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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ 
ฤทธิต้านอนมุลูอิสระ และฤทธิในการยบัยงัจลุนิทรีย์ก่อโรคของสารสกดัจากพืชทีมีสรรพคณุทางยา 15 ชนิด ได้แก่ 
พล ูสีเสียดไทย หมากเหลือง สมอพิเภก เงาะ  อบเชย ยูคาลิปตสั มงัคุด สมอไทย กานพลู มะขามป้อม ขีเหล็ก
สาบเสือ ขิง และมะรุม  โดยการเตรียมตัวอย่างพืชด้วยวิ ธีการสกัดร้อนและสกัดเย็น พบว่า  สารสกัดจากพล ู          
มีปริมาณฟีนอลิกทงัหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์สงูสงูทีสดุ เท่ากับ 874.09 ± 34.76 มิลลิกรัมสมมูลของกรด 
แกลลิกต่อสารสกดั 1 กรัม และ 758.68 ± 53.05 มิลลิกรัมสมมลูของคาเทซินต่อสารสกดั 1 กรัม ตามลําดบั การ
ทดสอบฤทธิต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี DPPH assay พบว่า สารสกดัจากหมากเหลืองมีฤทธิต้านอนมุลูอิสระสงูทีสดุ 
เท่ากบั 1,280.95 ± 134.07 มิลลิกรัมของทรอลอกซ์ต่อสารสกดั 1 กรัม นอกจากนีสารสกดัจากหมากเหลืองยงัมี
ฤทธิในการยบัยงัการเจริญของ E. coli ได้สงูทีสดุ มีค่า MIC เท่ากบั 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ไม่มีฤทธิยบัยงั
การเจริญของ S. aureus การศึกษาในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่าสารสกดัจากหมากเหลืองเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ
ตามธรรมชาติแหล่งใหม่ทีใช้สําหรับการป้องกันโรคทีคุกคามต่อชีวิต นอกจากนีเปลือกของหมากเหลืองอาจมี
ประสทิธิภาพทีจะพฒันาเป็นวตัถเุจือปนอาหารเพือป้องกนัการเนา่เสยีของอาหารได้ 
 

คาํสาํคัญ : สารประกอบฟีนอลกิ  ฟลาโวนอยด์  สารต้านอนมุลูอิสระ สารต้านจลุชีพ 

  
 

 

 

 

 



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. lappaceum L, 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, respectively. The crude extracts were obtained from liquid extraction method with hot 

or cold processes. 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 mg GAE/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 g/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 protective as well as 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.  
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บทนํา 

ปัจจุบันมนุษย์ให้ความสนใจและเอาใจใส่
เกียวกบัสขุภาพมากขนึ พบความเสียงต่อการเกิดโรค
ต่าง ๆ มากมาย เช่น หลอดเลือดแข็งตัว และมะเร็ง 
เป็นต้น ในขณะทีการรับประทานอาหารประเภทพืชผกั
และผลไม้มีความเสยีงน้อยกวา่ เนืองจากในพืชผกัและ
ผลไม้มีวิตามินและเกลือแร่ทีมีคุณสมบตัิเป็นสารต้าน
อนมุลูอิสระ (antioxidant) ข้อเสียของการรับประทาน
เนือสตัว์นันเกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารที
เรียกว่า “อนมุลูอิสระ” (free radical) เป็นจํานวนมาก
[1] โดยอนุมลูอิสระเป็นสารทีเกิดจากกระบวนการเผา
ผลาญในร่างกาย รวมถึงมลภาวะต่าง ๆ อนุมูลอิสระ
เหล่านีจะทําลายโครงสร้างและหน้าทีของผนังเซลล์ 
ก่อให้เกิดความผิดปกติตา่ง ๆ เช่น หวัใจขาดเลือด โรค
เสือมของระบบต่าง ๆ ในร่างกายและอาจพัฒนาไป
เป็นมะเร็งได้  ร่างกายของเราจึงมีกลไกในการควบคมุ
ผลผลติของสารอนมุลูอิสระเพือไม่ให้ลกุลามโดยมีการ
กําจัดอนุมูลอิสระให้มีอยู่อย่างจํากัด ดังนัน จึงต้อง
รับประทานสารต้านอนมุลูอิสระเข้าไปเสริม ซึงสารนีมี
กลไกการทํางานต้านอนมุลูอิสระหลายแบบ เช่น ดกัจบั
อนุมูลอิสระ ยับยังการทํางานของออกซิเจนทีขาด
อิเล็กตรอน หยุดปฏิกิริยาการสร้างอนุมูลอิสระ เสริม
ฤทธิและยบัยงัการทํางานของเอนไซม์ แหลง่ทีมาของ
สารต้านอนุมูลอิสระมี 2 แหล่งได้แก่ สารต้านอนุมูล
อิสระสงัเคราะห์ (synthetic antioxidants) และสาร
ต้านอนมุลูอิสระจากธรรมชาติ (natural antioxidants) 

สารต้านอนุมูลอิสระสงัเคราะห์เกิดจากกระบวนการ
สังเคราะห์ทางเคมี  โดยเป็นสารประกอบฟีนอลิก 
(phenolic compound) ได้แก่  propyl gallate, 
Butylated hydroxytoluene (BHT) และอืน ๆ [2] 

ในขณะทีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติสามารถ

พบได้ในสิงมีชีวิตทังพืชและสัตว์ มีทังเอนไซม์ และ
วิตามิน เช่น วิตามินซี   และวิตามินอี  เป็นต้น 
สารประกอบฟีนอลิกมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระและสามารถพบได้ในพืชหลายชนิด  [3] ใน
ปัจจุบันจึงมีการศึกษาเ กียวกับสารสกัดจากพืช
สมนุไพรชนิดตา่ง ๆ เพือใช้เป็นสารต้านอนมุลูอิสระ ลด
ความเสียงจากเชือก่อโรคในอาหาร ช่วยถนอมอาหาร 
และทดแทนสารเคมีต่าง ๆ ทีอาจเกิดผลข้างเคียงกับ
ผู้บริโภค  

พืชสมุนไพรทีมีสรรพคุณทางยา ได้แก่ พลูมี
สารอลัคาลอยด์ (alkaloid) และนํามนัหอมระเหยจาก
ใบพลมูีฤทธิในการยบัยงัการเจริญของแบคทีเรีย ได้แก่ 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella sp. 

และมีฤทธิต้านเชือรา  มะรุมมีสารต้านออกซิเดชันชนิด
ตา่ง ๆ และมีรายงานวา่นําคนัสดจากมะรุมมีฤทธิยบัยงั
การเจริญของเชือ Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus ได้  กานพลมูีสารสําคญัคือ 
ยจีูนอล (eugenol) สารสกดัและนํามนัหอมระเหยจาก
กานพลมูีฤทธิต้านเชือแบคทีเรียได้หลายชนิด และมีผล
ต้านเชือราและยีสต์ทีทําให้อาหารเสียได้ อบเชยมีสาร
กลุ่มนํามันหอมระเหยมีอง ค์ประกอบหลัก เ ป็น 
cinnamaldehyde มีฤทธิต้านเชือ E. coli และพบสาร
กลุม่ชาลโคน คือ methylhydroxy chalcone polymer 

มีฤทธิต้านการอักเสบ [4] สีเสียดไทยมีสารกลุ่ม     
แทนนิน (tannin) และฟลาโวนอยด์ (flavonoid)  มีฤทธิ
ต้านจลุชีพ และฤทธิต้านออกซิเดชนั [5] หมากเหลืองมี
สารแทนนิน  ฟีนอลิก (phenolics) และมีฤทธิยับยัง
แบคทีเรีย B. cereus และ E. coli ได้ [6] สมอพิเภก
และมะขามป้อมมีฤทธิต้านอนมุลูอิสระ มีสารสําคญัใน
กลุม่ฟีนอลิก เช่น กรดแกลลิก (gallic acid) และกรด
เอลลาจิก (ellagic acid) และสารกลุ่มแทนนิน [7] 



สมอไทยมีฤทธิในการยบัยงัเชือแบคทีเรีย S. aureus 

ATCC 25923, B. cereus และ E. coli  ATCC 25922  
[8] ยูคาลิปตัสในส่วนของใบมีสารประกอบฟีนอลิก
หลายชนิดทีมีสมบตัิเป็นสารต้านอนมุลูอิสระ [9] มงัคดุ
ในสว่นของเปลือกมีสารออกฤทธิแซนโทน (xanthone) 
มีฤทธิยบัยงัการเจริญเติบโตของ S. aureus เชือสาเหตุ
การเกิดหนอง และมีฤทธิต้านการอกัเสบได้เป็น 3 เท่า
ของแอสไพริน [10] ขิงและสาบเสือ มีสารประกอบ     
ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ สารแทนนินและมีฤทธิต้าน
อนมุลูอิสระ [11] เงาะ และขีเหลก็ เป็นพืชสมนุไพรทีใช้
กําจดัเชือโรค  

S. aureus และ E. coli เป็นแบคทีเรียประจํา
ถินทีพบได้ในร่างกายของมนษุย์ โดย S. aureus พบได้
ตามผิวหนงัและรูจมกู เป็นสาเหตสุาํคญัของการติดเชือ
ทีผิวหนงั บาดแผล และอาหารเป็นพิษ สว่น E. coli พบ
ได้ในระบบทางเดินอาหาร เป็นสาเหตุสําคญัของโรค
ติดเชือในระบบทางเดินปัสสาวะ และเชือบางสายพนัธุ์
ก่อโรคอจุจาระร่วง [8] มีรายงานการศกึษาสารสกดัพืช
สมุนไพรชนิดต่าง  ๆ สามารถยับยังการเจริญของ
จุลินทรีย์เพือใช้เป็นสารกนัเสียในอาหารและเครืองดืม 
[12] และจลุนิทรีย์ทีปนเปือนในอาหารซึงเป็นสาเหตใุห้
อาหารเน่าเสีย บางชนิดก่อโรคทางเดินอาหาร เช่น S. 
aureus และ E. coli O : H  ทีเป็นแบคทีเรียสาเหตุ
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในหลายประเทศทวั
โลก ผู้ทตีิดเชือจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายอจุจาระเป็นนํา 
ห รื อ อ า ก า ร ลํ า ไ ส้ ใ ห ญ่ อั ก เ ส บ มี เ ลื อ ด อ อ ก 
(haemorrhagic colitis : HC) โดยเฉพาะเด็กเล็กและ
ผู้ สูงอายุมีความเสียงสูงทีจะเกิดกลุ่มอาการฮีโมไล      
ติกยรีูมิก (hemolytic uremic syndrome: HUS) หรือที
เรียกวา่กลุม่อาการเม็ดเลือดแดงแตกยรีูเมียตามมาทํา
ให้เสยีชีวิตได้ [13] 

จากสรรพคณุของสมนุไพรไทยทีกลา่วมาทําให้
ผู้ วิจัยสนใจทีจะทําการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมี 
ได้แก่ ฟีนอลกิและฟลาโวนอยด์ และฤทธิชีวภาพ ได้แก่ 
ฤทธิต้านออกซิเดชัน และฤทธิต้านจุลินทรีย์จากพืช
สมนุไพรทีมีสรรพคณุทางยาจํานวน 15 ชนิด ได้แก่ พล ู
(Piper betle L.) สีเสียดไทย(Acacia catechu)หมาก
เหลือง (Chrysalidocarpus lutescens) สมอพิเภก 
(Terminalia belerica) เงาะ (Nephelium lappaceum  
L.) อ บ เ ช ย ( Cinnamomum iners) ยู ค า ลิ ป ตั ส 
( Eucalyptus globulus Labill) มั ง คุ ด  ( Garcinia 
mangostana L.)  สมอ ไทย  ( Terminalia chebula 
Retz) กานพล ู(Syzygium aromaticum) มะขามป้อม 
(Phyllanthus emblica L.) ขีเหล็ก (Cassia siamea 

Lam)  ส า บ เ สื อ ( Eupatorium odoratum L.)  ขิ ง 
(Zingiber officinate)  และมะรุม (Moringa oleifera 

Lam)  
 

วิธีการวิจัย 
 นําพืชสมนุไพรลกัษณะแห้ง ได้แก่ สมอพิเภก 
(ผล)  สมอไทย  (ผล)  หมากเหลือง  (ผล)  อบเชย 
(เปลือก) สีเสียดไทย (เนือไม้) จากร้านขายยาแผน    
โบรานเป้าอันตึง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นํามาทําการบดให้ละเอียด
ด้วยโกร่งบดยา และเก็บไว้ในถงุพลาสติก พืชสมนุไพร
ลกัษณะสด ได้แก่ ขีเหล็ก (ใบ) กานพลู (ใบ) มะรุม 
(ใบ) สาบเสือ (ใบ)  พล ู(ใบ) เงาะ (เปลือกผล) มงัคุด 
(เปลือกผล) มะขามป้อม (ผล) และขิง (เหง้า) จาก
ตลาดบน ตลาดล่างนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม และยูคาลิปตัส (ใบ) จากอําเภอด่านช้าง 
จงัหวดัสพุรรณบุรี ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 นํา
ตวัอย่างสดทงัหมดมาล้างทําความสะอาด ผึงให้แห้ง 



หนัเป็นชินเล็ก ๆ แล้วนําไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน 
(hot air oven) ยีห้อ Memmert รุ่น UF 30 ประเทศ
เยอรมันนี ทีอุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส นาน 6 

ชวัโมง หรือจนแห้งสนิท แล้วนํามาบดเป็นผง เก็บไว้ใน
ถงุพลาสติกทีปิดสนิท 

ทํ า ก า ร ส กั ด ร้ อ น ซึ ง เ ป็ น วิ ธี ก า ร ส กั ด
แบบตอ่เนือง เหมาะสาํหรับการสกดัสารองค์ประกอบที
ทนตอ่ความร้อน และไม่เหมาะกบัการสกดัสารจากพืช
สมุนไพรทีมีสารทีระเหยง่ายเป็นองค์ประกอบ [14] 
ความร้อนจะช่วยในการสกดัให้สารออกมาจากพืชและ
ละลายอยู่ในนําและตัวทําละลายได้ดีขึน  โดยนํา
ตวัอย่างพืชบดละเอียด ได้แก่ ขีเหล็ก กานพล ู มะรุม  
ยคูาลิปตสั สาบเสือ พลู มะขามป้อม เงาะ มงัคดุ และ
ขิงมาทําการสกัดด้วยซอกเลต (Soxhlet extraction) 
โดยใช้เอทานอลเกรดวิเคราะห์ (AR) บริษัท Carlo 

Erba ประเทศไทย ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์เป็นตวั
ทําละลายในอตัราสว่นผงสมนุไพรต่อเอทานอล 1 : 10 
เมือได้สารสกดัแล้วทําการกรองแยกสารสกัดออกจาก
กาก นําสารสกัดไประเหยแห้งตัวทําละลายออกด้วย
เครืองระเหยภายใต้สญุญากาศ (rotary evaporator) 
ยีห้อ heidolph รุ่น Hei-CHILL 250 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ทีอุณหภมูิ 40 องศาเซลเซียส จากนนั
นําสารสกัดใส่ในภาชนะทีปิดสนิท เก็บทีอุณหภูมิ 4 

องศาเซลเซียส  

วิธีสกดัเย็น โดยใช้เอทานอลความเข้มข้น 95 
เปอร์เซ็นต์เป็นตัวทําละลาย วิธีนีสารสกัดจะไม่ถูก
ความร้อนทําให้โอกาสในการสลายตัวของสารสกัด
ลดลง ใช้สกัดสารทีไม่ทนต่อความร้อน หรือต้องการ
รักษาพวกวิ ตา มินต่ า ง ๆ  โดย นําตัวอย่ า ง พืชที
บดละเอียด ได้แก่ สมอพิเภก สมอไทย หมากเหลือง 
อบเชย และสเีสยีดไทยใสล่งในขวดปริมาตรตวัอยา่งละ 

50 กรัม เติมเอทานอล 500 มิลลิลิตร ในอตัราส่วนผง
สมนุไพรต่อเอทานอล 1 : 10 ให้ท่วมตวัอย่าง แช่ทิงไว้
เป็นเวลา 3 วนั แยกสารละลายทีสกัดได้มากรองด้วย
กระดาษกรองเบอร์ 4 ทําการสกดัซําด้วยเอทานอลจน
ครบ 3 ครัง นําสารสกดัทีได้มาระเหยตวัทําละลายออก
ด้วยเครืองระเหยภายใต้สุญญากาศทีอุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียส  จะได้สารสกัดหยาบเอทานอลใส่ใน
ภาชนะทีปิดสนิทเก็บทีอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 

การวิเคราะห์ปริมาณสารฟินอลิกทังหมด 
ดดัแปลงวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric method 

ตามวิธีของ Wolfe et al. [15] โดยใช้กรดแกลลิก   
เกรดวิเคราะห์ บริษัท Fluka ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
เป็นสารมาตรฐานและรายงานผลเป็นมิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิกต่อสารสกัด 1 กรัม (mg GAE/1gof 

crude extract) การตรวจหาสารประกอบฟินอลิก
เบืองต้น โดยใช้สารละลาย Folin-Ciocalteu เกรด
วิเคราะห์ บริษัท Merck ประเทศเยอรมันนี มาทํา
ปฏิกิริยากบัสารละลายมาตรฐานและสารสกดั ผลบวก
จะให้เป็นสนีําเงิน-ฟ้า โดยนําสารสกดัจากพืชชนิดต่าง 
ๆ มา 125 ไมโครลิตร เติมลงในหลอดทดลองทีมีนํา
กลันอยู่ 500 ไมโครลิตร แล้วเติมสารละลาย Folin-

Ciocalteu 125 ไมโครลิตร ทิงไว้นาน 6 นาที เติม
โซเดียมคาร์บอเนต เกรดวิเคราะห์  บริษัท Univar 
ประเทศออสเตรเลีย  ความเข้มข้น 7 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาตร 1,250 ไมโครลิตร และเติมนํากลัน 1,000 
ไมโครลติร วางไว้ทีอณุหภมูิห้องนาน 90 นาที นําไปวดั
ค่าการดูดกลืนแสง (Optical Density: OD) ทีความ
ยาวคลนื 790 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํา  

การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ ด้วยวิธี 
Colorimetric assay ตามวิธีของ Wolfe et al. [15] 
โดยใช้คาเทซิน (catechin) เกรดวิเคราะห์ บริษัท 



Merck ประเทศเยอรมนันี เป็นสารละลายมาตรฐาน 
และรายงานผลเป็นมิลลกิรัมสมมลูของคาเทซินต่อสาร
สกดั 1 กรัม Total flavonoid content (mg CE/1g of 

crude extract) การตรวจสอบสารประกอบฟลาโว
นอยด์เบืองต้น โดยเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
เกรดวิเคราะห์ บริษัท Univar ประเทศออสเตรเลีย ถ้า
มีฟลาโวนอยด์สารละลายจะเปลียนเป็นสีแดง โดยนํา
สารสกดัจากพืชชนิดต่าง ๆ มา 250 ไมโครลิตร เติมลง
ในหลอดทดลองทีมีนาํกลนั 1,250 ไมโครลติร ตามด้วย
โซเดียมไนเตรทเกรดวิเคราะห์ บริษัท Merck ประเทศ
เยอรมันนี ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 75 
ไมโครลติร ทิงไว้นาน 5 นาที ตามด้วยอะลมูิเนียมคลอ
ไรด์เกรดวิเคราะห์ บริษัท Univar ประเทศออสเตรเลีย 
ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 150 ไมโครลิตร 
ทิงไว้นาน 6 นาที ตามด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความ
เข้มข้น 1  โมลาร์ ปริมาตร 500 ไมโครลิตร และนํากลนั 
275 ไมโครลิตร นํามาวดัค่า OD ทนัทีทีความยาวคลืน 
510 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซํา   

การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH ทําการวิเคราะห์ตามวิธีของ Anna et al. [16] 
โดยใช้ทรอลอกซ์ (trolox) เกรดวิเคราะห์ บริษัท 

Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมันนี เป็นสารละลาย
มาตรฐานและรายงานผลเป็นมิลลิกรัมของทรอลอกซ์
ตอ่สารสกดั 1 กรัม (mg trolox / 1g of crude extract) 

โดยนําสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ มา 50 ไมโครลิตร 
เ ติ ม ส า ร ล ะ ล า ย  2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl 
(DPPH) เกรดวิ เคราะห์  บริษัท  Sigma-Aldrich 

ประเทศเยอรมนันี ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 
2.95 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง ทิงไว้นาน 30 นาที ในที
มืด นําไปวดัค่า OD ทีความยาวคลืน 517 นาโนเมตร 
ทําการทดลอง 3 ซํา นําคา่ทีได้มาเปรียบเทียบกบักราฟ

มาตรฐานของทรอลอกซ์คํานวณค่าเป็นมิลลิกรัมของ 
ทรอลอกซ์ตอ่สารสกดั 1 กรัม  

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช
ตอ่การยบัยงัการเจริญของเชือ S. aureus และ E. coli 

ด้ วยวิ ธี  Agar well diffusion เ พือหาค่า  Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) โดยเพาะเชือทีได้รับ
ความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ในอาหาร Nutrient broth (NB) บริษัท 
Himedia ประเทศอินเดีย นําไปบม่ทีอณุหภมูิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชัวโมง นําไปปันเหวียง 
8,000 รอบต่อนาที ทีอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา  10 นาที  เ ก็บตะกอนชะด้วย  Normal saline 

solution (NSS) ปรับความขุ่นของเชือให้เท่ากบั 108 

CFU / ml จุ่มไม้พนัสําลีปราศจากเชือและบิดสําลีกบั
ผนังหลอดทดลองให้หมาด ๆ และป้ายบนผิวหน้า
อาหาร Nutrient agar (NA) บริษัท Himedia ประเทศ
อินเดีย ให้ทัว เจาะหลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 
มิลลิเมตรจํานวน 4 หลมุ เตรียมการเจือจางสารสกัด
สมุนไพรโดยใช้นํากลันปลอดเชือให้มีระดับความ
เข้มข้นของสารกัดเท่ากับ 12.5, 25, 50 และ 100 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร หยอดสารสกัดจากพืชแต่ละ
ชนิดปริมาตร  50 ไมโครลิตร โดยมีแอมพิซิ ลลิน 
(ampicillin) บริษัท Syva Laboratorios  S.A. ประเทศ
สเปน ความเข้มข้น 50 พีพีเอ็ม เป็นตวัควบคมุผลบวก 
และนํากลนัปลอดเชือเป็นตวัควบคมุผลลบ นําไปบ่มที
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชัวโมง 
อ่านผลโดยวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสทีเกิดขึน
รอบหลมุ (inhibition zone) รายงานคา่เฉลยี MIC สว่น
เบียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD)  
   



 ผลการวิจัยและอภปิรายผล  
  การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
และฟลาโวนอยด์จากพืชสมุนไพรจํานวน 15 ชนิด 
พบวา่สารสกดัจากพืชทงัหมดมีปริมาณฟินอลกิทงัหมด
และฟลาโวนอยด์ทีแตกต่างกนั โดยสารสกดัจากพลมูี
ปริมาณฟินอลิกทงัหมดสงูสดุเท่ากบั 874.09 ± 34.76 
มิลลกิรัมสมมลูของกรดแกลลกิตอ่สารสกดั 1 กรัม และ
สารสกัดจากพลูมีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงสุดเท่ากับ 
758.68 ± 53.05 มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินต่อสาร
สกัด 1 กรัม รองลงมาคือสีเสียดไทยและหมากเหลือง 
(Table ) 
 

Table 1. Phytochemical analysis of fifteen 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  

N. lappaceum L. 

C. iners 

E. globulus Labill. 

G. mangostana L. 

T. chebula Retz. 

S. aromaticum 

P. emblica L. 

C. siamea Lam 

E. odoratum L. 

Z. officinale 

M. oleifera Lam 

502.58±29.73 

363.22±29.26 

279.86±15.32 

272.46±89.97 

262.48±7.68 

261.33±21.57 

216.80±34.80 

214.73±17.33 

191.56±27.50 

157.45±10.75 

84.76±1.80 

71.03±9.63 

30.69±1.71 

62.92±0.22 

157.34±10.14 

37.57±2.76 

111.87±3.98 

20.81±1.41 

66.81±4.17 

16.00±1.04 

104.33±6.10 

35.96±2.80 

28.79±2.25 

34.71±8.06 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์
มีความแตกต่างกัน เนืองจากสารประกอบฟีนอลิกใน
ธรรมชาติจะมีปริมาณทีแตกต่างกันขึนอยู่กับชนิดของ
พืช พืนทีการปลูกรวมถึงสภาพภูมิประเทศ [11] และ
ปริมาณฟลาโวนอยด์จะมีน้อยกว่าสารประกอบฟีนอลิก 
เ นื อ ง จากฟลา โวนอย ด์ เ ป็ นสารกลุ่ มย่ อยของ
สารประกอบฟีนอลิกทีพบได้ทงัในพืชสมุนไพร ผกั และ
ผลไม้ [17] 

การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระจากพืชสมนุไพร ด้วยวิธี DPPH พบว่า สารสกัด
จากหมากเหลืองมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระได้สูงทีสุด 
เท่ากับ 1,280.95±134.07 มิลลิกรัมของทรอลอกซ์ต่อ
สารสกัด 1 กรัม ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ
ไม่แตกต่างกนักับสารละลายมาตรฐานวิตามินซี และ
ดีกว่าสารละลายมาตรฐาน BHT และวิตามินอี 
รองลงมา คือสมอภิ เภกและสี เสียดไทย เท่ากับ 
1,109.85±36.76 และ 952.72±26.54 มิลลิกรัมของ
ทรอลอกซ์ต่อสารสกัด 1 กรัม ตามลําดับ (Table 2) 
สารสกัดจากหมากเหลืองมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระ 
DPPH ได้ดีทีสดุซงึสอดคล้องกบังานวิจยัของขวญัเรือน 
[18] ทไีด้ศกึษาประสทิธิภาพของสารสกดัหยาบจากผล
หมากทีมีฤทธิต้านอนมุลูอิสระ และศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีของสารทีมีฤทธิต้านอนมุลูอิสระจากผลหมาก 
พบวา่หมากมีสารกลุม่ F6 (สารกลุม่ฟลาโวนอยด์ แทน
นิน และโพลิฟีนอล) ให้ผลดีทีสุดเมือเปรียบเทียบกับ
สารต้านอนมุลูอิสระสงัเคราะห์บีเอชที 

 

 

 

 

 



Table 2.  Antioxidant properties of fifteen 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  

N. lappaceum L. 

C. iners 

E. globulus Labill. 

G. mangostana L. 

T. chebula Retz. 

S. aromaticum 

P. emblica L. 

C. siamea Lam 

E. odoratum L. 

Z. officinale  

M. oleifera Lam 

Vitamin C 

Vitamin E 

BHT 

1,109.85±36.76 

691.99±62.96 

612.53±96.11 

159.60±3.20 

384.44±41.17 

576.99±53.53 

506.79±145.36 

563.62±127.00 

104.22±1.19 

61.67±2.40 

857.79±26.71 

44.09±5.58 

1,358.35±73.99 

377.18±11.34 

352.93±8.86 

  

การทดสอบฤทธิในการยบัยงัแบคทีเรียของ
สารสกัดจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ด้วยวิธี Agar well 

diffusion พบวา่สารสกดัจากหมากเหลอืงทีระดบัความ
เข้มข้น 50 และ 100 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร เกิดโซนใส 
เ ท่ า กั บ  3.75±0.66 แ ล ะ  7.25±0.43 มิ ล ลิ เ ม ต ร 
ตามลาํดบั สามารถยบัยงัการเจริญ E. coli ได้ (Figure 

1) สว่นสเีสยีดไทยและพลไูม่มีฤทธิในการยบัยงั (Table 

3) และสารสกดัจากพืชสมนุไพรทงั 3 ชนิด ไม่มีฤทธิใน
การยบัยงัการเจริญของ S. aureus  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 / 

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 

 

สารสกดัจากหมากเหลืองสามารถยบัยงัการ
เจริญของ E. coli  ได้ ซึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
วิภา [6] ได้ศกึษาฤทธิการต้านจุลชีพและประสิทธิภาพ
ในการตกตะกอนกบัไอออนโลหะของสารสกดัแทนนิน 

B 
C 

A 



จากพืชบางชนิด พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลจาก
หมากเหลืองสามารถยบัยงัการเจริญของ E. coli ได้ 
ในขณะทีสเีสยีดไทยและพลไูมส่ามารถยบัยงัการเจริญ
ของแบคทีเรียทงั 2 ชนิดได้ จากการศึกษาของ         
นนทกรณ์ และคณะ [19] พบว่าสารสกดัหยาบจากใบ
พลดู้วยเอทานอล 50 เปอร์เซ็นต์แสดงฤทธิต้านเชือ E. 

coli ทีแยกได้จากลกูสกุรทีมีอาการท้องร่วงโดยมีค่า 
MIC อยู่ในช่วง 0.156-0.312 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
และจากการศึกษาของ Valsaraj et al. [20] พบว่าสาร
สกดัจากลาํต้นแห้งสเีสยีดด้วยเอทานอล 80 เปอร์เซ็นต์ 
ทีความเข้มข้น 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถ
ยบัยงัการเจริญ S. aureus ได้ จากผลการวิจยัการที
สารสกัดหยาบเอทานอลจากพืชไม่สามารถยบัยงัเชือ
ก่อโรคได้นันอาจเนืองมาจากสารสกัดทีใช้มีความ
เข้มข้นตําเกินไป และปริมาณของสารออกฤทธิในพืชที
มีความแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับสายพันธุ์  อาย ุ
ฤดกูาล และสว่นตา่ง ๆ ของพืช เช่น ใบ เมลด็ ผล [21] 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิ เคราะห์และเปรียบเ ทียบปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ฤทธิต้านอนมุลู
อิสระ  และฤทธิในการยับยังจุลินทรีย์ก่อโรคของ      
สารสกัดจากพืชทีมีสรรพคุณทางยา 15 ชนิด ได้แก่     
พล ูสเีสยีดไทย หมากเหลอืง สมอพิเภก เงาะ อบเชย ยู
คาลปิตสั มงัคดุ สมอไทย กานพล ูมะขามป้อม ขีเหล็ก
สาบเสือ  ขิง  และมะรุม  พบว่าสารสกัดจากพลูมี
ปริมาณฟีนอลิกทงัหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์สูง
ทีสุดเท่ากับ 874.09±34.76 มิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกต่ อสารสกัด  1 ก รัม  และ  758.68±53.05 
มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินต่อสารสกัด 1 กรัม 
ตามลําดบั สารสกดัจากหมากเหลืองมีฤทธิต้านอนมุลู

อิสระสงูทีสดุ เท่ากบั 1,280.95±134.07 มิลลิกรัมของ 
ทรอลอกซ์ต่อสารสกัด 1 กรัม และมีฤทธิในการยบัยัง    
E. coil ได้ มีคา่ MIC เทา่กบั 50 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร 
แตไ่มส่ามารถยบัยงัการเจริญของ S. aureus                               
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