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ลิริโอเดนีนจัดเป็นสารอัลคาลอยดไ์อโซควิโนลีน ทีม่ีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ได้แก่ การต้านการ

เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด มฤีทธิ์ต้านเชื้อราและจุลชีพ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบศักยภาพในการออกฤทธิใ์น
การท าลายเซลล์มะเร็งหลายประเภท งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าข้อก าหนดทางเภสัชเวท และวิเคราะห์
หาปริมาณสารลิริโอเดนีน ในเปลือกต้นจ าป ี จ าปา และ ใบบัวหลวง โดยเทคนิคทางทินเลเยอรโ์ครมาโทกราฟี
เปรียบเทียบกับวิธีโครมาโทกราฟขีองเหลวสมรรถนะสูง โดยเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร 28 ชนิดที่อยูใ่นวงศแ์มกโน
เลีย วงศ์กระดังงา และวงศ์บัวปทุมชาติ จากแหล่งธรรมชาตใินประเทศไทย เตรียมสารสกัดโดยวิธีสกัดต่อเนื่อง
แบบซ็อกเล็ตด้วยเอทานอล 95 % วิเคราะห์หาปริมาณลิริโอเดนีน โดยเทคนิควิเคราะห์ท้ังสองซึ่งทดสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห ์ โดยแสดงค่าความเป็นเส้นตรง ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง  และ ความไวของการ
ทดสอบ ตามข้อก าหนดแนวทาง ICH จากการศึกษาพบ เปลือกต้นจ าปี จ าปา และใบบัวหลวง มีปริมาณสารลิริ
โอเดนีนสูงสุดในสามอันดับแรก อีกทั้งเป็นพืชสมุนไพรที่ใชเ้ป็นเครื่องยาในการแพทย์แผนไทย โดยเก็บตัวอย่าง
จาก 15 แหล่งทั่วประเทศไทย เพื่อก าหนดมาตรฐานทางเภสัชเวชและประเมินคุณภาพ การศึกษาเอกลักษณ์ทาง
เภสัชเวทของเปลือกต้นจ าปี พบว่ามีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด เถ้ารวม น้ าหนักที่หายไปเมื่อท าแห้ง และ 
ปริมาณน้ า ไม่ควรเกินร้อยละ 3.49, 5.74, 7.17 และ 6.67 ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ ปริมาณสารสกัดด้วยเอ
ทานอลและน้ า ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 3.85 และ 8.25 ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ  ส าหรับเปลือกต้นจ าปา 
พบว่ามีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด เถ้ารวม น้ าหนักที่หายไปเมื่อท าแห้ง  และ ปริมาณน้ า ไม่ควรเกินร้อยละ 
2.98, 6.25, 5.62 และ 7.37 ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลและน้ า ไม่ควรน้อยกว่า
ร้อยละ 6.71 และ 12.38 ของน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ  การศึกษาใบบัวหลวง พบว่ามีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน
กรด เถ้ารวม น้ าหนักที่หายไปเมื่อท าแห้ง และ ปริมาณน้ า ไม่ควรเกินร้อยละ 2.61, 9.62, 7.69 และ 7.06 ของ
น้ าหนักแหง้ ตามล าดับ ปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลและน้ า ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 6.24 และ 9.51 ของ
น้ าหนักแห้ง ตามล าดับ โดยสรุป ผลการทดสอบค่าความเป็นเส้นตรง ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง และ ความไว
ของวิธีวิเคราะห์ ได้กราฟมาตรฐาน ในช่วงความเป็นเส้นตรงของความเข้มข้นระหว่าง 5 -  200 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ดีคือ มากกว่า 0.995 จากผลการยืนยันความถูกต้องของการวิเคราะห์สาร
จากทั้งสองวิธีที่พัฒนาขึ้นมานี้ พบว่ามีความถูกต้อง แม่นย า และความไวอยู่ในเกณฑ์ด ีภาพท่ีได้จากแผ่นทินเล
เยอร์โครมาโทกราฟ ี แสดงการเรืองแสงของสารลิริโอเดนนีอย่างชัดเจน ภายใต้การดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตที่
ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ได้ค่า  Rf ที่ 0.75 ในขณะท่ีโครมาโทแกรมจากวิธโีครมาโทกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง แสดงพีคของสารลิริโอเดนีน ท่ีเวลาประมาณ 11 นาที  จากผลการศึ กษา แสดงให้เห็นว่าทั้งสองวิธี
นี้ สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ เชิงปริมาณของสารลิริโอเดนีนในพืชสมุนไพรได้เป็นอย่างดี โดยไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง ระหว่างสองวิธ ี (p>0.05) ยิ่งไปกว่านั้น การวิเคราะห์
เชิงปริมาณด้วยภาพจากทินเลเยอรโ์ครมาโทกราฟี สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ ไม่
ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว และ มีราคาไม่แพง อีกทั้งการเรืองแสงของสารลิริโอเดนีน ยังช่วยให้การวิเคราะห์ด้วยวิธี
นี้ง่ายขึ้น สะดวก และเหมาะสมแก่การน ามาใชใ้นการพัฒนาต่อไป 
 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  ลายมือชื่อนิสิต      
ปีการศึกษา 2555    ลายมือชื่อ อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   

ลายมือชื่อ อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม   



v 
 

## 5279409853: MAJOR PUBLIC HEALTH SCIENCES 
KEYWORDS: LIRIODENINE / MEDICINAL PLANT / THIN LAYER CHROMATOGRAPHY / IMAGE 
ANALYSIS / HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 
 

SARANTHINEE MONGKOLRAT: QUALITY ASSESSMENT OF SELECTED LIRIODENINE 
BEARING PLANTS ENDEMIC TO THAILAND. ADVISOR: CHANIDA PALANUVEJ, Ph.D.,  
CO-ADVISOR:  ASSOC. PROF. NIJSIRI RUANGRUNGSI, Ph.D., 158 pp. 

Liriodenine, an aporphine isoquinoline alkaloid, has many biological activities, including 
anti-platelet, anti-fungal and anti-microbial actions. Additionally previous studies revealed that it had 
potent cytotoxicity against a number of cancer cell lines. This study aimed to determine liriodenine 
content in selected Thai medicinal plants by TLC image analysis compared to HPLC. Twenty-eight 
plant materials in Magnoliaceae, Annonaceae and Nelumbonaceae were collected from natural 
sources in Thailand. Crude extracts were prepared by Soxhlet extraction with 95% ethanol. 
Validations of both methods were performed including linearity, accuracy, precision and sensitivity 
based on International Conference of Harmonization (ICH) guideline. Top three highest contents of 
liriodenine were found in Michelia longifolia (bark), Michelia champaca (bark) and Nelumbo nucifera 
(leaf) which are also used as crude drug in various Thai traditional recipes. Fifteen different locations 
throughout Thailand of each medicinal plant were then examined for pharmacognostic specification 
to establish their standardization for quality assessment. Pharmacognostic parameters from Michelia 
longifolia bark revealed that the acid-insoluble ash, total ash, loss on drying and water content 
should be not more than 3.49, 5.74, 7.17 and 6.67 % of dry weight respectively; while ethanol and 
water-soluble extractive should be not less than 3.85 and 8.25 % of dry weight respectively. Michelia 
champaca bark showed that the acid-insoluble ash, total ash, loss on drying and water content 
should be not more than 2.98, 6.25, 5.62 and 7.37 % of dry weight respectively; while ethanol and 
water-soluble extractive should be not less than 6.71 and 12.38 % of dry weight respectively. 
Pharmacognostic parameters of Nelumbo nucifera leaves revealed that the acid-insoluble ash, total 
ash, loss on drying and water content should be not more than 2.61, 9.62, 7.69 and 7.06 % of dry 
weight respectively; while ethanol and water-soluble extractive should be not less than 6.24 and 9.51 
% of dry weight respectively. In summary, calibration showed good linear correlation coefficients (R2 

> 0.995) over the range of concentration 5-200 µg/mL. Method validation of both methods was 
successfully developed performing reliability and sensitivity. TLC image showed a well-defined 
fluorescent spot of liriodenine at the Rf value of 0.75 under UV 365 nm, while HPLC chromatogram 
indicating liriodenine peak at 11 min of retention time. Both proposed methods could be used as a 
tool for the quantification of liriodenine in medicinal plants. There was no significant difference 
between the results of both analytical methods (p>0.05). TLC image could be applied for analysis of 
the content of this compound because it is simple, rapid and inexpensive. Moreover, the fluorescent 
coloring spot which was a dominant characteristic of liriodenine on TLC plate allowed TLC image 
analysis to be more suitable and convenient for further development.  
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