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บทคัดย่อ ดองดึง (Dong-Dueng) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba Linn. อยู่ในวงศ์ Liliaceae ตำ�รายาไทย

ใช้หวั เป็นยาแก้ปวดข้อ ซึง่ มีรายงานพบสารสำ�คัญทีอ่ อกฤทธิ์ คือ โคลชิซนี แต่ยงั ไม่มกี ารบรรจุขอ้ กำ�หนดมาตรฐานของสมุนไพร
ชนิดนี้เข้าในตำ�รามาตรฐานยาสมุนไพรไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำ�ข้อกำ�หนดคุณภาพ
ทางเคมีและกายภาพ โดยเก็บตัวอย่างหัวดองดึงจากแหล่งธรรมชาติและซือ้ จากร้านขายยาแผนโบราณในประเทศไทยจำ�นวน 15
ตัวอย่าง ผลการศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของตัวอย่าง ปริมาณสารสกัดด้วยน้�ำ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล ปริมาณ
ความชืน้ ปริมาณเถ้ารวม และปริมาณเถ้าทีไ่ ม่ละลายในกรด มีคา่ เฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 20.92 ± 2.41, 2.70 ± 0.93, 8.75 ± 0.82,
4.57 ± 1.22 และ 1.10 ± 1.03 โดยน้ำ�หนัก ตามลำ�ดับ รวมทั้งได้มีการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิด
ผิวบาง ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�ข้อกำ�หนดมาตรฐานของดองดึง
ต่อไป
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บทนำ�
ดองดึง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba Linn. อยู่ในวงศ์ Liliaceae มีชื่ออื่น เช่น ก้ามปู (ชัยนาท)
คมขวานบ้องขวานหัวขวาน (ชลบุรี) ดาวดึงว่านก้ามปู (ภาคกลาง) พันมหา (นครราชสีมา) มะขาโก้ง (ภาคเหนือ)
หมอยหียา่ (อุดรธานี) เป็นไม้ลม้ ลุกเลือ้ ยเกาะพันต้นไม้อนื่ ยาวได้ถงึ 5 เมตร ล�ำต้นเป็นหัวหรือเหง้าขนาดเล็กอยูใ่ ต้ดนิ
รูปร่างกลมเรียว มีหงอนเหมือนขวานใบเดี่ยวเรียงสลับ หรือเรียงเป็นวงรอบข้อ 1-3 ใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก
ยาว 5-15 เซนติเมตร ไร้ก้าน ปลายใบแหลมยืดยาวออกท�ำหน้าที่เป็นมือเกาะ โคนใบมน เส้นใบขนานกันไปสิ้นสุดที่
ปลายใบ หลังใบ และท้องใบเรียบ ขอบใบเรียบ ดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ ออกที่ซอกใบ ใกล้ปลายเถา สีเหลือง ปลายกลีบ
สีแดง โคนกลีบเมื่อบานใหม่ๆ มีสีเหลือง เมื่อดอกบานเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง ทั้งดอกมีกลีบ 6 กลีบ สีเขียวอ่อน
และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและแดง กลีบรูปแถบ เรียวยาว 5-7.5 เซนติเมตร โค้งกลับไปทางก้านดอก ขอบกลีบหยัก
เป็นคลื่น เกสรเพศผู้มี 6 อัน ชี้ออกเป็นรัศมีตามแนวนอน ก้านยาว 3-5 เซนติเมตร อับเรณูยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
ก้านเกสรเพศเมียยาว 0.3-0.7 เซนติเมตร แยกเป็น 3 แฉก ก้านดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ผลเป็นฝัก แห้งแตก
ได้ รูปกระสวย ปลายผลแหลม ขนาดกว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร ผิวเรียบ มักมีสันตื้นๆ มี 3 พู เมล็ด
กลมสีส้มแกมน�้ำตาลจ�ำนวนมาก พบตามป่าดงดิบเขาชื้น ที่รกร้างว่างเปล่าที่มีความชุ่มชื้นสูง(1) (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1  ส่วนของหัวหรือเหง้า ใบ ดอก และผลของดองดึง
สารเคมีที่พบได้ในดองดึงประกอบด้วย 1, 2-ไดดิเมธิลโคลชิซีน (1, 2-didemethylcolchicines)
2, 3-ไดดิเมธิลโคลชิซีน (2, 3-didemethylcolchicine) เอ็น-ดิอาซีทิล โคลชิซีน (N-deacetylcolchicines)
โคลชิโคไซด์ (Colchicoside) โกลริโอซีน (Gloriosine) ซูเพอบีน (superbine) ลูมิโคชิซีน (Lumicolchicine)
3-ดิเมธิล-เอ็น-ดิเมธิล-เอ็น-ดิฟอมิล-เอ็น-ดิอะซีทลิ โคลชิซนี (3-demethyl-N-deformyl-N-deacetylcolchicine)
3-ดิเมธิลโคลชิซีน (3-demethylcolchicine) เอ็น-ฟอมิล-ดิอะซีทิลโคลชิซีน (N-formyl-deacetylcolchicine)
แทนนิน (Tannins) กรดเบนโซอิก (benzoic acid) กรดซาลิไซลิค (salicylic acid) สเตอรอล (sterols)(2)
(ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 สารส�ำคัญที่พบในสมุนไพรดองดึง
โคลชิซีน (Colchicine) เป็นสารกลุ่มอัลคาลอยด์มีคุณสมบัติละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ ในทางการแพทย์
น�ำมาใช้รักษาโรคเกาต์ไขข้ออักเสบ ความเป็นพิษของโคลชิซีน มีรายงานขนาดความเป็นพิษ 7-60 มิลลิกรัม โดยพบ
มีรอยไหม้ทปี่ ากและคอ อาเจียน ระคายเคือง เป็นไข้ อาการปวด และไตวาย การท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติของอวัยวะหลายระบบ
เกิดขึ้นภายใน 24 - 72 ชั่วโมง จนท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ยังไม่มียาต้านฤทธิ์โคลชิซีนโดยตรง แต่เป็นการดูแลแบบประคับ
ประคอง การรักษาภาวะสมดุลของเกลือแร่ที่ผิดปกติและการให้สารน�้ำทดแทนอย่างเพียงพอ(3)
จากคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ หัวดองดึงมีรสร้อนเมา ใช้แก้โรคปวดข้อ โรคเรื้อน ลมจุกเสียด ขับผายลม
ปวดกล้ามเนื้อ แก้โลหิตและลม โดยมีการน�ำไปใช้ในต�ำรับยาหลายต�ำรับ เช่น ยาประสะการบูร ยาแก้ระดูขัด
ยาขับโลหิต ยาแสงพระอาทิตย์ ยาวาโยไชย ยาเขียวทรพิษ ยาอ�ำมะฤกควาที ยาแก้ริดสีดวงจมูก(4, 5) แต่เนื่องจากยังไม่มี
ข้อก�ำหนดมาตรฐานของดองดึงในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย จึงได้ท�ำการศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีและคุณสมบัติ
ทางเคมีและกายภาพของหัวดองดึงเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดท�ำข้อก�ำหนดมาตรฐาน ส�ำหรับการควบคุมคุณภาพ
ของหัวดองดึงแห้งในประเทศไทย

วัสดุและวิธีการ
ตัวอย่างสมุนไพร
สมุนไพรดองดึงที่ใช้ในการศึกษานี้คือส่วนที่เป็นหัวจากแหล่งธรรมชาติผ่านการตรวจสอบชนิดพืชที่ถูกต้อง
ตามหลักพฤกษอนุกรมวิธานโดยนักพฤกษศาสตร์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba Linn. วงศ์ Liliaceae
จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง และซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณในแต่ละภาคของประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 12 ตัวอย่าง น�ำตัวอย่างทีไ่ ด้มาอบให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส บดให้ละเอียด
และผ่านแร่งเบอร์ 80
เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง รุ่น BT 224S ของบริษัท Sartorius
เตาเผาอุณหภูมิสูง รุ่น 6000 ของบริษัท Thermolyne
เครื่องเขย่า รุ่น SA-31 ของบริษัท YAMATO
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ตู้อบร้อน รุ่น ULE600 ของบริษัท Memmert
เตาบุนวม รุ่น LG 2/ER ของบริษัท IsopadTM
เตาไฟฟ้า รุ่น C-MAG HS10 ของบริษัท IKA
อ่างน�้ำควบคุมอุณหภูมิ รุ่น W 350T ของบริษัท Memmert
อ่างน�้ำความถี่สูง รุ่น Transonic ของบริษัท ELMA
แผ่นแก้วเคลือบซิลิกาเจล (Silica Gel 60 F254) ขนาด 20 × 20 มิลลิเมตร ความหนา 0.25 มิลลิเมตร
ของบริษัท Merck
ตู้ตรวจวัดแสงอัลตราไวโอเลต ของบริษัท Camag
สารมาตรฐานและสารเคมี
1) สารเคมีเป็นชนิดที่ใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์ (analytical grade)
2) สารละลาย 5% วานิลลีนในกรดก�ำมะถัน

วัสดุและวิธีการ
วิธีการ
1. การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง (Thin layer chromatography)
1.1 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง
น�ำผงสมุนไพรหัวดองดึงแห้ง 5 กรัม เติมเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 จ�ำนวน 20 มิลลิลิตร สกัดใน
อ่างน�้ำความถี่สูงเป็นเวลา 10 นาที น�ำมาเขย่าเป็นเวลา 30 นาที และกรองผ่านกระดาษกรอง (Whatman No.4)
น�ำสารละลายที่กรองได้ 10 มิลลิลิตร ไประเหยบนอ่างน�้ำควบคุมอุณหภูมิจนแห้ง ละลายกลับด้วยเอทานอล 1 มิลลิลิตร
1.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
น�ำโคลชิซีน 10 มิลลิกรัม ละลายด้วยเอทานอล 10 มิลลิลิตร
1.3 การเตรียมน�้ำยาแยก (developing solvent)
ชนิดที่ 1 ผสม benzene: ethyl-acetate: diethylamine: methanol อัตราส่วน 50:40:10:8
ให้เข้ากัน น�ำสารละลายมาใส่ในถังท�ำโครมาโทกราฟี แล้วทิ้งไว้ให้อิ่มตัวอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนใช้
ชนิดที่ 2 ผสม ethyl-acetate: methanol: ammonium solution อัตราส่วน 85 : 10 : 5
ให้เข้ากัน น�ำสารละลายมาใส่ในถังท�ำโครมาโทกราฟี แล้วทิ้งไว้ให้อิ่มตัวอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนใช้งาน
1.4 วิธีการ
น�ำสารละลายสารมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างที่จะทดสอบชนิดละ 3 และ 5 ไมโครลิตร ตามล�ำดับ
มาแต้มบนแผ่นกระจกเคลือบด้วยซิลิกาเจล (Silica Gel 60 F254) ในแนวระดับเดียวกัน โดยให้ห่างจากขอบล่าง
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร และให้มีระยะห่างระหว่างสารละลายแต่ละจุดไม่น้อยกว่า 1.0 เซนติเมตร ผึ่งให้แห้งน�ำไปตั้ง
ในถังท�ำโครมาโทกราฟีที่มีน�้ำยาแยกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอให้น�้ำยาแยกซึมขึ้นไปตามผิวสูง 12 เซนติเมตร น�ำแผ่น
โครมาโทแกรมชนิดผิวบางออกจากถัง ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งในตู้ดูดควัน แล้วน�ำไปตรวจสอบ
1.5 การตรวจสอบ
1) ตรวจส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร สังเกตต�ำแหน่งและสีของ
แถบสารที่ทึบแสง
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2) ตรวจส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร สังเกตต�ำแหน่งและสีของ
แถบสารที่เรืองแสง
3) ตรวจสอบโดยพ่นด้วยสารละลาย 5% วานิลลีนในกรดก�ำมะถัน ทิง้ ไว้ให้แห้ง ให้ความร้อนบนเตาไฟฟ้า
ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที สังเกตต�ำแหน่งและสีของแถบสารภายใต้แสงธรรมชาติ
2. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
2.1 วิธีการหาปริมาณความชื้น
ตามวิธีที่ก�ำหนดไว้ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย(6) โดยชั่งผงหัวดองดึงที่ทราบน�้ำหนักแน่นอน
5 กรัม ลงในขวดชั่งที่ทราบน�้ำหนักคงที่ (อบภาชนะที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น บันทึกน�้ำ
หนัก) น�ำไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น น�ำไปชั่งน�้ำหนัก บันทึกค่าน�้ำหนักที่ได้ น�ำไปอบ
ซำ�้ อีกครัง้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่ โมง ทิง้ ให้เย็น น�ำไปชัง่ นำ�้ หนัก (นำ�้ หนักทีไ่ ด้จากการชัง่ นำ�้ หนัก 2 ครัง้
มีค่าต่างกันไม่เกิน 12.5 มิลลิกรัม) บันทึกค่าน�้ำหนักที่ได้ ค�ำนวณหาค่าร้อยละของปริมาณความชื้น
2.2 การหาปริมาณเถ้ารวม
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย(7) โดยชั่งผงหัวดองดึงที่ทราบน�้ำหนักแน่นอน
2 กรัม ลงในถ้วยกระเบือ้ งทีท่ ราบน�ำ้ หนักคงที่ (เผาภาชนะทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 450 องศาเซลเซียส นาน 8 ชัว่ โมง ทิง้ ให้เย็น บันทึก
นำ�้ หนัก) น�ำไปเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 450 องศาเซลเซียส นาน 8 ชัว่ โมง ได้เถ้าทีป่ ราศจากสีด�ำ ทิง้ ให้เย็น น�ำไปชัง่ นำ�้ หนัก บันทึก
ค่าน�้ำหนักที่ได้ ค�ำนวณหาค่าร้อยละของปริมาณเถ้ารวม
2.3 การหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย(7) โดยน�ำเถ้ารวมในถ้วยกระเบือ้ งมาเติมกรดเกลือ
เจือจาง (10% w/v) 25 มิลลิลิตร และน�ำไปต้มบนเตาไฟฟ้า 5 นาที เริ่มจับเวลาเมื่อเถ้าในด้วยกระเบื้องเริ่มหมุนวน
กรองด้วยกระดาษกรองชนิดที่ปราศจากเถ้า (Whatman No. 41) ล้างตะกอนด้วยน�้ำร้อน จนน�้ำล้างตะกอนเปลี่ยน
จากกรดเป็นกลาง น�ำเถ้าที่กรองได้และกระดาษกรองใส่ลงในถ้วยกระเบื้องใบเดิม ท�ำให้แห้งบนเตาไฟฟ้า และน�ำไป
เผาในเตาเผาอุณหภูมิสูงที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ทิ้งให้เย็น น�ำไปชั่งน�้ำหนัก บันทึกค่าน�้ำหนักที่ได้ ค�ำนวณหา
ค่าร้อยละของปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
2.4 การหาปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย(7) โดยหมักผงหัวดองดึง 5 กรัม ที่ทราบน�้ำหนัก
แน่นอนด้วยน�้ำที่อิ่มตัวด้วยคลอโรฟอร์ม จ�ำนวน 100 มิลลิลิตร ในขวดแก้วมีฝาปิด (glass-stopper conical flask)
เขย่าด้วยเครื่องเขย่า 6 ชั่วโมง และตั้งทิ้งไว้อีก 18 ชั่วโมง แล้วกรองด้วยกระดาษกรอง จากนั้นน�ำสารละลายที่กรองได้
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใส่ลงใน evaporating dish ที่ทราบน�้ำหนักคงที่ (อบภาชนะที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
นาน 3 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น บันทึกน�้ำหนัก) แล้วน�ำไประเหยบนอ่างอังไอน�้ำจนแห้ง น�ำ dish ไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส นาน 5 ชัว่ โมง ทิง้ ให้เย็น น�ำไปชัง่ น�ำ้ หนัก บันทึกค่าน�ำ้ หนักทีไ่ ด้ น�ำไปอบซ�ำ้ อีกครัง้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105 องศาเซลเซียส
นาน 1 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น น�ำไปชั่งน�้ำหนัก (น�้ำหนักที่ได้จากการชั่งน�้ำหนัก 2 ครั้ง มีค่าต่างกันไม่เกิน 2.5 มิลลิกรัม)
บันทึกค่าน�้ำหนักที่ได้ ค�ำนวณค่าร้อยละของปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำที่ได้
2.5 การหาปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล
ท�ำตามวิธีที่ระบุไว้ในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย แต่เปลี่ยนใช้ตัวท�ำละลายเป็นเอทานอลเข้มข้น
ร้อยละ 95 และค�ำนวณหาค่าร้อยละของปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลที่ได้(7)
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ผล
1. การศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง
การตรวจสอบสารส�ำคัญ คือโคลชิซีนโดยวิธีโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง สามารถตรวจพบโดยให้ผลทึบแสง
เมื่อส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ให้ผลเรืองแสงสีเหลืองเมื่อน�ำไปส่องภายใต้แสง
อัลตราไวโอเลตความยาวคลืน่ 366 นาโนเมตร และให้แถบสีเหลือง เมือ่ พ่นด้วยสารละลาย 5% วานิลลีนในกรดก�ำมะถัน
แล้วน�ำไปให้ความร้อน (ภาพที่ 3)
การตรวจสอบสารสกัดเอทานอลของดองดึงทัง้ 15 ตัวอย่าง ในนำ�้ ยาแยกชนิดที่ 1 benzene: ethyl-acetate:
diethylamine: methanol ในอัตราส่วน 50:40:10:8 พบว่า แสดงแถบของสารที่ต�ำแหน่งเดียวกัน 11 แถบ มีค่า hRf
ในช่วง 16-20, 23-25, 30-35, 48-50, 51-55, 60-61, 65-67, 81-83, 86-89, 93-95 และ 96-98 เมื่อเทียบกับ
สารส�ำคัญ คือ โคลชิซีน มีค่า hRf ในช่วง 51-55 (ตารางที่ 1) โดยให้ผลทึบแสง เมื่อส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ให้ผลเรืองแสงสีเหลืองเมื่อน�ำไปส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 366
นาโนเมตร และให้แถบสีเหลือง เมือ่ พ่นด้วยสารละลาย 5% วานิลลีนในกรดก�ำมะถัน แล้วน�ำไปให้ความร้อน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3	  โครมาโทแกรมของสารสกัดจากหัวดองดึงแห้ง โดยใช้น�้ำยาแยก ชนิดที่ 1 ส่วนผสมของ benzene:
ethyl-acetate: diethylamine: methanol ในอัตราส่วน 50 : 40 : 10 : 8
1
2
3
4
5
6
7
8
I
II
III

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC01 (authentic)
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC02 (authentic)
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC03 (authentic)
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC04
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC05
สารมาตรฐานโคลชิซีน
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC06
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC07
ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร
ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
ตรวจสอบด้วยน�้ำยาพ่น 5% วานิลลินในกรดก�ำมะถันและให้ความร้อน 105 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 1 ค่า hRf ของสารสกัดจากหัวดองดึงแห้ง โดยใช้นำ�้ ยาแยก ชนิดที่ 1 ส่วนผสมของ benzene: ethyl-acetate:
diethylamine: methanol ในอัตราส่วน 50:40:10:8
		
แสงอัลตราไวโอเลต
254 นาโนเมตร

จุด
ค่า hRf
			
			
1
2
3
4
5*
6
7
8
9
10
11

16 - 20
23 - 25
30 - 33
48 - 50
51 - 55
60 - 61
65 -67
81 - 83
86 - 89
93 - 95
96 - 98

ทึบแสง
ทึบแสง
ทึบแสง
ทึบแสง
ทึบแสง

การตรวจสอบ
แสงอัลตราไวโอเลต
366 นาโนเมตร

น�้ำยาพ่น
5% วานิลลินในกรดก�ำมะถัน

ฟ้า
เหลือง
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า

ชมพู
เหลือง
ม่วง
ม่วง
เหลือง
ชมพู
เทา
เขียว
ชมพู
ม่วง
ม่วง

*Colchicine

เมื่อน�ำสารสกัดดองดึงในเอทานอลไปทดสอบในน�้ำยาแยก ชนิดที่ 2 ethyl-acetate: methanol:
ammonium solution อัตราส่วน 85 : 10 : 5 แสดงแถบของสารที่ต�ำแหน่งเดียวกัน 16 แถบ มีค่า hRf ในช่วง 6-8,
9-10, 11-12, 18-20, 21-23, 25-28, 30-35, 36-38, 45-50, 60-65, 70-75, 79-82, 83-85, 90-92, 93-94
และ 95-96 เมื่อเทียบกับสารส�ำคัญ คือ โคลชิซีน มีค่า hRf ในช่วง 45-50 (ตารางที่ 2) ซึ่งต�ำแหน่งดังกล่าวจะให้ผล
ทึบแสง เมื่อส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เมื่อน�ำไปส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต
ความยาวคลืน่ 366 นาโนเมตร ตัวอย่าง PMC01 (Authentic) จะเห็นการเรืองแสงสีฟา้ เล็กน้อย ส่วนตัวอย่าง PMC02
และ PMC03 (Authentic) ให้ผลเรืองแสงสีฟ้าชัดเจน และเมื่อพ่นด้วยสารละลาย 5% วานิลลีนในกรดก�ำมะถัน แล้ว
น�ำไปให้ความร้อนจะให้แถบสีเหลือง (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 โครมาโทแกรมของสารสกัดจากหัวดองดึงแห้ง โดยน�้ำยาแยก ชนิดที่ 2 ส่วนผสมของethyl-acetate:
methanol: ammonium solution อัตราส่วน 85 : 10 : 5

276

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

การศึกษาคุณภาพของหัวดองดึง

1
2
3
4
5
6
7
8
I
II
III

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ทัศนีย์ ปานผดุง และคณะ

ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC01 (authentic)
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC02 (authentic)
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC03 (authentic)
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC04
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC05
สารมาตรฐานโคลชิซีน
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC06
ตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งหมายเลข PMC07
ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร
ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร
ตรวจสอบด้วยน�้ำยาพ่น 5% วานิลลินในกรดก�ำมะถันและให้ความร้อน 105 องศาเซลเซียส

ตารางที่ 2 แสดงค่า hRf ของสารสกัดจากหัวดองดึงแห้งโดยน�้ำยาแยก ชนิดที่ 2 ส่วนผสมของ ethyl-acetate:
methanol: ammonium solution อัตราส่วน 85 : 10 : 5
		
จุด
ค่า hRf
			
แสงอัลตราไวโอเลต
			
254 นาโนเมตร
1
6-8
2
8 - 10
ทึบแสง
3
10 - 12
4
18 - 20
5
21 - 23
6
25 - 28
ทึบแสง
7
30 - 35
ทึบแสง
8
36 - 38
9*
45 - 50
ทึบแสง
10
60 - 65
ทึบแสง
11
70 - 75
ทึบแสง
12
79 - 82
ทึบแสง
13
83 - 85
ทึบแสง
14
90 - 92
15
92 - 94
16
95 - 96
ทึบแสง

การตรวจสอบ
แสงอัลตราไวโอเลต
366 นาโนเมตร
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า

น�้ำยาพ่น
5% วานิลลินในกรดก�ำมะถัน
ชมพู
ม่วง
ชมพู
เทา
ชมพู
ม่วง
เหลือง
เหลือง
เทา
เทา
เขียว
ชมพู
ชมพู
ม่วง
ม่วง

*Colchicine

2. ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
จากการทดสอบหาปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ
และปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลของตัวอย่างผงหัวดองดึงแห้งทั้ง 15 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างท�ำการทดสอบ
2 ซ�้ำ ผลการทดสอบคิดเป็นร้อยละโดยน�้ำหนัก (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของหัวดองดึงแห้ง
ปริมาณความชื้น
ปริมาณ
ปริมาณเถ้า
ปริมาณ
ปริมาณ
		
ความชื้น
เถ้ารวม
ที่ไม่ละลายในกรด สารสกัดด้วยน�้ำ	 สารสกัด
ตัวอย่าง
		
(% w/w)
(% w/w)
(% w/w)
(% w/w) ด้วยเอทานอล
						
(% w/w)
PMC 01 (นักพฤกษศาสตร์)
7.7798
3.6350
0.3897
26.4287
4.0991
PMC 02 (นักพฤกษศาสตร์)
7.7686
3.3228
0.1374
23.0428
0.8150
PMC 03 (นักพฤกษศาสตร์)
7.6555
2.7955
0.1399
22.8561
1.4199
PMC 04 ร้านค้าจากกรุงเทพฯ
8.9988
5.4134
1.7645
21.8535
2.7702
a
a
PMC 05 ร้านค้าจากนครสวรรค์
9.1608
8.5306
5.0989
19.9146
2.3049
PMC 06 ร้านค้าจากนครสวรรค์
9.1067
4.6536
1.0997
22.7634
4.2500
PMC 07 ร้านค้าจากอุทัยธานี
9.0576
3.4358
0.1049
19.9290
0.5100a
PMC 08 ร้านค้าจากเชียงใหม่
8.6024
6.5475
2.5815
19.1790
4.0496
PMC 09 ร้านค้าจากเชียงใหม่
9.1922
4.0045
0.5949
18.8841
2.7996
PMC 10 ร้านค้าจากสงขลา
8.8839
4.8043
1.1142
21.5752
3.5245
PMC 11 ร้านค้าจากสุราษฎร์ธานี
8.9308
5.0591
1.3948
21.3246
3.0697
PMC 12 ร้านค้าจากนครราชสีมา
9.1447
4.2259
1.0796
22.0484
2.1449
PMC 13 ร้านค้าจากบุรีรัมย์
7.1204
3.3801
0.1324
16.9550
2.7749
PMC 14 ร้านค้าจากสระแก้ว
10.1523
7.1273
3.5187
18.9702
2.8148
PMC 15 ร้านค้าจากนครราชสีมา
9.6995
3.7368
0.3099
18.0650
2.5349
ค่าเฉลี่ย
8.7502
4.5651b
1.0967b
20.9193
2.7017b
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.8238
1.2154
1.0305
2.4139
0.9270
a
b

ค่า outlier จากการค�ำนวณด้วยวิธี boxplot
ค่าเฉลี่ยค�ำนวณจาก 10% Trimmed mean

จากข้อมูลน�ำไปก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ปริมาณที่ระบุว่า “ไม่มากกว่า” จะน�ำ
ค่าเฉลี่ยที่ได้บวกด้วยค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย ได้แก่ ปริมาณความชื้น เถ้ารวม และเถ้าไม่ละลายในกรด ส่วนปริมาณที่ระบุว่า
“ไม่น้อยกว่า” จะน�ำค่าเฉลี่ยที่ได้ลบด้วยค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย ได้แก่ ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ และสารสกัดด้วยเอทานอล
(ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินข้อก�ำหนดทางเคมีและกายภาพของผงหัวดองดึงแห้ง
ประเภทของการทดสอบ
(หน่วย)
		
ปริมาณความชื้น (%w/w)
ปริมาณเถ้ารวม (%w/w)
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (%w/w)
ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ (%w/w)
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล (%w/w)
n = 15
n = 13 ค�ำนวณจาก 10% Trimmed mean

a
b
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ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบน
เฉลี่ย
(x ± SD)

เกณฑ์ก�ำหนด
ค่าบน
(x + SD)

เกณฑ์ก�ำหนด
ค่าล่าง
(x - SD)

8.75 ± 0.82 a
4.57 ± 1.22 b
1.10 ± 1.03 b
20.92 ± 2.41 a
2.70 ± 0.93 b

9.57
5.79
2.13
-

18.51
1.77

การศึกษาคุณภาพของหัวดองดึง

ทัศนีย์ ปานผดุง และคณะ

ตารางที่ 5 ข้อสรุปคุณภาพทางเคมีและกายภาพของผงหัวดองดึง (โดยน�้ำหนัก)
ประเภทของการทดสอบ (หน่วย)
ปริมาณความชื้น (%w/w)		
ปริมาณเถ้ารวม (%w/w)		
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (%w/w)
ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ (%w/w)
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล (%w/w)

ไม่มากกว่า
10
6
2
-

ไม่น้อยกว่า
19
2

วิจารณ์
การศึกษาคุณภาพหัวดองดึงแห้งรวมทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างจ�ำนวน 12 ตัวอย่าง ซื้อจากร้านขาย
ยาแผนโบราณทุกภูมิภาคของประเทศไทย และตัวอย่างหัวดองดึงหัวจากแหล่งธรรมชาติผ่านการตรวจสอบชนิดพืชที่
ถูกต้องตามหลักพฤกษอนุกรมวิธานโดยนักพฤกษศาสตร์ มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Gloriosa superba Linn. วงศ์ Liliaceae
ใช้เป็นตัวอย่างแท้จริง (authentic) เพื่อใช้เปรียบเทียบผล จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง
การทดสอบเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดผิวบาง เป็นข้อมูลของทั้ง 15 ตัวอย่าง แต่
แสดงให้เห็นเพียง 7 ตัวอย่าง โดยเป็นตัวอย่าง Authentic 3 ตัวอย่าง (PMC 01 - PMC 03) ตัวอย่างจากร้านขาย
ยาแผนโบราณ 4 ตัวอย่าง (PMC 04 - PMC 07) เพื่อให้สามารถเห็นแถบสารได้ชัดเจน การศึกษาโดยใช้น�้ำยาแยก
ชนิดที่ 1 benzene: ethyl-acetate: diethylamine: methanol ในอัตราส่วน 50:40:10:8 สามารถแยกแถบสาร
โคลชิซนี ออกจากสารอืน่ ได้ดกี ว่า ชนิดที่ 2 ส่วนผสมของethyl-acetate: methanol: ammonium solution อัตราส่วน
85:10:5 ซึ่งจะเห็นได้จากโครมาโทแกรมต�ำแหน่งโคลชิซีนค่า hRf ในช่วง 45-50 เมื่อส่องภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต
ความยาวคลื่น 366 นาโนเมตร ของสารสกัด PMC 02 และ PMC 03 ควรเรืองแสงสีเหลืองกลับมีการเรืองแสงสีฟ้า
เมื่อพ่นด้วยสารละลาย 5% วานิลลีนในกรดก�ำมะถัน แล้วน�ำไปให้ความร้อน ก็จะให้แถบสีเหลือง เหมือนกับโคลชิซีน
จึงเป็นไปได้ว่ามีสารสองชนิดอยู่ที่ต�ำแหน่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะโครมาโทแกรมที่ได้ยังคงสามารถใช้ตรวจ
เอกลักษณ์ทางเคมีของสารสกัดดองดึงได้
การตรวจคุณภาพทางเคมีและกายภาพ โดยการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้ารวม ปริมาณ
เถ้าทีไ่ ม่ละลายในกรด ปริมาณสารสกัดด้วยนำ�้ และปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล  การตรวจปริมาณความชืน้ ในสมุนไพร
มีความส�ำคัญต่ออายุการเก็บและคุณภาพสมุนไพร เนือ่ งจากความชืน้ จะท�ำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรียห์ รือ
เชือ้ ราได้งา่ ย เป็นเหตุให้สมุนไพรไม่ได้คณ
ุ ภาพและเก็บได้ไม่นาน ซึง่ เป็นปัญหาของประเทศร้อนชืน้ ทีต่ อ้ งมีการก�ำหนด
ค่าความชื้นไว้ ส�ำหรับการตรวจปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเป็นค่าที่บอกถึงการปนเปื้อนจากส่วนพืชทีไ่ ม่
ต้องการหรือทราย ซึง่ จะมีผลท�ำให้คณ
ุ ภาพทางกายภาพและเคมีของสมุนไพรตำ�่ ลง จึงได้มกี ารก�ำหนดค่าสูงสุดทีย่ อมให้
ตรวจพบได้ ก�ำหนดเกณฑ์เป็นค่า “ไม่มากกว่า” ส่วนปริมาณสารสกัดด้วยตัวท�ำละลายชนิดต่างๆ เป็นการบ่งชี้คุณภาพ
ของสารส�ำคัญในผงสมุนไพรโดยเฉพาะเมื่อผงสมุนไพรนั้นยังไม่มีวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารส�ำคัญ จึงได้มีการก�ำหนด
ค่าต�่ำสุดที่ยอมให้ตรวจพบได้ ก�ำหนดเกณฑ์เป็นค่า “ไม่น้อยกว่า” ซึ่งผลของข้อก�ำหนดค่าทางเคมีและกายภาพที่ได้
จากการทดสอบ (ตารางที่ 5) จะเห็นปริมาณเถ้ารวม และเถ้าไม่ละลายในกรด ซึ่งมีเกณฑ์ก�ำหนดไม่มากกว่าร้อยละ
6 และ 2 โดยน�้ำหนักนั้นใกล้เคียงกับค่าที่ก�ำหนดไว้ในเภสัชต�ำรับมาตรฐานยาสมุนไพรของประเทศอินเดีย(8)
(ตารางที่ 6) ส่วนปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ และสารสกัดด้วยเอทานอลไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และ 2 โดยน�้ำหนัก
ค่อนข้างแตกต่างจากเกณฑ์ของเภสัชต�ำรับมาตรฐานยาสมุนไพรของประเทศอินเดีย ทั้งนี้อาจเนื่องจากในขั้นตอน
การน�ำสารละลายที่สกัดได้ไประเหยแห้งใช้ในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ เภสัชต�ำรับมาตรฐานยาสมุนไพรของประเทศ
อินเดียให้ใช้ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ส่วนการวิจัยนี้ใช้ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
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ตารางที่ 6 ข้อก�ำหนดทางเคมีของหัวดองดึงแห้งในต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรของประเทศอินเดีย
ประเภทของการทดสอบ (หน่วย)
ปริมาณความชื้น (% w/w)
ปริมาณเถ้ารวม (% w/w)
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (% w/w)
ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำ (% w/w)
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอล (% w/w)

ไม่มากกว่า

ไม่น้อยกว่า

6
1
-

15
5

ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ท�ำให้สามารถจัดท�ำข้อก�ำหนดคุณภาพเบื้องต้นของสมุนไพรหัวดองดึง และมีความ
จ�ำเป็นอย่างมากในการควบคุมคุณภาพในเรื่องปริมาณสารในสมุนไพรเนื่องจากสารส�ำคัญโคลชิซีนที่พบมีสรรพคุณ
ในการรักษาโรค แต่กม็ รี ายงานความเป็นพิษด้วย(3) ดังนัน้ จึงเห็นควรด�ำเนินการศึกษาวิจยั เพือ่ ในการวิเคราะห์หาปริมาณ
สารส�ำคัญโคลชิซีนในสมุนไพรดองดึงเพื่อใช้ในการก�ำหนดค่ามาตรฐานต่อไป

สรุป
ตัวอย่างหัวดองดึงแห้งที่น�ำมาศึกษาทั้ง 15 ตัวอย่าง จากการตรวจเอกลักษณ์ด้วยน�้ำยาแยก สามารถ
ตรวจพบสารส�ำคัญโคลชิซีนในทุกตัวอย่าง และจากการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ สรุปได้ว่าหัวดองดึงแห้ง
ควรมีค่ามาตรฐานทางเคมีและกายภาพ ดังนี้
ปริมาณความชื้น ไม่มากกว่า
10.0% โดยน�้ำหนัก
ปริมาณเถ้ารวมไม่มากกว่า
6.0% โดยน�้ำหนัก
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่มากกว่า
2.0% โดยน�้ำหนัก
ปริมาณสารสกัดด้วยน�้ำไม่น้อยกว่า
19.0% โดยน�้ำหนัก
ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่า 2.0% โดยน�้ำหนัก
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Quality study of Dried Dong-Dueng Tuber
(Gloriosa superba Linn.)
Tassanee Panphadung Saijai Pariyawatee
and Narumon Boonrasri

Sayan Koonnoot

Regional Medical Sciences Center 12th Songkhla, Department of Medical Sciences, Amphoe Muang,
Songkhla 90000 Thailand.

Abstract Gloriosa superba Linn. or as called Dong-Dueng, belongs to Family Liliaceae. This herb

has been used as analgesic for acute inflammatory disease of jointsin Thai traditional medicine. Colchicine
is reported as the active ingredient of Dong-Dueng. There is no standard specification of Dong-Dueng
in Thai Herbal Pharmacopoeia yet. The main objective of this study is to provide scientific information
to establish the standard requirements for chemical characteristics. Fifteen samples of crude drug were
collected from natural sources and purchased from traditional drugstore in Thailand. It was found that
the contents of water-soluble extractive, ethanol-soluble extractive, moisture content, total ash content
and acid-insoluble ash content were 20.92 ± 2.41, 2.70 ± 0.93, 8.75 ± 0.82, 4.57 ± 1.22 และ 1.10 ± 1.03%w/w,
respectively. Chemical identification of these crude drug by thin-layer chromatography was also
reported. The results of these study will be useful for the quality control of Dong-Dueng and preparation
of Thai Herbal Pharmacopoeia.
Key words:  Gloriosa superba Linn., Physico-chemical quality
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