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ชื่อโครงการ (ไทย) ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระและชะลอควำมแก่ของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว 
HOLOTHURIA SCABRA. 
                     (อังกฤษ) Anti-oxidant and anti-ageing effects of the extracts from sea cucumber, 
HOLOTHURIA SCABRA. 
ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำป ี  2560  จ ำนวน  218,000  บำท 
ระยะเวลำท ำกำรวิจัย 1 ปี  เริ่มท ำกำรวิจัยเมื่อ (เดือน, ปี) กรกฎำคม 2560       . 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรวิจัย ครัง้ที่ 3 ระหว่ำง (เดือน, ปี) มกรำคม 2560 ถึง (เดือน, ปี) มิถุนำยน 2561 
 
ชื่อผู้ท าวิจัย พร้อมท้ังหน่วยงานท่ีสังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ 
 นำงสำวประภำภรณ์ จัตุจันทร์ นักศึกษำปริญญำเอก สำขำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำโครงสร้ำง 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล หมำยเลขโทรศัพท์ 089-7121445 
 

๑.หลักการเหตุผลและระบุสาเหตุท่ีต้องด าเนินการวิจัย 
 ปลิงทะเลถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจและเป็นที่นิยมรับประทำนในชำวเอเชีย มำตั้งแต่สมัยอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจำกมีควำมเช่ือว่ำมีสรรพคุณเป็นยำอำยุวัฒนะ และยังมีฤทธ์ิในด้ำนอื่นๆ ตำมรำยงำนทำง
วิทยำศำสตร์ เช่น ต้ำนกำรอักเสบ ช่วยสมำนแผล ต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนมะเร็ง เป็นต้น  ซึ่งในประเทศไทยนั้น 
ปลิงทะเลขำว H. scabra ถือเป็นปลิงที่พบมำกในทะเลทำงภำคใต้ของไทย อย่ำงไรก็ตำมยังมีกำรศึกษำที่
ค่อนข้ำงน้อยในเรื่องของกำรต้ำนอนุมูลอิสระและชะลอควำมแก่จำกปลิงทะเลขำว H. scabra ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
คุณค่ำของปลิงทะเลขำวชนิดนี้ และมูลค่ำในกำรพัฒนำเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ผู้วิจัยจึงให้ควำมสนใจใน
ด้ำนกำรน ำสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำวมำทดสอบฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระและชะลอควำมแก่ ในกำรวิจัยน้ี 
 ควำมแก่ของคนเรำนั้น เกิดจำกควำมเสื่อมสภำพของเซลล์ต่ำงๆภำยในร่ำงกำย ซึ่งจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่
ช่วงปลำยของวัยรุ่น ปัญหำหลักๆคือกำรมีอนุมลูอิสระเกิดข้ึนมำกเกินควำมสำมำรถของสำรต้ำนอนุมุลอิสระจะ
ก ำจัดได้อย่ำงหมดจด ซึ่งอนุมูลอิสระที่เหลืออยู่จะไปแย่งอิเล็กตรอนจำกเซลล์ปกติและท ำให้เซลลป์กติเกิดกำร
เสื่อมสภำพน่ันเอง อนมุูลอิสระสำมำรถเกิดข้ึนในร่ำงกำยของเรำได้ตลอดเวลำทั้งจำกภำยในและภำยนอก โดย
ปัจจัยภำยในได้แก่ กระบวนกำรหำยใจระดับเซลล์โดยไมโตรคอนเดรียสำมำรถผลติอนุมูลอิสระได้ตลอดเวลำ 
ส่วนปัจจัยภำยนอกได้แก่ มลภำวะต่ำงๆ เช่น ควันบุหรี่ ควันจำกท่อไอเสีย เป็นต้น ซึ่งอนุมูลอิสระที่เกิดข้ึนจะ
สำมำรถก ำจัดได้โดยสำรที่มีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระเช่น catalase, glutathione, superoxide dismutase ที่อยู่
ในร่ำงกำย หรือจำกสำรอำหำรที่รับประทำนเข้ำไป เช่น พืช ผักและผลไม้จะมีวิตำมินซี อี และฟลำโวนอยด์ 
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เป็นต้น นอกจำกนั้น อำหำรจำกเนื้อสัตว์ชนิดต่ำงๆ ยังมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระด้วยเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือปลิง
ทะเล ซึ่งมีกำรศึกษำวิจัยจำกปลิงทะเลในบำงสปีชีย์ จำกประเทศต่ำงๆ พบว่ำสำรสกัดที่ได้มีสำรต้ำนอนุมูล
อิสระเช่นกัน จึงเป็นที่มำในกำรศึกษำวิจัยฤทธ์ิของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra ที่พบค่อนข้ำงมำกใน
ประเทศไทย ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ ซึ่งผลที่ได้จะน ำมำพัฒนำต่อยอดทำงกำรวิจัยต่อไป 
 กำรประเมินกำรออกฤทธ์ิต้ำนควำมแก่ (anti-ageing) ของสำรสกัดจำกปลิงทะเลท ำได้โดยใช้หนอน 
C. elegans เป็นสิ่งมีชีวิตต้นแบบ เนื่องจำกสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดโรค เจริญโดยกำรกินแบคทีเรียเป็น
อำหำร สำมำรถในกำรเพิ่มจ ำนวนอย่ำงรวดเร็ว มีช่วงชีวิตสั้นและสำมำรถเลี้ยงได้เป็นจ ำนวนมำกใน
ห้องปฏิบัติกำร โดยไข่ของหนอน C. elegans สำมำรถเจริญพัฒนำเป็นหนอนตัวเต็มวัยได้ภำยในสำมวันครึ่ง 
และหนอนตัวเต็มวัยสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ประมำณ 18-20 วัน เมื่อเลี้ยงที่อุณหภูมิ 20 องศำเซลเซียส นอกจำกนี้
กำรวิเครำะห์ยีนในหนอนก็ท ำได้สะดวกเนื่องจำกมีกำรค้นพบล ำดับยีนในจีโนมของหนอน C. elegans เป็นที่
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 (C. elegans Sequencing Consortium, 1998) และประมำณกันว่ำร้อยละ 
60 ของยีนของหนอนมีควำมเหมือนกับยีนของมนุษย์อีกด้วย 
 ดังนั้นกำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในเรื่องกำรศึกษำฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระและชะลอควำมแก่
ของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra รวมถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรชะลอควำมแก่ โดยใช้หนอน C. 
elegans เป็นต้นแบบในกำรทดลอง  
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษำผลกำรออกฤทธ์ิของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว HOLOTHURIA SCABRA ในกำรต้ำนอนุมูล
อิสระและชะลอควำมแก่ 
 วัตถุประสงค์ย่อย 
 1. เพื่อศึกษำฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra 
 2. เพื่อศึกษำฤทธ์ิกำรยืดอำยุของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra ในหนอน C. elegans 
 3. เพื่อศึกษำฤทธ์ิกำรต้ำนต่อควำมเครียดของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra ในหนอน C. 
elegans 
 4. เพื่อศึกษำวิถีกำรชะลอควำมแก่ของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra  
 
๓. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๑ การเกิด oxidative stress และความแก่  
 อนุมูลอิสระ หรือ free radical หมำยถึง อะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนไม่ครบคู่หรืออิเล็กตรอน
อิสระโคจรรอบวงนอกสุด กำรเกิดอนุมูลอิสระเกิดข้ึนเมื่อพันธะระหว่ำงอะตอมแตกออก ท ำให้อนุมูลอิสระมี
ควำมไม่เสถียรและมีควำมไวต่อกำรเกิดปฏิกิริยำ จึงสำมำรถท ำปฏิกิริยำกับโมเลกุลที่อยู่รอบๆได้ โดยกำรดึง
หรือให้อิเล็กตรอนแก่โมเลกุลข้ำงเคียง เพื่อให้ตัวมันเองมีควำมเสถียร ส่วนโมเลกุลข้ำงเคียงที่สูญเสียหรือรับ
อิเล็กตรอนเข้ำไป จะกลำยเป็นอิเล็กตรอนอิสระตัวใหม่ที่ไม่เสถียร และเข้ำท ำปฏิกิริยำกับโมเลกุลอื่นๆต่อไป
กลำยเป็นปฏิกิริยำลูกโซ่ (chain reaction) ที่ท ำอันตรำยต่อโมเลกุลและโครงสร้ำงต่ำงๆของเซลล์ 
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 ควำมแก่ของคนเรำนั้น เกิดจำกควำมเสื่อมสภำพของเซลล์ต่ำงๆภำยในร่ำงกำย ซึ่งจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่
ช่วงปลำยของวัยรุ่น จำกปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยในร่ำงกำยของเรำและน ำไปสู่โรคต่ำงๆได้ (Lopez-Otin et 
al. 2013) reactive oxygen species หรือ ROS เกิดได้จำกทั้งภำยในและภำยนอกร่ำงกำย โดยปัจจัย
ภำยนอกมำจำก แสงอัลตรำไวโอเลตหรือ UV แหล่งก ำเนิดรังสี เป็นต้น ส่วนปัจจัยภำยในมำจำกกำรถูกสร้ำง
มำจำกเซลล์ต่ำงๆเช่น ไมโตคอนเดรีย เพอรอกซิโซม เป็นต้น (Finkel and Holbrook, 2000) ซึ่งอนุมูลอิสระ
เหล่ำนี้จะถูกท ำลำยโดย สำรต้ำนอนุมูลอิสระ เ ช่น superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), 
glutathione peroxidase (GPx) เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมเมื่อร่ำงกำยมีกำรสะสมของอนุมูลอิสระมำกเกินกว่ำที่
สำรต้ำนอนุมูลอิสระจะสำมำรถก ำจัดได ้ซึ่งอนุมูลอิสระที่เหลืออยู่จะไปแย่งอิเลก็ตรอนจำกเซลล์ปกติและท ำให้
เซลล์ปกติเกิดกำรเสื่อมสภำพ และส่งผลให้เกิดกำรเสื่อมสภำพของเนื้อเยื่อ และร่ำงกำยต่อไปในที่สุด 
 
๓.๒ ปลิงทะเลขาว H. scabra 
 ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกพบว่ำมีปลิงทะเลขำว H. scabra อยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
ประเทศไทย นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำปลิงทะเลบำงสปีช่ีมีฤทธ์ิต้ำนอนุมูลอิสระ สมำนแผล ลดกำร
อัก เสบได้  และสำรประกอบที่ ส ำ คัญในสำรสกัดจำกปลิ งทะเล เ ช่น triterpene glycosides และ 
glycosaminoglycan (Bordbar et al. 2011) 
 กำรจ ำแนกชนิดของ H. scabra คือ 
 Kingdom Animalia 
 Phylum Echinodermata 
  Class Holothuroidea 
   Order Aspidochirotida 
    Family Holothuriidae 
     Genus Holothuria 
      Subgenus Holothuria (Metriatyla) 
       Species Holothuria (Metriatyla) scabra 
 
๓.๓ สารอาหารและคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว H. scabra 
 ปลิงทะเลขำวประกอบด้วยสำรอำหำรต่ำงๆ เช่น วิตำมิน เอ บี1 บี2 บี3 และแร่ธำตุต่ำงๆเช่น 
แคลเซียม แมกนีเซียม ธำตุเหล็ก เป็นต้น อีกทั้งยังพบคุณสมบัติทำงเภสัชวิทยำจำกสำรสกัดจำกปลิงทะเล เช่น 
ต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด ต้ำนมะเร็ง ลดควำมดันโลหิต ต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนเนื้องอก และสมำนแผล เป็นต้น 
(Bordbar et al., 2011) สำรประกอบที่พบในปลิงทะเลทั่วไป เ ช่น triterpene glycoside (saponin), 
sulfated triterpene glycosides, cerberoside, chondroitin sulfates, glycosaminoglycan, lectin, 
sulfated polysaccharide, sterol (glycosides, sulfates), bioactive peptides, phenols and 
flavonoids, triterpene oligoglycosides, glycoprotein, steroidal sapogenins, 
mucopolysaccharide, and polyunsaturated fatty acids (PUFA) โดยสำรประกอบที่พบใน H. scabra 
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เ ช่น glycosaminoglycan, lectin, phenols and flavonoids, and steroidal saponins ส่วนคุณสมบัติ
ทำงเภสัชวิทยำจำกสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra คือ anti-proliferation ในเซลล์มะเร็ง, anti-
oxidant (Althunibat et al., 2009), anti-microbial (Ridzwan et al., 1995), anti-fungal properties 
and cytotoxic effects (Mohammadizadeh et al., 2013)  
 ผลกำรศึกษำวิจัยที่ผ่ำนมำพบว่ำ สำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra ที่สกัดด้วย aqueous 

extract มีค่ำต้ำนอนุมูลอิสระของ β-Carotene ที่ 77.46% ขณะที่กำรสกัดด้วย organic extract มีค่ำต้ำน
อนุมูลอิสระที่ 35.92% ส่วนค่ำ IC50 ของ DPPH ของสำรที่สกัดจำก aqueous and organic extracts มีค่ำ
มำกกว่ำ 10 mg/ml (Althunibat et al., 2009)  
 
๓.๔ การใช้หนอน C. elegans เป็นสัตว์ทดลองทางด้านการชะลอความแก่ 
 C. elegans ถูกใช้เป็นสัตว์ทดลองในหลำยๆด้ำน เช่น ทำงด้ำนประสำทวิทยำ หรือ ด้ำนควำมแก่ มี
ชนิดของหนอนปกติหรือชนิด wild-type N2 และชนิดของหนอนที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้ำน
ต่ำงๆจำกกำรได้รับรังสี เพื่อใช้เป็นตัวอย่ำงของยีนที่สนใจ 
 กำรจ ำแนกชนิดของ C. elegans คือ 
 Kingdom Animalia 
 Phylum Nematoda 
  Class Chromadorea  
   Order Rhabditida     
    Family Rhabditidae      
     Genus Caenorhabditis      
      Species Caenorhabditis elegans 
 
 C. elegans เป็นหนอนตัวกลมชนิดหนึ่งที่กินแบคทเีรยีเปน็อำหำรเช่น สปีชีย์ OP50 โดย C. elegans 
แบ่งออกเป็น 2 เพศคือ hermaphrodite และ male ซึ่ง hermaphrodite สำมำรถสืบพันธ์ุได้ด้วยตัวเอง
เพรำะมีเซลล์สืบพันธ์ุทั้ง 2 เพศ โดยสำมำรถเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 15, 20, 22, และ 25 °C ในแต่ละ
อุณหภูมิจะมีผลต่ออำยุของหนอนได้ โดยปกติหนอนจะมีช่วงอำยุที่ 2-3 สัปดำห์ หนอน 1 ตัวจะสำมำรถออก
ไข่ได้ประมำณ 300 ฟอง hermaphrodite มีเซลล์ somatic cells ยกเว้น germ cells คือ 989 cell โดยมี 
302 ของ neuron cell และ 56 ของ glial และ support cells (Van Raamsdonk and Hekimi, 2010, 
Strange, 2003, Altun and Hall, 2009) รูป 3-1, 3-2 
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รูป 3-1 กำยวิภำคศำสตร์ของหนอน C. elegans ระยะตัวเต็มวัย hermaphrodite (XX) (บน) และ 

male (XO) (ล่ำง) (Strange, 2003). 
 

 
รูป 3-2 ช่วงชีวิตของ C. elegans โดยเลี้ยงที่ 22 °C (Altun and Hall, 2009) 

 
 ข้อดีของกำรใช้หนอน C. elegans เป็นสัตว์ทดลองในกำรวิจัยทำงด้ำนกำรชะลอวัย คือมีช่วงชีวิตที่
สั้น ขนำดเล็ก ขยำยพันธ์ุและเลี้ยงง่ำยในห้องปฏิบัติกำร โดยกินแบคทีเรียเป็นอำหำร และมีกำรค้นพบยีนส์ที่
ครอบคลุมและสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 (Altun and Hall, 2009, Tissenbaum, 2015) 
 กำรเปลี่ยนแปลงของหนอนเมื่อมีอำยุมำกขึ้นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงของตัวหนอน เช่น เคลื่อนไหวช้ำ มี
ขนำดตัวใหญ่ข้ึน เช่นมีควำมยำวมำกขึ้น 70% มีล ำตัวกว้ำง 30% และมีปริมำตรเพิ่มข้ึน 280% จำกวันที่ 3 ถึง
วันที่  14 (Croll et al., 1977) เป็นต้น นอกจำกนั้นยังมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยในร่ำงกำยเช่น เกิด DNA 
damage และ lipofuscin เป็นต้น (Garigan et al., 2002) 
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๓.๕ ยีนและวิถีท่ีเกี่ยวข้องกับการชะลอวัย 
 ๓.๕.๑ Hormonal signaling 
  ๓ . ๕ . ๑ . ๑  Insulin and insulin-like signaling เ ป็ น วิ ถี ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร เ กิ ด 
phosphorylation ซึ่งควบคุมกำรเกิดกำรเคลื่อนที่เข้ำสู่นิวเคลียสของยีน DAF-16 (FOXO) มียีนที่ส ำคัญคือ 
DAF-2 และ AGE-1 เป็นต้น กำรเคลื่อนที่ของ DAF-16 เข้ำสู่นิวเคลียสจะไปกระตุ้น downstream genes ที่
เ กี่ ย ว กั บ  stress resistance, innate immunity, metabolic processes, longevity แ ล ะ  toxin 
degradation (Christensen et al., 2006)  
 ๓.๕.๒ Nutrient sensing and signaling 
  ๓.๕.๒.๑ Sirtuin deacetylases โดย sirtuin ในหนอนจะมี sir-2.1 เป็นยีนที่ควบคุมกำร
ยืดอำยุของหนอนและมีควำมสัมพันธ์กับวิ ถี  Insulin and insulin-like signaling (Tissenbaum and 
Guarente, 2001) 
  ๓.๕.๒.๒ AMP-activated protein kinase (AMPK) คือกำรได้รับกำรกระตุ้นเมื่อขำด
อำหำร ท ำให้ไปยับยั้ง mTOR (Lopez-Otin et al., 2013) ซึ่งจะท ำให้สำมำรถเพิ่มอำยุของหนอนได้ (Onken 
and Driscoll, 2010) 
  ๓ . ๕ . ๒ . ๓  The mechanistic target of rapamycin mTOR and translation 
signaling จะกระตุ้นให้เกิดควำมแก่เร็วข้ึน แต่ถ้ำได้รับกำรยับยั้งจำก AMPK และภำวะอดอำหำร จะท ำให้
หนอนมีอำยุยืนข้ึน (Inoki et al., 2003). และในหนอนที่มีกำรกลำยพันธ์ุของยีน mTOR จะสำมำรถยืดอำยุ
ของหนอนได้ (Hansen et al., 2007) 
 ๓.๕.๓ Mitochondria and ROS signaling 
  ๓.๕.๓.๑ ETC components, clk-1 and isp-1 clk-1 เทียบได้กับ coenzyme Q ที่อยู่
ในกระบวนกำร electron transport chain ในไมโตรคอนเดรีย กำรกลำยพันธ์ุของ clk-1 จะท ำให้หนอนมี
อำยุยำวข้ึน (Lakowski and Hekimi, 1996) ส่วน isp-1 เทียบได้กับ mitochondrial complex III ซึ่งกำร
กลำยพันธ์ุของยีนนี้ก็ยังสำมำรถยืดอำยุของหนอนได้เช่นกัน (Feng et al., 2001) 
  ๓.๕.๓.๑ Stress-induced protein kinases: JNK โดย JNK จะถูกกระตุ้นด้วยกำรเกิด 
stress ต่ำงๆ น ำไปสู่กำรยืดอำยุของหนอนได้ และยังเกี่ยวของกับวิถี Insulin and insulin-like signaling 
(Oh et al., 2005) 
 ๓.๕.๔ Genome surveillance pathways 
  ๓.๕.๔.๑ DNA repair and telomere maintenance กำรมียีน DNA repair เช่น XPD, 
ATM, WRN, BLM, และ TOP3B จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนกำรแก่แบบปกติ นอกจำกนี้ telomere ยังมี
ควำมส ำคัญต่อกำรมีช่วงชีวิตที่ปกติได้ กำรที่มีเอนไซม์ telomerase จะท ำให้เกิดควำมแก่ช้ำลงด้วย 
(Rudolph et al., 1999) 
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รูป 3-3 กระบวนกำรเกิดควำมแก่ (Greer and Brunet, 2008) 
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๔.ระเบียบวิธีวิจัย 
๔.๑ เพ่ือศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว H. scabra 
 ผู้วิจัยจะใช้กำรทดสอบกำรต้ำนอนุมูลอิสระทั้งหมด 2 กำรทดสอบคือ DPPH และ ABTS โดยใช้สำร
สกัดจำกปลิงทะเลขำว H. scabra ที่มำจำก 3 ส่วนของปลิงคือ ปลิงทั้งตัว (whole body) ผนังหุ้มตัว (body 
wall) และอวัยวะภำยใน (viscera) โดยสกัดด้วยตัวท ำละลำยอินทรีย์ (organic solvent extraction) ได้แก่ 
hexane, ethyl acetate และ n-Butanol ซึ่งเป็นสำรสกัดในกลุ่ม secondary metabolites 
 กำรทดสอบด้วย DPPH ท ำโดยเตรียมสำรละลำย DPPH ที่ควำมเข้มข้น 100 ไมโครโมลำร์ ในเมธำ
นอล และเตรียมสำรสกัดที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ ละลำยในเมธำนอล ผสมกันในอัตรำส่วน 1:1 จำกนั้นเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้องและที่มืด เป็นเวลำ 30 นำที แล้วจึงวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ 517 นำโนเมตร โดยใช้เครื่อง 
spectrophotometer และน ำ ไปค ำนวณค่ำ  DPPH free radical scavenging activity โดยใ ช้สมกำร 
Percent scavenging of DPPH radical เพื่อหำค่ำ EC50 หรือ Efficient Concentration ซึ่งเป็นค่ำควำม
เข้มข้นของสำรที่ท ำให้ DPPH ลดลงร้อยละ 50 

Percent scavenging of DPPH radical = (
AO−AT

AO
) ×  100%  

โดย AO คือ ค่ำกำรดูดกลืนแสง (OD) ของสำรละลำย DPPH 
 AT คือ ค่ำกำรดูดกลืนแสง (OD) เมื่อมีสำรตัวอย่ำงหรือสำรควบคุมมำตรฐำนที่ผสมกับ DPPH ที่ควำม
เข้มข้นต่ำงๆ 
 กำรทดสอบด้วย ABTS ท ำโดยเตรียมสำรละลำย ABTS ที่ควำมเข้มข้น 7 มิลลิโมลำร์ ในเอธำนอล 
และเตรียมสำรละลำย 2.45 มิลลิโมลำร์ K2S2O8 ในเอธำนอล ผสมกันในอัตรำส่วน 1:1 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลำ 16 ช่ัวโมง จำกนั้นหยดใส่ในสำรสกัดที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ ที่ละลำยในเอธำนอล  แล้วเก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้องและที่มืด เป็นเวลำ 30 นำที แล้วจึงวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ 734 นำโนเมตร แล้วน ำไปค่ำกำร
ดูดกลืนแสงไปค ำนวณหำค่ำ EC50 ซึ่งเป็นค่ำควำมเข้มข้นของสำรที่สำมำรถท ำให้ ABTS ลดลงร้อยละ 50 โดย
ใช้สูตรค ำนวณเช่นเดียวกับ DPPH 
 
 แผนผังการท าวิจัยโดยสรุปของวัตถุประสงค์ท่ี 1 
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๔.๒ เพ่ือศึกษาฤทธิ์การยืดอายุของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว H. scabra ในหนอน C. elegans 
 ผู้วิจัยจะท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพสำรสกัดจำกปลิงทะเลในกำรชะลอควำมแก่ โดยใช้หนอน C. 
elegans สำยพันธ์ุ wild type (N2) ซึ่งเลี้ยงในจำนเพำะเลี้ยง ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส และใช้
แบคทีเรีย Escherichia coli ชนิด OP50 เป็นอำหำร โดยในเบื้องต้นได้ท ำกำรทดสอบกับสำรสกัดที่แสดงกำร
ต้ำนอนุมูลอิสระดีที่สุดคือ สำรสกัดจำกปลิงทั้งตัว (WB) ที่สกัดด้วย n-butanol (WBBU) โดยใช้ตัวท ำละลำย 
2 ตัว คือ ละลำยใน 0.01 M PBS และ 0.1% DMSO เพื่อใช้เป็นตัวเลือกในกำรท ำละลำยที่ดีที่สุดในกำร
ทดลองต่อไป และใช้หนอน C. elegans ชนิด wild type (N2) ที่เป็นตัวอ่อนระยะ L1 และ L4 โดยให้กินสำร
สกัดที่ผสมแบคทีเรียที่มีชีวิต หรือแบคทีเรียที่ถูกท ำลำยด้วยควำมร้อนเป็นอำหำร จำกนั้นนับจ ำนวนหนอนที่มี
ชีวิตหรือตำยจนหมดทุกตัว น ำค่ำที่ได้ไปสร้ำงกรำฟในโปรแกรม Excel โดยในแต่ละกำรทดลองใช้หนอนไม่
น้อยกว่ำ 70 ตัว ค ำนวณหำค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) แล้วน ำ mean lifespan ไปค ำนวณควำมแตกต่ำง
ทำงสถิติด้วยโปรแกรม GraphPad Prism 
 เมื่อได้ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมำะสมแล้ว จะท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพสำรสกัดจำกปลิงทะเลจำกทุก
ส่วนคือ WBHE, WBEA, WBBU, BWHE, BWEA, BWBU, VIHE, VIEA และ VIBU โดยละลำยใน 0.1% DMSO 
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และใช้หนอน C. elegans ชนิด wild type ที่เป็นตัวอ่อนระยะ L4 และกินสำรสกัดที่ผสมแบคทีเรียที่มีชีวิต
เป็นอำหำร และเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส จำกนั้นนับจ ำนวนหนอนที่มีชีวิตหรือตำยจนหมด
ทุกตัว และน ำไปหำค่ำทำงสถิติต่อไป 
 แผนผังการท าวิจัยโดยสรุปของวัตถุประสงค์ท่ี 2 

 
 
๔.๓ เพ่ือศึกษาฤทธิ์การต้านต่อความเครียดของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว H. scabra ในหนอน C. 
elegans 
 ผู้วิจัยท ำกำรทดสอบประสิทธิภำพของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำวในส่วนของ WBBU และ BWEA ซึ่ง
เป็นสำรสกัดที่ให้ผลดีในกำรยืดอำยุของหนอนเพื่อน ำมำทดสอบกำรออกฤทธ์ิในกำรช่วยให้หนอนทนกำร
กระตุ้นด้วยควำมร้อน (heat stress) และทนต่อ oxidative stress โดยใช้ paraquat โดยประเมินร้อยละกำร
รอดชีวิตเมื่อได้รับกำรกระตุ้นทั้งสองแบบ เทียบกับกลุ่ม 0.1% DMSO โดยใช้หนอน C. elegans ชนิด wild 
type ที่ระยะตัวอ่อน L1 และได้รับสำรสกัดที่ผสมแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอำหำร และเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 
20 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง         
 กลุ่มแรก ทดสอบด้วยกำรกระตุ้นหนอนด้วยควำมร้อน โดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 35 องศำเซลเซียส 
เป็นเวลำ 4 ช่ัวโมง แล้วจึงน ำหนอนไปเก็บไว้ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศำเซลเซียสและเริ่มนับจ ำนวนหนอน
ที่มีชีวิตในวันถัดมำเป็นเวลำ 5 วัน แล้วค ำนวณหำร้อยละกำรรอดชีวิตในแต่ละวันเพื่อทดสอบทำงสถิติต่อไป 
 กลุ่มที่สอง ทดสอบด้วยกำรกระตุ้นหนอนให้เกิด oxidative stress ด้วย paraquat ที่ควำมเข้มข้น 
250 มิลลิโมลำร์ และได้รับสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว (co-treatment) หรือได้รับสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว
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ก่อนกำรกระตุ้นด้วย paraquat (pre-treatment) หรือได้รับสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำวก่อน แล้วจึงได้รับสำร
สกัดพร้อมทั้งได้รับกำรกระตุ้นด้วย paraquat (all-treatment) และนับจ ำนวนหนอนที่มีชีวิตทุกๆ 2 ช่ัวโมง 
เป็นเวลำ 14 ช่ัวโมงหรือจนกระทั่งหนอนตำยหมดทุกตัว แล้วค ำนวณหำร้อยละกำรรอดชีวิตในแต่ละวันเพื่อ
ทดสอบทำงสถิติต่อไป 
 วิธีด าเนินการวิจัยด้วยวิธี co-treated, pre-treated และ all-treated เทียบกับกลุ่มควบคุม 
 แบ่งกำรทดลองเป็น 3 กลุ่มในตอนเริ่มต้น โดยเลี้ยงหนอนระยะ L1 บน NGM plate ที่ผสม 5-
Fluoro-2'-deoxyuridine (FUdR) และ ampicillin เหมือนกัน แต่ต่ำงกันตรงที่ใส่กับไม่ใส่สำรสกัด WBBU 
และ BWEA โดย กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มควบคุมที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO, กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่
เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียที่ผสมสำรสกัด WBBU 500 µg/ml ละลำยใน 0.1% DMSO และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่
เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียทีผ่สมสำรสกัด BWEA 500 µg/ml ละลำยใน 0.1% DMSO จำกนั้นน ำทั้ง 3 กลุ่มมำ
เก็บที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 66 ช่ัวโมง จึงย้ำยหนอนในแต่ละกลุ่มไปใส่ในสำรละลำย
ต่ำงๆ ซึ่งมีวิธีย้ำยหนอนคือ ใช้เส้นลวด platinum เป็นเครื่องมือในกำรย้ำยหนอนไปใส่ใน 96 well plate ที่
ผสมสำรต่ำงๆและมีแบคทีเรียเป็นอำหำรหลุมละ 10-15 ตัว ท ำ 3 หลุม แล้วน ำจ ำนวนหนอนจำก 3 หลุมมำ
รวมกันให้ได้ประมำณ 30 ตัว จำกนั้น พัน plate ด้วยพำรำฟิล์ม แล้วเก็บที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศำ
เซลเซียสเช่นเดิม และนับจ ำนวนหนอนที่รอดชีวิตทุกๆ 2 ช่ัวโมง เป็นเวลำ 14 ช่ัวโมง 
 วิธีทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดส่วน WBBU ในการท าให้หนอน C. elegans ทนต่อการ
กระตุ้นด้วย paraquat 

 control คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำย
หนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  

 co-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำย
หนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้ งได้รับสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml (DMSO-
->PQ+WBBU) เทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไป
เลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  

 pre-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสมสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml 
ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat (WBBU-->PQ) เทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนอน
ด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียง
อย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  

 all-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสมสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml ตั้งแต่
ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้งได้รับสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml 
(WBBU-->PQ+WBBU) เทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำย
หนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  
 วิธีทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดส่วน BWEA ในการท าให้หนอน C. elegans ทนต่อการ
กระตุ้นด้วย paraquat 
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 control คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำย
หนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  

 co-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำย
หนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้ งได้รับสำรสกัดส่วน BWEA 500 µg/ml (DMSO-
->PQ+BWEA) เทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไป
เลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  

 pre-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสมสำรสกัดส่วน BWEA 500 µg/ml 
ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat (BWEA-->PQ) เทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนอน
ด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียง
อย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  

 all-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสมสำรสกดัส่วน BWEA 500 µg/ml ตั้งแต่
ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้งได้รับสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml 
(BWEA-->PQ+BWEA) เทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงหนอนด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำย
หนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ)  
 การนับหนอน 
 ท ำโดยนับจ ำนวนหนอนที่มีชีวิตเทียบกับจ ำนวนหนอนทั้งหมดในแต่ละสำร ท ำทั้งหมด 3 กำรทดลอง 
นับหนอนทุกๆ 2 ช่ัวโมง เป็นเวลำ 10 ช่ัวโมง แล้วเก็บที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศำเซลเซียสเช่นเดิม จำกนั้น
ค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยร้อยละของหนอนที่มีชีวิตรอด ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งช้ีควำมสำมำรถในกำรทนต่อกำรได้รับกำร
กระตุ้นด้วย paraquat ในแต่ละควำมเข้มข้น และน ำค่ำที่ได้ไปสร้ำงกรำฟด้วยโปรแกรม GraphPad Prism 
เพื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่ม 
 
 แผนผังการท าวิจัยโดยสรุปของวัตถุประสงค์ท่ี 3 
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๔.๔ เพ่ือศึกษาวิถีการชะลอความแก่ของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว H. scabra โดยใช้หนอน C. elegans 
ท่ีกลายพันธุ์ของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับความแก่ 
 ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำโดยใช้หนอน C. elegans กลำยพันธ์ุ (mutants) ที่ตัวอ่อนระยะ L4 ที่มีควำม
ผิดปกติของยีนที่เกี่ยวกับควำมแก่ ได้แก่ หนอนสำยพันธ์ุ Bristol N2 (wild-type), สำยพันธ์ุ CF1038 มีจีโน
ไทป์ daf-16(mu86), สำยพันธ์ุ VC199 มีจีโนไทป์ sir-2.1(ok434), สำยพันธ์ุ AM1 มีจีโนไทป์ osr-1(rm1), 
สำยพันธ์ุ AU1 มีจีโนไทป์ sek-1(ag1), สำยพันธ์ุ VC8 มีจีโนไทป์ jnk-1(gk7), สำยพันธ์ุ TJ1052 มีจีโนไทป์ 
age-1(hx546) ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรแก่ (ageing) และในกำรทดลองครั้งนี้ เรำใช้สำรสกัดจำก
ปลิงทะเลขำว 2 ส่วน คือ WBBU และ BWEA เพรำะสำรสกัดทั้งสองส่วนนี้สำมำรถเพิ่มอำยุขัยในหนอนปกติ 
(N2) ได้ดีที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่ม 0.1% DMSO ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบว่ำฤทธ์ิในกำรเพิ่มอำยุขัยของสำรสกัดทั้ง
สองนี้ ผ่ำนทำง pathway ใดของกระบวนกำรแก่ จึงเลือกหนอนที่มีควำมผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับควำม
แก่มำท ำกำรศึกษำ ซึ่งหำกพบว่ำ เมื่อหนอนตัวอย่ำงที่มีควำมผิดปกติของยีนที่กล่ำวมำข้ำงต้นได้รับสำรสกัดทั้ง
สองส่วนแล้ว ไม่มีผลในกำรเพิ่มอำยุขัย ก็สรุปได้ว่ำ สำรสกัดต้องออกฤทธ์ิผ่ำนทำง pathway ที่ควบคุมโดยยีน
ของหนอนที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นยีนที่จ ำเป็นในกำรต้ำนควำมแก่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ สำรสกัดทั้ งสองจ ำเป็นต้องใช้
ยีนนั้นๆเพื่อกำรออกฤทธ์ิต้ำนควำมแก่ 
 นอกจำกนี้ ผู้วิจัยจะศึกษำกำรแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับควำมแก่ หลังจำกได้รับสำรสกัด
ปลิงทะเลขำวโดยใช้วิธี Quantitative RT-PCR โดยใช้ยีน daf-16, sod-3, hsp-12.3 และ hsp-16.2 ซึ่งเป็น 
downstream target ของ DAF-16 transcription factor และศึกษำ nuclear localization ของ daf-16 
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โดยใช้หนอนที่ติด GFP ของ DAF-16 คือชนิดสำยพันธ์ุ TJ356 มีจีโนไทป์ daf-16::gfp (zIs356 (pDAF-
16::DAF-16-GFP;rol-6) 
 แผนผังการท าวิจัยโดยสรุปของวัตถุประสงค์ท่ี 4 

 
 
๕.ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
๕.๑ ผลการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากปลิงทะเลขาว H. scabra 
 ๕.๑.๑ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในกระบวนการต้านอนุมูล
อิสระด้วยใช้วิธี DPPH (ตารางท่ี 5) 

 ๕.๑.๑.๑ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากท้ังตัว 
(whole body-WB) ในรูปที่ 1 เมื่อเพิ่มควำมเข้มข้นข้ึนเรื่อยๆ กรำฟที่ได้จะมีกำรต้ำนอนุมูลอิสระที่สงูข้ึนด้วย 
และเมื่อน ำมำหำค่ำ EC50 ค่ำที่ ได้มีดังนี้ คือ hexane มี ค่ำ EC50 เท่ำกับ 4.13 ± 0.28 mg/ml, ethyl 
acetate มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 3.76 ± 0.10 mg/ml และ n-Butanol มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 3.12 ± 0.09 mg/ml 
(รูป 1, ตำรำง 1) จะพบว่ำ WB ในส่วน n-Butanol มีค่ำ EC50 ที่น้อยที่สุด ซึ่งเป็นกำรใช้ควำมเข้มข้นของสำร
สกัดที่น้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพในกำรเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในกลุ่มปลิงทั้งตัว 
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 รูป 1 กรำฟ Percent scavenging of DPPH radical และควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำก WB ในส่วน
ของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol fractions 

 
ตาราง 1 เปรียบเทียบค่ำ EC50 ของสำรสกัดจำก WB ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol 
fractions 

Extracts Hexane Ethyl acetate n-Butanol 
EC50 (mg/ml) 4.13 ± 0.28 3.76 ± 0.10 3.12 ± 0.09 

 
 ๕.๑.๑.๒ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผนังล าตัว 

(Body wall-BW) พบว่ำ เมื่อน ำค่ำที่ได้ไปสร้ำงกรำฟ ในส่วนของ hexane มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 3.51 ± 0.03 
mg/ml, ethyl acetate มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 8.00 ± 0.39 mg/ml และ n-Butanol มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 6.05 
± 0.18 mg/ml (รูป 2, ตำรำง 2) พบว่ำ BW ในส่วน hexane มีค่ำ EC50 ที่น้อยที่สุด ซึ่งเป็นกำรใช้ควำม
เข้มข้นของสำรสกัดที่น้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพในกำรเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในกลุ่มของสำรสกดั
จำกผนังล ำตัว 

 
 รูป 2 กรำฟ Percent scavenging of DPPH radical และควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำก BW ในส่วน
ของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol fractions 
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ตำรำง 2 แสดงค่ำ EC50 ของสำรสกัดจำก BW ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol 
fractions 

Extracts Hexane Ethyl acetate n-Butanol 
EC50 (mg/ml) 3.51 ± 0.03 8.00 ± 0.39 6.05 ± 0.18 

 
 ๕.๑.๑.๓ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากอวัยวะ

ภายใน (Viscera-VI) ในรูปที่ 3 กรำฟที่ได้มีแนวโน้มของกำรต้ำนอนุมูลอิสระที่สูงข้ึน เมื่อเพิ่มควำมเข้มข้นข้ึน
ไปเรื่อยๆ และเมื่อน ำมำหำค่ำ EC50 ค่ำที่ได้มีดังนี้คือ hexane มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 4.91 ± 0.42 mg/ml, 
ethyl acetate มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 3.88 ± 0.34 mg/ml และ n-Butanol มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 4.49 ± 0.09 
mg/ml (รูป 3, ตำรำง 3) ซึ่งพบว่ำ VI ในส่วน ethyl acetate มีค่ำ EC50 ที่น้อยที่สุด โดยเป็นกำรใช้ควำม
เข้มข้นของสำรสกัดที่น้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพในกำรเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในกลุ่มสำรสกัดจำก
อวัยวะภำยใน 

 
 รูป 3 กรำฟ Percent scavenging of DPPH radical และควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำก VI ในส่วน
ของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol fractions 

 
ตาราง 3 แสดงค่ำ EC50 ของสำรสกัดจำก VI ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol 
fractions 

Extracts Hexane Ethyl acetate n-Butanol 
EC50 (mg/ml) 4.91 ± 0.42 3.88 ± 0.34 4.49 ± 0.09 
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 ๕.๑.๑.๔ ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของ L-
ascorbic acid, resveratrol และ flavonoid ซึ่ งเป็นตัวควบคุมมาตรฐาน (positive control) ค่ำ 
EC50 ที่ค ำนวณได้คือ 2.44 ± 0.06 µg/ml, 14.06 ± 0.53 µg/ml และ 15.50 ± 0.74 µg/ml ตำมล ำดับ 
(รูป 4, ตำรำง 4) โดยจะเห็นได้ว่ำสำรทั้ง 3 ชนิด มีค่ำ EC50 ที่ต่ ำมำก แสดงให้เห็นว่ำ สำรทั้ง 3 มีประสิทธิภำพ
ในกระบวนกำรต้ำนอนุมูลอิสระดีกว่ำสำรสกัดจำกปลิงทะเล แต่ทั้งนี้ สำรทั้งสำมชนิดดังกล่ำวเป็นสำรที่ถูกท ำ
ให้บริสุทธ์ิแล้ว ในขณะที่สำรสกัดของปลิงอยู่ในรูปของ crude extract 

 
 รูป 4 กรำฟ Percent scavenging of DPPH radical และควำมเ ข้มข้นของ  L-ascorbic acid, 
resveratrol และ flavonoid ซึ่งเป็นตัวควบคุมมำตรฐำน (positive control) 

 
ตาราง 4 แสดงค่ำ EC50 ของ L-ascorbic acid, resveratrol และ flavonoid ซึ่งเป็นตัวควบคุมมำตรฐำน 
(positive control) 

Positive control Ascorbic acid Resveratrol Flavonoid 
EC50 (µg/ml) 2.44 ± 0.06 14.06 ± 0.53 15.50 ± 0.74 

 
ตาราง 5 แสดงค่ำ EC50 รวมของสำรสกัดจำก WB, BW และ VI ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ 
n-Butanol fractions 

Extracts 
(EC50) (mg/ml) 

Hexane Ethyl acetate n-Butanol 

WB 4.13 ± 0.28 3.76 ± 0.10 3.12 ± 0.09 
BW 3.51 ± 0.03 8.00 ± 0.39 6.05 ± 0.18 
VI 4.91 ± 0.42 3.88 ± 0.34 4.49 ± 0.09 
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 ๕.๑.๒ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในกระบวนการต้านอนุมูล
อิสระด้วยใช้วิธี ABTS ตารางท่ี 10 
  ๕.๑.๒.๑ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากท้ังตัว 
(whole body-WB) ในรูปที่ 5 กรำฟที่ได้มีแนวโน้มของกำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงข้ึน เมื่อเพิ่มควำมเข้มข้นข้ึน
เรื่อยๆ โดยมีอัตรำกำรต้ำนอนุมูลอิสระที่คงที่ในบำงสำรคือ hexane และ ethyl acetate เมื่อถึงควำมเข้มข้น
ระดับหนึ่ง และเมื่อน ำมำหำค่ำ EC50 ค่ำที่ได้มีดังนี้คือ hexane มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 0.31 ± 0.10 mg/ml, 
ethylacetate มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 1.24 ± 0.07 mg/ml และ n-Butanol มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 2.65 ± 0.06 
mg/ml (รูป 5, ตำรำง 6) จะพบว่ำ WB ในส่วน hexane มีค่ำ EC50 ที่น้อยที่สุด ซึ่งเป็นกำรใช้ควำมเข้มข้น
ของสำรสกัดที่น้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพในกำรเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในกลุ่มปลิงทั้งตัว 

 
 รูป 5 กรำฟ Percent scavenging of ABTS radical และควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำก WB ในส่วน
ของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol fractions 
 
ตาราง 6 เปรียบเทียบค่ำ EC50 ของสำรสกัดจำก WB ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol 
fractions 

Extracts Hexane Ethyl acetate n-Butanol 
EC50 (mg/ml) 0.31 ± 0.10 1.24 ± 0.07 2.65 ± 0.06 

 
  ๕.๑.๒.๒ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผนังล าตัว 
(Body wall-BW) พบว่ำมีกำรต้ำนอนุมูลอิสระที่สูงข้ึนเมื่อเพิ่มควำมเข้มข้น เมื่อน ำค่ำที่ได้ไปสร้ำงกรำฟ ใน
ส่วนของ hexane มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 0.33 ± 0.01 mg/ml, ethyl acetate มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 0.75 ± 0.01 
mg/ml และ n-Butanol มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 3.24 ± 0.10 mg/ml (รูป 6, ตำรำง 7) พบว่ำ BW ในส่วน 
hexane มีค่ำ EC50 ที่น้อยที่สุด ซึ่งเป็นกำรใช้ควำมเข้มข้นของสำรสกัดที่น้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพในกำร
เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในกลุ่มของสำรสกัดจำกผนังล ำตัว 
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 รูป 6 กรำฟ Percent scavenging of ABTS radical และควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำก BW ในส่วน
ของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol fractions 
 
ตาราง 7 แสดงค่ำ EC50 ของสำรสกัดจำก BW ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol 
fractions 

Extracts Hexane Ethyl acetate n-Butanol Ethanol 
EC50 (mg/ml) 0.33 ± 0.01 0.75 ± 0.01 3.24 ± 0.10 0.67 ± 0.10 

 
  ๕.๑.๒.๓ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากอวัยวะ
ภายใน (Viscera-VI) ในรูปที่ 7 กรำฟที่ได้จะมีแนวโน้มของกำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงข้ึน เมื่อเพิ่มควำมเข้มข้น
ข้ึนไปเรื่อยๆ และเมื่อน ำมำหำค่ำ EC50 ค่ำที่ได้มีดังนี้คือ hexane มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 0.98 ± 0.05 mg/ml, 
ethyl acetate มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 2.32 ± 0.14 mg/ml และ n-Butanol มีค่ำ EC50 เท่ำกับ 1.33 ± 0.04 
mg/ml (รูป 7, ตำรำง 8) ซึ่งพบว่ำ VI ในส่วน hexane มีค่ำ EC50 ที่น้อยที่สุด โดยเป็นกำรใช้ควำมเข้มข้น
ของสำรสกัดที่น้อยที่สุด และมีประสิทธิภำพในกำรเป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในกลุ่มสำรสกัดจำก VI 

 
 รูป 7 กรำฟ Percent scavenging of ABTS radical และควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำก VI ในส่วน
ของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol fractions 
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ตาราง 8 แสดงค่ำ EC50 ของสำรสกัดจำก VI ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol 
fractions 

Extracts Hexane Ethyl acetate n-Butanol 
EC50 (mg/ml) 0.98 ± 0.05 2.32 ± 0.14 1.33 ± 0.04 

 
  ๕.๑.๒.๔ ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของ L-
ascorbic acid ซึ่งเป็นตัวควบคุมมาตรฐาน (positive control) ค่ำ EC50 ที่ค ำนวณได้คือ 2.16 ± 0.02 
µg/ml (รูป 8, ตำรำง 9) โดยจะเห็นได้ว่ำ L-ascorbic acid มีค่ำ EC50 ที่ต่ ำมำก แสดงให้เห็นว่ำ L-ascorbic 
acid มีประสิทธิภำพในกระบวนกำรต้ำนอนุมูลอิสระดีกว่ำสำรสกัดจำกปลิงทะเล เนื่องจำกเป็นสำรที่บริสุทธ์ิ 
ในขณะที่สำรสกัดอยู่ในรูปของ crude extract 

 
 รูป 8 กรำฟ Percent scavenging of ABTS radical และควำมเข้มข้นของ L-ascorbic acid ซึ่งเป็น
ตัวควบคุมมำตรฐำน (positive control) 
 
ตาราง 9 แสดงค่ำ EC50 ของ L-ascorbic acid ซึ่งเป็นตัวควบคุมมำตรฐำน (positive control) 

Positive control Ascorbic acid 
EC50 (µg/ml) 2.16 ± 0.02 

 
ตาราง 10 แสดงค่ำ EC50 รวมของสำรสกัดจำก WB, BW และ VI ในส่วนของ hexane, ethyl acetate และ 
n-Butanol fractions 

Extracts 
(EC50) (mg/ml) 

Hexane Ethyl acetate n-Butanol 

WB 0.31 ± 0.10 1.24 ± 0.07 2.65 ± 0.06 
BW 0.33 ± 0.01 0.75 ± 0.01 3.24 ± 0.10 
VI 0.98 ± 0.05 2.32 ± 0.14 1.33 ± 0.04 
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๕.๒ ผลของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในการยืดอายุของหนอน C. elegans 
ผลกำรทดสอบโดยใช้สำรสกัดจำกปลิงทะเลขำวทั้ง 9 สำร กับหนอน N2 พบว่ำ WBBU และ BWEA  

มีฤทธ์ิในกำรยืดอำยุของหนอนได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ซึ่งมีร้อยละกำรยืดอำยุคือ 4.07 และ 2.34 
ตำมล ำดับ 
 ๕.๒.๑ การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในการชะลอความแก่โดยใช้ตัวท า
ละลาย PBS และ DMSO (ตาราง 19) 
  ๕.๒.๑.๑ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.01 
M PBS โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L1 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร  
  หนอน C. elegans ระยะ L1 ที่เลี้ยงโดยวิธีนี้สำมำรถโตเป็นตัวเต็มวัยและออกไข่ได้ปกติ 
หลังจำกนับจ ำนวนหนอนที่ตำยจนครบทุกช่วงเวลำแล้ว น ำข้อมูลมำสร้ำงกรำฟร้อยละของกำรรอดชีวิตของ 
L1 ที่ได้รับแบคทีเรียที่มีชีวิตเปน็อำหำรผสมกบัสำรสกัดจำก WBBU ในแต่ละควำมเข้มข้น เทียบกับกลุ่มทีไ่ม่ได้
รับสำรสกัดดัง และน ำข้อมูลไปหำค่ำอำยุเฉลี่ยแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมด้วยโปรแกรมทำงสถิติ 
GraphPad Prism 
  หนอน C. elegans ระยะ L1 ที่ได้รับสำรสกัดที่ละลำยใน 0.01 M PBS ที่ควำมเข้มข้น 0, 
20, 100, 500 และ 775 µg/ml มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 13.91 ± 1.20, 13.76 ± 1.02, 13.92 ± 
1.14, 14.10 ± 1.29 และ 13.72 ± 1.35 วัน ตำมล ำดับ mean lifespan ของหนอนที่ได้รับสำรสกัดควำม
เข้มข้น 500 µg/ml เป็นค่ำที่มีอำยุยำวที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ตำรำง 11) แต่เมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้
ไปค ำนวณควำมแตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P 
value > 0.05) 
 
ตาราง 11 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L1 larva ที่ได้รับแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
ส่วน WBBU ละลำยใน 0.01 M PBS เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.01M PBS WBBU (20 
µg/ml) 

WBBU (100 
µg/ml) 

WBBU (500 
µg/ml) 

WBBU (775 
µg/ml) 

Number 
(worms) 

79 67 73 77 83 

Lif
es

pa
n 

Minimum 10 10 10 9 7 
Median 14 14 14 14 14 

Maximum 16 16 15 16 16 
Mean 13.91 ± 1.20 13.76 ± 1.02 13.92 ± 1.14 14.10 ± 1.29 13.72 ± 1.35 

% increase 
lifespan 

 -1.08 0.07 1.37 -1.37 
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  ๕.๒.๑.๒ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.01 
M PBS โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L1 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่ถูกท าลายด้วยความร้อนเป็นอาหาร 
  จำกกำรทดลองข้ำงต้นพบว่ำหนอน C. elegans ในกลุ่มที่ได้รับสำรสกัด WBBU มีค่ำอำยุ
เฉลี่ยเพิ่มมำกขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสำรสกัด WBBU ซึ่งเป็นไปได้ว่ำกำรออกฤทธ์ิของสำรสกัด
อำจมีผลต่อ C. elegans โดยตรง หรือสำรสกัดอำจออกฤทธ์ิร่วมกับแบคทีเรีย OP50 ซึ่งเป็นผลทำงอ้อมใน
กำรยืดอำยุของหนอน ดังนั้นเรำจึงท ำกำรทดสอบผลโดยตรงของสำรสกัดโดยกำรท ำลำยแบคทีเรียด้วยควำม
ร้อนก่อน แล้วน ำแบคทีเรียน้ันไปผสมสำรสกัดแล้วให้หนอน C. elegans ระยะ L1 กินเป็นอำหำรต่อไป 
  เมื่อน ำข้อมูลกำรอยู่รอดของหนอนที่เลี้ยงโดยแบคทีเรียที่ถูกท ำลำยด้วยควำมร้อนไปค ำนวณ
และสร้ำงกรำฟด้วยโปรแกรม Excel จำกนั้นจึงน ำไปหำ mean lifespan ด้วยโปรแกรม GraphPad Prism 
เพื่อค ำนวณควำมแตกต่ำงทำงสถิติ พบว่ำหนอน ระยะ L1 ที่ได้รับสำรสกัดละลำยใน 0.01 M PBS ที่ควำม
เข้มข้น 0, 20, 100, 500 และ 775 µg/ml มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) เท่ำกับ 15.60 ± 3.49, 15.33 ± 
3.31, 15.28 ± 3.67, 16.45 ± 4.36 และ 16.18 ± 3.73 ตำมล ำดับ (ตำรำง 12) พบว่ำ mean lifespan ของ
หนอนที่ได้รับสำรสกัดควำมเข้มข้น 500 µg/ml เป็นค่ำที่มีอำยุยำวที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่เมื่อน ำค่ำ
อำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณทำงสถิติโดยเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(P value > 0.05) 
 
ตาราง 12 แสดงค่ำอำยุของหนอน C. elegans ระยะ L1 larva ที่ได้รับแบคทีเรียซึ่งถูกท ำลำยด้วยควำมร้อน
เป็นอำหำรผสมกับสำรสกัด WB-Butanol ละลำยใน 0.01 M PBS เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด  

Group (day) 0.01M PBS WBBU (20 
µg/ml) 

WBBU (100 
µg/ml) 

WBBU (500 
µg/ml) 

WBBU (775 
µg/ml) 

Number 
(worms) 83 98 86 116 93 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 10 8 9 11 
Median 16 14.50 14.50 15 16 

Maximum 16 14.50 14.50 15 16 
Mean 15.60 ± 3.49 15.33 ± 3.31 15.28 ± 3.67 16.45 ± 4.36 16.18 ± 3.73 

% increase 
lifespan 

 -1.73 -2.05 5.45 3.72 
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  ๕.๒.๑.๓ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.01 
M PBS โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  เนื่องจำกระยะ L1 larva เป็นระยะเริ่มต้นของวงจรชีวิตของหนอน C. elegans ซึ่งเมื่อได้รับ
สำรสกัด ซึ่งแม้จะมีชีวิตโดยเฉลี่ยยำวข้ึน แต่หนอนที่ได้รับแบคทีเรียที่ถูกท ำลำยด้วยควำมร้อนเป็นอำหำรส่วน
ใหญ่มีขนำดล ำตัวค่อนข้ำงเล็กและไม่สมบูรณ์เพศ เรำจึงได้เลือกทดสอบกับระยะ L4 larva เพิ่มเติม ซึ่งเป็น
ระยะที่พร้อมจะกลำยเป็นตัวเต็มวัย ซึ่งมีควำมสมบูรณ์เพศและสำมำรถสืบพันธ์ุได้อย่ำงปกติ 
  เมื่อน ำข้อมูลมำสร้ำงกรำฟร้อยละของกำรรอดชีวิตกับอำยุของหนอนแล้วหำค่ำ mean 
lifespan ด้วยโปรแกรม GraphPad Prism เพื่อน ำไปทดสอบควำมแตกต่ำงทำงสถิติ กลุ่มที่ได้รับสำรสกัดที่
ละลำยใน 0.01 M PBS ที่ควำมเข้มข้น 0, 500 และ 775 µg/ml มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) คือ 12.89 
± 1.31, 13.10 ± 1.48 และ 13.42 ± 1.71 วัน ตำมล ำดับ ค่ำ mean lifespan ของหนอนที่ได้รับสำรสกัด
ควำมเข้มข้น 775 µg/ml เป็นค่ำที่ยำวที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ตำรำง 13) และเมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้
ไปค ำนวณทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) 
 
ตาราง 13 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ที่ได้รับแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก WBBU ละลำยใน 0.01 M PBS เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.01M PBS WBBU (500 µg/ml) WBBU (775 µg/ml) 
Number (worms) 103 94 101 

Lif
es

pa
n 

Minimum 10 10 8 
Median 13 13 13 

Maximum 16 16 17 
Mean 12.89 ± 1.31 13.10 ± 1.48 13.42 ± 1.71* 

% increase lifespan  1.63 4.11 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
 
  ๕.๒.๑.๔ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.01 
M PBS โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่ถูกท าลายด้วยความร้อนเป็นอาหาร 
  จำกกำรน ำข้อมูลกำรอยู่รอดของหนอน L4 ที่เลี้ยงโดยแบคทีเรียที่ถูกท ำลำยด้วยควำมร้อน
ทุกวันมำสร้ำงกรำฟร้อยละกำรรอดชีวิตได้ดัง และน ำไปค ำนวณ mean lifespan ด้วยโปรแกรมทำงสถิติคือ 
GraphPad Prism พบว่ำ หนอน L4 ที่ได้รับสำรสกัดที่ละลำยใน 0.01 M PBS ที่ควำมเข้มข้น 0, 500 และ 
775 µg/ml มี ค่ำอำยุ เฉลี่ย (mean lifespan) คือ  16.25 ± 2.16, 16.94 ± 2.19 และ 17.10 ± 2.28 วัน 
ตำมล ำดับ (ตำรำง 14) เมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณทำงสถิติพบว่ำกลุ่มที่ได้รับสำรสกัด WBBU ที่ควำม
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เข้มข้น 500 และ 775 µg/ml มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสำร
สกัด (P value < 0.05) 
 
ตาราง 14 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ที่ได้รับแบคทีเรียซึ่งถูกท ำลำยด้วยควำมร้อนเป็น
อำหำรผสมกับสำรสกัดจำก WBBU ละลำยใน 0.01 M PBS เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.01M PBS WBBU (500 
µg/ml) 

WBBU (775 
µg/ml) 

Number (worms) 107 108 113 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 5 14 
Median 16 17 17 

Maximum 23 22 25 
Mean 16.25 ± 2.16 16.94 ± 2.19* 17.10 ± 2.28* 

% increase lifespan  4.25 5.23 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
 
  ๕.๒.๑.๕ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L1 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  เนื่องจำกกำรละลำยสำรสกัด WBBU ใน 0.01 M PBS มีลักษณะคล้ำยกับละลำยได้ไม่หมด
เพรำะเมื่อทิ้งไว้ส่วนหนึ่งจะตกตะกอน ดังนั้นเรำจึงท ำกำรทดลองเพิ่มเติมโดยน ำสำรสกัด WBBU มำละลำยใน 
0.1% DMSO พบว่ำสำรสกัดละลำยได้ดี มีลักษณะค่อนข้ำงใส หำกน ำสำรสกัดที่ละลำยใน 0.1% DMSO ไป
ทดสอบน่ำจะได้ผลดีข้ึน จึงทดสอบกับหนอน C. elegans ระยะ L1 และ L4 เช่นเดียวกับกำรทดลองข้ำงต้น 
เพื่อเปรียบเทียบกันต่อไป  
  เมื่อนับจ ำนวนหนอน C. elegans ระยะ L1 ที่ได้รับสำร WBBU ที่อยู่รอดในแต่ละวัน แล้ว
น ำมำสร้ำงกรำฟร้อยละกำรรอดชีวิต และน ำข้อมูลไปหำ mean lifespan เพื่อน ำไปค ำนวณทำงสถิติ พบว่ำ 
หนอน C. elegans ระยะ L1 larva ที่ได้รับสำรสกัดที่ควำมเข้มข้น 0, 20, 100, 500 และ 775 µg/ml ละลำย
ใน 0.1% DMSO มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) คือ 14.01 ± 1.87, 14.46 ± 1.37, 14.51 ± 1.21, 14.52 
± 1.51 และ 14.24 ± 2.06 วัน ตำมล ำดับ โดยค่ำ mean lifespan ของหนอนที่ได้รับสำรสกัดควำมเข้มข้น 
500 µg/ml เป็นค่ำที่ยำวที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ตำรำง 15) แต่เมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยแต่ละค่ำไปค ำนวณ
ทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value > 0.05) 
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ตาราง 15 แสดงอำยุ (days) ของ C. elegans ระยะ L1 larva ที่ได้รับแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับ
สำรสกัด WBBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBBU (20 µg/ml) WBBU (100 µg/ml) WBBU (500 µg/ml) WBBU (775 µg/ml) 
Number (worms) 91 78 88 91 74 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 10 10 7 6 
Median 14 15 15 15 15 

Maximum 18 17 17 17 18 
Mean 14.01 ± 1.87 14.46 ± 1.37 14.51 ± 1.21 14.52 ± 1.51 14.24 ± 2.06 

% increase lifespan  3.21 3.57 3.64 1.64 
 
  ๕.๒.๑.๖ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L1 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่ถูกท าลายด้วยความร้อนเป็นอาหาร 
  เมื่อน ำข้อมูลมำสร้ำงกรำฟพบว่ำ กรำฟที่ได้มีลักษณะขยำยออกไปทำงด้ำนขวำ L1 ได้รับสำร
สกัดที่ละลำยใน 0.1% DMSO ที่ควำมเข้มข้น 0, 20, 100, 500 และ 775 µg/ml มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean 
lifespan) 17.71 ± 4.74, 19.61 ± 7.48, 19.30 ± 6.06, 19.90 ± 5.47 และ 21.13 ± 6.01 วัน ตำมล ำดับ 
(ตำรำง 16) เมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยแต่ละค่ำไปค ำนวณทำงสถิติ พบว่ำกลุ่มที่ได้รับสำรสกัดจำก WBBU ในทุกควำม
เข้มข้นเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสำรสกัด มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) 
แต่เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ L1 ในทุกกลุ่มของกำรทดลองมีลักษณะล ำตัวค่อนข้ำงตัวเล็ก เคลื่อนไหวช้ำ และไม่
สมบูรณ์เพศ เช่นเดียวกับกลุ่ม L1 larva ที่ได้รับสำรสกัดละลำยใน 0.01 M PBS และกินแบคทีเรียที่ถูกท ำลำย
ด้วยควำมร้อนเป็นอำหำร 
 
ตาราง 16 แสดงอำยุ (days) ของ C. elegans ระยะ L1 larva ที่ได้รับแบคทีเรียซึ่งถูกท ำลำยด้วยควำมร้อน
เป็นอำหำรผสมกับสำรสกัด WBBU ที่ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBBU (20 µg/ml) WBBU (100 µg/ml) WBBU (500 µg/ml) WBBU (775 µg/ml) 
Number (worms) 97 98 100 82 100 

Lif
es

pa
n 

Minimum 7 7 10 10 10 
Median 17 17.50 17.50 21 21 

Maximum 30 36 38 35 35 
Mean 17.71 ± 4.74 19.61 ± 7.48* 19.30 ± 6.06* 19.90 ± 5.47* 21.13 ± 6.01* 

% increase lifespan  10.73 8.98 12.37 19.31 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
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  ๕.๒.๑.๗ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  เมื่อนับจ ำนวนหนอน C. elegans ระยะ L4 ที่อยู่รอดในแต่ละวัน หลังจำกได้รับสำร WBBU 
และเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอำหำร แล้วน ำข้อมูลมำสร้ำงกรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต และน ำข้อมูล
ไปหำ mean lifespan เพื่อน ำไปค ำนวณทำงสถิติ พบว่ำ หนอน C. elegans ระยะ L4 ที่ได้รับสำรสกัดที่
ควำมเข้มข้น 500 และ 775 µg/ml ละลำยใน 0.1% DMSO มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) คือ 11.76 ± 
1.23 และ 12.08 ± 1.42 วัน ตำมล ำดับ (ตำรำง 17) ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสำรสกัด คือ 11.30 
± 1.15 วัน โดยเมื่อน ำค่ำ mean lifespan ของหนอนที่ได้รับสำรสกัดควำมเข้มข้น 500 และ 775 µg/ml ไป
ค ำนวณทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสำรสกัด พบว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P 
value < 0.05) 
 
ตาราง 17 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก WBBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBBU (500 
µg/ml) 

WBBU (775 
µg/ml) 

Number (worms) 84 88 85 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 9 8 
Median 11 12 12 

Maximum 14 17 16 
Mean 11.30 ± 1.15 11.76 ± 1.23* 12.08 ± 1.42* 

% increase lifespan  4.07 6.90 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
 
  ๕.๒.๑.๘ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่ถูกท าลายด้วยความร้อนเป็นอาหาร 
  เมื่อนับจ ำนวนหนอน C. elegans ระยะ L4 ที่อยู่รอดในแต่ละวัน หลังจำกได้รับสำร WBBU 
และเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่ถูกท ำลำยด้วยควำมร้อนเป็นอำหำร แล้วน ำข้อมูลมำสร้ำงกรำฟแสดงร้อยละกำรรอด
ชีวิต และน ำข้อมูลไปหำ mean lifespan เพื่อน ำไปค ำนวณทำงสถิติ พบว่ำ หนอน C. elegans ระยะ L4 ที่
ได้รับสำรสกัดที่ควำมเข้มข้น 500 และ 775 µg/ml ละลำยใน 0.1% DMSO มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) 
คือ 16.60 ± 1.98 และ 16.89 ± 1.61 วัน ตำมล ำดับ (ตำรำง 18) ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสำร
สกัด คือ 15.46 ± 2.63 วัน โดยเมื่อน ำค่ำ mean lifespan ของหนอนที่ได้รับสำรสกัดควำมเข้มข้น 500 และ 
775 µg/ml ไปค ำนวณทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสำรสกัด พบว่ำมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
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ทำงสถิติ (P value < 0.05) แต่พบว่ำ ถึงแม้หนอนจะสำมำรถโตเป็นตัวเต็มวัย หนอนมีลักษณะไม่สมบูรณ์
เต็มที่และออกไข่ได้น้อย 
 
ตาราง 18 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียที่ถูกท ำลำยด้วยควำมร้อนเป็น
อำหำรผสมกับสำรสกัด WB-Butanol ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBBU (500 µg/ml) WBBU (775 µg/ml) 
Number (worms) 97 101 103 

Lif
es

pa
n 

Minimum 5 9 11 
Median 16 17 17 

Maximum 21 21 20 
Mean 15.46 ± 2.63 16.60 ± 1.98* 16.89 ± 1.61* 

% increase lifespan  7.37 9.25 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
 
ตาราง 19 สรุปค่ำควำมเข้มข้นของสำรสกัด WBBU ที่ให้ mean lifespan ของหนอนยำวที่สุดในแต่ละกลุ่ม
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Concentrations 
(µg/ml) 

0.01 M PBS 0.1% DMSO 
L1 larvae L4 larvae L1 larvae L4 larvae 

Live 
OP50 
(days) 

Heat-
killed 
OP50 
(days) 

Live 
OP50 
(days) 

Heat-
killed 
OP50 
(days) 

Live 
OP50 
(days) 

Heat-
killed 
OP50 
(days) 

Live 
OP50 
(days) 

Heat-
killed 
OP50 
(days) 

0 
13.91 ± 
1.20 

15.60 ± 
3.49 

12.89 ± 
1.31 

16.25 ± 
2.16 

14.01 ± 
1.87 

17.71 ± 
4.74 

11.30 ± 
1.15 

15.46 ± 
2.63 

20 
13.76 ± 
1.02 

15.33 ± 
3.31 

- - 
14.46 ± 
1.37 

19.61 ± 
7.48* 

- - 

100 
13.92 ± 
1.14 

15.28 ± 
3.67 

- - 
14.51 ± 
1.21 

19.30 ± 
6.06* 

- - 

500 
14.10 ± 
1.29 

16.45 ± 
4.36 

13.10 ± 
1.48 

16.94 ± 
2.19* 

14.52 ± 
1.51 

19.90 ± 
5.47* 

11.76 ± 
1.23* 

16.60 ± 
1.98* 

775 
13.72 ± 
1.35 

16.18 ± 
3.73 

13.42 ± 
1.71* 

17.10 ± 
2.28* 

14.24 ± 
2.06 

21.13 ± 
6.01* 

12.08 ± 
1.42* 

16.89 ± 
1.61* 

* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
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 ๕.๒.๒ การทดสอบการออกฤทธิ์ในการชะลอความแก่ของสารสกัดจากปลิงทะเลส่วนปลิงท้ังตัว 
ผนังหุ้มตัว และอวัยวะภายใน ท่ีสกัดด้วยสาร hexane, ethyl acetate, n-Butanol และ ethanol 
 จำกกำรทดลองข้ำงต้นที่ผ่ำนมำ พบว่ำ หนอนระยะ L4 ที่ได้รับสำรสกัด WBBU ที่ละลำยทั้งใน PBS 
และ DMSO ต่ำงก็สำมำรถยืดอำยุของหนอนได้ ดังนั้นจึงเลือกสำรสกัด WBBU ที่ละลำยใน DMSO เพรำะสำร
สกัดละลำยดีกว่ำใน PBS และให้ผลในกำรยืดอำยุของหนอนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ควำมเข้มข้นของสำร WB-
Butanol ที่ 500 และ 775 µg/ml และให้กินแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอำหำรเพื่อกระตุ้นกำรเจริญเติบโตเป็นตัว
เต็มวัยที่สมบูรณ์เพศ และเลือกทดสอบเฉพำะที่ควำมเข้มข้น 500 µg/ml เพื่อใช้ในกำรทดสอบกับสำรสกัดที่
เหลืออีก 8 ส่วนต่อไป 
 ดังนั้น เรำจึงทดสอบประสิทธิภำพสำรสกัดจำกปลิงทะเลในกำรชะลอควำมแก่โดยใช้หนอน C. 
elegans wild type (N2) ระยะ L4 ซึ่งเลี้ยงในจำนเพำะเลี้ยง ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศำเซลเซียส และใช้
แบคทีเรีย Escherichia coli (E. coli) สำยพันธ์ุ OP50 เป็นอำหำร โดยได้ท ำกำรทดสอบกับสำรสกัดจำก
ปลิงทะเลขำวทั้งตัว (whole body-WB) จำก ผนังหุ้มตัว (body wall-BW) และจำกอวัยวะภำยใน (Viscera-
VI) ที่สกัดด้วยตัวท ำละลำยอินทรีย์  ได้แก่ hexane, ethyl acetate และ n-Butanol และสำรสกัดจำก
ปลิงทะเลขำวส่วนผนังหุ้มตัว (body wall-BW) ที่สกัดด้วย ethanol ซึ่งเรียกสำรสกัดทั้ง 9 ส่วนโดยย่อดังนี้ 
WB-hexane (WBHE), WB-ethyl acetate (WBEA), WB-butanol (WBBU), แล ะ  BW-hexane (BWHE), 
BW-ethyl acetate (BWEA), BW-butanol (BWBU), แล ะ  VI-hexane (VIHE), VI-ethyl acetate (VIEA), 
VI-butanol (VIBU) ตำมล ำดับ 
 
  ๕.๒.๒.๑ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBHE ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  จำกกำรทดลองใช้สำรส่วน WBHE ทดสอบกำรยืดอำยุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva โดยย้ำยหนอนไปใส่ในจำนเพำะเลี้ยงที่ใส่สำรเตรียมไว้แล้ว และเริ่มนับจ ำนวนหนอนที่ตำยในแต่ละวัน
จนไม่มีหนอนที่มีชีวิตเหลืออยู่ จำกนั้นน ำข้อมูลจ ำนวนหนอนที่ตำยในแต่ละวันไปสร้ำงกรำฟร้อยละของกำร
รอดชีวิตที่แต่ละควำมเข้มข้นของสำร ด้วยโปรแกรมทำงสถิติ GraphPad Prism และท ำกำรหำค่ำอำยุเฉลี่ย
ของหนอนที่แต่ละควำมเข้มข้น 
  หนอน C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับสำรส่วน WBHE ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 
µg/ml มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 13.13 ± 1.61 และ 12.99 ± 1.63 วัน ตำมล ำดับ (รูป 9, ตำรำง 
20) เมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value > 0.05) 
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 รูป 9 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับ
แบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัด WBHE ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 
 
ตาราง 20 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก WBHE ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBHE (500 µg/ml) 
Number (worms) 98 108 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 7 
Median 13 13 

Maximum 17 16 
Mean ± SD 13.13 ± 1.61 12.99 ± 1.63 

% increase lifespan  -1.07 
 
  ๕.๒.๒.๒ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBEA ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  จำกกำรน ำข้อมูลกำรอยู่รอดของหนอน L4 ที่เลี้ยงโดยแบคทีเรียที่มีชีวิตทุกวันมำสร้ำงกรำฟ
ร้อยละกำรรอดชีวิตได้ดังรูป 127 และน ำไปค ำนวณ mean lifespan ด้วยโปรแกรมทำงสถิติ GraphPad 
Prism พบว่ำ หนอน L4 ที่ได้รับสำรสกัดส่วน WBEA ที่ละลำยใน 0.1% DMSO ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 
µg/ml มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) คือ 13.26 ± 1.82 และ 11.90 ± 1.39 วัน ตำมล ำดับ (รูป 10, ตำรำง 
21) โดยกลุ่มที่ได้รับสำรสกัดมีค่ำอำยุเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มควบคุม เมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำม
แตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) 
อย่ำงไรก็ตำมควำมแตกต่ำงทำงสถิตินี้เป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่กลุ่มที่ได้รับสำรสกัดมีค่ำอำยุเฉลี่ยน้อยกว่ำ
กลุ่มควบคุม สำรสกัดนี้จึงไม่มีผลในกำรยืดอำยุของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 
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 รูป 10 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก WBEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 21 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก WBEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBEA (500 µg/ml) 
Number (worms) 98 108 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 7 
Median 13 13 

Maximum 17 16 
Mean ± SD 13.13 ± 1.61 12.99 ± 1.63 

% increase lifespan  -1.07 
 
  ๕.๒.๒.๓ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน WBBU ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  จำกกำรน ำข้อมูลกำรอยู่รอดของหนอน L4 ที่เลี้ยงโดยแบคทีเรียที่มีชีวิตทุกวันมำสร้ำงกรำฟ
ร้อยละกำรรอดชีวิตได้ดังรูป 128 และน ำไปค ำนวณ mean lifespan ด้วยโปรแกรมทำงสถิติ GraphPad 
Prism พบว่ำ หนอน L4 ที่ได้รับสำรสกัดส่วน WBBU ที่ละลำยใน 0.1% DMSO ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 
µg/ml มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) คือ 11.30 ± 1.15 และ 11.76 ± 1.23 วัน ตำมล ำดับ (รูป 11, ตำรำง 
22) โดยกลุ่มที่ได้รับสำรสกัดมีค่ำอำยุเฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มควบคุม  เมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำม
แตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำ หนอนมีอำยุยืนยำวข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 
0.05) 
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 รูป 11 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก WBBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 22 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก WBBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBBU (500 µg/ml) 
Number (worms) 84 88 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 9 
Median 11 12 

Maximum 14 17 
Mean ± SD 11.30 ± 1.15 11.76 ± 1.23* 

% increase lifespan  4.07 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
 
  ๕.๒.๒.๔ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน BWHE ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  เมื่อนับจ ำนวนกำรตำยของหนอน C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับสำรส่วน BWHE ที่
ควำมเข้มข้น 0 และ 500 µg/ml ในแต่ละวัน และน ำไปสร้ำงกรำฟร้อยละกำรมีชีวิตรอด พบว่ำมีค่ำอำยุเฉลี่ย 
(mean lifespan) ที่ 13.31 ± 1.65 และ 13.31 ± 1.75 วัน ตำมล ำดับ (รูป 12, ตำรำง 23) เมื่อน ำค่ำอำยุ
เฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (P value > 0.05) 
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หนา้ 33 จากจ านวน 56 หนา้ 

 
 รูป 12 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก WBBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 23 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก WBBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO WBBU (500 µg/ml) 
Number (worms) 116 100 

Lif
es

pa
n 

Minimum 5 5 
Median 14 14 

Maximum 16 16 
Mean ± SD 13.31 ± 1.65 13.31 ± 1.75 

% increase lifespan  0 
 
  ๕.๒.๒.๕ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน BWEA ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  จำกกำรนับจ ำนวนกำรตำยของหนอน C. elegans ระยะ L4 larva ในแต่ละวัน ซึ่งได้รับสำร
ส่วน BWEA ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 µg/ml มำสร้ำงกรำฟร้อยละกำรรอดชีวิต พบว่ำ มีค่ำอำยุเฉลี่ย 
(mean lifespan) ที่ 13.70 ± 1.46 และ 14.02 ± 1.58 วัน ตำมล ำดับ (รูป 13, ตำรำง 24) เมื่อน ำค่ำอำยุ
เฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำ หนอนมีอำยุยืนข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (P value < 0.05) 
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หนา้ 34 จากจ านวน 56 หนา้ 

 
 รูป 13 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก BWEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 24 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก BWEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO BWEA (500 µg/ml) 
Number (worms) 117 118 

Lif
es

pa
n 

Minimum 9 7 
Median 14 14 

Maximum 16 16 
Mean ± SD 13.70 ± 1.46 14.02 ± 1.58* 

% increase lifespan  2.34 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
 
  ๕.๒.๒.๖ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน BWBU ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  เมื่อน ำข้อมูลจ ำนวนกำรตำยในแต่ละวันของหนอน C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับสำร
ส่วน BWBU ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 µg/ml มำสร้ำงกรำฟร้อยละกำรรอดชีวิต พบว่ำ มีค่ำอำยุเฉลี่ย 
(mean lifespan) ที่ 13.85 ± 1.50 และ 13.46 ± 1.69 วัน ตำมล ำดับ (รูป 14, ตำรำง 25) และเมื่อน ำค่ำอำยุ
เฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (P value > 0.05) 

0 5 10 15 20
0

20

40

60

80

100
0.1% DMSO

BWEA 500 g/ml

Age (Days of L4 fed with live OP50)

P
e
rc

e
n

t 
s
u

rv
iv

a
l



หนา้ 35 จากจ านวน 56 หนา้ 

 
 รูป 14 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก BWBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 25 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก BWBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO BWBU (500 µg/ml) 
Number (worms) 97 101 

Lif
es

pa
n 

Minimum 9 8 
Median 14 14 

Maximum 16 16 
Mean ± SD 13.85 ± 1.50 13.46 ± 1.69 

% increase lifespan  -2.82 
 
  ๕.๒.๒.๗ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน VIHE ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  เมื่อน ำข้อมูลกำรนับจ ำนวนกำรตำยของหนอน C. elegans ระยะ L4 larva ในแต่ละวัน ซึ่ง
ได้รับสำรส่วน VIHE ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 µg/ml มำสร้ำงกรำฟร้อยละกำรรอดชีวิต พบว่ำ มีค่ำอำยุ
เฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 13.57 ± 1.75 และ 12.04 ± 1.44 วัน ตำมล ำดับ (รูป 15, ตำรำง 27) ซึ่งกลุ่มที่
ได้รับสำรสกัดมีค่ำอำยุเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มควบคุม และเมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำงทำง
สถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) โดยควำม
แตกต่ำงทำงสถิติน้ีเป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่กลุ่มที่ได้รับสำรสกัดมีค่ำอำยุเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มควบคุม จึงถือว่ำ
สำรสกัดนี้ไม่มีผลดีต่อกำรยืดอำยุของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 
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หนา้ 36 จากจ านวน 56 หนา้ 

 
 รูป 15 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก VIHE ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 27 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก VIHE ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO VIHE (500 µg/ml) 
Number (worms) 100 94 

Lif
es

pa
n 

Minimum 6 8 
Median 14 12 

Maximum 19 15 
Mean ± SD 13.57 ± 1.75 12.04 ± 1.44 

% increase lifespan  -11.27 
 
  ๕.๒.๒.๘ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน VIEA ท่ีละลายใน 0.1% 
DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ L4 
larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  หลังจำกกำรนับจ ำนวนกำรตำยในแต่ละวันของหนอน C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับ
สำรส่วน VIEA ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 µg/ml และน ำข้อมูลมำสร้ำงกรำฟร้อยละกำรรอดชีวิต พบว่ำ มีค่ำ
อำยุเฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 12.94 ± 1.80 และ 10.78 ± 1.25 วัน ตำมล ำดับ (รูป 16, ตำรำง 28) และ
กลุ่มที่ได้รับสำรสกัดมีค่ำอำยุเฉลีย่น้อยกว่ำกลุ่มควบคุม โดยเมื่อน ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำง
ทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) ซึ่งมีควำม
แตกต่ำงทำงสถิติน้ีเป็นควำมแตกต่ำงในทำงที่กลุ่มที่ได้รับสำรสกัดมีค่ำอำยุเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มควบคุม จึงถือว่ำ
สำรสกัดนี้ไม่มีผลดีต่อกำรยืดอำยุของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 
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หนา้ 37 จากจ านวน 56 หนา้ 

 
 รูป 16 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก VIEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 28 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก VIEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO VIEA (500 µg/ml) 
Number (worms) 108 91 

Lif
es

pa
n 

Minimum 8 8 
Median 13 11 

Maximum 16 15 
Mean ± SD 12.94 ± 1.80 10.78 ± 1.25 

% increase lifespan  -16.69 
 
  ๕.๒.๒.๙ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารส่วน VIBU ท่ีละลายใน 
0.1%DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ 
L4 larva ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอาหาร 
  จำกกำรนับจ ำนวนกำรตำยของหนอน C. elegans ระยะ L4 larva ในแต่ละวัน ซึ่งได้รับสำร
ส่วน VIBU ที่ควำมเข้มข้น 0 และ 500 µg/ml และน ำข้อมูลที่ได้มำสร้ำงกรำฟร้อยละกำรรอดชีวิต พบว่ำ มีค่ำ
อำยุเฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 13.87 ± 2.10 และ 13.95 ± 1.95 วัน ตำมล ำดับ (รูป 17, ตำรำง 29) เมื่อน ำ
ค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P value > 0.05) 
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หนา้ 38 จากจ านวน 56 หนา้ 

 
 รูป 17 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก VIBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
สำรสกัด 
 
ตาราง 29 แสดงค่ำอำยุของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกดั
จำก VIBU ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 

Group (day) 0.1% DMSO VI-Butanol (500 µg/ml) 
Number (worms) 109 110 

Lif
es

pa
n 

Minimum 5 6 
Median 14 14 

Maximum 19 19 
Mean ± SD 13.87 ± 2.10 13.96 ± 1.97 

% increase lifespan  0.65 
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หนา้ 39 จากจ านวน 56 หนา้ 

ตาราง 30 เปรียบเทียบค่ำ mean lifespan (วัน) ของหนอน L4 ซึ่งได้รับสำรสกัดจำกปลิงทั้งตัว (WB) จำก
ผนังหุ้มตัว (BW) และจำกอวัยวะภำยใน (VI) ซึ่งสกัดด้วย hexane, ethylacetate และ n-Butanol เทียบกับ
กลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (0.1% DMSO) และได้รับสำรสกัดจำกผนังหุ้มตัว (BW) ที่สกัดจำก ethanol เทียบกับ
กลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (0.01 M PBS) 

Groups 
L4 larva 

0.1% DMSO 
Concentrations Hexane Ethyl acetate n-Butanol 

Whole body 
(WB) 

control 13.13 ± 1.61 13.26 ± 1.82 11.30 ± 1.15 
500 µg/ml 12.99 ± 1.63 12.90 ± 1.39* 11.76 ± 1.23* 

Body wall 
(BW) 

control 13.31 ± 1.65 13.70 ± 1.46 13.85 ± 1.50 
500 µg/ml 13.31 ± 1.75 14.02 ± 1.58* 13.46 ± 1.69 

Viscera (VI) 
control 13.57 ± 1.75 12.94 ± 1.80 13.87 ± 2.10 

500 µg/ml 12.04 ± 1.44* 10.78 ± 1.25* 13.95 ± 1.95 
* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) ตัวหนำ
แสดงควำมแตกต่ำงของ mean lifespan ที่ยำวกว่ำกลุ่มควบคุม 
 
๕.๓ ผลของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในการทนทานต่อการกระตุ้นด้วยความร้อน (heat stress) และต่อ
การกระตุ้นด้วยสาร paraquat (oxidative stress) 
 จำกผลกำรทดลองที่ผ่ำนมำ เรำได้ท ำกำรทดสอบกำรออกฤทธ์ิต้ำนควำมแก่ (anti-ageing) ของสำร
สกัดจำกปลิงทะเลขำวจำกทุกส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ำ สำรสกัดที่มีฤทธ์ิ anti-ageing ที่ดีที่สุดคือ สำร
สกัดจำกปลิงทะเลขำวทั้งตัวส่วน butanol (WBBU) และจำกผนังหุ้มตัวส่วน ethyl acetate (BWEA) ดังนั้น
กำรทดลองในครั้งนี้จึงเลือกสำร 2 ตัวนี้ ในกำรทดสอบกำรออกฤทธ์ิช่วยให้หนอนทนกำรกระตุ้นด้วยควำมร้อน 
(heat stress) และทนต่อ oxidative stress โดยใช้ paraquat โดยประเมินร้อยละกำรรอดชีวิตเมื่อได้รับกำร
กระตุ้นทั้งสองแบบ 
 ๕.๓.๑ การทดสอบความทนของหนอน C. elegans ต่อการกระตุ้นด้วยความร้อน (heat stress) 
  ๕.๓.๑.๑ การทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัด WBBU และ BWEA ในการช่วยให้หนอน
ทนต่อความร้อน โดยประเมินจากการอยู่รอด (%survival) ของหนอนระยะตัวเต็มวัย (รูป 18) 
  หลังจำกหนอนถูกกระตุ้นด้วยควำมร้อนโดยน ำเข้ำตู้อบที่อุณหภูมิ 35 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 4 ช่ัวโมง จำกนั้นน ำ plate ดังกล่ำว มำเก็บที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศำเซลเซียส และนับหนอนในวัน
ถัดมำติดต่อกันเป็นเวลำ 5 วัน และน ำข้อมูลที่ได้ไปสร้ำงกรำฟ (รูป 18) พบว่ำ สำรสกัดทั้ง 2 ชนิด คือ WBBU 
และ BWEA มีแนวโน้มช่วยให้หนอนมีอัตรำกำรรอดชีวิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมทั้ง 5 วัน แต่
เมื่อน ำค่ำที่ได้ทั้ง 5 วันไปทดสอบค่ำทำงสถิติพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ P value > 
0.05 
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 รูป 18 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะตัวเต็มวัย 
หลังจำกถูกอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 35 °C เป็นเวลำ 4 ช่ัวโมง ซึ่งหนอนได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับ
สำรสกัด WBBU และ BWEA เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด เป็นเวลำ 5 วัน 
 
 ๕.๓.๒ การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในการช่วยให้หนอนระยะตัวเต็ม
วัยทนต่อการกระตุ้นด้วย paraquat (PQ) ท่ีท าให้เกิด oxidative stress 
  ๕.๓.๒.๑ การทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดส่วน WBBU ในการท าให้หนอน C. 
elegans ทนต่อการกระตุ้นด้วย paraquat โดยประเมินจากการอยู่รอด (%survival) ของหนอนระยะตัว
เต็มวัย 
  หนอน C. elegans ที่ระยะ L1 ถูกเลี้ยงด้วย 0.1% DMSO หรือ 500 µg/ml WBBU หรือ 
500 µg/ml BWEA เป็นเวลำ 72 h ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 °C จำกนั้นจึงท ำกำรทดลองต่อไป พบว่ำ กลุ่ม 
กลุ่ม co-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงใน
สำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้งได้รับสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml (DMSO-->PQ+WBBU) พบว่ำ ไม่
มีกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละกำรรอดชีวิตของหนอนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ P value > 0.05 เทียบกับกลุ่มที่
ได้รับ paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ) รูป 19A กลุ่ม pre-treatment คือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแบคทเีรยี
ผสมสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat 
(WBBU-->PQ) พบว่ำ ณ ช่ัวโมงที่ 6 มีร้อยละกำรรอดชีวิตของหนอนเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ P 
value < 0.01 คือ 56.93% เทียบกับกลุ่มที่ได้รบั paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ) คือ 42.25% รปู 
19B และกลุ่ม all-treatment คือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียผสมสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml ตั้งแต่ระยะ 
L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้งได้รับสำรสกัดส่วน WBBU 500 µg/ml 
(WBBU-->PQ+WBBU) พบว่ำ ณ ช่ัวโมงที่ 6 มีร้อยละกำรรอดชีวิตของหนอนเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
P value < 0.0001 คือ 60.16% เทียบกับกลุ่มที่ ได้รับ paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ) คือ 
42.25% รูป 19C 
  ผลจำกกำรทดลองดังกล่ำงแสดงว่ำ สำรสกัดส่วน WBBU สำมำรถท ำให้หนอนทนต่อกำร
กระตุ้นด้วย paraquat จำกกำรให้สำรสกัดทั้งแบบ pre-treatment และ all-treatment เมื่อเปรียบเทียบกบั
กลุ่มควบคุม โดยมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
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  ๕.๓.๒.๒ การทดสอบการออกฤทธิ์ของสารสกัดส่วน BWEA ในการท าให้หนอน C. 
elegans ทนต่อการกระตุ้นด้วย paraquat โดยประเมินจากการอยู่รอด (%survival) ของหนอนระยะตัว
เต็มวัย 
  กลุ่ม co-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียผสม 0.1% DMSO ตั้งแต่ระยะ L1 แล้วย้ำย
หนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้ งได้รับสำรสกัดส่วน BWEA 500 µg/ml (DMSO-
->PQ+BWEA) พบว่ำ ณ ช่ัวโมงที่ 6 มีร้อยละกำรรอดชีวิตของหนอนเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ P value 
< 0.05 คือ 54.09% เทียบกับกลุ่มที่ได้รับ paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ) คือ 42.05% รูป 19D 
  กลุ่ม pre-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียผสมสำรสกัดส่วน BWEA 500 µg/ml ตั้งแต่
ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat (BWEA-->PQ) พบว่ำ ณ ช่ัวโมงที่ 6 และ 8 มี
ร้อยละกำรรอดชีวิตของหนอนเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  P value < 0.05 คือ 70.78 และ 32.37% 
ตำมล ำดับ เทียบกับกลุ่มที่ได้รบั paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ) คือ 42.25 และ 5.77% ตำมล ำดับ 
รูป 19E 
  กลุ่ม all-treated คือกลุ่มที่เลี้ยงด้วยแบคทีเรียผสมสำรสกัดส่วน BWEA 500 µg/ml ตั้งแต่
ระยะ L1 แล้วย้ำยหนอนไปเลี้ยงในสำรละลำยที่มี paraquat พร้อมทั้งได้รับสำรสกัดส่วน BWEA 500 µg/ml 
(BWEA-->PQ+BWEA) พบว่ำ ณ ช่ัวโมงที่  6, 8 และ 10 มีร้อยละกำรรอดชีวิตของหนอนเพิ่มข้ึนอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ P value < 0.05 คือ 77.75, 30.96, และ 12.13% ตำมล ำดับ เทียบกับกลุ่มที่ได้รับ 
paraquat เพียงอย่ำงเดียว (DMSO-->PQ) คือ 42.25, 5.77 และ 0% ตำมล ำดับ รูป 19F 
  ผลจำกกำรทดลองดังกล่ำวแสดงว่ำ สำรสกัดส่วน BWEA สำมำรถท ำให้หนอนทนต่อกำร
กระตุ้นด้วย paraquat จำกกำรให้สำรสกัดทั้งแบบ pre-treated และ all-treated เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม โดยมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 
 รูป 19 กรำฟแสดงกำรออกฤทธ์ิของสำรสกัด WBBU และ BWEA ในกำรรอดชีวิต (percent 
survival) ของ C. elegans ระยะตัวเต็มวัย หลังจำกถูกกำรกระตุ้นด้วย paraquat เทียบกับกลุ่มทีไ่ม่ได้รับสำร
สกัด (* = แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05)) 
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๕.๔ ผลของสารสกัดจากปลิงทะเลขาวในการยืดอายุของหนอน C. elegans ท่ีกลายพันธุ์ของยีนท่ี
เกี่ยวข้องกับความแก่ 
 ๕.๔.๑ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดส่วน WBBU และ BWEA ท่ีละลายใน 
0.1% DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. elegans ระยะ 
L4 larva ชนิด wild-type N2 และกลายพันธุ์ ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  ๕.๔.๑.๑ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดส่วน WBBU และ BWEA 
ท่ีละลายใน 0.1% DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. 
elegans ระยะ L4 larva ชนิด wild-type N2 ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  หนอน N2 ที่เลี้ยงด้วย 0.1% DMSO, WBBU, และ BWEA พบว่ำ มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean 
lifespan) ที่ 13.42 ± 2.07, 14.51 ± 2.04, และ 14.06 ± 2.14 วัน ตำมล ำดับ (รูป 20, ตำรำง 31) และเมื่อ
น ำค่ำอำยุเฉลี่ยที่ได้ของสำรสกัดไปค ำนวณหำควำมแตกต่ำงทำงสถิติเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่ำไม่มีควำม
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) กลุ่มที่ได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA มีร้อยละ
ของกำรยืดอำยุที่ 8.12 และ 4.77 ตำมล ำดับ ดังนั้นสำรสกัด WBBU และ BWEA มีฤทธ์ิในกำรยืดอำยุของ
หนอนปกติได้ 

 
 รูป 20 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans ระยะ L4 larva ซึ่ง
ได้รับแบคทีเรียมีชีวิตเป็นอำหำรผสมกับสำรสกัดจำก WBBU และ BWEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับ
กลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด  
 
  ๕.๔.๑.๒ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดส่วน WBBU และ BWEA 
ท่ีละลายใน 0.1% DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. 
elegans ระยะ L4 larva ชนิดกลายพันธุ์ของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับ AGE-1 and DAF-16 insulin/IGF (IIS) 
signaling pathway ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
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  หนอนสำยพันธ์ุ CF1038 (daf-16(mu86)) และ TJ1052 (age-1(hx546)) ถูกน ำมำใช้ในกำร
ทดลอง ซึ่งเป็นยีนที่เกี่ยวกับ insulin/IGF signaling pathway โดยใช้หนอนระยะ L4 เลี้ยงด้วยสำรสกัด 
WBBU และ BWEA ผลกำรทดลองพบว่ำ หนอนสำยพันธ์ุ CF1038 ที่ได้รับ 0.1% DMSO, WBBU และ BWEA 
มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 9.45 ± 1.23, 9.46 ± 1.25, และ 9.08 ± 1.31 วัน ตำมล ำดับ (รูป 21A, 
ตำรำง 31) สำร WBBU ไม่ได้เพิ่มอำยุเฉลี่ยเมื่อเทยีบกับกลุม่ควบคุมโดยไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (log-rank, p > 
0.05) ในขณะที่ BWEA ลดอำยุเฉลี่ยของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (log-rank, 
p < 0.05) อีกทั้งมีร้อยละกำรลดลงของอำยุขัยที่ 3.92 สรุปได้ว่ำกำรมีอำยุยืนยำวของหนอนเป็นผลมำจำกกำร
ได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA โดยผ่ำนทำงยีน DAF-16 ของ IIS pathway 
  หนอนสำยพันธ์ุ TJ1052 ที่ได้รับ 0.1% DMSO, WBBU และ BWEA มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean 
lifespan) ที่ 26.64 ± 7.52, 26.72 ± 7.56, และ 26.31 ± 8.07 วัน ตำมล ำดับ (รูป 21B, ตำรำง 31) สำร 
WBBU และ BWEA ไม่สำมำรถเพิ่มค่ำอำยุเฉลี่ยเมื่อเทียบกบักลุม่ควบคุม (log-rank, p > 0.05) กล่ำวโดยสรปุ
คือหนอนที่ได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA ต้องกำรยีน AGE-1 เพื่อใชัในกำรเพิ่มอำยุของหนอน ผ่ำนทำง 
IIS pathway 

 
 รูป 21 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans สำยพันธ์ุ CF1038 
(daf-16(mu86)) (A) และ TJ1052 (age-1(hx546)) (B) ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับสำรสกัดจำก WBBU และ 
BWEA ละลำยใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 
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  ๕.๔.๑.๓ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดส่วน WBBU และ BWEA 
ท่ีละลายใน 0.1% DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. 
elegans ระยะ L4 larva ชนิดกลายพันธุ์ของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับ OSR-1 และ SEK-1 osmotic stress 
response pathway ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  หนอนสำยพันธ์ุ AU1 (sek-1(ag1)) และ AM1 (osr-1(rm1)) ถูกน ำมำทดสอบฤทธ์ิกำรชะลอ
ควำมแก่โดยใช้ยีนที่เป็นส่วนหนึ่งของ OSR-1 and SEK-1 osmotic stress response signaling pathway 
โดยใช้หนอน C. elegans ระยะ L4 เลี้ยงด้วยกำรให้กินสำรสกัด WBBU และ BWEA ผลกำรทดลองพบว่ำ 
หนอนสำยพันธ์ุ AU1 ที่ได้รับ 0.1% DMSO, WBBU และ BWEA มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 9.63 ± 
2.60, 9.41 ± 2.22, และ 9.57 ± 2.36 วัน ตำมล ำดับ (รูป 22A, ตำรำง 31) โดยสำรสกัด WBBU และ BWEA 
ไม่ได้เพิ่มอำยุเฉลี่ยของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ( log-rank, p > 0.05) สรุป
ได้ว่ำกำรมีอำยุยืนยำวของหนอนเป็นผลมำจำกกำรได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA โดยต้องมียีน SEK-1 
เพื่อใช้ในกำรยืดอำยุของหนอน ผ่ำนทำง OSR-1 and SEK-1 osmotic stress response signaling pathway 
  หนอนสำยพันธ์ุ AM1 ที่ได้รับ 0.1% DMSO, WBBU และ BWEA มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean 
lifespan) ที่ 10.52 ± 2.96, 10.38 ± 3.04, และ 9.53 ± 2.37 วัน ตำมล ำดับ (รูป 22B, ตำรำง 31) สำรสกัด 
WBBU ไม่สำมำรถเพิ่มค่ำอำยุเฉลี่ยของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ( log-rank, p > 0.05) ในขณะที่สำร
สกัด BWEA ลดอำยุเฉลี่ยของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ( log-rank, p < 0.05) 
อีกทั้งมีร้อยละกำรลดลงของอำยุขัยที่ 9.41 กล่ำวโดยสรุปคือหนอนที่ได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA 
ต้องกำรยืน OSR-1 เพื่อใชัในกำรเพิ่มอำยุของหนอน ผ่ำนทำง OSR-1 and SEK-1 osmotic stress response 
signaling pathway 
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 รูป 22 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans สำยพันธ์ุ AU1 (sek-
1(ag1)) (A) และ AM1 (osr-1(rm1)) (B) ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับสำรสกัดจำก WBBU และ BWEA ละลำยใน 
0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 
 
  ๕.๔.๑.๔ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดส่วน WBBU และ BWEA 
ท่ีละลายใน 0.1% DMSO โดยประเมินจากการอยู่รอด (% survival) และการยืดอายุของหนอน C. 
elegans ระยะ L4 larva ชนิดกลายพันธุ์ของยีนท่ีเกี่ยวข้องกับ SIR-2.1 และ JNK signaling pathways 
ซึ่งเลี้ยงด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตเป็นอาหาร 
  หนอนสำยพันธ์ุ VC199 (sir-2.1(ok434)) และ VC8 (jnk-1(gk7)) ถูกน ำมำทดสอบทำงด้ำน
กำรชะลอควำมแก่โดยใช้ยีนที่เป็นส่วนหนึ่งของ SIR-2.1 และ JNK signaling pathway โดยใช้หนอน C. 
elegans ระยะ L4 เลี้ยงด้วยสำรสกัด WBBU และ BWEA ผลกำรทดลองพบว่ำ หนอนสำยพันธ์ุ VC199 ที่
ได้รับ 0.1% DMSO, WBBU และ BWEA มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean lifespan) ที่ 12.45 ± 2.30, 12.70 ± 2.15, 
และ 12.00 ± 1.92 วัน ตำมล ำดับ (รูป 23A, ตำรำง 31) โดยสำรสกัด WBBU ไม่ได้เพิ่มอำยุเฉลี่ยของหนอน
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมโดยไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (log-rank, p > 0.05) ในขณะที่สำรสกัด BWEA ลดอำยุ
เฉลี่ยของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ ( log-rank, p < 0.05) อีกทั้งมีร้อยละกำร
ลดลงของอำยุขัยที่ 3.61 ซึ่งสรุปได้ว่ำกำรมีอำยุยืนยำวของหนอนเป็นผลมำจำกกำรได้รับสำรสกดั WBBU และ 
BWEA โดยต้องมียีน SIR-2.1 เพื่อใช้ในกำรยืดอำยุของหนอน ผ่ำนทำง SIR-2.1 signaling pathway 
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  หนอนสำยพันธ์ุ VC8 ที่ได้รับ 0.1% DMSO, WBBU และ BWEA มีค่ำอำยุเฉลี่ย (mean 
lifespan) ที่ 13.43 ± 2.46, 13.15 ± 2.26, และ 13.42 ± 2.00 วัน ตำมล ำดับ (รูป 23B, ตำรำง 31) สำรสกดั 
WBBU และ BWEA ไม่สำมำรถเพิ่มค่ำอำยุเฉลี่ยของหนอนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (log-rank, p > 0.05) 
กล่ำวโดยสรุปคือหนอนที่ได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA ต้องกำรยีน JNK-1 เพื่อใชัในกำรเพิ่มอำยุของ
หนอน ผ่ำนทำง JNK signaling pathway 

 
 รูป 23 กรำฟแสดงร้อยละกำรรอดชีวิต (percent survival) ของ C. elegans สำยพันธ์ุ VC199 (sir-
2.1(ok434)) (A) และ VC8 (jnk-1(gk7)) (B) ระยะ L4 larva ซึ่งได้รับสำรสกดัจำก WBBU และ BWEA ละลำย
ใน 0.1% DMSO เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด 
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ตำรำง 31 แสดงค่ำอำยุเฉลี่ย mean lifespan (วัน) และร้อยละของกำรยืดอำยุหรือลดลงของหนอนปกติและ
กลำยพันธ์ุในระยะ L4 ซึ่งได้รับสำรสกัดจำก WBBU และ BWEA เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (0.1% 
DMSO) 

Genotype 

Mean lifespan ± SD (days) 

% increase 

lifespan 
Log-rank test 

Untreated 

Treated with 

WBBU 500 

μg/ml 

Treated with 

BWEA 500 

μg/ml 

N2 
13.42 ± 2.07 14.51 ± 2.04*  8.12 p<0.0001* 

  14.06 ± 2.14* 4.77 p=0.0076* 

CF1038 

(daf-16) 

9.45 ± 1.23 9.46 ± 1.25  0.11 p=0.9576 

  9.08 ± 1.31* -3.92 p=0.0147* 

TJ1052 

(age-1) 

26.64 ± 7.52 26.72 ± 7.56  0.30 p=0.6018 

  26.31 ± 8.07 -1.24 p=4794 

AU1 

(sek-1) 

9.63 ± 2.60 9.41 ± 2.22  -2.28 p=0.0815 

  9.57 ± 2.36 -0.62 p=0.4755 

AM1 

(osr-1) 

10.52 ± 2.96 10.38 ± 3.04  -1.33 p=0.7892 

  9.53 ± 2.37* -9.41 p=0.0084* 

VC199 

(sir-2.1) 

12.45 ± 2.30 12.70 ± 2.15  2.01 p=0.3595 

  12.00 ± 1.92* -3.61 p=0.0023* 

VC8 

(jnk-1) 

13.43 ± 2.46 13.15 ± 2.26  -2.08 p=0.0971 

  13.42 ± 2.00 -0.07 p=0.3077 

* = แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสำรสกัด (P value < 0.05) 
 
 ๕.๔.๒ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดส่วน WBBU และ BWEA โดยประเมิน 

nuclear localization ของ daf-16 โดยใช้หนอนท่ีติด GFP ของ DAF-16 
 ศึกษำฤทธ์ิในกำรชะลอควำมแก่ของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำวส่วน WBBU และ BWEA โดยใช้หนอน
สำยพันธ์ุ TJ356 ซึ่งมี GFP ของโปรตีน DAF-16 ในตัวหนอน เพื่อประเมินกำรเคลื่อนที่ของโปรตีนจำก 
cytoplasm สู่ nucleus ซึ่งจะบ่งบอกว่ำหนอนมีอำยุยืนยำวและเกี่ยวข้องกับยีน daf-16 ด้วย  

จำกกำรทดสอบกับหนอนที่ระยะ L1 ให้กินสำรสกัด WBBU และ BWEA เพื่อดูผลกำรทดลองในวันที่ 
1 และ 4 ของหนอนตัวเต็มวัย พบว่ำ หนอนที่ได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA ในวันที่ 1 ของหนอนตัวเต็ม
วัย มีกำรเคลื่อนที่ของโปรตีน DAF-16 จำก cytoplasm เข้ำสู่ nucleus เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) (รูป 24A-C, G) ในขณะที่ วันที่ 4 ของหนอนตัวเต็มวัย ที่ได้รับสำรสกัด 
WBBU และ BWEA มีกำรเคลื่อนที่ของโปรตีน DAF-16 จำก cytoplasm เข้ำสู่ nucleus ไม่มีควำมแตกต่ำง
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (รูป 24D-F, H) 
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 รูป 24 ภำพแสดงผลของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว WBBU และ BWEA โดยใช้หนอนสำยพันธ์ุ 
TJ356 ซึ่งมี GFP ของ DAF-16 ในตัวหนอน เพื่อประเมินกำรเคลื่อนที่ของโปรตีน DAF-16 จำก cytoplasm 
เข้ำสู่ nucleus โดยดูผลวันที่ 1 (ภำพบน) และ 4 (ภำพล่ำง) ของหนอนตัวเต็มวัย โดยหนอนได้รับ 0.1%DMSO 
(กลุ่มควบคุม) (A, D), WBBU (B, E), และ BWEA (C, F) กรำฟแสดงผลร้อยละของ nuclear localization ใน
วันที่ 1 (G) และ 4 (H) ของหนอนตัวเต็มวัย * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001 
 
 ๕.๔.๓ การทดสอบการออกฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดส่วน WBBU และ BWEA โดยใช้วิธี 
Quantitative RT-PCR เพ่ือศึกษาการแสดงออกของยีนโดยใช้ยีน daf-16, sod-3, hsp-12.3 และ hsp-
16.2 ซึ่งเป็น downstream target ของ DAF-16 transcription factor 
 ศึกษำฤทธ์ิกำรชะลอควำมแก่ของสำรสกัดส่วน WBBU และ BWEA ในหนอน N2 เพื่อศึกษำยีนที่
เกี่ยวข้องกับ insulin/IGF (IIS) signaling pathway ซึ่งมี downstream targets ของโปรตีน DAF-16 คือ 
daf-16, sod-3, hsp-12.3 และ hsp-16.2 โดยศึกษำกำรแสดงออกของยีนเหล่ำนี้ด้วยวิธี Quantitative RT-
PCR  
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กำรทดสอบในหนอน N2 ที่ระยะ L1 เลี้ยงด้วย 0.1% DMSO, WBBU หรือ BWEA และเก็บหนอนใน
วันที่ 1 และ 4 ของหนอนตัวเต็มวัย เพื่อดูกำรแสดงออกของยีน ผลกำรทดลองพบว่ำหนอนที่ได้รับสำรสกัด 
WBBU และ BWEA มีกำรแสดงออกของยีน daf-16 และ sod-3 ที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) ในวันที่  1 และ 4 ของหนอนตัวเต็มวัย ตำมล ำดับ (รูป 25A, B) 
นอกจำกนี้ หนอนที่ได้รับสำรสกัด WBBU และ BWEA มีกำรแสดงออกของยีน hsp-12.3 ที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) ในวันที่ 1 และ 4 ของหนอนตัวเต็มวัย (รูป 25C) 
ส่วนหนอนที่ได้รับสำรสกัด WBBU มีกำรแสดงออกของยีน hsp-16.2 ที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P value < 0.05) ในวันที่ 1 ของหนอนตัวเต็มวัย (รูป 25D) 

 
 รูป 25 กรำฟกำรแสดงออกของยีน daf-16 (A), sod-3 (B), hsp-12.3 (C) และ hsp-16.2 (D) ใน
หนอน N2 ที่ได้รับ 0.1%DMSO และสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว WBBU และ BWEA โดยดูผลในวันที่ 1 และ 
4 ของหนอนตัวเต็มวัย โดยใช้วิธี Quantitative RT-PCR * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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๖. ผลผลิต(output) หรือ ตัวชี้วัดในแต่ละช่วงรายงานความก้าวหน้า 
ช่วงเวลำ กิจกรรม ช่วงเวลำที่ส ำเรจ็ 

เดือนที่ 1-6 1. ผลกำรศึกษำฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมลูอสิระของสำรสกัด
จำกปลิงทะเลขำว H. scabra 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้ที่ 1 

เดือนที่ 1-6 2. ผลกำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดจำกปลงิทะเลขำว 
H. scabra ในกำรยืดอำยุของหนอน C. elegans 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้ที่ 1 

เดือนที่ 1-6 3. ผลกำรศึกษำฤทธ์ิของสำรสกัดจำกปลงิทะเลขำว
ในกำรทนทำนต่อกำรกระตุ้นด้วยควำมร้อนและ 
oxidative stress 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้ที่ 1 

เดือนที่ 1-6 4. ผลงำนวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำร รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้ที่ 1 
เดือนที่ 7-9 5. ผลกำรศึกษำวิถีกำรชะลอควำมแก่ของสำรสกัด

จำกปลิงทะเลขำว H. scabra 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้ที่ 2 

เดือนที่ 7-9 6. ผลสอบป้องกันวิทยำนิพนธ์ผ่ำน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้ที่ 2 
เดือนที่ 10-12 7. ผลกำรศึกษำวิถีกำรชะลอควำมแก่ของสำรสกัด

จำกปลิงทะเลขำว H. scabra (ต่อ) 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้สุดท้ำย 

เดือนที่ 10-12 8. ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำครัง้สุดท้ำย 
 
๗. งบประมาณท่ีได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ 

รำยละเอียดงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับ 
(บำท) 

งบประมำณที่ใช้จ่ำย 
(บำท) 

ยอดคงเหลือ 
(บำท) 

1. งบด ำเนินงำนทั้งหมด 218,000.00   
1.1 งบประมำณงวดที่ 1 124,260.00   
1.2 ค่ำวัสด ุ  77,174.50 47,085.50 
1.3 ค่ำใช้สอย  33,231.50 13,854.00 
1.4 ดอกเบี้ย 75.32  13,929.32 

 
๘.งานตามโครงการท่ีจะท าต่อไป 
 โครงการวิจัยได้ด าเนินการส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้แล้ว 
 
๙.ค าชีแ้จงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา พร้อมวิธีการแก้ปัญหา(ถ้ามี)  
 
  ลงช่ือ         ผู้วิจัย 
   วันที่               /              /               . 
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (ส าหรับบณัฑิตผูร้ับทุน) 
 

1. ช่ือผลงำน/โครงกำร..............(ภำษำไทย)...ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระและชะลอควำมแก่ของสำรสกัดจำก

ปลิงทะเลขำว HOLOTHURIA SCABRA.................................................................................................................. 

2. ช่ือผลงำน/โครงกำร..............(ภำษำอังกฤษ)... Anti-oxidant and anti-ageing effects of the extracts 

from sea cucumber, HOLOTHURIA SCABRA............................................................................................... 

3. ช่ือ นำมสกุล นักวิจัย............(ภำษำไทย)...นำงสำวประภำภรณ์ จัตุจันทร์....................................................... 

4. ช่ือ นำมสกุล นักวิจัย............(ภำษำองักฤษ)...Miss Prapaporn Jattujan..................................................... 

5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้..39 บ้ำนอยู่สบำย ถนนพระรำมที่6 ซอยศำสนำ2 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม 

10400...เบอร์โทร..089-7121445..อีเมล์..karabuning_kku@hotmail.com.. 

6. ช่ือหน่วยงำน.. ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล...... 

7. ปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำรเสร็จ........2561.......................... 

8. ค ำค้น keyword Sea cucumber, HOLOTHURIA SCABRA, C. elegans, Anti-oxidant, Anti-ageing 

9. อ้ำงอิง..(ใส่ URL ที่สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรได้กรณีเผยแพร่ผลงำนฉบับเต็มทำงอินเตอร์เน็ต ถ้ำไม่มีให้เว้นว่ำงไว้) 

10. รูปภำพ หรือภำพเคลือ่นไหว (สำมำรถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหำได้) 

11. ค ำอธิบำย 1 หน้ำกระดำษ A4 (font Tahoma ขนำด 10 แบบ Regular) 

(สรุปรำยละเอียดผลงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย มีควำมยำว 1 หน้ำกระดำษ A4 เนื้อหำครอบคลุมถึง 

ควำมส ำคัญของงำนวิจัยช้ินนี้ วัตถุประสงค์ วิธีกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน และประโยชน์ของ

ผลงำนวิจัย) 

 
(ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยประจ ำปี  2560           ) 
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 ปลงิทะเลถือเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิและเป็นทีน่ยิมรับประทานในชาวเอเชยี มาตัง้แต่สมัยอดตีจนถงึปัจจบัุน 

เนื่องจากมคีวามเชือ่ว่ามสีรรพคณุเป็นยาอายุวัฒนะ และยังมฤีทธิใ์นดา้นอืน่ๆ ตามรายงานทางวทิยาศาสตร์ เชน่ 

ตา้นการอักเสบ ชว่ยสมานแผล ตา้นอนุมูลอสิระ และตา้นมะเร็ง เป็นตน้ ซึง่ในประเทศไทยนัน้ ปลงิทะเลขาว H. 

scabra ถอืเป็นปลงิทีพ่บมากในทะเลทางภาคใตข้องไทย อยา่งไรก็ตามยังมกีารศกึษาทีค่อ่นขา้งนอ้ยในเรือ่งของ

การตา้นอนุมูลอสิระและชะลอความแก่จากปลงิทะเลขาว H. scabra ทัง้นี้เพือ่เพิม่คณุคา่ของปลงิทะเลขาวชนดินี้ 

และมลูคา่ในการพัฒนาเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิทีส่ าคัญ ดัง้นัน้การศกึษาวจัิยในครัง้นี้จงึมุง่เนน้ในเรือ่งการศกึษาฤทธิก์าร

ตา้นอนุมูลอสิระและชะลอความแก่ของสารสกัดจากปลงิทะเลขาว H. scabra โดยใชห้นอน C. elegans เป็น

ตน้แบบในการทดลอง โดยในเบือ้งตน้ท าการแยกปลงิทะเลขาวออกเป็น 3 สว่นคอืปลงิทัง้ตัว (Whole body; WB) 

ปลงิสว่นกลา้มเนื้อล าตัว (Body wall; BW) และอวัยวะภายในของปลงิ (Viscera; VI) และท าการแยกสกัดสารโดย

ใชต้ัวท าละลาย 3 ชนิดไดแ้ก่ hexane (HE), ethyl acetate (EA) และ n-butanol (BU) ซึ่งท าใหไ้ดส้ารสกัด

ทัง้หมด 9 กลุม่ คอื WBHE, WBEA, WBBU, BWHE, BWEA, BWBU, VIHE, VIEA, VIBU โดยการศกึษาฤทธิก์าร

ตา้นอนุมลูอสิระของสารสกัดจากปลงิทะเลขาว H. scabra โดยวธิทีดสอบดว้ย DPPH และ ABTS พบวา่ สารสกัดที่

ใหผ้ลดีที่สุดในวิธี DPPH คือ WBBU มีค่า EC50 = 3.12 ± 0.09 mg/ml ในขณะที่ว ิธี ABTS ที่ใหผ้ลดีสุดคือ 

WBHE มคีา่ EC50 = 0.31 ± 0.10 mg/ml จากนัน้จงึท าการทดสอบสารสกัดจากปลงิทะเลขาวในการยดือายุของ

หนอน C. elegans โดยใชส้ารสกัดจากปลงิทะเลขาวทัง้ 9 สาร กับหนอนปกต ิN2 พบว่า WBBU และ BWEA มี

ฤทธิใ์นการยดือายุของหนอนไดอ้ย่างมนัียส าคัญทางสถติ ิซึง่มรีอ้ยละการยดือายุคอื 4.07 และ 2.34 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสารสกัดจากปลงิทะเลขาวในการทนทานตอ่การกระตุน้ดว้ยความรอ้นและ oxidative stress ทดสอบ

โดยใช ้WBBU และ BWEA กับหนอน N2 พบว่าในการทดสอบการกระตุน้ดว้ยความรอ้น กลุ่มทีใ่ห ้WBBU และ 

BWEA มแีนวโนม้ในการทนทานตอ่ความรอ้นไดเ้มือ่เทยีบกับกลุ่มทีไ่มไ่ดรั้บสารสกัด แตไ่มม่คีวามแตกตา่งอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิต ิส่วนการทดสอบการทนทานต่อ oxidative stress พบว่า กลุ่ม co-treatment นั้น BWEA 

สามารถเพิม่รอ้ยละการรอดชวีติของหนอนไดใ้นชั่วโมงที ่6 เมือ่เทยีบกับกลุม่ควบคมุ กลุ่ม pre-treatment พบวา่ 

WBBU และ BWEA สามารถเพิม่รอ้ยละการรอดชวีติของหนอนไดใ้นชั่วโมงที ่6 และ 8 เมือ่เทยีบกับกลุ่มควบคมุ 

กลุ่ม all-treatment พบว่า WBBU และ BWEA สามารถเพิ่มรอ้ยละการรอดชีว ิตของหนอนไดใ้นชั่วโมงที่ 6 

(WBBU) และ 6, 8 และ 10 (BWEA) เมือ่เทยีบกับกลุม่ควบคมุ นอกจากนี้ยังท าการศกึษาโดยใหส้ารสกัด WBBU 

และ BWEA กับหนอนกลายพันธุ์ของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับวถิีการชะลอความแก่คือ หนอนสายพันธุ์ CF1038 (daf-

16(mu86)), TJ1052 (age-1(hx546)), AU1 (sek-1(ag1)), AM1 (osr-1(rm1)), VC199 (sir-2.1(ok434)) และ 

VC8 (jnk-1(gk7)) ผลการทดลองพบวา่หนอนทีก่ลายพันธุเ์หลา่นี้มคีวามเกีย่วขอ้งกับการยดือายขุองหนอนไดโ้ดย

ใชส้ารสกัด WBBU และ BWEA ผ่านทาง insulin/IGF signaling pathway อกีทัง้ WBBU และ BWEA สามารถเพิม่

อัตราการเคลื่อนที่ของ FoxO/DAF-16 transcription factor จากไซโตพลาสซมึเขา้สู่ในนิวเคลยีสได ้รวมทัง้

สามารถเพิม่การแสดงออกของยนี daf-16, sod-3, hsp12.3, และ hsp16.2 ซึง่เป็น downstream targets ของ 

FoxO/DAF-16 transcription factor กล่าวโดยสรุปคอืผลการศกึษาวจัิยในครัง้นี้แสดงถงึผลการออกฤทธิใ์นการ

ตา้นอนุมลูอสิระและชะลอความแกข่องหนอน C. elegans ซึง่เป็นผลมาจากสารสกัดจาก H. scabra โดยผ่านทาง

วถิขีอง insulin/IGF-1 signaling (IIS)-DAF-16 
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด (ส าหรับบณัฑิตผูร้ับทนุ) 
 

1. ผลงำน/โครงกำร......(ภำษำไทย)..ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระและชะลอควำมแก่ของสำรสกัดจำกปลิงทะเล

ขำว HOLOTHURIA SCABRA....................................................................................................................................... 

2. ช่ือผลงำน/โครงกำร......(ภำษำอังกฤษ)... Anti-oxidant and anti-ageing effects of the extracts from 

sea cucumber, HOLOTHURIA SCABRA................................................................................................................. 

3. ช่ือ นำมสกุล นักวิจัย.....(ภำษำไทย).......นำงสำวประภำภรณ์ จัตุจันทร์........................................................... 

4. ช่ือ นำมสกุล นักวิจัย.....(ภำษำอังกฤษ)........... Miss Prapaporn Jattujan..................................................... 

5. ที่อยู่ที่ติดต่อได้   39 บ้ำนอยู่สบำย ถนนพระรำมที่ 6 ซอยศำสนำ2 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม 

10400...เบอร์โทร..089-7121445..อีเมล์..karabuning_kku@hotmail.com.. 

6. ช่ือหน่วยงำน...ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล      

7. ปี พ.ศ. ที่ด ำเนินกำรเสร็จ........2561.......................... 

8. ค ำค้น Keyword Sea cucumber, HOLOTHURIA SCABRA, C. elegans, Anti-oxidant, Anti-ageing 

9. อ้ำงอิง....(ใส่ URL ที่สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรได้กรณีเผยแพร่ผลงำนฉบบัเตม็ทำงอินเตอร์เน็ต ถ้ำไม่มีใหเ้ว้นว่ำง

ไว้) 

10. รูปภำพ หรือภำพเคลือ่นไหว  

11. ค ำอธิบำย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนำด 10 แบบ Regular) 

(สรปุรำยละเอียดผลงำนวิจัย/โครงกำรวิจัย มีควำมยำวไม่เกนิ 5 บรรทัด อธิบำยด้วยภำษำง่ำยๆ เข้ำใจได้

ง่ำย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งำนทุกระดับ) 
 การศกึษาฤทธิข์องสารสกัดจากปลงิทะเลขาว Holothuria scabra พบว่าสารสกัดจากปลงิทะเลขาวมฤีทธิ์

ในการตา้นอนุมูลอสิระและชะลอความแก่ไดเ้ป็นอย่างดใีนหนอนตัวกลม C. elegans ที่ใชเ้ป็นสัตวท์ดลอง 

รวมทัง้สามารถกระตุน้ใหห้นอนมีความทนทานเพิ่มข ึน้ต่อการกระตุน้ดว้ยความรอ้นและอนุมูลอสิระ เช่น 

paraquat ได ้และมกีลไกการยดือายุและชะลอความแก่ผ่านทางโปรตนี FoxO/DAF-16 transcription factor 

และโปรตนีเป้าหมายในวถิ ีinsulin/IGF signaling pathway  

.......................................................................................... ................... 
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แบบสอบถาม การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
 

ค าชี้แจง :  แบบสอบถำมตัวช้ีวัดคุณภำพผลงำนวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพือ่สอบถำมบัณฑิตทีร่ับทุนจำก วช. 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรปูธรรม    

ชื่อโครงการวิจัย ฤทธ์ิกำรต้ำนอนุมูลอิสระและชะลอควำมแก่ของสำรสกัดจำกปลิงทะเลขำว HOLOTHURIA 
SCABRA.                                                                                                              
ชื่อนักศึกษา นำงสำวประภำภรณ์ จัตุจันทร์     หน่วยงาน ภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์และชีววิทยำ
โครงสร้ำง คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล                            
ปีงบประมาณท่ีรับทุน     2560                         งบประมาณท่ีได้รับ      218,000                   (บาท) 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ         -                         มือถือ     089-7121445                                
อีเมล์ karabuning_kku@hotmail.com      อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก  รศ.ดร. ไกร มีมล                         

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม : กรุณากรอกการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยละเอียด ได้แก่ 
ระบุวัน เวลา สถานท่ีท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ผู้น าไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบหลักฐาน เช่น รูปถ่ายหนังสือเชิญ หนังสือ
ขอน าผลงานไปใช้ ฯลฯ 

1. ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

[ / ] ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรใช้ประโยชน์ 

[   ] บริษัทเจรจำขอตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ / ถ่ำยทอดงำนวิจัย  

      ระบุช่ือบริษัท                                                                                                       . 

[   ] อยู่ระหว่ำงท ำสัญญำกับบริษัท 

      ระบุช่ือบริษัท                                                                                                       . 

2. ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
  [   ] ตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับประเทศ  

(ระบุรำยละเอียด /ช่ือเรื่องที่ตีพิมพ์ /ช่ือวำรสำรที่ตีพิมพ์ /ฉบับที่ ปีที่ พิมพ์)                                    . 
                                                                                                                       . 

  [ / ] ตีพิมพ์วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำต ิ 

(ระบุรำยละเอียด /ช่ือเรื่องที่ตีพิมพ์ /ช่ือวำรสำรที่ตีพิมพ์ /ฉบับที่ ปีที่ พิมพ์) ได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ใน

วำรสำร Experimental Gerontology 2018 ช่ือเรื่อง Holothuria scabra extracts possess anti-oxidant 

activity and promote stress resistance and lifespan extension in Caenorhabditis elegans 
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  [   ] น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรภำยในประเทศ โดย [   ] น ำเสนอรูปแบบปำกเปล่ำ    [   ] โปสเตอร์    [   ] อื่น ๆ     

(ระบุรำยละเอียด /ช่ืองำนที่ร่วมประชุม /วัน เวลำ และสถำนที่)                                                   . 

                                                                                                                       . 

 [ / ] น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ โดย [   ] น ำเสนอรูปแบบปำกเปล่ำ   [ / ] โปสเตอร์   [   ] อื่น ๆ  

(ระบุรำยละเอียด /ช่ืองำนที่ร่วมประชุม /วัน เวลำ และสถำนที่)   น ำเสนอข้อมูลวิจัย ในรูปแบบบทคัดย่อ 

( abstract) ใ น ง ำน  The 35th International Conference of The Microscopy Society of Thailand 

(MST35) ณ โรงแรม The Imperial Mae Ping จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 30 มกรำคม ถึง 2 กุมภำพันธ์ 

2561 และได้รับรำงวัล The First Poster Presentation Award ในงำนครั้งนี้ด้วย        . 

3. ใช้ประโยชน์ทางสังคมและชุมชน เช่น การถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง  ๆ
       [   ] กำรฝึกอบรม    [   ] กำรติดโปสเตอร์งำนวิจัยในชุมชน / วัด / โรงเรียน 

       [   ] กำรจัดท ำคู่มือให้กลุ่มเป้ำหมำย  [   ] กำรจัดประชุมให้ควำมรู้กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

       [   ] อื่น  ๆ

4. ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร หรือก าหนดนโยบาย 
[   ] กำรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนท้องถ่ิน เช่น จังหวัด เทศบำล อบต.  

      ระบุ                                                                                                                  . 

[   ] กำรน ำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบำล/ อนุกรรมำธิกำรคณะต่ำง ๆ   

      ระบุ                                                                                                                  . 

[   ] อื่นๆ                                                                                                                  . 

5. การจดสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร, ฉลากการค้า และอ่ืน  ๆท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
[ / ]  ไม่ได้จด          [   ]  อยู่ระหว่ำงกำรยื่นจด 

[   ]  ยื่นจด  [   ]  สิทธิบัตร ระบุ                                                                                        . 

 [   ]  อนุสิทธิบัตร ระบุ                                                                                    . 

 [   ]  ฉลำกกำรค้ำ ระบุ                                                                                    . 

 [   ]  อื่น ๆ                                                                                                  . 

   เมื่อปี พ.ศ.                                           .เลขที่                                               . 

6. การน าผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://thai-explore.net/  
หมวดหมู่   [   ]  งำนวิจัย  [   ]  สิ่งประดิษฐ์คิดค้น  [   ]  กิจกรรมวิชำกำร 

ช่ือผลงำน                                                                                                                 . 

ผู้น ำข้ึนโพสต ์                                                                                                            . 

http://thai-explore.net/
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7. การน าผลงานไปขยายผลต่อยอดในงานวิจัย 
[   ]  ทุนแผ่นดิน [   ]  งบวิจัยจำก                                              [ / ]  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

8. นิสิต/ นักศึกษาท่ีจบการศึกษาได้ท างาน 
 [ - ]  หน่วยงำนรัฐบำล ระบุ                                                                                             .  
 [ - ]  หน่วยงำนเอกชน    ระบุ                                                                                             .  

9. การให้ความร่วมมือกับ วช. ในการจัดนิทรรศการ  
 [ - ]  ระดับชำติ ได้แก่                                                                                                     . 
 [ - ]  ระดับนำนำชำติ ได้แก่                                                                                               . 

10. รางวัลท่ีได้รับจากการน าผลงานวิจัยเข้าประกวด 
 [ - ]  ในประเทศ ระบุ                                                                                                       . 
 [ - ]  ต่ำงประเทศ ระบุ                                                                                                     . 

  
 
 

ยืนยันข้อมูลโดย                                                . 
(             รศ.ดร. ไกร มีมล              ) 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 


