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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณสมบัตกิารตานอนุมูลอิสระ และการตานเชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรบางชนิด ไดแก 

ก ุ มน ้ำ (Crateva religiosa Ham.) ผ ักตบไทย (Monochoria hastata (L.) Solms.) ผ ักแพว (Polygonum odoratum Lour.)  

ผักกูด (Diplazium esculentum (Retz.) Sw.) และควายเกาแม (Hiptage candicans Hook.f.) การศึกษาปริมาณพฤกษเคมี พบวา 

สารสกัดหยาบจากลำตนควายเกาแมมีปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณสารฟลาโวนอยดสูงที่สุด โดยมีสารฟนอลิกทั้งหมด 

เทากับ 11.47±0.22  มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ 100 มิลลิกรัมสารสกัด และมีปริมาณสารฟลาโวนอยด เทากับ 8.05±0.02 

มิลลิกรัมสมมูลของคาเทซินตอ 100 กรัมสารสกัด นอกจากนี้สารดังกลาวยังมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระDPPH (IC50 เทากับ  

0.25±0.00  มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) คา ABTS (IC50 เทากับ 0.12±0.03 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) แตไมมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อ

แบคทีเรีย 
 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to evaluate anti-free radical and investigate antibacterial activities of 

some Thai medicinal plants. Five Thai medicinal plants were investigated i.e. Crateva religiosa Ham., Monochoria 

hastata (L.) Solms., Polygonum odoratum Lour., Diplazium esculentum (Retz.) Sw. and Hiptage candicans Hook.f.. 

The highest content of total phenolics and flavonoids were found in the crude extract of Hiptage candicans Hook.f. 

The concentration of total phenolics and flavonoids in this plant were 11.47±0.22 mg GAE/100 mg and 8.05±0.02 

mg CE/100 mg, respectively. Moreover, crude extract of Hiptage candicans Hook.f. had a high effective on free 

radical scavenging activities of DPPH (The IC50 value were 0.25±0.00 mg/ml). ABTS assays; the IC50 value were 

0.12±0.03 mg/ml, which had not effected on antibacterial. 
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บทนำ 

 ในสภาพปกติรางกายจะมีระบบควบคุมปองกันอนุมูล

อิสระที่เรียกวา “ระบบปองกันแอนติออกซิแดนท (Antioxidant 

defense system)” แตถารางกายไมสามารถควบคุมและปองกัน

ปริมาณของอนุมูลอิสระใหอยูในระดับปกติได เรียกวา “ภาวะ

เครียดออกซิเดชัน (Oxidative stress)” โดยอนุมูลอิสระที ่มี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดความเสียหายและเปนอันตรายตอ

รางกายและนำไปสูการกอการกลายพันธุ ดังนั้นการใชสารที่มี

คุณสมบัติเปนสารแอนตี้ออกซิแดนทจะชวยยับยั้งการเกิดอนุมูล

อิสระไมใหทำลายองคประกอบของเซลลได ฤทธิ์ตานออกซิเดชัน

และปริมาณสารตานออกซิเดชันในพืชที่สำคัญ โมเลกุลของสารที่

มีคุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชัน ไดแก สารประกอบฟนอลิก 

(phenolic compounds) วิตามิน (vitamin) พอลิแซคคคาไรด 

(polysaccharides) เปปไทด (peptides) แคโรทีนอยด (caro-

tenoids) และแอลคาลอยด (alkaloids) (วัชราภรณและพิชิต, 

2017) สารตานอนุมูลอิสระมีอยูเปนจำนวนมากทั ้งท่ีมีอยูใน

ธรรมชาติและจากการสังเคราะหขึ้น มีรายงานการวิจัยที่พบวา 

พญาดาบหัก ใบจิก ผ ักหวาน เสม็ดแดง และชำมะเลียง มี

สารประกอบโพลีฟนอลเปนองคประกอบ และพบสารฟลา- 

โวนอยดและแทนนินในเสม็ดแดง รวมทั้งฟลาโวน ฟลาโวนอล 

และแซนโทนในพืชทุกชนิด ส วนใบจิกมีความสามารถในการ

รีดิวซสูงสุด (กรรณิการ และคณะ, 2556) ดังนั้นการหาสารจาก

ธรรมชาติมาใชบำบัดรักษาหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนั้น

จึงมีความสำคัญมาก แตปจจุบันยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร

มารองรับการนำพืชกินไดมาใชในการทดสอบฤทธิ ์ตานการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรในทองถิ่น 

โดยมุงเนนหาปริมาณ ฟนอลิกทั ้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด 

ค ุณสมบัต ิการตานอนุมูลอิสระ 2, 2-Diphenyl-1-picrylhy-

drazyl (DPPH radical scavenging activity) ค ุณสมบ ั ต ิการ

ต านอน ุม ูลอ ิสระ 2, 2’–azobis (3-ethylbenzthiazoline-6 

sulfonic acid) และการตรวจสอบคุณสมบัต ิในการตานเชื้อ

แบคทีเรีย 

 

วิธกีารดำเนินการวิจัย 

1. การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร 

 1.1 การเตรียมวัตถุดิบ นำชิ ้นสวนสมุนไพร 5 ชนิด 

ไดแก เปลือกกุมน้ำ (Crateva religiosa Ham.) ดอกผักตบไทย 

(Monochoria hastata (L.) Solms.) ยอดผักแพว (Polygonum 

odoratum Lour.) ย อด ผ ั ก ก ู ด  ( Diplazium esculentum 

(Retz.) Sw.) และลำต นควายเก าแม   (Hiptage candicans 

Hook. f.) ทำการเก็บตัวอยางสมุนไพรจากอำเภอหลมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ ระหวางเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2560 นำมาห่ันให

มีขนาดเล็กและผึ่งลมใหแหง บดใหละเอียดดวยเครื่องบด และ

เก็บไวในถุงพลาสติก 

1.2 วิธีการสกัดสารจากสมุนไพรนำสมุนไพรแหงทั้ง  

5 ชนิดมาทำการสกัดเย็นโดยใชตัวทำละลายเอทานอล จำนวน  

3 ซ้ำ โดยนำสมุนไพรแหงใสลงในโถหมักตัวอยางละ 100 กรัม 

เติมตัวทำละลายเอทานอล 1,000 มิลลิลิตร (ในอัตราสวน 1 ตอ 

10) แชทิ้งไวเปนเวลา 7 วัน แยกสารละลายท่ีสกัดไดมากรองดวย

กระดาษกรอง (Whatman No.1) นำสารสก ัดท ี ่ ได ท ั ้งหมด  

มาระเหยตัวทำละลายดวยเครือ่ง Rotary Evaporator ที่อุณหภมูิ 

40 องศาเซลเซียส และนำมาทำใหแหงอีกครั ้ งด วยเครื ่อง 

Vacuum Dryer นำสารสกัดที ่ได เก ็บไว ที ่อุณหภูมิ 4 องศา-

เซลเซียส 

2. ศึกษาคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร 

 2.1 การว ิเคราะหปร ิมาณฟนอล ิกทั ้งหมด (total 

phenolic content) ด ั ด แ ปล ง ว ิ ธ ี  Folin-Ciocalteu colori-

metric method ตามวิธีของ Wolfe et al. (2003) โดยใชกรด

แกลลิกเปนสารมาตรฐานและรายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของ

กรดแกลลิกตอสารสกัด 100 มิลลิกรัมกรัม (mg GAE/100 mg 

of crude extract) 

 2.2 การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยด (flavonoid 

content) โดยวิธ ี Colorimetric assay วิเคราะหตามวิธ ีของ 

Wolfe et al. (2003) ใชเคทเทคินเปนสารมาตรฐาน และรายงาน

ผลเปนมิลลิกรัมสมมูลของเคทเทคินตอสารสกัด 100 มิลลิกรัม 

Total flavonoid content (mg CE/100 mg of crude 

extract) 
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 2.3 การตรวจสอบคุณสมบัต ิการตานอนุมูลอิสระ  

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH radical scavenging 

activity) ว ิ ธี ข อ ง  Karagozler et al. (2008) โ ด ย ว ั ด ค า 

การด ูดกล ืนแสงท ี ่ความยาวคล ื ่ น 517 นาโนเมตร ด วย 

เครื่อง UV/VIS Spectrophotometer รุน UV-9200 (Rayleigh, 

China) คำนวณคา % radical scavenging activity ดังสมการ 
 

DPPH radical scavenging activity (%) = [(Acontrol – Asample) x 100] / Acontrol 

 โดยท่ี  Acontrol = คาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม 

  Asample = คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง 
 

 นำคา % radical scavenging activity ที่ระดับความ

เขมขนตางๆ มาสรางกราฟเพ่ือคำนวณหาคา IC50 

 2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติการตานอนุมลูอิสระ 2,2’–

azobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) diammo-

nium salt (ABTS radical scavenging activity) โ ด ย ว ิ ธ ี ที่

ดัดแปลงจากวิธีของ Re et al. (1999) โดยวัดคาการดูดกลืนแสง

ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV/VIS Spectro-

photometer คำนวณคา % Inhibition ABTS ดังสมการ 

% Inhibition ABTS = [(A0– A1) x 100] / A0 

 โดยท่ี A0 = คาการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม 

  A1 = คาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง 
 

 นำคา % Inhibition ABTS ที่ระดับความเขมขนตางๆ

มาสรางกราฟเพื่อคำนวณหาคา IC50 

 2.5 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียดวย วิธี disc 

diffusion method ทำการเพาะเล ี ้ยงแบคทีเร ียแกรมบวก 

จำนวน 2 ชนิด ไดแก Bacillus cereus และ Staphylococcus 

epidermidis เช ื ้อแบคทีเรียแกรมลบจำนวน 2 ชนิด ได แก 

Escherichia coli แ ล ะ  Pseudomonas aeruginosa ล งบน

อาหารทดสอบ Muller-Hinton agar (Merck, Germany) โดย

ใชไมพันสำลีที ่ปราศจากเชื้อจุ มลงในสารแขวนลอยของเชื้อที่

ตองการทดสอบ เตรียมเชื้อใหมีความขุ นเทากับ McFarland 

No.5 และกระจายสารแขวนลอยของเชื้อใหท่ัวบนผิวอาหารเลี้ยง

เชื้อ ทิ้งไวใหสวนผิวหนาของอาหารแหงจากนั้นวางแผน paper 

disc ขนาด 0.6 ม ิลล ิเมตร ที ่หยดสารทดสอบความเขมขน 

200,000 ppm ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อท่ี

ผานการเพาะเลี้ยงเชื้อปดฝาจานอาหารเลี้ยงเชื้อและนำไปบมท่ี

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง วัดขนาดเสน

ผานศูนยกลางโซนใสที่เกิดข้ึน บันทึกหนวยเปนมิลลิเมตร ทำการ

ทดสอบจำนวน 3 ซ้ำ 

 การตรวจหาคาความเขมขนต่ำสุดของสารสกัดหยาบที่

สามารถยับยั ้งการเจริญของแบคทีเรียดวยวิธี micro dilution 

test และยืนยันผลการทดสอบดวยวิธี Resazurin Microtiter 

Assay Plate Method (Rahman et al., 2004) โดยหล ุมท ี ่ มี

เฉพาะอาหารเลี ้ยงเชื ้อเปน Positive control และหลุมที ่ใส

เฉพาะแบคทีเรียเปน Negative control บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  

 การตรวจผล โดยตรวจสอบความสามารถในการยับยั้ง

การเติบโตของแบคทีเรียของสารทดสอบโดยตรวจดูการเจริญของ

แบคท ี เร ีย  เต ิมสารละลาย resazurin ความเข มข น 0.02 

เปอรเซ็นต ปริมาตร 30 ไมโครลิตร ลงในแตละหลุม หาคาความ

เขมขนต่ำสุดของสารสกัดหยาบที่สามารถยับยั ้งการเจริญของ

แบคท ี เร ีย  (MIC) โดยการส ัง เกตหล ุมส ุดท ายท ี ่ ไม ม ีการ

เปลี ่ยนแปลงสีของสารละลาย resazurin ซึ่งแสดงถึงไมมีการ

เติบโตของเชื้อ รายงานประสิทธิภาพของของสารสกัดหยาบที่

สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย(ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) 

 การตรวจหาคาความเขมขนต่ำสุดของสารสกัดหยาบที่

สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย (MBC) ปเปตอาหารผสมทดสอบและ

เชื ้อจุลินทรียในแตละหลุม จำนวน 10 ไมโครลิตรไปทำการ

เพาะเลี้ยงในอาหาร Tryptone soy agar บมเชื ้อเปนเวลา 24 

ชั่วโมง จากนั้นทำการตรวจผลโดยหาคาความเขมขนต่ำสุดของ

สารที่ไมมีการเจริญของเชื้อ รายงานประสิทธิภาพของของสาร

สกัดหยาบที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียได (ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) 
 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกท้ังหมด 

 จากการวิเคราะหปร ิมาณสารฟนอลิกทั ้งหมดของ

สมุนไพร ไดแก กุมน้ำ ผักตบไทย ผักแพว ควายเกาแมและผักกูด 

คำนวณได จาก linear regression equation ของกราฟสาร

มาตรฐานกรดแกลลิก (Y=0.0581x-0.0293, R2=0.9977) พบวา 

สารสกัดสมุนไพร 5 ตัวอยางมีปริมาณฟนอลิกแตกตางกัน ดัง

แสดงในตารางที่ 1 โดยสารสกัดจากชิ้นสวนลำตนควายเกาแมมี

ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดสูงสุด เทากับ 11.47±0.22 มิลลิกรัม

สมมูลของกรดแกลลิก ตอ 100 มิลลิกรัมสารสกัด รองลงมา คือ 

สารสกัดของผักแพว ผักกูด กุมน้ำ และผักตบไทยตามลำดับ 
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2. การวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยด 

 จากการวิเคราะหปริมาณฟลาโวนอยดของสมุนไพร 

ไดแก กุมน้ำ ผักตบไทย ผักแพว ควายเกาแมและผักกูด คำนวณ

ไดจาก linear regression equation ของกราฟสารมาตรฐาน

เคทเทคิน (Y=0.1411x-0.1375, R2=0.9999) พบวา สารสกัด

สมุนไพร 5 ตัวอยางมีปริมาณฟลาโวนอยดแตกตางกัน ดังแสดง

ในตารางที ่ 1 โดยสารสกัดจากชิ ้นสวนลำตนควายเกาแม มี

ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดสูงสุด เทากับ 8.05±0.02 มิลลิกรัม

สมมูลของเคทเทคินตอ 100 มิลลิกรัมสารสกัด รองลงมา คือ สาร

สกัดของผักแพว ผักกูด กุมน้ำ และผักตบไทยตามลำดับ 

3. การตรวจสอบคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ 

ABTS 

 การตรวจสอบคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ DPPH จาก

ผลการศึกษาสารสกัดสมุนไพร 5 ตัวอยาง มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

DPPH แตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 2 โดยพบวา สารสกัดของ

ควายเกาแม และผักแพว มีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ 

DPPH ไดดี เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT 

 การตรวจสอบคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ ABTS จากผล

การศึกษาสารสกัดสมุนไพร 5 ตัวอยาง มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

ABTS แตกตางกัน ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยพบวาสารสกัดของ

ควายเกาแม ผักแพว และผักกูด มีประสิทธิภาพในการตานอนุมูล

อิสระ ABTS ไดดี เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT 

4. การตรวจสอบคุณสมบัติในการยับย้ังแบคทีเรีย 

 ผลจากการตรวจสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก

สมุนไพร 5 ชนิด ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก จำนวน 2 

ชนิด ไดแก B.cereus TISTR 1395 และ S.epidermidis TISTR 

518 แบคทีเรียแกรมลบ จำนวน 2 ชนิด ไดแก E.coli TISTR 074 

และ P.aeruginosa TISTR 1287 พบวา สารสกัดของกุ มน้ำ  

ผักตบไทย ผักแพว และผักกูด มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ

เจร ิญของแบคท ี เร ียแกรมบวกโดยสารสก ัดของผ ักก ูดมี

ประสิทธิภาพในการยับยั ้งการเจริญของ B. cereus ไดดีที ่สุด 

รองลงมาคือ ผักแพว กุมน้ำ และผักตบไทย นอกจากนี้ยังพบวา

สารสกัดจากสมุนไพรที่ใชในการทดสอบทุกชนิดไมมีประสทิธิภาพ

ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ (ตารางที่ 3) 

 เมื ่อทำการทดสอบหาคาความเขมขนต่ำสุดของสาร

สกัดหยาบที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Minimum 

Inhibitory Concentration, MIC) และคาความเขมขนต่ำสุดของ

สารสก ัดหยาบท ี ่ สามารถฆ  า เช ื ้ อแบคท ี เร ี ย  (Minimum 

Bactericidal Concentration, MBC) ของสารสกัดหยาบของกุม

น้ำ ผักตบไทย ผักแพว และผักกูด โดยสารสกัดหยาบของผักกูด 

มีคาความเขมขนต่ำสุดในการยับยั้งและการฆา B.cereus เทากับ 

40 และ 80 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และปริมาณฟลาโวนอยด 

ชนิดพชื ชิ้นสวน ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด 

(mg GAE/100mg of crude extract) 

ปริมาณฟลาโวนอยด 

(mg CE/100mg of crude extract) 

กุมน้ำ เปลือก 2.12±0.12c 1.12±0.00c 

ควายเกาแม ลำตน 11.47±0.22a 8.05±0.02a 

ผักตบไทย ดอก 1.97±0.04cd 1.04±0.00c 

ผักแพว ยอด 5.24±0.16b 1.86±0.00b 

ผักกูด ยอด 2.29±0.09c 1.16±0.00c 

* ตัวอักษรที่ตางกันในแนวตั้งคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 
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ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS 
ชนิดพชื ชิ้นสวน DPPH IC50 (mg/ml) ABTS IC50 (mg/ml) 

กุมน้ำ เปลือก 5.79±0.00 0.84±0.00 

ควายเกาแม ลำตน 0.25±0.00 0.12±0.02 

ผักตบไทย ดอก 10.53±0.00 1.01±0.00 

ผักแพว ยอด 0.56±0.00 0.30±0.02 

ผักกูด ยอด 2.82±0.00 0.44±0.01 

BHT - 0.32±0.01 0.02±0.01 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยบริเวณยับยั้งของสารสกัดจากสมุนไพรตอแบคทีเรียทดสอบ 

ชนิดพชื ชิ้นสวน 
คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางบริเวณยบัย้ัง (มิลลิเมตร) 

B.cereus S.epidermidis E.coli P.aeruginosa 

กุมน้ำ เปลือก 7.50±0.58 NI NI NI 

ควายเกาแม ลำตน NI NI NI NI 

ผักตบไทย ดอก 6.25±0.58 NI NI NI 

ผักแพว ยอด 10.25±0.95 NI NI NI 

ผักกูด ยอด 11.75±0.95 NI NI NI 

หมายเหตุ NI คือ ไมมี inhibition zone  
 

ตารางที่ 4 แสดงความเขมขนต่ำสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้ง (MIC) และทำลาย (MBC)  แบคทีเรีย (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) 

ชนิดพชื ชิ้นสวน MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) 

กุมน้ำ เปลือก 100 200 

ควายเกาแม ลำตน - - 

ผักตบไทย ดอก 80 160 

ผักแพว ยอด 50 50 

ผักกูด ยอด 40 80 
 

วิจารณผลการวิจัย 

 ปร ิมาณสารสำค ัญฟ นอล ิกและฟลาโวนอยด มี

ความส ัมพันธ ก ับการต านอน ุม ูลอ ิสระ ซ ึ ่ งพ ืชสม ุนไพรที่

ทำการศึกษามีปริมาณของสารสำคัญดังกลาวสูงในลำตนควายเกา

แม (Hiptage candicans Hook. f.) สวนผักแพว ผักกูด กุมน้ำ 

และผักตบไทยก็ยังตรวจพบวามีสารสำคัญดังกลาวเชนกัน ซึ่งมี

รายงานการวิจัยหลายฉบับที่ระบุวาพืชบางชนิดมีสารฟนอลิก

และฟลาโวนอยดเปนองคประกอบในพฤกษเคมีที่สำคัญ เชน  

การวิเคราะหสารสำคัญใน Hiptage benghalensis, Antigonon 

leptopus, Macroptillium atropureum แ ล ะ  Dioscorea 

bulbifera พบวา Hiptage benghalensis ประกอบไปดวยสาร 

Alkaloids, Carbohydrates, Flavonoids, Reducing sugars, 

Saponins แ ล ะ  Steroids โ ด ย ม ี ป ร ิ ม า ณ ส า ร ฟ  น อ ลิ ก  

25.56±0.160 mg GAE/g DW ป ร ิ ม า ณส า ร ฟ ลา โ วนอยด  

93.29±4.215 mg Quercetin/g DW (Licayan et al., 2016) 

นอกจากนี้ ผักกูดขาว (Diplazium esculentum) ประกอบดวย

สารสเตอรอยด (steroids) ไตรเตอรฟ นอล (triterpenoids)  

ฟ  น อล  ( phenol) ฟ ล า โ ว น ด   ( flavones) ฟ ล า โ วนอยด  

( flavonoids) แ ล ะ  แ อ น ท ร า ค ว ิ โ น น  ( anthraquinones) 

(Anderson et. al., 2003; Jayanta et.al. 2 0 1 7 )  ก ุ  ม น้ ำ 

(Crateva religiosa) สารพฤกษเคมีในสวนของลำตนประกอบไป

ดวย Alkaloids, Flavonoids, Saponins และ Phenols เทากับ 

1.90±0.17  1.18±0.24  1.28±0.25 และ 1.06±0.17 g/100g 

DW ตามลำดับ (Wagay et al., 2017) สวนกุ มชนิด Crateva 

nurvala ในสวนของลำตนเมื่อสกัดดวยเมทานอล ประกอบไป

ด  ว ย  Terpenoid  Steroid แ ล ะ  Terpenoids  Phenols 

Flavonoids  Alkaloids Tannins และ Saponins เมื่อสกัดดวย

ปโตรเลียมอีเทอร ประกอบไปดวย Terpenoid, Steroid และ 

Terpenoids และ Alkaloids (Hade et al., 2016) 
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สารสกัดของควายเกาแม และผักแพว มีประสิทธิภาพ

ในการตานอนุมูลอิสระ DPPH ไดดี เมื ่อเปรียบเทียบกับสาร

มาตรฐาน BHT ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ Licayan 

et.al. (2 0 1 6 )  ซ ึ ่ ง ร า ย ง า น ไ ว  ว  า พ ื ช สก ุ ล  Hiptage คื อ  

H. benghalensis (84.64%) มีกิจกรรมตานออกซิเดชันดีที่สุด 

ร อ ง ล งม า ค ื อ  A. leptopus (6 8 . 2 1 % ) , M. atropureum 

(26.62%) และ D. bulbifera (19.04%) ซึ่งการตานอนุมูลอิสระ

นี้ม ีความสัมพันธก ับปริมาณสารฟนอลิกทั ้งหมดในสารสกัด 

โดยสารสกัดที่มีปริมาณฟนอลิกสูงจะมีประสิทธิภาพในการตาน

อนุมูลอิสระไดดี สารประกอบฟนอลิกเปนสารตานอนุมูลอิสระที่

ทำหนาที ่เปน free radical terminators ที ่ม ีโครงสรางหลัก

ประกอบดวย aromatic ring แทนที่ด วย hydroxyl group ที่

สามารถใชจับกับอนุมูลอิสระได ดังนั้นเมื่อสารสกัดจากสมุนไพรมี

ปริมาณฟนอลิกสูง สงผลใหสมุนไพรชนิดนั้นมีแนวโนมในการตาน

อนุมูลอิสระไดสูงดวย ยังมีรายงานการคนพบฤทธิ ์ในการตาน

อนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรชนิดตางๆ รายงานการวิจัยของ 

Kaushik et al., (2012) ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของผักกูด 

(Diplazium esculentum) โดยวธิ ีFRAP พบวา สารสกัดน้ำของ

ผักกูด 7.6 mM/dry wt มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุด และโพลี- 

ฟนอลเปนสารประกอบที่สำคัญของพืชที่มีฤทธิ์ในการตานอนุมูล

อิสระ (Wichi, 1988) ในขณะที่ผลการวิจัยของ Semwal et al., 

(2013) ไดทำการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของ

พืชในกลุมเทอริโดไฟต (Pteridophytes) จำนวน 5 ชนิด พบวา

ผักกูด (Diplazium esculentum) มีฤทธิ ์ตานอนุมูลอิสระไดดี

ที ่ส ุด (IC50 เทากับ 0.32±0.12 mg/ml) ซึ ่งด ีกวา Adiantum 

lunulatum  Pteris vittata  Equisetum romosissimum และ 

Ampelopteris prolifera หรือการศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชัน

ของผักกูด (Diplazium esculentum) โดยวิธ ี DPPH  ABTS  

metal chelating และ superoxide พบวา มีค า IC50 เทากับ 

3.8  4.6  1.09 และ 2.24 mg/ml ตามลำดับ (Jayanta et al., 

2017) การค นพบฤทธ ิ ์ต  านอน ุม ูลอ ิสระของ Polygonum 

odoratum โดยวิธี DPPH มีคา IC50 เทากับ 190.19±0.424 

µg/ml (Somananda et al., 2014) และการพบฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระของ Monochoria vaginalis วธิ ีABTS พบวา สวนของใบ

และรากของมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ เทากับ 5,060.4±1,488.1 

และ 2,472.2±462.5 µmol/g (Chandran et al., 2011) 

 สารสำคัญที่พบในพืชหลายชนิดมีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกและ/หรือแบคทีเรียแกรม

ลบได แตมีประสิทธิภาพแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดและชิ้นสวน

ของสมุนไพร นอกจากนี้ยังข้ึนอยูกับชนิดของตัวทำละลายที่ใชใน

การสกัดสารพฤกษเคมีออกมาจากพืช การสกัดเปนขั้นตอนที่มี

สำคัญ ที่จะทำใหไดมาซึ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและ

สวนตาง ๆ ของพืช ปริมาณ องคประกอบและความบริสุทธิ์ของ

สารออกฤทธิ์ที่ไดมาจากสารสกัดขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะทางเคมี 

จำนวนตัวอยาง สภาวะและวิธีการสกัด เชน ชนิดของตัวทำ

ละลาย เวลา อุณหภูมิ และสิ่งรบกวนตางๆ ในการสกัด (วัชรา

ภรณ และพิชิต, 2560)  

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาผักกูด ผักแพว และกุมน้ำ

สามารถยับยั้งแบคทีเรีย B.cereus TISTR 1395 ซึ่งเปนตัวแทน

ของแบคทีเรียแกรมบวก ซึ่งไมสอดคลองกับรายงานของ Akter 

et. al., (2014) รายงานวาผักกูด (Diplazium esculentum) ที่

สกัดดวยคลอโรฟอรมสามารถยับยั้งเชื้อ Sarcina lutea (18.67 

mm) ได  ด ี ท ี ่ ส ุ ด  รองลงมาคื อ  Samonella typhimurium 

(16.33mm) Bacillus subtilis (15.33 mm) Klebsiella  

pneumonia (15.33 mm) Shigella boydii (14.67 mm) 

Escherichia coli (12.33 mm) Staphylococcus aureus 

(11.33 mm) และ Vibrio cholera (10.67 mm) ตามลำดับ โดย

มีคาต่ำสุดที ่สามารถยับยั ้งเชื ้อระหวาง 1.6-12.5 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร และรายงานวิจัยของ Amit et al., (2011) ทำการสกัด 

Diplazium esculentum (leaves, rhizome และ roots) สกัด

ดวยน้ำและแอลกอฮอล พบวา สามารถยับยั้งเช้ือได 4 ชนิด ไดแก 

E.coli  Salmonella arizonae  Salmonella typhi แ ล ะ 

Staphylococcus aureus แตในทางตรงกันขาม Punnanee et 

al., (2012) นำใบของ Diplazium esculentum สกัดดวย 75% 

เอทานอล ไมสามารถย ับย ั ้งเช ื ้อ Bacillus cereus  Listeria 

monocytogenes  Staphylococcus aureus แ ล ะ  Vibrio 

cholera ได 

 นอกจากนี ้ยังมีงานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาสารสกัดจาก 

กุ มน้ำ (Crateva religiosa) ยับยั้งเชื้อจุลินทรียได Gowsalya 

and Saravanababu (2013) ทำการสก ัด Crateva religiosa 

ดวยคลอโรฟอรม  เอทานอล และเฮกเซน สามารถยับยั ้งเชื้อ 

Enterococcus faecalis  E.coli แ ล ะ  Staphylococcus 

aureus  Sahoo et al., (2008) ทำการสกัด Crateva religiosa 
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ดวยปโตรเลียมอีเทอร คลอโรฟอรม เอทานอล พบวาสามารถ

ย ั บ ย ั ้ ง  Candida albicans, Candida tropicalis, Candida 

krusei, Cryptococus marinus แ ล ะ  Aspergillus niger 

เช นเด ียวก ับผลการว ิจ ัยของ Wagay et al., (2017) ท ี ่ ได

ทำการศึกษาสารสกัด Crateva religiosa ในสวนของลำตน  

สกัดโดยใช 50% แอลกอฮอล พบวา สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 

( Sarcina maxima, Serratia marcescens แ ล ะ  Pseudo-

monas aeruginosa) และเชื ้อรา (Aspergillus niger และ A. 

flavus) ได 

 เชนเดียวกับผักตบไทยที่มีผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา

สามารถยับยั้งการเจริญของ B.cereus ได ในขณะที่ผลการวิจัย

ของ Mlsra et al., (2018) พบวาผักตบ (Monochoria hastate) 

ที่สกัดดวย 50% เมทานอล และเอทิลอะซิเตท มีความสามารถใน

การย ับยั ้งเช ื ้อ Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

mutans และ E.coli 

 สวนผักแพวก็มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Bacillus 

cereus ไดสอดคลองกับรายงานการวิจัยของNanasombat and 

Teckchuen (2009) ท ี ่ ร ะบ ุ ไ ว  ว  า  ผ ั ก แพว  (Polygonum 

odoratum) สกัดดวยเมทานอลสามารถยับยั ้งเชื ้อ Bacillus 

cereus  E.coli  Listeria monocytogenes  Pseudomonas 

fluorescens  Staphylococcus aureus แ ล ะ  Yersinia 

enterocolitica 

 จากผลการวิจัยจะเห็นวา สารสกัดหยาบจากกุ มน้ำ  

ผักตบไทย ผักแพว และผักกูด สามารถยับยั้ง B.cereus ซึ่งเปน

ตัวแทนของแบคทีเรียแกรมบวก และใหผลแตกตางจากรายงาน

ผ ล ก า ร ว ิ จ ั ย  Akter et al., (2014), Amit et al., ( 2011) 

Gowsalya and Saravanababu (2013) แ ล ะ  Wagay et al., 

(2017) สารสกัดสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบ 

แตสารสกัดสมุนไพรสวนใหญใหผลยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวก

ดีกวาแบคทีเรียแกรมลบ เนื ่องจากโครงสรางผนังเซลลของ

แบคท ี เ ร ี ย แก รมบวกจะม ี ช ั ้ น ของ เพปด ิ โ ด กล ั ย แคน 

(peptidoglycan) ล อมรอบเยื ่อหุ มเซลล แตโครงสรางของ

แบคทีเรียแกรมลบมีความซับซอนกวา โดยมีชั้นเพปดิโดกลัยแคน

บางๆ อยูรอบเยื่อหุมเซลล และมีเมมเบรนหอหุมรอบผนังเซลล

อีกชั้นหนึ่ง (Parekh et al., 2005) สงผลใหสารสกัดพืชบางชนิด

ไมสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบได อีกทั้งตัวทำ

ละลายแตละชนิดมีผลตอสารพฤกษเคม ีท ี ่ม ีอยู  ในพืช เชน  

เอทานอลสามารถละลายสารพฤกษเคมีในกลุ มสเตอรอยด   

เทอรฟนอยด  แอลคาลอยด  ฟลาโวนอยด  พอลิฟนอล และ 

แทนนินไดดี อะซิโตนสามารถละลายสารกลุมพฤกษเคมีในกลุม 

ฟนอล และฟลาโวนอยดไดดี แตถาเปนปโตรเลียมอีเทอร ละลาย

สารพฤกษเคมีในกลุมเทอรฟนอยด คูมาริน กรดไขมัน แอลคา

ลอยด และแคโรทีนอยดไดดี (Mendonea-Filho, 2012) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสารสกัดหยาบของสมุนไพรจำนวน  

5 ชนิด ดวยตัวทำละลายเอทานอลโดยวิธีสกัดเย็น พบวาฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระของสารสกัดจากสมุนไพรน้ันสารสกัดจากลำตนควาย

เกาแมมีปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดและปริมาณสารฟลาโวนอยด

สูงที ่ส ุด สวนผักกูด ผ ักแพว กุ มน้ำ และผักตบไทยมีปริมาณ

สารสำคัญดังกลาวใกลเคียงกัน นอกจากนี้สมุนไพรควายเกาแมยงั

มีมีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ไดดี

ที่สุด สวนสารสกัดที่มีประสิทธิภาพตานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก

ไดดี ไดแก สารสกัดจากผักกูด ผักแพว กุ มน้ำ และผักตบไทย 

ตามลำดับ 
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