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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหและเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด 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 กรัม และ 758.68 ± 53.05 มิลลิกรัม สมมูลของคาเทซินตอสารสกัด 1 กรัม ตามลําดับ การทดสอบฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay พบวาสารสกัดจากหมากเหลืองมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงที่สุดเทากับ
1,280.95 ± 134.07 มิลลิกรัมของทรอลอกซตอ สารสกัด 1 กรัม นอกจากนีส้ ารสกัดจากหมากเหลืองยังมีฤทธิใ์ นการ
ยับยั้งการเจริญของ E. coli ไดสูงที่สุด มีคา MIC เทากับ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร แตไมมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
ของ S. aureus การศึกษาในปจจุบนั แสดงใหเห็นวาสารสกัดจากหมากเหลืองเปนสารตานอนุมลู อิสระตามธรรมชาติ
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
ป จ จุ บั น มนุ ษ ย ใ ห ความสนใจและเอาใจใส
เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น พบความเสี่ยงตอการเกิดโรค
ตาง ๆ มากมาย เชน หลอดเลือดแข็งตัว และมะเร็ง เปนตน
ในขณะที่การรับประทานอาหารประเภทพืชผักและผลไม
มี ความเสี่ ย งน อ ยกว า เนื่ อ งจากในพื ช ผั ก และผลไม มี
วิตามินและเกลือแรที่มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล
อิสระ (antioxidant) ขอเสียของการรับประทานเนือ้ สัตว
นั้ น เกิ ด จากกระบวนการเผาผลาญอาหารที่ เ รี ย กว า
“อนุมูลอิสระ” (free radical) เปนจํานวนมาก [1] โดย
อนุมูลอิสระเปนสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญใน
รางกาย รวมถึงมลภาวะตาง ๆ อนุมูลอิสระเหลานี้จะ
ทําลายโครงสรางและหนาที่ของผนังเซลล กอใหเกิด
ความผิดปกติตาง ๆ เชน หัวใจขาดเลือด โรคเสื่อมของ
ระบบตาง ๆ ในรางกายและอาจพัฒนาไปเปนมะเร็งได
รา งกายของเราจึ ง มี ก ลไกในการควบคุม ผลผลิตของ
สารอนุมูลอิสระเพื่อไมใหลุกลามโดยมีการกําจัดอนุมูล
อิสระใหมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นจึงตองรับประทานสาร
ตานอนุมูลอิสระเขาไปเสริม ซึ่งสารนี้มีกลไกการทํางาน
ตานอนุมูลอิสระหลายแบบ เชน ดักจับอนุมูลอิสระ
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ยับยั้งการทํางานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน หยุด
ปฏิกิริยาการสรางอนุมูลอิสระ เสริมฤทธิ์และยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซม แหลงทีม่ าของสารตานอนุมลู อิสระมี
2 แหลง ไดแก สารตานอนุมลู อิสระสังเคราะห (synthetic
antioxidants) และสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
(natural antioxidants) สารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห
เกิดจากกระบวนการสังเคราะหทางเคมี โดยเปนสาร
ประกอบฟ น อลิ ก (phenolic compound) ได แ ก
propylgallate, Butylated hydroxytoluene (BHT) และอืน่ ๆ
[2] ในขณะที่สารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสามารถ
พบไดในสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว มีทงั้ เอนไซมและวิตามิน
เชน วิตามินซีและวิตามินอี เปนตน สารประกอบฟนอลิก
มีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระและสามารถพบได
ในพืชหลายชนิด [3] ในปจจุบันจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับ
สารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ เพื่อใชเปนสารตาน
อนุมูลอิสระลดความเสี่ยงจากเชื้อกอโรคในอาหารชวย
ถนอมอาหาร และทดแทนสารเคมีตาง ๆ ที่อาจเกิดผล
ขางเคียงกับผูบริโภค
พืชสมุนไพรทีม่ สี รรพคุณทางยา ไดแก พลูมสี าร
อัลคาลอยด (alkaloid) และนํา้ มันหอมระเหยจากใบพลูมี
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ฤทธิ์ในการยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรีย ไดแก Bacillus
subtilis, Escherichia coli และ Salmonella sp. มีฤทธิ์
ตานเชื้อรา มะรุมมีสารตานออกซิเดชันชนิดตางๆ และมี
รายงานวานํา้ คัน้ สดจากมะรุมมีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของเชือ้
Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus
ได กานพลูมสี ารสําคัญคือยูจนี อล (eugenol) สารสกัดและ
นํ้ามันหอมระเหยจากกานพลูมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
ได ห ลายชนิ ด และมี ผ ลต า นเชื้ อ ราและยี ส ต ที่ ทํ า ให
อาหารเสี ยได อบเชยมีสารกลุมนํ้ามัน หอมระเหยมี
องคประกอบหลักเปน cinnamaldehyde มีฤทธิ์ตานเชื้อ
E.coli และพบสารกลุมชาลโคน คือ methylhydroxy
chalcone polymer มีฤทธิต์ า นการอักเสบ [4] สีเสียดไทย
มีสารกลุม แทนนิน (tannin) และฟลาโวนอยด (flavonoid)
มีฤทธิต์ า นจุลชีพและฤทธิต์ า นออกซิเดชัน [5] หมากเหลือง
มีสารแทนนิน ฟนอลิก (phenolics) และมีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรีย B.cereus และ E.coli ได [6] สมอพิเภกและ
มะขามปอมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ มีสารสําคัญในกลุม
ฟนอลิก เชน กรดแกลลิก (gallic acid) และกรดเอลลาจิก
(ellagic acid) และสารกลุมแทนนิน [7] สมอไทยมีฤทธิ์
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ATCC 25923,
B. cereus และ E. coli ATCC 25922 [8] ยูคาลิปตัสในสวน
ของใบมีสารประกอบฟนอลิกหลายชนิดที่มีสมบัติเปน
สารตานอนุมูลอิสระ [9] มังคุดในสวนของเปลือกมีสาร
ออกฤทธิ์แซนโทน (xanthone) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
เติบโตของ S. aureus เชื้อสาเหตุการเกิดหนอง และ
มีฤทธิต์ า นการอักเสบไดเปน 3 เทาของแอสไพริน [10] ขิง
และสาบเสือมีสารประกอบฟนอลิกฟลาโวนอยด สารแทนนิน
และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ [11] เงาะและขี้เหล็กเปนพืช
สมุนไพรที่ใชกําจัดเชื้อโรค
S. aureus และ E. coli เปนแบคทีเรียประจําถิน่
ที่พบไดในรางกายของมนุษย โดย S. aureus พบได
ตามผิวหนังและรูจมูก เปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อ
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ที่ผิวหนังบาดแผล และอาหารเปนพิษ สวน E. coli
พบไดในระบบทางเดินอาหาร เปนสาเหตุสําคัญของโรค
ติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ และเชื้อบางสายพันธุ
กอโรคอุจจาระรวง [8] มีรายงานการศึกษาสารสกัดพืช
สมุนไพรชนิดตาง ๆ สามารถยับยัง้ การเจริญของจุลนิ ทรีย
เพื่ อ ใช เ ป น สารกั น เสี ย ในอาหารและเครื่ อ งดื่ ม [12]
และจุลนิ ทรียท ปี่ นเปอ นในอาหารซึง่ เปนสาเหตุใหอาหาร
เนาเสีย บางชนิดกอโรคทางเดินอาหาร เชน S.aureus
และE. coli O157:H7 ทีเ่ ปนแบคทีเรียสาเหตุการระบาดของ
โรคอาหารเปนพิษในหลายประเทศทัว่ โลก ผูท ตี่ ดิ เชือ้ จะมี
อาการทองเสียถายอุจจาระเปนนํ้าหรืออาการลําไสใหญ
อักเสบมีเลือดออก (haemorrhagic colitis : HC) โดย
เฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดกลุม
อาการฮีโมไลติกยูรีมิก (hemolytic uremic syndrome:
HUS) หรือทีเ่ รียกวากลุม อาการเม็ดเลือดแดงแตกยูรเี มีย
ตามมาทําใหเสียชีวิตได [13]
จากสรรพคุณของสมุนไพรไทยทีก่ ลาวมาทําให
ผู  วิ จั ย สนใจที่ จ ะทํ า การศึ ก ษาปริ ม าณสารพฤกษเคมี
ไดแก ฟนอลิกและฟลาโวนอยด และฤทธิ์ชีวภาพ ไดแก
ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และฤทธิ์ตานจุลินทรียจากพืช
สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาจํานวน 15 ชนิด ไดแก
พลู (Piper betle L.) สีเสียดไทย (Acacia catechu)
หมากเหลือง (Chrysalidocarpus lutescens) สมอพิเภก
(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)
สีเสียดไทย (เนือ้ ไม) จากรานขายยาแผนโบรานเปาอันตึง้
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ชวงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
นํามาทําการบดใหละเอียดดวยโกรงบดยา และเก็บไวใน
ถุงพลาสติก พืชสมุนไพรลักษณะสด ไดแก ขี้เหล็ก (ใบ)
กานพลู (ใบ) มะรุม (ใบ) สาบเสือ (ใบ) พลู (ใบ)
เงาะ (เปลือกผล) มังคุด (เปลือกผล) มะขามปอม (ผล) และ
ขิง (เหงา) จากตลาดบน ตลาดลางนครปฐม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมและยูคาลิปตัส (ใบ) จากอําเภอดานชาง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ช ว งเดื อ นเมษายน พ.ศ.2561
นําตัวอยางสดทั้งหมดมาลางทําความสะอาดผึ่งใหแหง
หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปอบใหแหงดวยตูอบลมรอน
(hot air oven) ยี่หอ Memmert รุน UF 30 ประเทศ
เยอรมั น นี ที่ อุ ณ หภู มิ 55-60 องศาเซลเซี ย ส นาน
6 ชัว่ โมง หรือจนแหงสนิท แลวนํามาบดเปนผง เก็บไวใน
ถุงพลาสติกที่ปดสนิท
ทําการสกัดรอนซึง่ เปนวิธกี ารสกัดแบบตอเนือ่ ง
เหมาะสําหรับการสกัดสารองคประกอบทีท่ นตอความรอน
และไมเหมาะกับการสกัดสารจากพืชสมุนไพรที่มีสาร
ที่ระเหยงายเปนองคประกอบ [14] ความรอนจะชวย
ในการสกัดใหสารออกมาจากพืชและละลายอยู ในนํ้า
และตัวทําละลายไดดีขึ้นโดยนําตัวอยางพืชบดละเอียด
ไดแก ขี้เหล็ก กานพลู มะรุม ยูคาลิปตัส สาบเสือ พลู
มะขามปอม เงาะ มังคุด และขิงมาทําการสกัดดวยซอกเลต
(Soxhlet extraction) โดยใชเอทานอลเกรดวิเคราะห
(AR) บริษัท Carlo Erba ประเทศไทย ความเขมขน
95 เปอรเซ็นตเปนตัวทําละลายในอัตราสวนผงสมุนไพร
ตอเอทานอล 1 : 10 เมือ่ ไดสารสกัดแลวทําการกรองแยก
สารสกัดออกจากกาก นําสารสกัดไประเหยแหงตัวทําละลาย
ออกดวยเครือ่ งระเหยภายใตสญุ ญากาศ (rotary evaporator)
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ยีห่ อ heidolph รุน Hei-CHILL 250 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจากนั้นนําสารสกัดใส
ในภาชนะที่ปดสนิท เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
วิธีสกัดเย็น โดยใชเอทานอลความเขมขน 95
เปอรเซ็นตเปนตัวทําละลายวิธนี สี้ ารสกัดจะไมถกู ความรอน
ทําใหโอกาสในการสลายตัวของสารสกัดลดลงใชสกัดสาร
ที่ไมทนตอความรอน หรือตองการรักษาพวกวิตามินตางๆ
โดยนําตัวอยางพืชทีบ่ ดละเอียด ไดแก สมอพิเภก สมอไทย
หมากเหลือง อบเชยและสีเสียดไทยใสลงในขวดปริมาตร
ตัวอยางละ 50 กรัม เติมเอทานอล 500 มิลลิลิตร
ในอัตราสวนผงสมุนไพรตอเอทานอล 1:10 ใหทวม
ตัวอยางแชทิ้งไวเปนเวลา 3 วัน แยกสารละลายที่สกัด
ไดมากรองดวยกระดาษกรองเบอร 4 ทําการสกัดซํ้าดวย
เอทานอลจนครบ 3 ครั้ง นําสารสกัดที่ไดมาระเหยตัวทํา
ละลายออกดวยเครือ่ งระเหยภายใตสญุ ญากาศทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
40 องศาเซลเซียสจะไดสารสกัดหยาบเอทานอลใสใน
ภาชนะที่ปดสนิทเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
การวิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทัง้ หมด ดัดแปลง
วิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method ตามวิธีของ
Wolfe et al. [15] โดยใชกรดแกลลิกเกรดวิเคราะห
บริษัท Fluka ประเทศสวิตเซอรแลนดเปนสารมาตรฐาน
และรายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ
สารสกัด 1 กรัม (mg GAE/1gof crude extract) การตรวจหา
สารประกอบฟนอลิกเบื้องตนโดยใชสารละลาย FolinCiocalteu เกรดวิเคราะหบริษทั Merck ประเทศเยอรมันนี
มาทําปฏิกริ ยิ ากับสารละลายมาตรฐานและสารสกัด ผลบวก
จะใหเปนสีนาํ้ เงิน - ฟา โดยนําสารสกัดจากพืชชนิดตาง ๆ
มา 125 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดทดลองที่มีน้ํากลั่น
อยู 500 ไมโครลิตร แลวเติมสารละลาย Folin-Ciocalteu
125 ไมโครลิตรทิง้ ไวนาน 6 นาที เติมโซเดียมคารบอเนต
เกรดวิเคราะห บริษัท Univar ประเทศออสเตรเลีย
ความเขมขน 7 เปอรเซ็นต ปริมาตร 1,250 ไมโครลิตร

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University Volume 15 Number 2 July - December 2018

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

และเติมนํ้ากลั่น 1,000 ไมโครลิตร วางไวที่อุณหภูมิหอง
นาน 90 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง (Optical Density:
OD) ทีค่ วามยาวคลืน่ 790 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํา้
การวิ เ คราะห ป ริ ม าณฟลาโวนอยด ด  ว ยวิ ธี
Colorimetric assay ตามวิธขี อง Wolfe et al. [15] โดยใช
คาเทซิน (catechin) เกรดวิเคราะหบริษทั Merck ประเทศ
เยอรมันนีเปนสารละลายมาตรฐาน และรายงานผลเปน
มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินตอสารสกัด 1 กรัม Total
flavonoid content (mg CE/1g of crude extract) การ
ตรวจสอบสารประกอบฟลาโวนอยดเบื้องตน โดยเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเกรดวิเคราะห บริษัท
Univar ประเทศออสเตรเลีย ถามีฟลาโวนอยดสารละลาย
จะเปลี่ยนเปนสีแดง โดยนําสารสกัดจากพืชชนิดตาง ๆ
มา 250 ไมโครลิตรเติมลงในหลอดทดลองที่มีนํ้ากลั่น
1,250 ไมโครลิ ต ร ตามด ว ยโซเดี ย มไนเตรทเกรด
วิเคราะห บริษัท Merck ประเทศเยอรมันนี ความเขมขน
5 เปอรเซ็นต ปริมาตร 75 ไมโครลิตรทิ้งไวนาน 5 นาที
ตามดวยอะลูมเิ นียมคลอไรดเกรดวิเคราะห บริษทั Univar
ประเทศออสเตรเลีย ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต ปริมาตร
150 ไมโครลิตร ทิ้งไวนาน 6 นาที ตามดวยโซเดียม
ไฮดรอกไซดความเขมขน 1 โมลาร ปริมาตร 500
ไมโครลิตร และนํ้ากลั่น 275 ไมโครลิตร นํามาวัดคา OD
ทันทีทคี่ วามยาวคลืน่ 510 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํา้
การวิเคราะหสารตานอนุมลู อิสระดวยวิธี 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
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1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 2.95 มิลลิลิตร เขยาอยางแรง
ทิ้งไวนาน 30 นาที ในที่มืด นําไปวัดคา OD ที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํ้า นําคาที่ไดมา
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของทรอลอกซคาํ นวณคา
เปนมิลลิกรัมของทรอลอกซตอสารสกัด 1 กรัม
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช
ตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus และ E. coli
ดวยวิธี Agar well diffusion เพื่อหาคา Minimum
Inhibitory Concentration (MIC) โดยเพาะเชื้อที่ไดรับ
ความอนุเคราะหจากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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
ปราศจากเชือ้ และบิดสําลีกบั ผนังหลอดทดลองใหหมาดๆ
และปายบนผิวหนาอาหาร Nutrient agar (NA) บริษัท
Himedia ประเทศอินเดีย ใหเจาะหลุมขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร จํานวน 4 หลุม เตรียมการเจือ
จางสารสกัดสมุนไพรโดยใชนํ้ากลั่นปลอดเชื้อใหมีระดับ
ความเขมขนของสารกัดเทากับ 12.5, 25, 50 และ 100
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร หยอดสารสกัดจากพืชแตละชนิด
ปริมาตร 50 ไมโครลิตรโดยมีแอมพิซิลลิน (ampicillin)
บริษทั Syva Laboratorios S.A. ประเทศสเปน ความเขมขน
50 พีพีเอ็มเปนตัวควบคุมผลบวก และนํ้ากลั่นปลอด
เชื้อเปนตัวควบคุมผลลบ นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง อานผลโดยวัดขนาด
เสนผานศูนยกลางวงใสที่เกิดขึ้นรอบหลุม (inhibition
zone) รายงานคาเฉลี่ย MIC สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(mean ± SD)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกและ
ฟลาโวนอยดจากพืชสมุนไพรจํานวน 15 ชนิด พบวา
สารสกัดจากพืชทั้งหมดมีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและ
ฟลาโวนอยดทแี่ ตกตางกัน โดยสารสกัดจากพลูมปี ริมาณ
ฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 874.09±34.76 มิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกตอสารสกัด 1 กรัม และสารสกัด
จากพลูมีปริมาณฟลาโวนอยดสูงสุดเทากับ 758.68±
53.05 มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินตอสารสกัด 1 กรัม
รองลงมาคือสีเสียดไทยและหมากเหลือง (Table 1)
Table 1. Phytochemical analysis of 15 plant extracts
Plant extracts Total phenolic Flavonoid
content
content
(mg GAE/1g of (mg CE/1g
crude extract) 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

I

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด
มีความแตกตางกัน เนื่องจากสารประกอบฟนอลิกใน
ธรรมชาติจะมีปริมาณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของ
พืช พื้นที่การปลูกรวมถึงสภาพภูมิประเทศ [11] และ
ปริมาณฟลาโวนอยดจะมีนอยกวาสารประกอบฟนอลิก
เนือ่ งจากฟลาโวนอยดเปนสารกลุม ยอยของสารประกอบ
ฟนอลิกที่พบไดทั้งในพืชสมุนไพร ผักและผลไม [17]
การศึกษาความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ
จากพืชสมุนไพรดวยวิธี DPPH พบวาสารสกัดจาก
หมากเหลืองมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดสูงที่สุดเทากับ
1,280.95±134.07 มิลลิกรัมของทรอลอกซตอสารสกัด
1 กรัม ประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระไมแตกตาง
กันกับสารละลายมาตรฐานวิตามินซีและดีกวาสารละลาย
มาตรฐาน BHT และวิตามินอี รองลงมาคือสมอพิเภก
และสีเสียดไทยเทากับ 1,109.85±36.76 และ 952.72
±26.54 มิลลิกรัมของทรอลอกซตอสารสกัด 1 กรัม
ตามลําดับ (Table 2) สารสกัดจากหมากเหลืองมีฤทธิ์
ต า นอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH ได ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
งานวิจัยของขวัญเรือน [18] ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารสกัดหยาบจากผลหมากทีม่ ฤี ทธิต์ า นอนุมลู อิสระ
และศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารที่มีฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระจากผลหมาก พบวาหมากมีสารกลุม F6
(สารกลุมฟลาโวนอยด แทนนิน และโพลิฟนอล) ใหผลดี
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารตานอนุมูลอิสระสังเคราะห
บีเอชที
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Table 2. Antioxidant properties of 15 plant extracts
by DPPH
Plant extracts /
DPPH (mg trolox/1g
Control
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
การทดสอบฤทธิ์ ในการยับยั้งแบคทีเรียของ
สารสกัดจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ดวยวิธี Agar well
diffusion พบว า สารสกั ด จากหมากเหลื อ งที่ ร ะดั บ
ความเขมขน 50 และ 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
เกิดโซนใสเทากับ 3.75±0.66 และ 7.25±0.43 มิลลิเมตร
ตามลําดับ สามารถยับยัง้ การเจริญ E. coli ได (Figure 1)
สวนสีเสียดไทยและพลูไมมีฤทธิ์ในการยับยั้ง (Table 3)
และสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไมมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญของ S. aureus
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A
C
B
Figure 1. Inhibition zone of C. lutescens (A = plant
extract, B =Negative control, C = Positive
control)
Table 3. The antimicrobial activity of tree plant
extracts in the inhibition of E. coli by
agar well diffusion
Plant
extracts /
12.5
Control
C. lutescens 0.00±0.00
A. catechu 0.00±0.00
P. betle L. 0.00±0.00
Ampicillin 25.91±1.09
Sterile water 0.00±0.00

MIC (µg/ml)
25

50

100

0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
25.91±1.09
0.00±0.00

3.75±0.66
0.00±0.00
0.00±0.00
25.91±1.09
0.00±0.00

7.25±0.43
0.00±0.00
0.00±0.00
25.91±1.09
0.00±0.00

สารสกัดจากหมากเหลืองสามารถยับยัง้ การเจริญ
ของ E. coli ไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภา [6]
ไดศึกษาฤทธิ์การตานจุลชีพและประสิทธิภาพในการ
ตกตะกอนกับไอออนโลหะของสารสกัดแทนนินจากพืช
บางชนิด พบวาสารสกัดหยาบเอทานอลจากหมากเหลือง
สามารถยับยัง้ การเจริญของ E. coli ไดในขณะทีส่ เี สียดไทย
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และพลู ไ ม ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย ทั้ ง
2 ชนิดได จากการศึกษาของ นนทกรณ และคณะ [19]
พบวาสารสกัดหยาบจากใบพลูดว ยเอทานอล 50 เปอรเซ็นต
แสดงฤทธิต์ า นเชือ้ E. coli ทีแ่ ยกไดจากลูกสุกรทีม่ อี าการ
ทองรวงโดยมีคา MIC อยูในชวง 0.156-0.312 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตรและจากการศึกษาของ Valsaraj et al. [20]
พบวาสารสกัดจากลําตนแหงสีเสียดดวยเอทานอล 80
เปอรเซ็นต ที่ความเขมขน 6.25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
สามารถยับยัง้ การเจริญ S. aureus ไดจากผลการวิจยั การ
ที่สารสกัดหยาบเอทานอลจากพืชไมสามารถยับยั้งเชื้อ
กอโรคไดนนั้ อาจเนือ่ งมาจากสารสกัดที่ใชมคี วามเขมขน
ตํ่าเกินไปและปริมาณของสารออกฤทธิ์ในพืชที่มีความ
แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสายพันธุ อายุ ฤดูกาล และ
สวนตาง ๆ ของพืช เชน ใบ เมล็ด และผล [21]

สรุปผลการวิจัย
การวิ เ คราะห แ ละเปรี ย บเที ย บปริ ม าณสาร
ประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรียกอโรคของสารสกัดจาก
พืชที่มีสรรพคุณทางยา 15 ชนิด ไดแก พลู สีเสียดไทย
หมากเหลือง สมอพิเภก เงาะ อบเชย ยูคาลิปตัส มังคุด
สมอไทย กานพลู มะขามปอม ขี้เหล็ก สาบเสือ ขิง และ
มะรุมพบวาสารสกัดจากพลูมีปริมาณฟนอลิกทั้งหมด
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
ของทรอลอกซตอ สารสกัด 1 กรัม และมีฤทธิ์ในการยับยัง้
E. coil ได มีคา MIC เทากับ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus
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