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บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อ ศึกษาสารสําคัญ กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรทองถิ่นภาคเหนือ 10 ชนิด 

ไดแก เปลาใหญ เปลานอย ตองแตก ตูน (ออดิบ) ไผ ปานรามี ราชพฤกษ กลวยตีบ หญาคา และหญาไซ เพื่อนํามาพัฒนาเปนชา

สมุนไพรสําเร็จรปู ตัวอยางพืชสมุนไพรถูกนํามาสกัดดวยน้ํากลัน่ จากนั้นนําไปตรวจสอบหาสารสําคัญในพืชเบื้องตน ไดแก ฟลาโวนอยด 

แทนนิน เทอรพีนอยด และซาโปนินตามวิธีมาตรฐาน หาปริมาณโพลีฟนอล ดวยวิธ ีFolin-Ciocalteau หากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ 

ดวยวธิ ี2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ Thiobarbutiric acid reactive substances (TBARS) จากการทดลอง พบวา

พืชสมุนไพรสวนใหญพบสารสําคัญในกลุมเทอรพีนอยดและพบซาโปนินในปริมาณนอย การหาปริมาณโพลีฟนอลและกิจกรรมการตาน

อนุมูลอิสระโดยใชความเขมขนของสารสกัดพืชที่ 2000 µg/ml พบวาเปลาใหญมีคาโพลีฟนอลสูงสุด คือ 747.08 µgGAE/ml และมี

เปอรเซ็นตความสามารถของสารแอนตี้ออกซิแดนทในการตานออกซิเดชัน ดวยวิธี TBARS สูงสุด คือ 58.25% ขณะที่กิจกรรมการตาน

อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบวา เปลาใหญ เปลานอย ตองแตก หญาคาและไผ มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุด

ไมแตกตางกัน (p >0.05) คือ 75.95 ,78.42, 80.29, 79.94 และ 76.91 % ตามลําดับ จากนั้นเตรียมสมุนไพรท้ัง 10 ชนิด ทั้งหมด 4 

สูตร นําไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธี Hedonic 9 Points Scale พบวาสูตรที่ 2 และสูตรที่ 4 ไมมีความแตกตางกัน  

(p >0.05) เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ พบวาสูตรที่ 2 มีกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ มากกวาสูตรที่ 4 ดังนั้นจึงทํา

การเลือกสูตรท่ี 2 มาทําการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการชงชาสมุนไพรสําเร็จรูปเพ่ือใหไดโพลีฟนอลสูงสุด โดยการวางแผนการ

ทดลองแบบ Response surface methodology (RSM) พบวา สภาวะที่เหมาะสมในการชงชาคือ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และ

เวลา 20 นาที เนื่องจากใหปริมาณโพลีฟนอล สูงท่ีสุด คือ 130.88 µgGAE/ml 
 

ABSTRACT 

 The aim of this research was to study phytochemical screening and antioxidant activities of 10 local 

herbal plants in the North of Thailand, including Croton persimilis, Croton stellatopilosus, Baliospermum 

solanifolium, Colocasia gigantea, Bambusa nutans, Boehmeria nivea, Cassia fistula, Musa X paradisiaca, 

Imperata cylindrica and Leersia hexandra for development to ready-to-drink herbal tea. All plants were 

extracted by distilled water. After that, a preliminary phytochemical screening such as flavonoids, tannins, 
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terpenoids, and saponins was performed using standard protocols. Polyphenol content using Folin-Ciocalteau 

assay and antioxidant acitivities using 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity and 

Thiobarbutiric acid reactive substances (TBARS) were evaluated. As a result, major bioactive compounds in the 

plant extracts was terpenoids with trace amount of saponin. Plant extracts at 2000 µg/ml concentration were 

used for polyphenol content and antioxidant activities. The result found that, Croton persimilis extract showed 

the highest polyphenol content (747.08 µgGAE/ml) leading to the highest for inhibition lipid peroxidation in 

thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) was 58.25% while C. persimilis, C. stellatopilosus, B. solanifolium, I. 

cylindrical, and B. nutans showed the highest   DPPH radical scavenging activity (p >0.05) were 75.95, 78.42, 

80.29, 79.94 and 76.91 % respectively. Afterward, 10 herbs were prepared of 4 formulations for analysis of 

sensory characteristics by using hedonic 9 points scale. It was found that, formulation 2 and 4 were not 

significantly different (p >0.05). When considering the antioxidant activities, formulation 2 was higher than another 

formula. Therefore, formulation 2 was selected to find optimum condition for polyphenol extraction from tea by 

using response surface methodology (RSM). The result shown that optimum condition was 100oC for 20 min. 

Because this condition gave the highest polyphenol content was 130.88 µgGAE/ml. 
 

คําสําคัญ: สารสําคัญ  แอนตี้ออกซิแดนท  พืชสมุนไพรทองถ่ิน  ชาสมุนไพรสําเร็จรูป 

Keywords: Phytochemicals, Antioxidant, Local herbal plants, Ready-to-drink herbal tea 
 

บทนํา 

ปจจุบันผูบริโภคใสใจในสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะ

อาหารหรือเครื่องดื่ม ท่ีดีตอสุขภาพ หรือรูจักกันในช่ือเรียก 

functional food คือ อาหารที่ทําหนาท่ีอยางอื่นใหกับรางกาย

นอกเหนือไปจากหนาที่ปกติ ท่ีทํ าประจําอยู เดิมในการให

สารอาหารที่จําเปน เชน ชวยปองกันโรค และรักษาโรคได เปน

ตน สารแอนตี้ออกซิแดนท จัดเปนสารท่ีมีฟงกชันตอสุขภาพ 

สามารถชะลอหรือปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุมูล

อิสระ (free radicals หรือ oxidants) มีบทบาทในการปองกัน

การทําลายสารชีวโมเลกุลในรางกายจากอนุมูลอิสระซึ่งทําใหเกิด

โรคตางๆได สารตานอนุมูลอิสระสามารถพบไดในธรรมชาติ เชน 

ในผักและผลไม เปนตน 

ชาสมุนไพร จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูบริโภคที่

รักสุขภาพ เนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท ปจจุบันมีชา

สมุนไพรจําหนายในทองตลาดหลายรูปแบบ ไดแก ชนิดปรุง

สําเร็จพรอมบริโภค ชนิดตากแหง ชนิดผง เปนตน อยางไรก็ตาม

กระบวนการทําชาอาจสงผลตอสารตานอนุมูลอิสระได ในทองถ่ิน

ภาคเหนือ พบวามีสมุนไพรทองถ่ินจํานวนมากที่ชาวบานในชุมชน

นํามาตมแลวรับประทานเปนยา และชุมชนในอําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย ไดนําสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาหลายชนิดที่มี

ประโยชนตอรางกาย เชน เปลาใหญ (Croton persimilis), เปลา

นอย (Croton stellatopilosus), ตองแตก (Baliospermum 

solanifolium), ตูน (ออดิบ) (Colocasia gigantea), ไผ 

(Bambusa nutans), ปานรามี (Boehmeria nivea), ราช-

พฤกษ (Cassia fistula), กลวยตีบ (Musa X paradisiaca), 

หญาคา (Imperata cylindrical) และหญาไซ (Leersia 

hexandra) นํ าม าทํ า เป นยาอบสมุน ไพร  และนํ า มาต ม

รับประทาน พบวาผูปวยท่ีมีอาการมือสั่น ภูมิแพ หรือกลามเนื้อ

ออนแรง หลังไดรับการอบสมุนไพรและรับประทานยาสมุนไพร

ดังกลาว มีอาการดีข้ึน โดยพืชแตละชนิดเปนพืชสมุนไพร มี

สรรพคุณดังน้ี  

เปลาใหญ ใบใชเปนยาบํารุงกําลัง รากชวยทําให

เจริญอาหาร เปลือกตนและใบชวยแกอาการทองเสีย ดอกมีรส

รอนใชเปนยาขับพยาธ ิเปนตน  

เปลานอย เปลือกตน ชวยบํารุงโลหิต และ น้ําตม

เปลือกตนใชกินเปนยาแกไข ใบใชเปนยารักษาแผลในกระเพาะ

อาหารและในลําไสไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีสาร “เปลาโนทอล” 

(Plaunotol) ที่มีฤทธิ์ลดปริมาณการหลั่งของกรดในกระเพาะให

นอยลง เปนตน อยางไรก็ตาม อาจมีอาการขางเคียงบาง แตก็พบ
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ในปริมาณนอย คือ อาจมีอาการทองเสีย ทองรวง แนนทอง 

ทองผูก มีผื่นข้ึน เปนตน 

ตองแตก รากใชเปนยารักษาโรคโลหิตจางและแกไข  

ใบใชชงเหมือนชาดื่มแกอาการงวง และใบมีสรรพคุณเปนยาถอน

พิษไข ใบนํามาตมกับน้ํากินเปนยาแกรอนใน  

ราชพฤกษหรือลมแลง เปลือกชวยบํารุงโลหิตใน

รางกาย สารสกัดจากลําตนและใบของราชพฤกษมีฤทธิ์ชวย

ตอตานอนุมูลอิสระ สารสกัดจากเมล็ด มีฤทธิ์ชวยลดระดับคลอ-

เลสเตอรอล 

กลวยตีบ รากชวย แกรอนใน ใชมวนยาสูบแกริดสีดวง

จมูก และใบใชตมน้ําอาบแกผื่นคัน เปนตน 

หญาคา รากเปนยาบํารุงกําลังหลังจากการฟนไข ชวย

รักษาความดันโลหิตสูง รากชวยแกพิษอักเสบในกระเพาะอาหาร 

และชวยแกอาการกระเพาะปสสาวะอักเสบดอกชวยแกโรคมะเร็ง

ในลําไส เปนตน 

ตูน (ออดิบ) ลําตนใตดิน ชวยแกพิษไข พิษรอน พิษ

ตานซาง ลําตนใตดินสด รักษาแผล กัดฝา กัดหนอง แกโรคเถา

ดานในทอง ภาคเหนือใชผลสดฝนผสมกับน้าํผึ้งกินละลายเสมหะ

เปนตน 

หญาไซ ขับฟอกโลหิตประจําเดือนสตรีใหเปนปกติ แก

ปวดมดลูก บํารุงโลหิต 

ปานรามี มีฤทธิ์เย็น ชวยแกอาการรอนใน 

ไผ ใบแหง ตมนํ้าดื่มขณะอุนเปนยาขับปสสาวะ ขับและ

ฟอกโลหิตระดเูสียในสตรี แกมดลกูอักเสบ แกรอนในกระหายน้ํา 

ราก ขับปสสาวะ และแกไตพิการไดดี เปนตน 

คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสารสําคัญและ

กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระเบื้องตนของพืชสมุนไพรทองถิ่น

ดังกลาว จากนั้นจะนํามาหาสัดสวนที่เหมาะสมเพ่ือเปนสูตร

มาตรฐานของชาสมุนไพร และศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการชง

ชาสมุนไพรเพ่ือใหไดปริมาณโพลีฟนอลสูงท่ีสุด เพื่อพัฒนาเปนชา

ชงสมุนไพรสําเร็จรูป นอกจากจะไดประโยชนของสมุนไพรตอ

สุขภาพแลว ยังสะดวกในการบริโภค และเปนการเพ่ิมมูลคาใหกบั

พืชสมุนไพรทองถ่ินภาคเหนืออีกดวย 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. ศึกษาสารสาํคัญและกิจกรรมการตานอนุมลูอิสระ

ของพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิด 

2. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอชาสมุนไพร 

3. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการชงชาสมุนไพร 

สําเร็จรูป 
 

วิธกีารดําเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาหาสารสําคัญและกิจกรรมการตานอนุมูลอสิระ 

นําสวนของพืชสมุนไพรท้ัง 10 ชนิด ดังนี้ เปลาใหญ 

(ราก) เปลานอย (ราก) ตองแตก (ราก) หญาคา (ราก) หญาไซ 

(ราก) ตูน (ลําตน) ไผ (ใบ) ปานรามี (ใบ) ราชพฤกษ (ใบ) และ

กลวยตีบ (หัว) มาทําความสะอาด หั่นใหมีขนาดเล็ก นําไปลวก

เพ่ือทําลายเอนไซม ทิ้งไวใหสะเด็ดนํ้า แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส จนมีความช้ืนต่ํากวา 10% จากนั้น นําไปบดให

ละเอียด ดวยเครื่องบดไฟฟา (Blender) นําพืชสมุนไพรทั้ง 10 

ชนิด ที่บดละเอียดแลวมาทําการสกัดดวยตัวทําละลายน้ํากลั่น 

โดยอัตราสวนพืชตอน้ํากลั่น 1:10 เขยาที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 

24 ชั่วโมง จากนั้นนําของผสมมากรองแยกสารสกัดและกากออก

จากกัน และนําสารสกัดที่ไดไปทําการระเหิดตัวทําละลายออก 

ดวย เครื่อง freeze dry เพ่ือใหไดสารสกัดหยาบ (Crude 

extracts) เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อใชทดสอบหา

สารสําคัญดังนี ้

การวิเคราะหหาสารสําคัญในพืชเบื้องตน 

Flavonoids (Wadood et al., 2013) 

ชั่งสารสกัดพืช 0.5 กรัม ในหลอดทดลอง เติมน้ํากลั่น 

10 มิลลิลิตร คนใหละลายละลาย จากน้ันเติมแอมโมเนีย 5 

มิลลิลิตร ตามดวย กรดซัลฟวริคเขมขน (conc. H2SO4) 1 มิลลิ-

ลิตร สังเกตการเปลี่ยนสี ถาเกิดสีเหลือง แสดงวามีฟลาโวนอยด 

Terpenoids (Ayoola et al., 2008) 

ชั่งสารสกัดพืช 0.5 กรัม ในหลอดทดลอง เติมคลอโร-

ฟอรม 2 มิลลิลิตร จากนั้นคอยๆเติมกรดซัลฟวริคเขมขน (conc. 

H2SO4) 3 มิลลิลิตร. สังเกตสี ถาเกิดชั้นของสีน้ําตาลแดง แสดง

วามีเทอรพีนอยด 

Tannins (Ayoola et al., 2008) 

ชั่งสารสกัดพืช 0.5 กรัม จากนั้นเติมน้ําเดือด 10 มิลลิ-

ลิตร ในหลอดทดลอง ทําการกรอง นําสวนใสท่ีไมมีตะกอน มาทํา

การหยด 0.1% เฟอริค คลอไรด (FeCl3) 2-3 หยด สังเกตการ

เปลี่ยนสี  ถา เกิดสี เขียวน้ํ าตาลหรือ น้ํ าตาลดํา แสดงวามี 

แทนนิน 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 46 เลมที่ 2 241 

 

Saponins (Ayoola et al., 2008) 

ชั่งสารสกัดพืช 0.5 กรัมจากนั้นเติมน้ําเดือด 5 

มิลลิลิตรในหลอดทดลอง เขยาตัวอยางใหเขากัน สังเกตการเกิด

ฟองหรือโฟมที่ผิว จากนั้นนําฟองมาผสมกับ น้ํามันมะกอก 

ประมาณ 3 หยด เขยาใหเขากัน สังเกตการเกิดอิมัลชัน ถาเกิด

อิมัลชันแสดงวามีซาโปนิน 

การวิเคราะหหาปริมาณกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ 

การหาปริมาณโพลีฟนอล (Singleton et al., 1999) 

ปเปตตัวอยางสารสกัดพืช 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด

ทดลอง แลวเติมน้ํากลั่นจนปริมาตรรวมเปน 10 มิลลิลิตร เติม

สารละลาย Folin-Ciocalteau หลอดละ 0.5 มิลลิลิตร เขยาให

เขากันแลวตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองนาน 5 นาที เติมสารละลาย 

Na2CO3 (10%) หลอดละ 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันแลวตั้งทิ้งไว

อีก 10 นาที วัดคาการดูดกลืนแสง ของสารละลายที่ ความยาว

คลื่น 760 นาโนเมตร นําคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย

ตัวอยางไปคํานวณปริมาณโพลีฟนอล โดยใชกราฟมาตรฐานของ 

Gallic acid 

การวิเคราะหหากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 

DPPH Radical-Scavenging Activity ดัดแปลงจาก Brand-

Williams et al. (1995) 

นําตัวอยางสารสกัดพืชมาเจือจางดวยน้ํากลั่นในสัดสวน

ที่เหมาะสม ปเปตสารสารละลายตัวอยางปริมาตร 1 มิลลิลิตรลง

ในหลอดทดลอง แลวเติมสารละลาย DPPH (ความเขมขน 0.2 

มิลลิโมลารในเอทานอล 95 เปอรเซ็นต) 3 มิลลิลิตรตั้งทิ้งไวในท่ี

มืดเปนเวลา 30 นาท ีวดัคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 

นาโนเมตร จากนั้นนําคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางมา

คํานวณหาคา % DPPH radical scavenging  

% การยับยั้งอนุมูลอิสระ (DPPH radical scavenging) = 

[(Abscontrol-Abssample)/Abs control] x 100 

Abscontrol คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH 

Abssample คือ คาการดดูกลืนแสงของสารละลายตัวอยาง 
 

การทดสอบความสามารถของสารแอนติออกซิแดนทในการ

ตานออกซิเดชันโดยวิธี TBARS assay (McDonald และ 

Hutin, 1987) 

นําสารสกัดตัวอยางมาเจือจางดวยน้ํากลั่น ปเปตสาร

สกัดปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง จากนั้นเติม 

ลิโนเลอิค 1 เปอรเซนตปริมาตร 0.8 มิลลิลิตรผสมใหเขากัน ตั้ง

ทิ้งไวในอางควบคุมอุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 

ชั่วโมง จากนั้นเติมTBARS reagent  2 มิลลิลิตรตมจนเดือดเปน

เวลา 15 นาที ทิ้งใหเย็น และนําสารละลายตัวอยางไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร 

% การยับยั้งสารเกิดออกซิเดชัน (inhibition) = 

[(Abscontrol-Abssample)/Abs control] x 100 
 

2. ศึกษาการยอมรับชาสมุนไพรสําเร็จรูป 

 นําพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดที่อบแหงและปนเปนผง

ละเอียด มาทําการหาสัดสวนของสมุนไพรทั้ง 10 ชนิด จํานวน 4 

สูตร จากนั้นชั่งน้ําหนักสมุนไพรแตละสูตร 2 กรัม แลวบรรจุใส

ซองเยื่อกระดาษชงในน้ํารอน แลวนําไปทําการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส โดยใชแบบทดสอบ Hedonic 9 points scale 

และใชผูทดสอบชิมท่ีไมผานการฝกฝนจํานวน 30 คน  

3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการชงชาสมุนไพรสําเร็จรูป 

คัดเลือกชาสมุนไพรสูตรท่ีมีการยอมรับสูงที่สุด จากขอ 

2 มาทําการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการชงชาสมุนไพร

สําเร็จรูป โดยใชอุณหภูมิของน้ํา 3 ระดับ คือ 80 90 และ100 

องศาเซลเซียส และใชเวลาในการชง 10 15 และ 20 นาท ี 

(น้ําหนักของสมุนไพร 2 กรัมตอซอง ละลายในน้ํา 200 มิลลิลิตร) 

จากนั้นนําไปหาปริมาณโพลีฟนอล  

4. สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

ทําการทดลอง 2 ซ้ํา การวิเคราะหกิจกรรมการตาน

อนุมูลอิสระ วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized 

design (CRD) การทดสอบทางประสาทสัมผัสวางแผนการ

ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 

และการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการชงชา วางแผนการทดลอง

แบบ Response surface methodology (RSM) 

วิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 

24 (IBM Singapore Pte. Ltd., Changi, Singapore) 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ดวยวิธี Duncan's 

Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ผลการวิจัยและวิจารณผล 

1. ผลการศกึษาหาสารสําคัญและกิจกรรมการตานอนมูลอิสระ 

ผลการศึกษาสารสําคัญในพืช (ตารางท่ี 1) พบวา ฟลา-

โวนอยด พบไดในพืชสมุนไพรหญาคา ตูน (ออดิบ) หญาไซ ปาน

รามี และไผ โดยปานรามีและไผพบมากที่สุด รองลงมาคือ หญา

คาและหญาไซ เทอรพีนอยดพบไดในพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดนี้ 

โดย เปลานอย เปลาใหญ กลวยตีบ ตองแตก ราชพฤกษและหญา

คา พบมากที่สุด รองลงมาคือตูน ปานรามี และไผ แทนนินพบได

ในพืชสมุนไพรเปลานอย เปลาใหญ ตองแตก กลวยตีบ และหญา

คา โดยเปลาใหญ ตองแตก และกลวยตีบพบมากที่สุด รองลงมา

คือ เปลานอย สารสําคัญซาโปนินพบไดนอยในพืชสมุนไพรเปลา

ใหญ และตองแตก สวนพืชสมุนไพรอื่นๆอีก 8 ชนิด ไมพบ

สารสําคัญนี ้

สารสําคัญของพืช ไดแก  ฟลาโวนอยด เทอรพีนอยด 

แทนนิน และซาโปนิน เปนสารประกอบท่ีมีฤทธิ์ทางยา ในพืช

สมุนไพรชนิดหนึ่งอาจมีสารสําคัญเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิด

รวมกัน การพบสารสําคัญเหลานี้มากบงบอกถึงพืชชนิดนั้นมีฤทธิ์

ทางยาสูง เชน เทอรพีนอยดและซาโปนิน มีคุณสมบัติในการ

นําไปประยุกตใชเปนยา (Faizal and Geelen, 2013) และมีการ

รายงานเก่ียวกับฤทธิ์ของสารดังกลาวในการยับยั้งมะเร็งได Hu 

et al. (2014) รายงานวา สารสกัดไตรเทอรพีนซาโปนิน จาก 

Nigella glandulifera สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เซลลมะเร็งปอด human lung carcinoma A-549 cell line 

ไดแก แทนนิน เปนสารสําคัญที่มีรายงานผลที่ใชในการยับยั้ง

มะเร็งไดเชนเดียวกัน โดย Wang et al. (2000) พบวา แทนนิน

ชนิดที่ละลายนํ้าได ที่แยกไดจาก Cuphea hyssopifolia 

สามารถยับยั้งเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 cells ได 

นอกจากน้ี ฟลาโวนอยด ยังมีฤทธิ์ในการตอตานการอักเสบ 

ตอตานการแพ และปองกันผูปวยโรคตับและหลอดเลือด  

(Okuda, 1992) เปนตน 
 

 

ตารางที ่1 สารสําคัญในพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิด 

ตัวอยาง ฟลาโวนอยด เทอรพีนอยด แทนนิน ซาโปนนิ 

เปลานอย - +++ ++ - 

เปลาใหญ - +++ +++ + 

ตองแตก - +++ +++ + 

กลวยตีบ - +++ +++ - 

ราชพฤกษ - +++ - - 

หญาคา ++ +++ + - 

ตูน (ออดิบ) + ++ - - 

หญาไซ ++ +++ - - 

ปานราม ี +++ ++ - - 

ไผ +++ ++ - - 

หมายเหตุ : สัญลักษณ  +++ พบสารสําคัญมากที่สุด  ++ พบสารสําคัญปานกลาง  + พบสารสาํคัญนอย และ  – ไมพบสาระสําคัญ 
 

 ผลการศึกษากิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของพืช 

แสดงดังตารางที่ 2 พบวา เปลาใหญมีปริมาณโพลีฟนอลสูงท่ีสุด

คือ 747.08 ± 0.38 µgGAE/ml รองลงมาคือ เปลานอย 526.83 

± 1.01 µgGAE/ml สวน ตูน (ออดิบ) มีปริมาณโพลีฟนอลนอย

ที่สุดคือ 17.67 ± 2.02 µgGAE/ml โพลีฟนอล เปนสารในกลุม

สารประกอบฟนอลมีสูตรโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวนอะโร

แมติกที่มีจํานวนหมูไฮดรอกซิล รวมอยูในโมเลกุล ตั้งแต 2 วงข้ึน

ไป  โพลิฟนอลเปนไฟโตเคมิคัล ที่สังเคราะหโดยพืช และเปน

โภชนเภสัช ที่มีสมบัติท่ีดีตอสุขภาพ คือ เปนสารตานอนุมูลอิสระ 

สารตานมะเร็งและ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ยัง

มีรายงานวิจัยท่ีพบวา โพลีฟนอล มีผลทําใหเซลลเกิดการตายของ

เซลล (apoptosis) โดย Ramos (2007) พบวา สารโพลีฟนอล 

เปนสารท่ีชักนําใหเกิด apoptosis ตอเซลลมะเร็งหลายชนิด เชน 

มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งปอด มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งเตานม 

และมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

ผลการทดลองการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH พบวา 

เปลานอย เปลาใหญ ตองแตก หญาคา และไผ มีกิจกรรมการ

ตานอนุมูลอิสระมากท่ีสุดคือ 78.42 ± 1.15, 75.95 ± 4.76, 
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80.29 ± 0.81, 79.94 ± 0.85 และ76.91 ± 0.31 % ตามลําดับ 

สวน ตูน(ออดิบ) หญาไซ และปานรามีมีกิจกรรมการตานอนุมูล

อิสระนอยที่สุดคือ 12.60 ± 0.82, 16.14 ± 2.80 และ12.27 ± 

0.74 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

ผลการทดลองประสิทธิภาพการยับยั้ งสา ร เ กิด

ออกซิเดชัน โดยวิธี TBARS พบวา เปลาใหญ มีประสิทธิภาพใน

การตานหรือยับยั้งการเกิดออกซิเดชันดวยวิธี TBARS มากที่สุด

คือ 58.25 ± 5.31 % สวนหญาไซ มีประสิทธิภาพนอยที่สุดคือ 

8.93 ± 2.40 % จากการหาปริมาณสารโพลีฟนอล และกิจกรรม

การตานอนุมูลอิสระพบวา เปลานอย เปลาใหญ และตองแตก มี

ศักยภาพสูงในการเปนสารแอนติออกซิแดนท มีรายงานวิจัยท่ีได

ทําการศึกษา กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ จากชาสมุนไพร 

สําเร็จรูป ชนิดตางๆ จิราภัทร โอทอง และคณะ (2558) ได

พัฒนาชาสมุนไพรยานางและศึกษาสมบัติดานเคมีกายภาพ ฤทธิ์

การตานอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด พบวา 

ฤทธิ์การตานอนุมุลูอิสระดวยวิธี Ferric Reducing Ability 

Power (FRAP), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของน้ําชายานางท้ัง 3 สูตรแตกตาง

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยอยูในชวง 2.30-3.11, 

6.34-6.60 mg TE/100 mL และ 0.72-1.39 mg GAE/100 mL 

ตามลําดับ ชมพูนุท สินธุพิบูลยกิจ และคณะ (2558) ไดศึกษา

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑชาสมุนไพรชนิดปรุงสําเร็จรูป

พรอมบริโภคและชนิดอบแหงบรรจุซองพรอมชง จํานวน 4 ชนิด 

คือ ชามะตูม ชากระเจี๊ยบ ชาเกกฮวย และชาตะไคร จาก

การศึกษาพบวาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในกลุมชาสมุนไพรชนิดปรุง

สําเร็จรูปพรอมบริโภคและชนิดอบแหงบรรจุซองพรอมชงพบวา

ชามะตูมมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงกวาชากระเจี๊ยบ ชาเกกฮวย

และชาตะไคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) 

2. ศึกษาการยอมรับชาสมุนไพรสําเร็จรูป 

นําพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดมาหาสัดสวนท่ีเหมาะสมใน

การทําชาสมุนไพรสําเร็จรูป ทั้งหมด 4 สูตร ดังตารางที่ 3 

จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังตารางที่ 4 

พบวาชาสมุนไพรสูตรที่ 1 และสูตรท่ี 3 ไดคะแนนการยอมรับ

ทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมนอยกวาสูตรท่ี 2 และ

สูตรท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยมีคาคะแนน

ความชอบโดยรวมเทากับ 3.23 และ 4.34 ตามลําดับ โดยผู

ทดสอบชิมสวนใหญเห็นวา สูตรที่ 1 และ สูตรที่ 3 มีรสชาติที่ขม

เกินไป สวนสูตรที ่2 และสูตรที่ 4 มีคาคะแนนความชอบโดยรวม 

คาคะแนนดาน สี กลิ่น และ รสชาติสูงสุด ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีระดับความชอบปานกลาง มี

คะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 6.31 และ 6.49 ตามลําดับ 

ดังนั้นทางผูวิจัยจึงเลือกชาสมุนไพรสูตรที่ 2 ที่ใชปริมาณพืช

สมุนไพรท่ีมีกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของเปลานอย เปลา

ใหญ และตองแตกมากกวาสูตรที่ 4 มาทําการศึกษาสภาวะท่ี

เหมาะสมในการชงชาสมุนไพรตอไป 

 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณโพลีฟนอล และกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ ของพืชสมุนไพร 10 ชนิด  

ตัวอยาง 
โพลีฟนอล 

(µgGAE/ml) 

การยับย้ังอนุมูลอิสระ 

(DPPH Radical scavenging,%) 

การยับย้ังสารออกซิเดชัน 

(TBARS,%) 

เปลานอย 526.83 ± 1.01g 78.42 ± 1.15d 46.88 ± 8.19d 

เปลาใหญ 747.08 ± 0.38h 75.95 ± 4.76d 58.25 ± 5.31e 

ตองแตก 178.67 ± 0.63f 80.29 ± 0.81d 48.08 ± 5.86d 

กลวยตีบ 47.75 ± 3.50b 68.76 ± 0.30c 20.08 ± 1.00b 

ราชพฤกษ 131.33 ± 1.66d 52.97 ± 6.21b 34.63 ± 6.98c 

หญาคา 126.33 ± 1.23d 79.94 ± 0.85d 26.50 ± 3.00bc 

ตูน (ออดิบ) 17.67 ± 2.02a 12.60 ± 0.82a 26.94 ± 3.15bc 

หญาไซ 58.33 ± 0.29c 16.14 ± 2.80a 8.93 ± 2.40a 

ปานราม ี 43.50 ± 0.66b 12.27 ± 0.74a 43.05 ± 2.26d 

ไผ 153.92 ± 1.26e 76.91 ± 0.31d 42.94 ± 1.29d 

หมายเหตุ : สัญลักษณ a, b, c, d, … ,z ในคอลัมน คือ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
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ตารางที่ 3 สูตรชาสมุนไพรเมื่อใชปรมิาณของพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดตางกัน 

ตัวอยาง 
ปริมาณพืชสมุนไพรที่ใช (%) 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

เปลานอย 29.23 5.88 10 3.23 

เปลาใหญ 29.23 5.88 10 3.23 

ตองแตก 15.94 5.88 10 3.23 

กลวยตีบ 3.45 11.76 10 12.90 

ราชพฤกษ 3.63 11.76 10 12.90 

หญาคา 4.43 11.76 10 12.90 

ตูน (ออดิบ) 2.75 11.76 10 12.90 

หญาไซ 5.49 11.76 10 12.90 

ปานราม ี 1.24 11.76 10 12.90 

ไผ 4.61 11.76 10 12.90 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดวยวธิ ีHedonic 9 points scale ของชาสมุนไพรที่มสูีตรตางกัน 

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

ส ี 4.43±2.01a 6.74±1.90c 5.51±1.93b 6.06±1.74bc 

กลิ่น 4.60±2.52a 6.60±1.62c 5.57±1.89b 6.51±1.68c 

รสชาต ิ 2.60±1.73a 5.60±2.39c 4.34±1.98b 6.26±2.07c 

ความชอบโดยรวม 3.23±1.79a 6.31±1.70c 4.34±1.79b 6.49±1.95c 

หมายเหตุ : สัญลักษณ a, b, c, d, … ,z ในคอลัมน คือ แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

3. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการชงชาสมุนไพรสําเร็จรูป 

การศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการชงชาสมุนไพร

สําเร็จรูป โดยใชอุณหภูมิในการชงชา (X1) 3 ระดับ คือ 80 90 

และ 100 องศาเซลเซียส และระยะเวลา (X2) ในการชง 3 ระดับ 

คือ 10 15 และ20 นาที แลวนําไปหาปริมาณโพลีฟนอล โดยใช

การวางแผนการทดลอง Response surface methodology 

(RSM) แบบ Central composite design (CCD) พบวา สภาวะ

ที่เหมาะสมในการชงชาที่ดีที่สุดคือ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

และเวลา 20 นาที เนื่องจากใหปริมาณโพลีฟนอลสูงที่สุด คือ 

130.88 µgGAE/ml ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 อุณหภูมิและระยะเวลาในการชงชาสมุนไพรสําเร็จรูป และปริมาณโพลีฟนอล  

X1 X2 ปริมาณโพลีฟนอล (µgGAE/ml) 

80 10 63.50 

80 15 66.63 

80 20 79.00 

90 10 87.75 

90 15 95.50 

90 15 86.38 

90 15 91.25 

90 15 90.50 

90 15 88.13 

90 20 105.63 

100 10 119.88 

100 15 126.13 

100 20 130.88 
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รูปที่ 1 พ้ืนที่ผิวตอบสนองของอุณหภูมิและเวลาในการชงชาสมุนไพรสําเร็จรูปตอปรมิาณโพลีฟนอล 

 

ตารางที่ 6 การวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณโพลีฟนอลโดยสภาวะการชงชาที่ตางกัน  

Source Sum of Squares df Mean F P-value  

   Square Value Prob > F  

Model 5170.89 5 1034.18 92.61 < 0.0001 significant 

A-Temp 4690.57 1 4690.57 420.02 < 0.0001**  

B-Time 328.26 1 328.26 29.39 0.0010*  

AB 5.06 1 5.06 0.45 0.5224  

A2 42.06 1 42.06 3.77 0.0934  

B2 49.01 1 49.01 4.39 0.0744  

Residual 78.17 7 11.17    

Lack of Fit 30.13 3 10.04 0.84 0.5402 Not significant 

Pure Error 48.04 4 12.01    

Total 

R-Squared 

Adjusted R-S 

5249.06 

0.9620 

0.9349 

12   

 

  

*แตกตางอยางมีนัยสําคญั ที่ p ≤ 0.001 

**แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ p ≤ 0.0001 
 

จากตารางที ่6 แสดงใหเห็นวา อุณหภมูิ และเวลา ที่ใชในการชงชา เปนปจจัยที่มผีลตอปริมาณโพลีฟนอล เพราะมีคา P-

value < 0.05 โดยมีสมการทํานายสภาวะที่เหมาะสมในการชงชา ดังนี้  

Polyphenol = 90.96 + 27.96*X1 +7.40*X2 

เมื่อ X1 คือ อุณหภูมิ และ X2 คือ ระยะเวลา 
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จากผลการทดลองวิเคราะหความแปรปรวน (ตาราง

ที่ 6) จะเห็นไดวา อุณหภูมิและระยะเวลาในการชงชา มีผลตอ

ปริมาณโพลีฟนอล อยางมีนัยสําคัญ (p<0.0001 และ 0.0010 

ตามลําดับ) เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิและเพิ่มระยะเวลา มีผลทําให

ปริมาณโพลีฟนอลเพ่ิมสงูขึ้น เมื่อนําขอมูลที่ไดมาสรางสมการเพ่ือ

ทํานายการหาสภาวะที่เหมาะสมในการชงชาเพ่ือสกัดปริมาณ 

โพลีฟนอล พบวามีโมเดลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก P-value 

ของโมเดล พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p<0.0001)  

มีคา lack of fit เทากับ 0.5402 ซึ่งไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและคา R2 และ Adj R2 เทากับ 0.9620 และ 

0.9349 ตามลําดับ โดยมีคาเขาใกล 1 แสดงวาคาที่ ไดจาก

แบบจําลองมีคาใกลเคียงกับขอมูลจากการทดลองจริง ดังนั้นเรา

จึงสามารถใชวิธ ีRSM วิเคราะหหาสภาวะทีเ่หมาะสมในการชงชา

เพื่อใหไดปริมาณโพลีฟนอลสูงสุดได โดยงานวิจัยสอดคลองกับ 

ลิพัฒน (2547) ที่ไดทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการชงชาที่

เหมาะสมในการสกัดคาเทชิน โดยวางแผนการทดลองแบบ 

Response surface methodology พบวา อุณหภูมิระยะเวลา

และอัตราสวนระหวางใบชาตอน้ําชงท่ีแตกตางกันมีผลตอปริมาณ

ของคาเทชินท่ีสกัดได (p < 0.01) โดยพบวา อุณหภูมิที่ 70.77 

องศาเซลเซียส ระยะเวลา 13.17 นาที อัตราสวน ระหวางใบชา

เขียวและตอน้ําชง คือ 1:175.77 (กรัม ตอ มิลลิลิตร) ทําใหได

ปริมาณคาเทชินเฉลี่ย 2.66±0.32 กรัมตอ 100 กรัมใบชาเขียว

แหง 
 

สรุปผลงานวิจัย 

การวิเคราะหสารสําคัญของพืชเบื้องตน ไดแก ฟลาโว-

นอยด เทอรพีนอยด แทนนิน และซาโปนิน โดยสารสําคัญ

ดังกลาวเปนสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางยานั้น พบวา พืชสวนใหญ

พบสารสําคัญในกลุมเทอรพีนอยด ซึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาโรค

และในการหาปริมาณโพลีฟนอลและกิจกรรมการตานอนุมูล

อิสระ สารสกัดจากเปลาใหญ มีปริมาณโพลีฟนอลสูงสุด 

รองลงมาคือ เปลานอยและตองแตก ตามลําดับ และกิจกรรมการ

ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมี

คาสูงสุดไมแตกตางกัน (p >0.05) จะเห็นไดวา พืชสมุนไพรที่มี

ปริมาณโพลีฟนอลสูง จะมีปริมาณกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ

สูงตามไปดวย สอดคลองกับรายงานของ Pyo et al. (2004)  

ที่พบวาความสัมพันธระหวางปริมาณโพลีฟนอลทั้งหมด กับ

ความสามารถในการทําลาย อนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัด 

Swiss chard อยูในระดับสูง และสอดคลองกับรายงานของ 

Maisuthisakul et al. (2007) ที่รายงานวา สารสกัดพืชที่มี

ปริมาณโพลีฟนอลและฟลาโวนอยดเปนองคประกอบสูง จะมี

ความสามารถในการตานปฎิกิริยาออกซิเดชันดวยวิธี DPPH สูง 

นั่นหมายความวา ถามีปริมาณ โพลีฟนอลมาก สารสกัดก็จะมี

ประสิทธภิาพในวธิดีังกลาวมากนั่นเอง ในการทดสอบการยอมรับ

ของผูบริโภคที่มีตอชาสมุนไพร พบวา สูตรท่ี 2 และ 4 มีคา

ความชอบโดยรวมไมแตกตางกันทางสถิติ จึงทําการคัดเลือกสูตร

ที่ 2 ซึ่งมีสัดสวนสมุนไพรท่ีมศัีกยภาพในการเปนสารแอนตีอ้อกซ-ิ

แดนทมากกวา มาทําการทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการชง

ชา โดยพบวา ท่ีอุณหภูมิในการชงที่ 100 องศาเซลเซียส และ

เวลาชง 20 นาที เหมาะสมที่สุด เน่ืองจากใหปริมาณโพลีฟนอล 

มากที่สุดจากการศึกษาทั้งหมด ทําใหทราบวาพืชสมุนไพรทั้ง 10 

ชนิดมีสารสําคัญและมีความสามารถในการเปนสารแอนตี้ออกซิ-

แดนท ซึ่งมีประโยชนตอรางกาย ดังนั้นจึงสามารถรับประทาน 

ชาสมุนไพรนี้เพ่ือประโยชนตอสุขภาพได และสามารถนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงธุรกิจตอไปไดในอนาคต 
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