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บทคัดยอ 

งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหและเปรียบเทยีบปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคของสารสกัดจากพืชที่มีสรรพคุณทางยา 15 ชนิด ไดแก 

พลู สีเสียดไทย หมากเหลือง สมอพิเภก เงาะ อบเชย ยูคาลิปตัส มังคุด สมอไทย กานพลู มะขามปอม ขี้เหล็ก 

สาบเสือ ขิง และมะรุมโดยการเตรียมตัวอยางพืชดวยวิธีการสกัดรอนและสกัดเย็น พบวาสารสกัดจากพลูมีปริมาณ

ฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณฟลาโวนอยดสูงที่สุด เทากับ 874.09 ± 34.76 มิลลิกรัม สมมูลของกรดแกลลิกตอ

สารสกัด 1 กรมั และ 758.68 ± 53.05 มลิลกิรมั สมมลูของคาเทซนิตอสารสกดั 1 กรมั ตามลาํดบั การทดสอบฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay พบวาสารสกัดจากหมากเหลืองมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุดเทากับ 

1,280.95 ± 134.07 มิลลกิรมัของทรอลอกซตอสารสกดั 1 กรัม นอกจากนีส้ารสกัดจากหมากเหลืองยงัมฤีทธิใ์นการ

ยับยั้งการเจริญของ E. coli ไดสูงที่สุด มีคา MIC เทากับ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร แตไมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ

ของ S. aureus การศกึษาในปจจุบันแสดงใหเหน็วาสารสกดัจากหมากเหลืองเปนสารตานอนมุลูอสิระตามธรรมชาติ

แหลงใหมที่ใชสําหรับการปองกันโรคที่คุกคามตอชีวิต นอกจากนี้เปลือกของหมากเหลืองอาจมีประสิทธิภาพที่จะ

พัฒนาเปนวัตถุเจือปนอาหารเพื่อปองกันการเนาเสียของอาหารได

คําสําคัญ: สารประกอบฟนอลิก ฟลาโวนอยด สารตานอนุมูลอิสระ สารตานจุลชีพ

Abstract

This research aims to examine and compare the total phenolic and total flavonoids contents, 

antioxidant and antimicrobial activities of 15 medicinal plant crude extracts including P. betle L, A. 

catechu, C. lutescens, T. belerica, N. lappaceumL, C. iners, E. globulus Labill, G. mangostana L, 

T. chebula Retz, S. aromaticum, P. emblica L, C. siamea Lam, E. odoratum L, Z. officinale and M. oleifera

Lam. The crude extracts were obtained from liquid extraction method with hot or cold processes.
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The crude extract of P. betle L showed the highest of both total phenolic and total flavonoid 

contents in the values of 874.09 ± 34.76 mgGAE/1 g and 758.68.09 ± 53.05 mg CE/1g, respectively. 

The determination of antioxidant capacity using DPPH assay revealed that crude extract of C. lutescens 

was strongest DPPH radical scavenging activity at 1,280.95 ± 134.07 mg Trolox/1 g. In addition, the 

crude extract of C. lutescens exhibited the highest antimicrobial activity against E. coli with MIC value of 

50 µg/mL but was not active to S. aureus. The present study suggests that the extracts of C. lutescens 

are a new source of natural antioxidant for prevention of life threatening disease. In addition, the bark 

of C. lutescens may have the potential to be developed into food additive option for prevention 

of food spoilage. 

Keywords: Phenolic compounds, Flavonoids, Antioxidant, Antimicrobialagents

บทนํา

ปจจุบันมนุษย ใหความสนใจและเอาใจใส

เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น พบความเสี่ยงตอการเกิดโรค

ตาง ๆ  มากมาย เชน หลอดเลอืดแขง็ตวั และมะเรง็ เปนตน 

ในขณะที่การรับประทานอาหารประเภทพืชผักและผลไม

มีความเสี่ยงนอยกวาเนื่องจากในพืชผักและผลไมมี

วิตามินและเกลือแรที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล

อิสระ (antioxidant) ขอเสียของการรับประทานเนือ้สตัว

นั้นเกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารที่เรียกวา 

“อนุมูลอิสระ” (free radical) เปนจํานวนมาก [1] โดย

อนุมูลอิสระเปนสารท่ีเกิดจากกระบวนการเผาผลาญใน

รางกาย รวมถึงมลภาวะตาง ๆ อนุมูลอิสระเหลาน้ีจะ

ทําลายโครงสรางและหนาที่ของผนังเซลล กอใหเกิด

ความผิดปกติตาง ๆ เชน หัวใจขาดเลือด โรคเสื่อมของ

ระบบตาง ๆ ในรางกายและอาจพัฒนาไปเปนมะเร็งได

รางกายของเราจึงมีกลไกในการควบคุมผลผลิตของ

สารอนุมูลอิสระเพื่อไมใหลุกลามโดยมีการกําจัดอนุมูล

อิสระใหมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นจึงตองรับประทานสาร

ตานอนุมูลอิสระเขาไปเสริม ซ่ึงสารน้ีมีกลไกการทํางาน

ตานอนุมูลอิสระหลายแบบ เชน ดักจับอนุมูลอิสระ 

ยับยั้งการทํางานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน หยุด

ปฏิกิริยาการสรางอนุมูลอิสระ เสริมฤทธิ์และยับย้ังการ

ทาํงานของเอนไซม แหลงทีม่าของสารตานอนุมูลอิสระมี 

2 แหลง ไดแก สารตานอนมุลูอสิระสงัเคราะห (synthetic 

antioxidants) และสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาต ิ

(natural antioxidants) สารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห

เกิดจากกระบวนการสังเคราะหทางเคมี โดยเปนสาร

ประกอบฟนอลิก (phenolic compound) ไดแก 

propylgallate, Butylated hydroxytoluene (BHT) และอืน่ๆ 

[2] ในขณะที่สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสามารถ

พบไดในส่ิงมชีวีติทัง้พชืและสัตว มทีัง้เอนไซมและวติามนิ 

เชน วิตามินซแีละวติามนิอ ีเปนตน สารประกอบฟนอลกิ

มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระและสามารถพบได

ในพืชหลายชนิด [3] ในปจจุบันจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับ

สารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ เพื่อใชเปนสารตาน

อนุมูลอิสระลดความเส่ียงจากเชื้อกอโรคในอาหารชวย

ถนอมอาหาร และทดแทนสารเคมีตาง ๆ ที่อาจเกิดผล

ขางเคียงกับผูบริโภค

พชืสมุนไพรทีมี่สรรพคณุทางยา ไดแก พลูมีสาร

อลัคาลอยด (alkaloid) และนํา้มันหอมระเหยจากใบพลูมี
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ฤทธิ์ในการยบัย้ังการเจรญิของแบคทเีรยี ไดแก Bacillus 

subtilis, Escherichia coli และ Salmonella sp. มีฤทธิ์

ตานเชื้อรา มะรุมมีสารตานออกซิเดชันชนิดตางๆ และมี

รายงานวานํา้คัน้สดจากมะรมุมีฤทธิยั์บยัง้การเจรญิของเชือ้

Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus

ได กานพลมีูสารสาํคญัคอืยจีูนอล (eugenol) สารสกดัและ

นํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย

ไดหลายชนิด และมีผลตานเชื้อราและยีสตที่ทําให

อาหารเสียได อบเชยมีสารกลุ มนํ้ามันหอมระเหยมี

องคประกอบหลักเปน cinnamaldehyde มีฤทธิ์ตานเชื้อ 

E.coli และพบสารกลุมชาลโคน คือ methylhydroxy 

chalcone polymer มีฤทธิต์านการอักเสบ [4] สเีสยีดไทย

มสีารกลุมแทนนนิ (tannin) และฟลาโวนอยด (flavonoid) 

มฤีทธ์ิตานจลุชพีและฤทธิต์านออกซเิดชนั [5] หมากเหลอืง

มีสารแทนนิน ฟนอลิก (phenolics) และมีฤทธิ์ยับยั้ง

แบคทีเรีย B.cereus และ E.coli ได  [6] สมอพิเภกและ

มะขามปอมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ มีสารสําคัญในกลุม

ฟนอลกิ เชน กรดแกลลกิ (gallic acid) และกรดเอลลาจกิ

(ellagic acid) และสารกลุมแทนนิน [7] สมอไทยมีฤทธิ์

ในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ATCC 25923, 

B. cereus และ E. coli ATCC 25922  [8] ยูคาลปิตสัในสวน

ของใบมีสารประกอบฟนอลิกหลายชนิดที่มีสมบัติเปน

สารตานอนุมูลอิสระ [9] มังคุดในสวนของเปลือกมีสาร

ออกฤทธ์ิแซนโทน (xanthone) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ

เติบโตของ S. aureus เชื้อสาเหตุการเกิดหนอง และ

มฤีทธิต์านการอกัเสบไดเปน 3 เทาของแอสไพรนิ  [10] ขงิ

และสาบเสอืมสีารประกอบฟนอลกิฟลาโวนอยด สารแทนนนิ

และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ [11] เงาะและขี้เหล็กเปนพืช

สมุนไพรที่ใชกําจัดเชื้อโรค

S. aureus และ E. coli เปนแบคทเีรยีประจาํถิน่

ที่พบไดในรางกายของมนุษย โดย S. aureus พบได

ตามผิวหนังและรูจมูก เปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อ

ที่ผิวหนังบาดแผล และอาหารเปนพิษ สวน E. coli 

พบไดในระบบทางเดินอาหาร เปนสาเหตุสําคัญของโรค

ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ และเชื้อบางสายพันธุ

กอโรคอุจจาระรวง [8] มีรายงานการศึกษาสารสกัดพืช

สมนุไพรชนดิตาง ๆ  สามารถยบัยัง้การเจริญของจลิุนทรีย

เพื่อใชเปนสารกันเสียในอาหารและเครื่องดื่ม [12]

และจลุนิทรยีทีป่นเปอนในอาหารซึง่เปนสาเหตใุหอาหาร

เนาเสีย บางชนิดกอโรคทางเดินอาหาร เชน S.aureus

และE. coli O157:H7 ทีเ่ปนแบคทเีรยีสาเหตกุารระบาดของ

โรคอาหารเปนพษิในหลายประเทศทัว่โลก ผูทีต่ดิเชือ้จะมี

อาการทองเสียถายอุจจาระเปนนํ้าหรืออาการลําไสใหญ

อักเสบมีเลือดออก (haemorrhagic colitis : HC) โดย

เฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดกลุม

อาการฮีโมไลติกยูรีมิก (hemolytic uremic syndrome: 

HUS) หรือทีเ่รียกวากลุมอาการเมด็เลือดแดงแตกยรีูเมยี

ตามมาทําใหเสียชีวิตได [13]

จากสรรพคณุของสมนุไพรไทยทีก่ลาวมาทาํให

ผู  วิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมี 

ไดแก ฟนอลิกและฟลาโวนอยด และฤทธิ์ชีวภาพ ไดแก 

ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และฤทธิ์ตานจุลินทรียจากพืช

สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาจํานวน 15 ชนิด ไดแก 

พลู (Piper betle L.) สีเสียดไทย (Acacia catechu) 

หมากเหลอืง (Chrysalidocarpus lutescens) สมอพเิภก 

(Terminalia belerica) เงาะ (Nephelium lappaceum L.)

อบเชย (Cinnamomum iners) ยูคาลิปตัส (Eucaly

ptusglobulus Labill) มังคุด (Garcinia mangostana

L.) สมอไทย (Terminalia chebula Retz) กานพลู 

(Syzygium aromaticum) มะขามปอม (Phyllanthus 

emblica L.) ขี้เหล็ก (Cassia siamea Lam) สาบเสือ 

(Eupatorium odoratum L.) ขิง (Zingiber officinate) 

และมะรุม (Moringa oleifera Lam)
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วิธีการวิจัย

นําพืชสมุนไพรลักษณะแหง ไดแก สมอพิเภก 

(ผล) สมอไทย (ผล) หมากเหลือง (ผล) อบเชย (เปลือก) 

สเีสยีดไทย (เนือ้ไม) จากรานขายยาแผนโบรานเปาอันตึง้

อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ชวงเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2561

นํามาทําการบดใหละเอียดดวยโกรงบดยา และเก็บไวใน

ถุงพลาสติก พืชสมุนไพรลักษณะสด ไดแก ขี้เหล็ก (ใบ)

กานพลู (ใบ) มะรุม (ใบ) สาบเสือ (ใบ) พลู (ใบ)

เงาะ (เปลอืกผล) มงัคดุ (เปลอืกผล) มะขามปอม (ผล) และ

ขงิ (เหงา) จากตลาดบน ตลาดลางนครปฐม อาํเภอเมอืง

จังหวัดนครปฐมและยูคาลิปตัส (ใบ) จากอําเภอดานชาง

จังหวัดสุพรรณบุรี ช วงเดือนเมษายน พ.ศ.2561

นําตัวอยางสดท้ังหมดมาลางทําความสะอาดผึ่งใหแหง 

หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปอบใหแหงดวยตูอบลมรอน 

(hot air oven) ยี่หอ Memmert รุน UF 30 ประเทศ

เยอรมันนีที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 

6 ชัว่โมง หรอืจนแหงสนทิ แลวนาํมาบดเปนผง เกบ็ไวใน

ถุงพลาสติกที่ปดสนิท

ทาํการสกดัรอนซ่ึงเปนวิธกีารสกัดแบบตอเน่ือง

เหมาะสําหรบัการสกดัสารองคประกอบท่ีทนตอความรอน 

และไมเหมาะกับการสกัดสารจากพืชสมุนไพรที่มีสาร

ที่ระเหยงายเปนองคประกอบ [14] ความรอนจะชวย

ในการสกัดใหสารออกมาจากพืชและละลายอยู ในนํ้า

และตัวทําละลายไดดีข้ึนโดยนําตัวอยางพืชบดละเอียด 

ไดแก ขี้เหล็ก กานพลู มะรุม ยูคาลิปตัส สาบเสือ พลู 

มะขามปอม เงาะ มังคดุ และขงิมาทาํการสกดัดวยซอกเลต

(Soxhlet extraction) โดยใชเอทานอลเกรดวิเคราะห

(AR) บริษัท Carlo Erba ประเทศไทย ความเขมขน

95 เปอรเซ็นตเปนตัวทําละลายในอัตราสวนผงสมุนไพร

ตอเอทานอล 1 : 10 เม่ือไดสารสกดัแลวทาํการกรองแยก

สารสกดัออกจากกาก นาํสารสกดัไประเหยแหงตวัทาํละลาย

ออกดวยเครือ่งระเหยภายใตสญุญากาศ (rotary evaporator)

ยีห่อ heidolph รุน Hei-CHILL 250 ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจากนั้นนําสารสกัดใส

ในภาชนะที่ปดสนิท เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

วิธีสกัดเย็น โดยใชเอทานอลความเขมขน 95

เปอรเซน็ตเปนตวัทําละลายวธินีีส้ารสกดัจะไมถกูความรอน

ทาํใหโอกาสในการสลายตวัของสารสกดัลดลงใชสกดัสาร

ที่ไมทนตอความรอน หรือตองการรักษาพวกวติามนิตางๆ

โดยนาํตวัอยางพืชทีบ่ดละเอยีด ไดแก สมอพเิภก สมอไทย

หมากเหลอืง อบเชยและสเีสยีดไทยใสลงในขวดปรมิาตร

ตัวอยางละ 50 กรัม เติมเอทานอล 500 มิลลิลิตร

ในอัตราสวนผงสมุนไพรตอเอทานอล 1:10 ใหทวม

ตัวอยางแชทิ้งไวเปนเวลา 3 วัน แยกสารละลายที่สกัด

ไดมากรองดวยกระดาษกรองเบอร 4 ทําการสกัดซํ้าดวย

เอทานอลจนครบ 3 ครั้ง นําสารสกัดที่ไดมาระเหยตัวทํา

ละลายออกดวยเคร่ืองระเหยภายใตสุญญากาศทีอ่ณุหภมูิ 

40 องศาเซลเซียสจะไดสารสกัดหยาบเอทานอลใสใน

ภาชนะที่ปดสนิทเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

การวเิคราะหปรมิาณสารฟนอลกิทัง้หมด ดดัแปลง

วิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method ตามวิธีของ

Wolfe et al. [15] โดยใชกรดแกลลิกเกรดวิเคราะห

บริษัท Fluka ประเทศสวิตเซอรแลนดเปนสารมาตรฐาน

และรายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ

สารสกดั 1 กรัม (mg GAE/1gof crude extract) การตรวจหา

สารประกอบฟนอลิกเบื้องตนโดยใชสารละลาย Folin-

Ciocalteu เกรดวเิคราะหบริษทั Merck ประเทศเยอรมนันี

มาทาํปฏกิริยิากบัสารละลายมาตรฐานและสารสกดั ผลบวก

จะใหเปนสีนํา้เงนิ - ฟา โดยนาํสารสกดัจากพชืชนดิตาง ๆ  

มา 125 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดทดลองที่มีนํ้ากลั่น

อยู 500 ไมโครลิตร แลวเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu 

125 ไมโครลติรทิง้ไวนาน 6 นาท ีเติมโซเดยีมคารบอเนต

เกรดวิเคราะห บริษัท Univar ประเทศออสเตรเลีย

ความเขมขน 7 เปอรเซ็นต ปริมาตร 1,250 ไมโครลิตร
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และเติมนํ้ากลั่น 1,000 ไมโครลิตร วางไวที่อุณหภูมิหอง

นาน 90 นาท ีนําไปวดัคาการดดูกลืนแสง (Optical Density: 

OD) ทีค่วามยาวคลืน่ 790 นาโนเมตร ทาํการทดลอง  3 ซํา้ 

การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดด วยวิธี

Colorimetric assay ตามวธิขีอง Wolfe et al. [15] โดยใช

คาเทซนิ (catechin) เกรดวเิคราะหบรษิทั Merck ประเทศ

เยอรมันนีเปนสารละลายมาตรฐาน และรายงานผลเปน

มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินตอสารสกัด 1 กรัม Total 

flavonoid content (mg CE/1g of crude extract) การ

ตรวจสอบสารประกอบฟลาโวนอยดเบ้ืองตน โดยเติม

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเกรดวิเคราะห บริษัท 

Univar ประเทศออสเตรเลยี ถามฟีลาโวนอยดสารละลาย

จะเปลี่ยนเปนสีแดง โดยนําสารสกัดจากพืชชนิดตาง ๆ

มา 250 ไมโครลิตรเติมลงในหลอดทดลองที่มีนํ้ากลั่น

1,250 ไมโครลิตร ตามดวยโซเดียมไนเตรทเกรด

วิเคราะห บริษัท Merck ประเทศเยอรมันนี ความเขมขน

5 เปอรเซ็นต ปริมาตร 75 ไมโครลิตรทิ้งไวนาน 5 นาที 

ตามดวยอะลมูเินยีมคลอไรดเกรดวเิคราะห บรษิทั Univar

ประเทศออสเตรเลยี ความเขมขน 10 เปอรเซน็ต ปรมิาตร 

150 ไมโครลิตร ทิ้งไวนาน 6 นาที ตามดวยโซเดียม

ไฮดรอกไซดความเขมขน 1 โมลาร ปริมาตร 500 

ไมโครลิตร และนํ้ากลั่น 275 ไมโครลิตร นํามาวัดคา OD 

ทนัททีีค่วามยาวคลืน่  510 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํา้ 

การวเิคราะหสารตานอนุมูลอิสระดวยวธิ ีDPPH 

ทําการวิเคราะหตามวิธีของ Anna et al.[16] โดยใช

ทรอลอกซ(trolox)เกรดวิเคราะหบริษัท Sigma-Aldrich 

ประเทศเยอรมันนี เปนสารละลายมาตรฐานและรายงาน

ผลเปนมิลลิกรัมของทรอลอกซตอสารสกัด 1 กรัม (mg 

trolox / 1g of crude extract) โดยนําสารสกัดจาก

พืชชนิดตาง ๆ มา 50 ไมโครลิตร เติมสารละลาย 2, 

2-diphenyl-1- picrylhydrazyl  (DPPH) เกรดวิเคราะห 

บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมันนีความเขมขน 

1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 2.95 มิลลิลิตร เขยาอยางแรง 

ทิ้งไวนาน 30 นาที ในที่มืด นําไปวัดคา OD ที่ความยาว

คลื่น 517 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํ้า นําคาที่ไดมา

เปรียบเทยีบกบักราฟมาตรฐานของทรอลอกซคาํนวณคา

เปนมิลลิกรัมของทรอลอกซตอสารสกัด 1 กรัม 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช

ตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus และ E. coli 

ดวยวิธี Agar well diffusion เพื่อหาคา Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) โดยเพาะเชื้อที่ไดรับ

ความอนุเคราะหจากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

ในอาหาร Nutrient broth (NB) บริษัท Himedia ประเทศ

อินเดียนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 

18-24 ชั่วโมง นําไปปนเหวี่ยง 8,000 รอบตอนาที

ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที เก็บ

ตะกอนชะดวย Normal saline solution (NSS) ปรับ

ความขุนของเชื้อใหเทากับ 108CFU / ml จุมไมพันสําลี

ปราศจากเชือ้และบดิสําลีกบัผนงัหลอดทดลองใหหมาดๆ

และปายบนผิวหนาอาหาร Nutrient agar (NA) บริษัท 

Himedia ประเทศอินเดีย ใหเจาะหลุมขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร จํานวน 4 หลุม เตรียมการเจือ

จางสารสกัดสมุนไพรโดยใชนํ้ากล่ันปลอดเชื้อใหมีระดับ

ความเขมขนของสารกัดเทากับ 12.5, 25, 50 และ 100 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร หยอดสารสกัดจากพืชแตละชนิด

ปริมาตร 50 ไมโครลิตรโดยมีแอมพิซิลลิน (ampicillin) 

บริษทั Syva Laboratorios S.A. ประเทศสเปน ความเขมขน

50 พีพีเอ็มเปนตัวควบคุมผลบวก และน้ํากล่ันปลอด

เชื้อเปนตัวควบคุมผลลบ นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง อานผลโดยวัดขนาด

เสนผานศูนยกลางวงใสท่ีเกิดขึ้นรอบหลุม (inhibition

zone) รายงานคาเฉลี่ย MIC สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(mean ± SD)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกและ

ฟลาโวนอยดจากพืชสมุนไพรจํานวน 15 ชนิด พบวา

สารสกัดจากพืชท้ังหมดมีปริมาณฟนอลิกท้ังหมดและ

ฟลาโวนอยดทีแ่ตกตางกนั โดยสารสกดัจากพลมูปีรมิาณ

ฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 874.09±34.76 มิลลิกรัม

สมมูลของกรดแกลลิกตอสารสกัด 1 กรัม และสารสกัด

จากพลูมีปริมาณฟลาโวนอยดสูงสุดเทากับ 758.68± 

53.05 มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินตอสารสกัด 1 กรัม 

รองลงมาคือสีเสียดไทยและหมากเหลือง (Table 1)

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด

มีความแตกตางกัน เนื่องจากสารประกอบฟนอลิกใน

ธรรมชาติจะมีปริมาณท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของ

พืช พื้นท่ีการปลูกรวมถึงสภาพภูมิประเทศ [11] และ

ปริมาณฟลาโวนอยดจะมีนอยกวาสารประกอบฟนอลิก

เนือ่งจากฟลาโวนอยดเปนสารกลุมยอยของสารประกอบ

ฟนอลิกที่พบไดทั้งในพืชสมุนไพร ผักและผลไม [17]

การศกึษาความสามารถในการตานอนมูุลอสิระ

จากพืชสมุนไพรดวยวิธี DPPH พบวาสารสกัดจาก

หมากเหลืองมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดสูงที่สุดเทากับ 

1,280.95±134.07 มิลลิกรัมของทรอลอกซตอสารสกัด 

1 กรัม ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระไมแตกตาง

กนักบัสารละลายมาตรฐานวติามนิซแีละดกีวาสารละลาย

มาตรฐาน BHT และวิตามินอี รองลงมาคือสมอพิเภก

และสีเสียดไทยเทากับ 1,109.85±36.76 และ 952.72

±26.54 มิลลิกรัมของทรอลอกซตอสารสกัด 1 กรัม 

ตามลําดับ  (Table 2)  สารสกัดจากหมากเหลืองมีฤทธิ์

ต านอนุมูลอิสระ DPPH ไดดีที่สุดซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของขวัญเรือน [18] ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพ

ของสารสกดัหยาบจากผลหมากทีม่ฤีทธิต์านอนมูุลอสิระ

และศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารที่มีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระจากผลหมาก พบวาหมากมีสารกลุม F6 

(สารกลุมฟลาโวนอยด แทนนิน และโพลิฟนอล) ใหผลดี

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห

บีเอชที

Table 1. Phytochemical analysis of 15 plant extracts

Plant extracts Total phenolic 

content

(mg GAE/1g of 

crude extract)

Flavonoid 

content

(mg CE/1g 

of crude 

extract)

P. betle L. 874.09±34.76 758.68±53.05

A. catechu 868.96±59.08 682.50±59.73

C. lutescens 791.26±36.18 469.96±16.68

T. belerica 502.58±29.73 30.69±1.71

N. lappaceum L. 363.22±29.26 62.92±0.22

C. iners 279.86±15.32 157.34±10.14

E. globulus Labill. 272.46±89.97 37.57±2.76

G. mangostana L. 262.48±7.68 111.87±3.98

T. chebula Retz. 261.33±21.57 20.81±1.41

S. aromaticum 216.80±34.80 66.81±4.17

P. emblica L. 214.73±17.33 16.00±1.04

C. siamea Lam 191.56±27.50 104.33±6.10

E. odoratum L. 157.45±10.75 35.96±2.80

Z. officinale 84.76±1.80 28.79±2.25

M. oleifera Lam 71.03±9.63 34.71±8.06
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การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียของ

สารสกัดจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ดวยวิธี Agar well

diffusion พบวาสารสกัดจากหมากเหลืองที่ระดับ

ความเขมขน 50 และ 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร

เกิดโซนใสเทากับ 3.75±0.66 และ 7.25±0.43 มิลลิเมตร 

ตามลาํดบั สามารถยบัยัง้การเจรญิ E. coli ได (Figure 1)

สวนสีเสียดไทยและพลูไมมีฤทธิ์ในการยับย้ัง (Table 3) 

และสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไมมีฤทธิ์ในการ

ยับยั้งการเจริญของ S. aureus

Figure 1. Inhibition zone of C. lutescens (A = plant 

 extract, B =Negative control, C = Positive

 control)

สารสกดัจากหมากเหลืองสามารถยับย้ังการเจริญ

ของ E. coli ไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภา [6] 

ไดศึกษาฤทธิ์การตานจุลชีพและประสิทธิภาพในการ

ตกตะกอนกับไอออนโลหะของสารสกัดแทนนินจากพืช

บางชนดิ พบวาสารสกดัหยาบเอทานอลจากหมากเหลอืง

สามารถยบัยัง้การเจริญของ E. coli ไดในขณะทีสี่เสียดไทย

Table 2. Antioxidant properties of 15 plant extracts

          by DPPH

Plant extracts / 

Control

DPPH (mg trolox/1g 

of crude extract)

P. betle L. 853.21±11.01

A. catechu 952.72±26.54

C. lutescens 1,280.95±134.07

T. belerica 1,109.85±36.76

N. lappaceum L. 691.99±62.96

C. iners 612.53±96.11

E. globulus Labill. 159.60±3.20

G. mangostana L. 384.44±41.17

T. chebula Retz. 576.99±53.53

S. aromaticum 506.79±145.36

P. emblica L. 563.62±127.00

C. siamea Lam 104.22±1.19

E. odoratum L. 61.67±2.40

Z. officinale 857.79±26.71

M. oleifera Lam 44.09±5.58

Vitamin C 1,358.35±73.99

Vitamin E 377.18±11.34

BHT 352.93±8.86

Table 3. The antimicrobial activity of tree plant

          extracts in the inhibition of E. coli by 

          agar well diffusion

Plant 
extracts / 
Control

MIC (µg/ml)

12.5 25 50 100

C. lutescens 0.00±0.00 0.00±0.00 3.75±0.66 7.25±0.43

A. catechu 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00

P. betle L. 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00

Ampicillin 25.91±1.09 25.91±1.09 25.91±1.09 25.91±1.09

Sterile water 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00

A

B

C
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และพลูไมสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 

2 ชนิดได จากการศึกษาของ นนทกรณ และคณะ [19] 

พบวาสารสกดัหยาบจากใบพลดูวยเอทานอล 50 เปอรเซน็ต

แสดงฤทธ์ิตานเช้ือ E. coli ทีแ่ยกไดจากลกูสุกรทีม่อีาการ

ทองรวงโดยมีคา MIC อยูในชวง 0.156-0.312 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตรและจากการศึกษาของ Valsaraj et al. [20] 

พบวาสารสกัดจากลําตนแหงสีเสียดดวยเอทานอล 80 

เปอรเซ็นต ท่ีความเขมขน 6.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร

สามารถยบัยัง้การเจรญิ S. aureus ไดจากผลการวจัิยการ

ที่สารสกัดหยาบเอทานอลจากพืชไมสามารถยับยั้งเชื้อ

กอโรคไดน้ันอาจเน่ืองมาจากสารสกดัที่ใชมคีวามเขมขน

ตํ่าเกินไปและปริมาณของสารออกฤทธิ์ในพืชที่มีความ

แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสายพันธุ อายุ ฤดูกาล และ

สวนตาง ๆ ของพืช เชน ใบ เมล็ด และผล [21]

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหและเปรียบเทียบปริมาณสาร

ประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

และฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคของสารสกัดจาก

พืชที่มีสรรพคุณทางยา 15 ชนิด ไดแก พลู สีเสียดไทย 

หมากเหลือง สมอพิเภก เงาะ อบเชย ยูคาลิปตัส มังคุด 

สมอไทย กานพลู มะขามปอม ขี้เหล็ก สาบเสือ ขิง และ

มะรุมพบวาสารสกัดจากพลูมีปริมาณฟนอลิกท้ังหมด

และปริมาณฟลาโวนอยดสูงที่สุดเทากับ 874.09±34.76 

มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอสารสกัด 1 กรัม และ 

758.68±53.05 มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินตอสารสกัด

1 กรัม ตามลําดับ สารสกัดจากหมากเหลืองมีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระสูงที่สุด เทากับ 1,280.95±134.07 มิลลิกรัม

ของทรอลอกซตอสารสกดั 1 กรมั และมฤีทธิ์ในการยบัยัง้ 

E. coil ได มีคา MIC เทากับ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus
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