๆ  เชน การสูบบุหร่ี ความเครียด
การไดรับยาหรือรังสี และนํามาใชรวมกับยาในการรักษาคนไขเพ่ือลดผลขางเคียงของยา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหองปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สําหรับความอนุเคราะหกลอง fluorescence ในการทํา

comet assay
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