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การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี 
และฤทธิต์้านออกซิเดชนัของใบข่อยด า 

Phytochemical Screening and Antioxidant Activity 
of Clerodendrum disparifolium Leaves 

ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์1*  วรางคณา สบายใจ1  และ  สิริมาส นิยมไทย1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบข่อยด าแห้งที่สกัดด้วยเอทิลแอซีเตตและเอทา

นอล 95% พบสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้แก่ ฟลาโวนอยด์ และแอลคาลอยด์ แต่ไม่พบแอนทราควิโนน 
เทอร์พีนอยด์ แทนนิน ซาโปนิน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี DPPH assay และ Folin-Ciocaltue ตามล าดับ พบว่าสารสกัดเอทิลแอซีเตตและ
เอทานอลมีฤทธ์ิต้านออกซิเดชันโดยรายงานเป็นค่า IC50 เท่ากับ 4.46±0.04 และ 4.03±0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ตามล าดับ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดเอทิลแอซีเตตมีค่าเท่ากับ 258.84±3.84 มิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิก/กรัมสารสกัด ในขณะที่สารสกัดเอทานอลมีค่าเท่ากับ 289.49±1.32 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัม
สารสกัด และพบว่าฤทธิ์ต้านออกซิเดชันมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.8191 
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ABSTRACT 
Phytochemical screening of the ethyl acetate and 95% ethanolic extracts from the dried 

leaves of C. disparifolium revealed the presence of bioactive substances such as flavonoids and 
alkaloids. The anthraquinones, terpenoids, tannins, saponins and cardiac glycosides were also 
tested but not found. The antioxidant activity and total phenolic content were evaluated 
according to DPPH assay and Folin-Ciocalteu method, respectively. The results showed that 
ethyl acetate and ethanolic extracts had antioxidant activities calculated in IC50, 4.46±0.04, 
4.03±0.14 mg/mL, respectively. The total phenolics content of the ethyl acetate extract was 
258.84±3.84 mg GAE/g extract whereas the ethanolic extract was 289.49±1.32 mg GAE/g extract. 
The correlation between antioxidant activity and total phenolics content was observed with 
correlation coefficient 0.8191. 

 
ค าส าคัญ: ข่อยด า  สารพฤกษเคมี  ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน 
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บทน า 

พืชและพืชสมุนไพรเป็นแหล่งสารพฤกษเคมี 
(phytochemicals) ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส าคัญที่สุด 
ตัวอย่างของสารพฤกษเคมีที่ส าคัญ ได้แก่ แอนทราควิ
โนนไกลโคไซด์ (anthroquinone glycoside) มีฤทธิ์
เป็นยาระบาย (Sakulpanich and Grissanapan, 
2008) สารประกอบฟีนอลิ ก  (phenolic 
compounds) และฟลาโวนอยด์ (flavonoids) มีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน (Beer et al., 2002; Pourmorad et 
al., 2006) ต้านอักเสบ (Sharma et al., 2011) และ
เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย (Ghasemzadeh et al., 
2010) แอลคาลอยด์ (alkaloids) มีฤทธิ์ต้านอักเสบ
และต้านมะเร็ง (พิสมัย, 2548) เป็นต้น ดังนั้น
การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดจากพืชและพืชสมุนไพรจึงมี
ความส าคัญไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านการรักษาโรค
เท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชและพืช

สมุนไพรชนิดนั้น ๆ ด้วย สารพฤกษเคมีที่ได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันได้แก่ สารประกอบ 
ฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ เพราะสารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ (พิชญ์อร, 2549; พิสมัย, 2548; Ghasemzadeh 
et al., 2010) เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าอนุมูลอิสระ
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรง เช่น 
โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (Pham-
Huy et al., 2008) เป็นต้น 

ข่อยด า (Clerodendrum disparifolium 
Blume) จัดอยู่ในวงศ์ Lamiaceae (Verbenaceae) 
พบในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา และอเมริกา 
ในจังหวัดเพชรบุรีพบในเขต อ.ท่ายาง ข่อยด ามีลักษณะ
เป็นไม้พุ่ม ใบออกตรงข้าม สีเขียวสด ออกดอกเป็นช่อสี
ขาวแกมเหลือง โคนกลีบเป็นหลอด สารสกัดจากใบมี
สรรพคุณแก้พิษสัตว์กัดต่อย เช่น ผึ้ง ต่อ แตน และงู 
(ละเอียด, 2554; จ ารัส, 2555) รายงานการศึกษาวิจัย
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เกี่ยวกับข่อยด ามีดังนี้ สารสกัดจากใบข่อยด ามีฤทธิ์ลด
ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดของหนูเบาหวานและท าให้
ค่าทางโลหิตวิทยาของหนูเบาหวานใกล้เคียงหนูปกติ  
(ชูศรี และจตุพร, 2553) ส่วนรากน ามาต้มน้ าดื่มแก้
ปวดเมื่อย (วงศ์สถิต, 2553) ส าหรับรายงานการ
ศึกษาวิจัยพืชในสกุลเดียวกับข่อยด าพบสารพฤกษเคมทีี่
ส าคัญหลายชนิดได้แก่ สเตียรอยด์  เทอร์พีนอยด์  
ฟลาโวนอยด์ ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ และแอลคาลอยด์ 
สารสกัดจาก C. phlomidis มีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย 
(Plasmodium falciparum) สารสกัดจาก C. 
colebrookianum และ C. trichotomum มีฤทธ์ิต้าน
ออกซิเดชัน นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากพืชสกุลนี้
อีกหลายชนิดมีฤทธิ์ต้านเนื้องอก และต้านเบาหวาน 
(Shrivastava and Patel, 2007) 

ง า น วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า
องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และ
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมจากใบข่อย
ด าที่สกัดด้วย เอทิลแอซีเตต และเอทานอล 95% เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาสารสกัดจากข่อยด าให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
วิธีการวิจัย 
แหล่งที่มาของตัวอย่าง 

ตัวอย่างใบข่อยด าสดเก็บมาจาก อ.ท่ายาง  
จ.เพชรบุรี ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2555 ตรวจ
เอกลักษณ์ด้วยรูปวิธานและเก็บตัวอย่างพืชแห้งไว้ที่
หน่วยวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 
การเตรียมสารสกัดใบข่อยด า 

น าใบข่อยด าสดล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ ช่ังน้ าหนักใบข่อย
ด าแห้ง 1 กิโลกรัม สกัดด้วยเอทิลแอซิเตต จ านวน 10 

ลิตร ด้วยวิธีการแช่หมัก (maceration) ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีการเขย่าเป็นครั้งคราว กรอง
ด้วยผ้าขาวบาง ระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่อง
ระเหยแบบหมุน (rotary evaporation) ได้สารสกัด
เอทิลแอซีเตต กากพืชที่เหลือน ามาสกัดด้วยเอทานอล 
95% ระเหยตัวท าละลายออกจะได้สารสกัดเอทานอล 
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 

การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ของ
สารสกัดส่วนเอทิลแอซีเตตและเอทานอล 7 กลุ่ม ได้แก่ 
แอนทราควิโนน เทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน 
แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ จะใช้
ปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (Trease and Evans, 
2002; Harborne, 1998; รัตนา, 2547) ดังนี ้

การตรวจสอบแอนทราควิโนน ช่ังสารสกัด 
0.2 กรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4 10 มิลลิลิตร 
น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า (water bath) 5 นาที กรอง 
แล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง สกัดด้วย
คลอโรฟอร์ม เติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3) 2-
3 หยด สังเกตสีชมพูแดงที่เกิดขึ้นแสดงว่าพบแอน-
ทราควิโนน 

การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ ใช้การทดสอบ
ซาลโควสกี (Salkowski test) ช่ังสารสกัด 0.2 กรัม 
สกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ครั้งละ 3-5 มิลลิลิตร 2-3 
ครั้ง เติมคลอโรฟอร์ม 2 มิลลิลิตร เขย่า ค่อย ๆ เติม
กรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc.H2SO4) หากเกิดสีน้ าตาล
แดงระหว่างรอยต่อของสารละลายแสดงว่าพบเทอร์พี-
นอยด์ 

การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ช่ังสารสกัด 0.2 
กรัม ละลายสารสกัดด้วยสารละลายเอทานอล 50% 3 
มิลลิลิตร ใส่ลวดแมกนีเซียมช้ินเล็ก ๆ ลงไป 2-3 ช้ิน 
น าไปต้ม และหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc. 
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HCl) ให้สารละลายสีเหลือง ส้ม หรือแดง แสดงว่าพบ 
ฟลาโวนอยด์ 

การตรวจสอบซาโปนิน ใช้การทดสอบฟอง 
โดยช่ังสารสกัด 0.2 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร น าไป
ต้มให้เดือด กรอง น าของเหลวผลกรอง (filtrate) มา
เติมน้ ากลั่น 2-3 มิลลิลิตร เขย่าอย่างแรง หากมีฟอง
เกิดขึ้นแสดงว่าพบซาโปนิน 

การตรวจสอบแทนนิน ช่ังสารสกัด 0.2 กรัม 
เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า กรอง 
หยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) 2-3 หยด ลง
ไปในของเหลวผลกรอง หากปรากฏสีเขียวด าหรือน้ า
เงินด าแสดงว่าพบแทนนิน 

การตรวจสอบแอลคาลอยด์ ช่ังสารสกัด 0.2 
กรัม ละลายด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริก 15 ml (2% 
H2SO4) น าไปอุ่น 2-3 นาที กรอง น าของเหลวผลกรอง
ไปหยดน้ ายาดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) 
ปรากฏตะกอนสีส้มแดงแสดงว่าพบแอลคาลอยด์ 

การตรวจสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แบ่งการ
ทดสอบออกเป็น 3 ส่วนตามโครงสร้างพื้นฐานของ 
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ คือส่วนสเตียรอยด์ ส่วนวงแหวน
แล็กโทนไม่อิ่มตัวและส่วนน้ าตาลดีออกซี การทดสอบ
ท าได้ดั งนี้  ช่ังสารสกัด 0.2 กรัม สกัดสีออกด้วย
ปิโตรเลียมอีเทอร์ 2-3 ครั้ง ละลายสารสกัดด้วยเอทา-
นอล 80% ทดสอบส่วนสเตียรอยด์ด้วยการทดสอบ 
ลีเบอร์แมน (Liebermann test) โดยเติมกรด 
แกลเชียลแอซีติก (glacial acetic acid) 3 หยด และ
กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 3 หยด ถ้าปรากฏสีน้ าเงินหรือ 
น้ าเงินเขียว แสดงว่าพบสเตียรอยด์ ทดสอบส่วนวง
แหวนแล็กโทนไม่อิ่มตัวด้วยน้ ายาเคดเด  (Kedde 
reagent) จะให้สีม่วง และทดสอบส่วนน้ าตาลดีออกซี
ด้วยการทดสอบเคลเลอร์-คิเลียนิ (Keller-Kiliani test) 
ซึ่งประกอบด้วยกรดแกลเซียลแอซีติก -สารละลาย 

เฟอร์ริกคลอไรด์-กรดซัลฟิวริกเข้มข้น จะปรากฏวง
แหวนสีน้ าตาลตรงรอย ต่อระหว่างสารสกัดกับ 
กรดซัลฟิวริก 
การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 

การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี 
DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay เป็น
วิธีที่ดัดแปลงมาจาก Tan et al. (2009) โดยใช้ 
โทรลอกซ์ (Trolox) เป็นสารมาตรฐาน ผสมสารสกัดที่
ต้องการทดสอบหรือสารมาตรฐานโทรลอกซ์ 0.5 
มิลลิลิตร กับสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 1 มิลลิ-
โมลาร์ ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ใน
ที่มืด ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ทดสอบ
ตัวอย่างละ 3 ครั้ง ค านวณร้อยละฤทธิ์ต้านอนุมูล 
DPPH (% DPPH radical scavenging activity) จาก
สมการ 
 

                                 
      

  
     

 

เมื่อ A๐ คือค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย 
DPPH และ AS คือค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย 
DPPH ผสมกับสารตัวอย่างหรือสารละลายมาตรฐาน
โทรลอกซ์ 
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม  

การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 
(total phenolic content) เป็นวิธีที่ดัดแปลงจาก 
Slinkard และ Singleton (1997) ใช้กรดแกลลิก 
(gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน (ความเข้มข้น 10-100 
ไมโครลิตร/มิลลิลิตร) โดยผสมสารละลายกรดแกล-
ลิกหรือสารสกัดที่ต้องการทดสอบปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
กับ Folin-Ciocalteu reagent ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (2% Na2CO3)  
2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่
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มืดเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง น ามาปั่นเหวี่ยง 3000 รอบ/นาที 
วัดค่าการดูกลืนแสงของสารละลายใสที่ความยาวคลื่น 
760 นาโนเมตร หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกในหน่วยมิลลิกรัมสมมูล
ของกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด (mg GAE/ g crude 
extract) 
 
ผลการทดลอง 

สารสกั ด จาก ใบข่ อยด ามี ลั กษณะ เป็ น
ของเหลวหนืดสีเขียวด า น้ าหนักสารสกัดเอทิลแอซีเตต
และเอทานอลมีค่าเท่ากับ 21.7905 และ 38.4156 
กรัม ตามล าดับ และผลได้เป็นร้อยละคิดเป็น 2.18 และ 
3.84 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 7 ชนิด 
ได้แก่ แอนทราควิโนน เทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์  
ซาโปนิน แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์ดิแอกไกล - 
โคไซด์พบสารพฤกษเคมี 2 ชนิด คือ ฟลาโวนอยด์และ
แอลคาลอยด์  ทั้ งในสารสกัด เอทิลแอซี เตตและ 
เอทานอล ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน 
การทดสอบฤทธิ์ต้ านออกซิเดชันด้วยวิธี 

DPPH assay รายงานเป็น ค่า IC50 ซึ่งหมายถึงความ
เข้มข้นของสารต้านออกซิเดชันท่ีท าให้ความเข้มข้นของ
อนุมูล DPPH ลดลงร้อยละ 50 พบว่า สารสกัดเอทิลแอ
ซี เตตและสารสกัดเอทานอลมี ค่า IC50 เท่ากับ 
4.46±0.04 และ 4.03±0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
ตามล าดับ ดั งแสดงในตารางที่  3 ในขณะที่สาร
มาตรฐานโทรลอกซ์มีค่า IC50 เท่ากับ 14.86±0.23 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมค านวณได้
จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (y = 0.0037x - 
0.0286, R2 = 0.9933) รายงานเป็นมิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิก/กรัมสารสกัด พบว่าสารสกัดเอทิลแอซีเตต
และสารสกัด เอทานอลมีปริ มาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกรวมเท่ากับ 258.84±3.84 และ 289.49±1.32 
มิ ลลิ กรั มสมมู ลของกรดแกลลิก /กรั มสารสกั ด 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 1 น้ าหนักสารสกัดและผลไดเ้ป็นร้อยละ (percentage yield) 

สารสกัด น้ าหนักสารสกัด (กรัม) ผลได้เป็นร้อยละ 
เอทิลแอซีเตต 

เอทานอล 
21.7905 
38.4156 

2.18 
3.84 

 

ตารางที่ 2 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดเอทิลแอซีเตตและเอทานอล 
สารพฤกษเคมี สารสกัดเอทิลแอซีเตต สารสกัดเอทานอล 
แอนทราควิโนน 
เทอร์พีนอยด ์
ฟลาโวนอยด ์

ซาโปนิน 
แทนนิน 

แอลคาลอยด ์
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ 

- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
- 

- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
- 

หมายเหต ุ – หมายถึง ตรวจสอบไม่พบ, + หมายถึง ตรวจสอบพบ 
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ตารางที่ 3 ค่า IC50 ของสารสกดัใบข่อยด า 
สารสกัด ค่า IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลติร) 

เอทิลแอซีเตต 
เอทานอล 

4.46±0.04 
4.03±0.14 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 

สารสกัด 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 
(mg GAE/g crude extract) 

เอทิลแอซีเตต 
เอทานอล 

258.84±3.84 
289.49±1.32 

 

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสาร

สกัดเอทิลแอซีเตตและสารสกัดเอทานอลของใบข่อยด า 
พบสารพฤกษเคมี 2 ชนิดคือ ฟลาโวนอยด์ และแอล-
คาลอยด์ (ตารางที่ 2) การตรวจสอบพบสารพฤกษเคมี
ดังกล่าวช่วยยืนยันฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดที่
สามารถแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้ เนื่องจากฟลาโวนอยด์
และแอลคาลอยด์มีฤทธิ์ต้านอักเสบ (Sharma et al., 
2011; พิสมัย, 2548) จากรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า
สารสกัดจากใบของพืชในสกุล Clerodendrum หลาย
ชนิด เช่น C. trichotomum และ C. inerme มีฤทธิ์
ต้านอักเสบ (Choi et al., 2004; Yankanchi and 
Koli, 2010) และพบว่าสารสกัดของพืชดังกล่าว
ประกอบด้วยสารพฤกษเคมีในกลุ่ม  เทอร์พีนอยด์ 
สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และแอลคาลอยด์ 
(Choi et al., 2012; Florence et al., 2012) 

การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH 
assay เป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และเช่ือถือได้ เพราะ
อนุมูล DPPH มีความเสถียร เหมาะกับการศึกษาฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันในหลอดทดลอง (Koleva et al., 
2002) พบว่าค่า IC50 ของสารสกัดเอทิลแอซีเตตและ
สารสกัดเอทานอลมีค่า เท่ากับ 4.46±0.04 และ 
4.03±0.14 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ (ตารางที่ 

3) ถึงแม้ค่า IC50 ของสารสกัดทั้งสองจะแตกต่างกันไม่
มากนัก แต่ก็แสดงให้ เห็นว่าสารสกัดเอทานอลมี
ความสามารถต้ านออกซิ เดชันได้ดีกว่าสารสกัด 
เอทิลแอซิเตตโดยพิจารณาจากค่า IC50 ที่ต่ ากว่า 
นอกจากน้ียังพบว่าไม่มีสารสกัดชนิดใดแสดงสมบัติต้าน
ออกซิเดชันได้เทียบเท่ากับสารมาตรฐานโทรลอกซ์ โดย
ค่า IC50 ของโทรลอกซ์เท่ากับ 14.86±0.23 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร  การวิ เคราะห์ปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกรวม โดยพิจารณาจากการเทียบกับกราฟ
มาตรฐานกรดแกลลิกได้สมการคือ y = 0.0037x - 
0.0286 (R2 = 0.9933) พบว่าในสารสกัดเอทานอลมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงกว่าสารสกัด 
เอทิลแอซิเตต (ตารางที่ 4) เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกรวม พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.8191 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Pourmorad et 
al. (2006) ที่พบว่าสารสกัดที่มีปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ในปริมาณที่สูงจะมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันสูงด้วย นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของพืช และตัวท าละลาย กล่าวคือจากรายงาน
ของ Mazandarani et al. (2012) พบว่าสารสกัด 
แอซีโตนจากรากของ Onosma dichroanthum 
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Boiss มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณ 
ฟลาโวนอยด์รวม ปริมาณแอนโธไซยานินรวม และฤทธิ์
ต้านอนุมูล DPPH สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัด
เ อท านอล  ส า รส กั ด เ มทา นอล  แล ะส า รสกั ด
คลอโรฟอร์ม ในขณะที่รายงานของ Ghasemzadeh 
et al. (2011) พบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลจากล าต้น
ใต้ดินของ Zingiber officinale มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวม และฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูง
กว่าสารสกัดด้วยแอซีโตนและคลอโรฟอร์ม ตามล าดับ 

จากผลการทดลองเบื้ องต้นท า ให้ทราบ
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ของสารสกัดจากใบข่อยด า ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษา
สารสกัดจากใบข่อยด าในขั้นต่อไป คือ ศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น ฤทธ์ิต้านอักเสบ ฤทธ์ิต้านจุลชีพ เป็น
ต้น และแยกองค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาโครงสร้างทาง
เคมีต่อไป 
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