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 พิลังกาสา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Ardisia elliptica Thunb. พิลังกาสาเปนเคร่ืองยาสมุนไพรท่ีใชในตํารับ
ยาไทย เชน อภัยสาลี ปลูกไฟธาตุ และปราบชมพูทวีป การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเพ่ือจัดทําขอกําหนดทางเภสัชเวท
ของผลพิลังกาสาในประเทศไทย รวมท้ังวิเคราะหหาปริมาณสารสําคัญเอ็มบิลินในผลพิลังกาสาโดยวิธีทินเลเยอรโคร
มาโทกราฟ-เด็นซิโทเมทรี และ การวิเคราะหรูปภาพทางทินเลเยอรโครมาโทกราฟ โดยศึกษาผลพิลังกาสาจาก 15 
แหลงท่ัวประเทศไทย วาดภาพลายเสนแสดงลักษณะ ท้ังตนของพิลังกาสา เตรียมเคร่ืองยาใหสะอาดและอบแหง 
ลักษณะทางมหภาคของเคร่ืองยามีรูปรางเปนผลแหง สีนํ้าตาลเขม ภายในมีเมล็ดสีนํ้าตาล มีกล่ินหอม ลักษณะเดน
ทางจุลภาคของผลพิลังกาสาคือ เซลลหิน ทอลําเลียงอาหาร เน้ือเยื่อตนออน เซลลผิวของเมล็ด การศึกษาเอกลักษณ
ทางเคมี-ฟสิกสพบวา มีปริมาณเถารวม เถาท่ีไมละลายในกรด ความชื้น ปริมาณสารสกัดดวยเอทานอล ปริมาณสาร
สกัดดวยนํ้า และปริมาณนํ้า เทากับ 5.57 ± 0.15, 0.34 ± 0.06, 10.54 ± 0.08, 4.92 ± 0.45, 9.42 ± 0.91, 10.61 ± 
0.69 โดยนํ้าหนัก ตามลําดับ การศึกษาดวยเทคนิคทางทินเลเยอรโครมาโทกราฟ โดยใชตัวทําละลายคลอโรฟอรม 
เอทิลอะซิเทต และ กรดฟอรมิค  (5:4:1) เปนเฟสเคล่ือนท่ี ตรวจจับภายใตแสงอุลตราไวโอเล็ต (254 นาโนเมตรและ 
365 นาโนเมตร) เชนเดียวกับฉีดพนดวยนํ้ายากรดฟอสโฟโมลิบดิก  พบแถบท่ีโดดเดนท่ีคา Rf เทากับ 0.37 การ
วิเคราะหเชิงปริมาณดวยเทคนิคทางทินเลเยอรโครมาโทกราฟ โดยใชตัวทําละลาย เอ็น-บิวทานอล เอ็น-โพรพานอล 4
นอรมอลแอมโมเนีย  (1:7:2) เปนเฟสเคล่ือนท่ี วิเคราะหสารเอ็มบิลินโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโทกราฟ-เด็นซิโทเมทรี มี
ชวงความเปนเสนตรงระหวาง 0.60-3.00 ไมโครกรัม /ไมโครลิตร และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.992 
ขีดจํากัดของการตรวจพบและขีดจํากัดของการหาปริมาณ มีคา 21.04 และ 63.76 นาโนกรัม ระดับความเท่ียงของวิธี
วิเคราะห ประเมินจากคาสัมประสิทธิ์ของการกระจาย มีคาระหวางรอยละ 8.55 – 18.74 คาเฉล่ียการคืนกลับระหวาง
รอยละ 82.88 – 103.00 วิเคราะหสารเอ็มบิลินโดยวิธีการวิเคราะหรูปภาพทางทินเลเยอรโครมาโทกราฟ มีชวงความ
เปนเสนตรงระหวาง 0.60-3.00 ไมโครกรัม /ไมโครลิตร และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.994 ขีดจํากัดของ
การตรวจพบและขีดจํากัดของการหาปริมาณ มีคา 8.05 และ 24.40 นาโนกรัม  ระดับความเท่ียงของวิธีวิเคราะห  
ประเมินจากคาสัมประสิทธิ์ของการกระจาย มีคาระหวางรอยละ 1.92 – 9.29 คาเฉล่ียการคืนกลับระหวางรอยละ 
103.83 – 123.50 ปริมาณสารเอ็มบิลินในผลพิลังกาสาโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโทกราฟ-เด็นซิเด็นซิโทเมทรี และ การ
วิเคราะหรูปภาพทางทินเลเยอรโครมาโทกราฟมีคา 0.11 ± 0.14 และ  0.10 ± 0.14 กรัม/ 100 กรัมของผลแหง 
ตามลําดับ การเปรียบเทียบปริมาณเอ็มบิลินระหวาง 2 วิธี ถูกทดสอบโดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test 
พบวาปริมาณเอ็มบิลินโดยสองวิธีไมแตกตางกัน ( Z = -1.761, P = 0.078)ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถจัดทําเปน
ขอกําหนดมาตรฐานของสมุนไพรพิลังกาสาในประเทศไทย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการใชเคร่ืองยาน้ี  
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             Ardisia elliptica Thunb. dried fruits has been traditionally used as crude drug in Thai remedies such as 

Apaisali, Plookfietad and Prabchomphuthaveeb. This study aimed to report the current information on the 

pharmacognostic specification of A. elliptica dried fruits and analysed the chemical constituent, embelin by thin 

layer chromatography-densitometry and thin layer chromatography image analysis. The fruits were collected from 

15 habitats located at various regions throughout Thailand. The whole plant of A. elliptica was illustrated in detail. 

The crude drug was prepared by cleaning, and drying in a hot air oven. The macroscopic characters were dried 

fruits with calyx, variable in sizes, dark brown and brown seeds.  The anatomical and histological characteristics 

were sclereids or stone cell, recticulated vessels, endosperm, epidermis of seed. The total ash, acid insoluble 

ash, loss on drying, ethanol–soluble extractive, water–soluble extractive and water content of 5.57 ± 0.15, 0.34 ± 

0.06, 10.54 ± 0.08, 4.92 ± 0.45, 9.42 ± 0.91 and 10.61 ± 0.69 % dry weight respectively. Thin-layer 

chromatographic fingerprints of ethanolic extracts of A. elliptica dried fruits were studied using chloroform, ethyl 

acetate and formic acid  (5:4:1) as mobile phase. Detection under ultraviolet light (254 nm and 365 nm) as well as 

spraying with phosphomolypdic acid reagent showed the dominant band at Rf = 0.37. Thin layer chromatography 

for quantitative analysis was studied using n-butabol, n-propanol, 4N ammonia (1:7:2) as mobile phase. Linearity 

range of embelin by TLC-densitometry was 0.60-3.00 µg/µl with correlation coefficient (r2) of 0.992, LOD and LOQ 

were 21.04 and 63.76 ng respectively. The precision was evaluated by the % RSD of repeatability and 

intermediate precision, was between 8.83 – 12.45 % RSD and 8.55 – 18.74 %RSD respectively. The average 

recoveries were 82.88 – 103.00 % recoveries. Linearity range of embelin by TLC-image analysis was 0.60-3.00 

µg/µl with correlation coefficient (r2) of 0.994, LOD and LOQ were 8.05 and 24.40 ng respectively. The precision 

was evaluated by the % RSD of repeatability and intermediate precision, was between 5.27 – 8.12 % RSD and 

1.92 – 9.29 %RSD respectively. The average recoveries were between 103.83 – 123.50 % recoveries. The 

quantitative results showed that embelin content in A. elliptica fruits by TLC-densitometry were between 0.11 ± 

0.14 g/100 g of dried fruit whereas by TLC image analysis was found at 0.10 ± 0.14 g/100 g of dried fruit. The 

comparison of embelin content between TLC densitometry and TLC image analysis were statistically tested using 

Wilcoxon Signed Ranks Test. It was found that the embelin contents by two methods were not significantly 

different (Z = -1.761, P = 0.078). This study provides scientific information for the quality control of A. elliptica 

dried fruits including embelin content in Thailand that leads to safe use of this crude drug.  
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