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ABSTRACT 

 

Terminalia catappa Linn.  is a medicinal plant recorded in Ayurvedic remedy 

of India.  It has been used to treat several diseases such as tonsillitis, arthritis, 

hepatitis, dermatitis, analgesia and rheumatoid arthritis.  The purposes of this study 

were to investigate on pharmacognostic characteristic, specification of raw material of 

its red leaves, biological activity and antioxidant activity of the extract, and 

development of anti-inflammatory gel containing T. catappa Linn. red leaf extract. 

The red leaves were collected and determined on chemical and physical properties, 

moisture content, ash values and extractive values, followed Thai Herbal 

Pharmacopoeia, 1995.  The extract was evaluated for anti-inflammatory activity on 

ethyl phenylpropiolate-induced ear edema in rat model using Sprague-Dawley rat, 

antioxidant activity by DPPH assay, ABTS assay and hydroxyl radical scavenging 

assay.  Development of gel containing T. catappa Linn. red leaf extract and evaluation 

of the developed gel on stability and releasing property through cellulose membrane 

using Franz static diffusion cell were also investigated.  

As results, tannins, flavonoids and triterpenoids are chemical groups found in
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the red leaves which possess antioxidant activity.  From this study, moisture content, 

total ash, acid-insoluble ash, ethanol extractive value and water extractive value were 

8.07, 12.71, 3.28, 16.04 and 18.42%, respectively.  Anti-inflammatory activity of the 

extract at 15 minutes, it was found that the extract at the dose of 1 and 3 mg/ear of 

Sprague-Dawley rat inhibited edema about 53.85 and 61.54%, respectively.  Total 

phenolic compounds was 256.64 mg gallic acid equivalent per gram of dry sample.  

ABTS scavenging activity, expressed in term of trolox equivalent antioxidant capacity 

(TEAC), was 1,255.88 mg/g of sample.  DPPH scavenging activity, expressed as IC50, 

was 0.1154 mg/mL.  The extract possessed hydroxyl radical scavenging activity with 

IC50 value of 0.6435 mg/mL.  The three of seven formulas (formulation number 1, 2 

and 5) were selected after passed heating-cooling stability test. The formulation 

number 1 and 5 which contained 8.54% ethanol released active compounds more than 

formulation number 2 which contained 26.54% ethanol.  From releasing test and 

stability test, the suitable formula was formulation number 1 which released bioactive 

compounds in 24 hours expressed as total phenolic contents of 245.03 mg/L and was 

stable at 4C for 3 months.  The data obtained from this study can be also used to 

identify and specify plant material of T. catappa Linn. red leaves for quality control.  

However permeation property through animal skin or membrane mimic to the human 

skin and clinical trial of anti-inflammatory activity of gel should be investigated. 
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บทคัดย่อ 

 

หูกวางเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีบนัทึกในต าราอายุรเวชของอินเดียโดยถูกน ามาใช้รักษาโรค

หลายชนิด ได้แก่ ทอลซิลอกัเสบ ข้ออกัเสบ ตบัอกัเสบ ผิวหนังอกัเสบ แก้ปวด และขอ้อกัเสบ         

รูมาตอยด์ วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาขอ้มูลทางเภสัชเวทและขอ้ก าหนดของวตัถุดิบ

ของใบหูกวางสีแดง รวมถึงฤทธ์ิทางชีวภาพดา้นตา้นการอกัเสบ และพฒันาเจลตา้นอกัเสบจากสาร

สกดัใบหูกวางสีแดง ใบหูกวางสีแดงถูกเก็บและศึกษาคุณสมบติัทางเคมีกายภาพ ความช้ืนของ

วตัถุดิบ ปริมาณเถา้ และปริมาณสารสกดัดว้ยตวัท าละลายตามมาตรฐานเภสัชต ารับสมุนไพรไทย 

(1995)  น าสารสกดัมาประเมินฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในการลดการบวมของหูหนูขาวสายพนัธ์ุ 

Sprague-Dawley ท่ีถูกเหน่ียวน าดว้ย ethyl phenylpropiolate (EPP) ประเมินฤทธ์ิตา้นอนุมูล

อิสระ DPPH assay, ABTS assay และ hydroxyl (OH) radical scavenging assay ก่อน

น าไปตั้งต ารับยาเตรียมรูปแบบเจและประเมินความคงสภาพและการปลดปล่อยสารส าคญัผา่นเยื่อ

กั้นแพร่ผา่นสังเคราะห์โดยใช ้Franz static diffusion cell 

ผลการวิจยัพบวา่ใบหูกวางสีแดงมี แทนนิน ฟลาโวนอยด์ และไตรเทอร์พีนอยด์ เป็นกลุ่ม
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สารท่ีพบในใบสีแดง ซ่ึงให้ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ ใบหูกวางสีแดงมีค่าความช้ืน ปริมาณเถา้รวม

ปริมาณเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด ปริมาณสารสกดัด้วยเอทานอล และปริมาณสารสกดัด้วยน ้ ามีค่า  

8.07, 12.71, 3.28, 16.04 และ 18.42% ตามล าดบั ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบของสารสกดั พบวา่ท่ีเวลา 

15 นาที สารสกดัขนาด 1 และ 3 มิลลิกรัมต่อหูหนูขาวสายพนัธ์ุ Sprague-Dawley สามารถยบัย ั้ง

การบวมได ้53.85 และ 61.54% ตามล าดบั ปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากบั 256.64 มิลลิกรัมของ 

gallic acid ต่อสารสกดัแห้ง 1 กรัม ฤทธ์ิตา้นอนุมูล ABTS แสดงเทียบกบั trolox (TEAC) มีค่า

เท่ากบั 1,255.88 มิลลิกรัมต่อกรัม ฤทธ์ิตา้นอนุมูล DPPH แสดงเป็นค่า IC50 มีค่า 0.1154 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ฤทธ์ิตา้นอนุมูล hydroxyl (OH) มีค่า IC50 0.6435 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  

เจลตา้นอกัเสบจากสารสกดัใบหูกวางสีแดงท่ีพฒันาได ้7 ต ารับ ผ่านการศึกษาความคงสภาพใน

สภาวะเร่ง จ  านวน 3 ต ารับ ไดแ้ก่ ต ารับท่ี 1, 2 และ 5 โดยต ารับท่ี 1 และ 5 ซ่ึงมีปริมาณเอทานอล 

8.54% สามารถปลดปล่อยสารส าคญัไดม้ากกวา่ต ารับท่ี 2 ซ่ึงมีปริมาณเอทานอล 26.54% จาก

การศึกษาการปลดปล่อยตวัยาและความคงตวั พบว่าต ารับท่ีมีความเหมาะสมคือ ต ารับท่ี 1 ซ่ึง

สามารถปลดปล่อยสารส าคญัโดยแสดงเป็นปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากบั 245.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 

และมีความคงสภาพเม่ือเก็บท่ี 4 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 เดือน ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ียงั

สามารถน าไปใชส้ าหรับการจ าแนกและบ่งช้ีวตัถุดิบใบหูกวางสีแดงในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ 

อย่างไรก็ตามการศึกษาต่อไปยงัตอ้งศึกษาการปลดปล่อยสารส าคญัโดยใช้เยื่อกั้นการแพร่ชนิด

ผิวหนงัสัตวห์รือเยื่อบุท่ีใช้แทนผิวหนังสัตว์ และศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบของเจลในทางคลินิก

ต่อไป 


