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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการคัดเลือกและตรวจสอบสมบัติการตานอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากพืชสมุนไพร 18 ชนิด โดยนําพืชตัวอยาง น้ําหนัก 100 กรัม มาสกัดดวยเอทานอลและนําสาร
สกัดหยาบที่ไดมาแบงออกเปน 2 สวน จากนั้นทําการสกัดดวยวิธีการแบงละลาย (partition) โดยทํา
การแยกสารดวยน้ํากลั่นแลวนําสวนแรกมาสกัดดวยเอทิลแอซิเตตและสวนที่สองสกัดโดยใชบิวทา-
นอล จากนั้นทําสารสกัดใหแหงดวยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศนําไปตรวจสอบสมบัติการตาน
อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay และตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกดวยวิธี Folin-Ciocalteu 
จากการศึกษาพบวาสมุนไพรที่แสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ ใบมะมวงหิมพานต  
ดอกกระเจี๊ยบ และใบยอ ที่ IC50 =  10.175, 77.625 และ 457.088 ppm ตามลําดับ และสมุนไพรที่แสดง
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดมากที่สุด คือ ใบมะมวงหิมพานต ใบยอ และ ฝกเพกา ที่ปริมาณ 
747.667, 580.000 และ 84.333 ppm ตามลําดับ จากผลการวิจัยสรุปไดวาใบมะมวงหิมพานตมีปริมาณ
สารฟนอลิกสูงพอที่สามารถตานอนุมูลอิสระได 

  

คําสําคัญ: อนุมูลอิสระ/ สารตานอนุมูลอิสระ/ สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 
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Abstract 
The aims of this study were to screen and determine antioxidant property of the extraction 

from 18 herbal species. Each 100 grams sample was extracted by ethanol and then crude extracts 
divided into 2 groups. Both groups used partition method, the first group used ethyl acetate and 
second group used butanol as solvent. To separate active ingredient leaving, distilled water was 
used. The last extraction was dried by rotary evaporator and then screen antioxidant by DPPH assay 
and tested amount of phenolic compound by Folin-Ciocalteu method. This study found good 
antioxidant herbs, which were leaf of Anacardium occidentale L., flower of Hibiscus sabdariffa L. 
and leaf of Morinda citrfolia L. with IC50 = 10.715, 77.625 and 457.088, respectively. The high 
amounts of total phenolic compounds were leaf of Anacardirm occidentale L., leaf of Morinda 
citrfolia L. and fruit peel of Oroxylum indicum (L.) Kurz. with 747.667, 580.000 and 84.333 ppm, 
respectively. In conclusion, leaf of Anacardium occidentale Linn. has the highest antioxidant 
activity, even  phenolic compound may not represent antioxidant activity.            
 

Keywords: Free Radical/ Antioxidant/ Total Phenolic Compound 
 

บทนํา 
ปจจุบันองคการอนามัยโลก (World 

Health Organization, WHO) สนับสนุนให
ประชากรโลกมุ งสรางสุขภาวะ  คือ  การมี
สุขภาพที่สมดุลทั้ง 5 ดาน คือ ดานกาย ดานใจ 
ดานสังคม ดานปญญา และดานจิตวิญญาณ 
โดยเนนใชภูมิปญญาการดูแลสุขภาวะระดับ
ทองถิ่นนั้นๆ  ขอมูลจากองคการอนามัยโลก 
พบวา อัตราผูเสียชีวิตทั่วโลก รอยละ 70 ของ
คนเหลานี้ มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และ
โรคอื่นๆ อีกหลายชนิด เชน โรคพารกินสัน 
โรคอัลไซเมอร  และโรคชรา  ซ่ึงลวนแตมี
สาเหตุมาจากการที่อนุมูลอิสระ (free radical) 
ที่เกิดขึ้นภายในรางกายเขาไปทําลายสารชีว-

โมเลกุลที่สําคัญ เปนผลทําใหเกิดพยาธิสภาพ
ในรางกายและนํามาซ่ึงโรคตางๆ ขึ้น โดยปกติ
รางกายจะมีกลไกควบคุมอนุมูลอิสระใหอยูใน
ระดับที่พอ เหมาะ  ดวย เอนไซม ซู เพอร -
ออกไซด ดิสมิวเทส (superoxide dismutase, 
SOD)และเอนไซมเพอรออกซิเดส (peroxi-
dase) เปนตน ปจจุบันพบวาอนุมูลอิสระภายใน
รางกายเกิดในระดับสูงขึ้น  เนื่องจากการ
เปลี่ยนไปของสภาวะแวดลอม ความเครียดที่
เพิ่มมากขึ้น ทําใหรางกายไมสามารถควบคุม
อนุมูลอิสระเหลานี้ใหอยูในระดับที่พอเหมาะ
ได ดังนั้นการหาสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
จากธรรมชาติในทองถ่ินซึ่งสามารถนําไป
ชะลอหรือปองกันการเกิดโรครายตางๆ ดังที่
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กลาวมาแลวจึงได รับความสนใจมากใน
ปจจุบัน  

ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่ให
ความสําคัญกับการมีชีวิตอยูโดยการมีสุขภาพ
รางกายที่สมบูรณ  เนื่องจากอุดมไปดวยพืช
พรรณนานาชนิด และมีสมุนไพรที่หลากหลาย
แตกตางกันออกไป  ในปจจุบันพืชสมุนไพร
กําลังได รับความนิยมในการนํามาใช เปน
สวนผสมสําหรับอุปโภคและบริโภคเพื่อ
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิเชน ไอศกรีม  ขนม  
ผลิตภัณฑบํารุงผิว  เปนตน  อีกทั้งยังเปนที่
ต อ ง ก า รขอ งตล าดทั้ ง ในประ เทศและ
ตางประเทศ  ซ่ึงอาจทําใหอนาคตของตลาด
สินคาดานเครื่องเทศและสมุนไพรในแถบ
ทวีปเอเชียมีแนวโนมจะขยายตัวอยางตอเนื่อง
วิ ถี ชีวิตของคนไทยนิยมใชสมุนไพรใน
รูปแบบของสรรพคุณแผนโบราณ ซ่ึงสวน
ใหญเปนสมุนไพรที่อยูในทองถ่ินทั่วๆ ไป  แต
เดิมไดนํามาใชในรูปของสมุนไพรสดและ
สมุนไพรแหง  แลวพัฒนาขึ้นเปนยาเตรียม
แบบงายชนิดตางๆ ขึ้น ปจจุบันไดมีการผลติยา
ที่มีรูปแบบนาใชและใหผลการรักษาที่แนนอน
จึงไดมีการสกัดสารสําคัญในการออกฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยามาใชเปนยาในรูปของสารบริสุทธิ์  
งานวิจัยนี้ไดตระหนักถึงการพิสูจนฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ของสมุนไพรที่
นิยมใชกันทั่วไปในทองถ่ิน ซ่ึงสมุนไพรที่หา
ไดงายในทองถ่ินหรือที่ใชกันเปนประจําใน
บางชนิดก็ยังไมได รับการพิสูจนฤทธิ์ของ
สมุนไพรโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
เนื่องจากสารตานอนุมูลอิสระที่มีอยูในรางกาย

นั้นไมเพียงพอ และเนื่องจากปจจัยที่กอใหเกิด
อนุมูลอิสระสามารถเกิดขึ้นไดหลายทางทั้ง
ภายในรางกายจากกระบวนการเมทาบอลิซึม 
(metabolism) อนุมูลอิสระที่ไดรับจากสิ่งแวด-
ลอมภายนอกรางกาย  เชน  ควันบุหร่ี  รังสี  
โอโซน  ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
รถยนต  รวมไปถึงสภาวะความเครียดหรือ
พยาธิสภาพของการมีไขเปนผลใหรางกายผลิต
อนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น และสงผลใหกลไก
การกําจัดอนุมูลอิสระในรางกายไมสามารถ
ควบคุมอนุมูลอิสระเหลานี้ใหอยูในระดับที่
พอเหมาะหรือระดับปกติได  ผลลัพธคือจะเกิด
ภาวะที่เรียกวา ภาวะถูกออกซิไดสเกินสมดุล 
(oxidative stress) ขึ้นมาซึ่งจะสงผลกระทบ
ตางๆ ตอเซลลส่ิงมีชีวิตและทําใหเกิดโรค
ตางๆ ตามมา  ดังนั้นจึงมีการแสวงหาสารที่มี
สมบัติ ก ารต านอนุมู ล อิสระใหมๆ  จาก
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติ และสามารถนําไป
แปรรูปเปนผลิตภัณฑซ่ึงสามารถนําไปชะลอ
หรือปองกันการเกิดโรคตางๆ  

เนื่องจากพืชสมุนไพรในทองถิ่นแต
ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวและมีสารสําคัญ
ตางๆ มากมายที่ใหคุณประโยชนที่แตกตาง
ก ันออกไป  โดยเฉพาะสมบัต ิในการต าน
อนุมูลอิสระซึ่งสวนใหญกลุมสารที่ออกฤทธิ์
ใ น ก า ร ต า น อ น ุม ูล อ ิส ร ะ จ ะ เ ป น ก ลุ ม
สารประกอบฟนอลิก (phenolic compound) 
เปนสวนใหญ เชน กรดแกลลิก (gallic acid)  
กรดคาเฟอิก (cafeic acid) และแทนนิน 
(tannin) เปนตน  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตรวจสอบ
สมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารที่แยกโดย
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วิธีทินเลเยอรโครมาโทกราฟจากสารสกัดจาก
สมุนไพรทั้ง 20 ตัวอยาง และทําการคัดเลือก
สารสกัดสมุนไพรจากออกฤทธิ์ในการตาน
อนุมูลอิสระมากที่ สุดเพื่อนํามาตรวจสอบ
ปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระทั้งหมดในรูป
ของสารประกอบฟนอลิกรวม (total phenolic)  
โดยใชวิธี DPPH assay เพื่อนําไปใชเปนขอมูล
เบื้องตนที่จะนําสารสกัดสมุนไพรเหลานี้ไป
ศึกษาตอในการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ เชน 
เ ภ สัชกรรม   อาหาร เสริ มสุ ขภาพ  และ
เครื่องสําอาง  ซ่ึงจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
สมุนไพรตอไปในอนาคต 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การเตรียมตัวอยางพืชสมุนไพร 
     เก็บตัวอยางพืชสมุนไพร 18 ชนิด 
จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 1) แลว
เตรียมเปนตัวอยางทดสอบจํานวน 20 ตัวอยาง
นํามาบด และชั่งแตละตัวอยางปริมาณ 100 กรัม 
ไปแช เอทานอล  300  มิลลิลิตร  ต้ั งทิ้ งไวที่
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 3 วัน  กรอง  และระเหย
แหงดวยเครื่องระเหยแหงระบบสุญญากาศ  นํา
สารสกัดจากแตละชนิดที่ไดจํานวน 1 กรัม มา
ละลายดวยน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร  ทําการสกัด
ดวยเอทิลแอซิเตต 20 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครั้ง 
และบิวทานอล 20 มิลลิลิตร จํานวน 3 ครั้ง 
ตามลําดับ  เก็บสารสกัดที่ไดไประเหยแหงดวย
เครื่ อ งระ เหยแห งระบบสุญญากาศ  และ
คํานวณหาคารอยละผลผลิต (% yield) ของสาร
ที่สกัดไดตอน้ําหนักของพืชสมุนไพร ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

 2. ศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระ
ของสารที่แยกโดยวิธีทินเลเยอรโครมาโทกราฟ
และทําการตรวจสอบดวย DPPH  
       นําสารสกัดจากเอทิลแอซิเตตและ
บิวทานอล ทั้งหมด 20 ตัวอยางมาเจือจางดวย
ไดคลอโรมีเทน แลวนํามาหยดลงบนแผน 
TLC ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร นําไปแชลงใน
ระบบตัวทําละลายที่ เหมาะสมของแตละ
ตัวอยาง จากนั้นทิ้งไวใหแหง แลวนําแผน 
TLC ที่เตรียมไดไปตรวจดวยแสงยูวีที่ความ
ยาวคลื่น 254 และ 365 นาโนเมตร บันทึกผลที่
สังเกตเห็นได จากนั้นนําไปทดสอบ DPPH 
โดยพนสารละลายของ 2, 2 – Diphenyl – 1 – 
picrylhydrazyl (DPPH) ซ่ึงมีสีมวงเขม ลงบน
แผน TLC ใหทั่ว ทิ้งไวใหแหง บันทึกการฟอก
จางสี ซ่ึง ณ  ตําแหนงของสารใดก็ตามที่มี
สมบัติการตานอนุมูลอิสระจะปรากฏการฟอก
จางสีบนพื้นสีมวง ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 
3 แลวคัดเลือกเฉพาะตัวอยางที่ฟอกจางสีของ 
DPPH ไดคอนขางดีถึงดีมากไปทําการทดสอบ
เชิงปริมาณวิเคราะหในการเปนสารตานอนุมูล
อิสระตอไป 
 3. การทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะหใน
การเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัด
สมุนไพรดวยวิธี DPPH Assay 
 นําสารสกัดสมุนไพรที่คัดเลือกแลว 
มาเตรียมสารละลายที่มีความเขมขนตางกัน
โดยใหมีความเขมขนในชวง 10 - 1000 ppm 
จากนั้นเติมสารละลาย  Methanolic DPPH 
radical เขมขน  0 .2 มิลลิโมลาร  จํานวน  9 
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มิลลิลิตร  ลงไปในสารละลายแตละความ
เขมขนที่เตรียมไว (ใชสารละลายแตละความ
เขมขนปริมาตร 1 มิลลิลิตร) เขยาใหเขากัน
และตั้งทิ้งไวในที่มืดประมาณ 30 นาที นําไป
วัดคาการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร (nm) ดวยเครื่องยูวี-
สเปกโตรโฟโทมิเตอร (UV-spectrophotome- 
ter)จากนั้นทําการทดลองซ้ํา 3 คร้ังในแตละ
ความเขมขน หาคาเฉลี่ย และนํามาคํานวณหา 
% Radical scavenging จากผลที่ไดนํามาหา
ความเขมขนของสารสกัดที่สามารถลดปริมาณ
อนุมูลอิสระในหลอดทดลองไดรอยละ 50 
(50% Inhibitory concentration, IC50) ดังแสดง
ในตารางที่ 4 
 4. การตรวจสอบปริมาณสาร-
ประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดสมุนไพร
ดวยวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent 
 นําสารสกัดสมุนไพรที่คัดเลือกแลว
มาเตรียมสารละลายที่ความเขมขน 1,000 ppm 
ป เปตสารละลายที่ เตรี ยมไวป ริมาตร  1 
มิลลิลิตร แลวเติมรอยละ 7 ของโซเดียมคาร-
บอเนต (Sodium carbonate) ปริมาตร 4 มิลลิ- 
ลิตร และ Folin-Ciocalteu’s reagent ปริมาตร 

5 มิลลิลิตร  เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไวในที่
มืดประมาณ 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืน
แสง (Absorbance) ที่ความยาวคลื่น 765 นา
โนเมตร ดวยเครื่อง ยูวี-สเปกโตรโฟโทมิเตอร 
จากนั้นทําการทดลองซ้ํา 3 คร้ังในแตละความ
เขมขน แลวหาคาเฉลี่ย คํานวณหาปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกรวมโดยใชกรดแกลลิก
เปนสารมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการสกัดพืชสมุนไพร 

    จากผลการศึกษาปริมาณรอยละ
ของสารสกัดเอทิลแอซิเตตและบิวทานอลใน
สมุนไพรแตละชนิด พบวาเมื่อทําการสกัด
สมุนไพรแตละชนิดดวยวิธีการสกัดโดยการ
แบงสวนการละลายโดยใชของเหลวละลายใน
ของเหลว (liquid-liquid partition) พบวาสาร
สกัดตะไครหอมในตัวทําละลายเอทิลแอซิเตต
ใหสารสกัดรอยละ 38.998 ซ่ึงมากที่สุด และ
สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบในตัวทําละลายบิว-
ทานอลใหรอยละของสารสกัดรอยละ 44.771 
ซ่ึงมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 



    
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                            39 

ตารางที่ 1   ผลการศึกษาปริมาณของสารสกัดเอทิลแอซิเตตและบิวทานอล ในสมุนไพรแตละชนิด 
 

ลําดับ
ที่ 

สมุนไพร วงศ 
รอยละของสารสกัด 

สี 
เอทิล แอซิเตต บิวทานอล 

1 กระเจี๊ยบ (ดอก) MALVACEAE 33.721 44.771 สีแดง 
2 กระเจี๊ยบ (ใบ) MALVACEAE 13.832 27.944 สีเขียว 
3 ตะไครหอม GRAMINEAE 38.998 14.735 สีเขียวอมเหลือง 
4 เตยหอม PANDANACEAE 20.200 8.300 สีเขียว 
5 ฝร่ัง (ใบ) MYRTACEAE 30.222 33.456 สีโอรส 
6 ฝร่ัง (ผล) MYRTACEAE 3.906 13.533 สีน้ําตาลเขม 
7 เพกา BIGNONIACEAE 6.422 20.459 สีน้ําตาล 
8 มะมวงหิมพานต ANACARDIACEAE 34.853 29.440 สีน้ําตาลแดง 
9 ตะลิงปลิง OXALIDACEAE 11.200 16.900 สีขาวขุน 
10 ยอ RUBIACEAE 15.784 24.276 สีเขียว 
11 บัวหลวง NELUMBONACEAE 19.186 34.842 สีเหลืองแกมน้ําตาล 
12 บัวบก UMBELLIFERAE 10.488 10.307 สีเขียวเขม 
13 ตําลึง CUCURBITACEAE 16.184 11.844 สีเขียวเขม 
14 ผักหวาน EUPHORBIACEAE 17.861 6.379 สีเขียวเขม 
15 สะระแหน LABIATAE 15.185 14.685 สีเขียว 
16 แมงลัก LABIATAE 18.100 11.800 สีเขียวเขม 
17 สะเดา MELIACEAE 18.600 5.900 สีเขียวเขม 
18 ขจร ASCLEPIADACEAE 11.162 5.855 สีเขียว 
19 พริกหวาน SOLANACEAE 4.806 9.889 สีแดง 
20 เสม็ดแดง MYRTACEAE 25.143 22.857 สีน้ําตาลเขมแกมแดง 

 

 2. สมบัติการตานอนุมูลอิสระของ
สารประกอบเคมีที่แยกโดยวิธีทินเลเยอรโคร-
มาโทกราฟและทําการตรวจสอบดวย DPPH  
      เมื่อนําสารสกัดเอทิลแอซิเตตและ
บิวทานอลในสมุนไพรแตละชนิดมาศึกษา
สมบัติการตานอนุมูลอิสระของสารเคมีที่แยก
โดยวิธีทินเลเยอรโครมาโทกราฟ และทําการ
ตรวจสอบดวย DPPH จากนั้นบันทึกผลที่ได
ดวยคล่ืนแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 254 และ 365 
นาโนเมตร รวมทั้งทําการตรวจสอบดวย DPPH 
และ Rf ของแตละสวนที่แยกไดโดยสังเกตความ

เขมของสีเหลืองที่ปรากฏบนทินเลเยอรโคร
มาโทกราฟ ใหความเขมของสีเหลืองที่มากที่สุด 
มีคาเทากับ +++++ ความเขมของสีเหลืองที่มาก
มีคาเทากับ ++++ ความเขมของสีเหลืองที่ปาน
กลางมีคาเทากับ +++ ความเขมของสีเหลือง
นอยมีคาเทากับ ++ ความเขมของสีเหลืองที่นอย
ที่สุดมีคาเทากับ + และไมปรากฏสีเหลืองมีคา
เทากับ – ใหผลการทดลอง ดังตารางที่ 2 และ 3 
โดยในตารางจะแสดงเฉพาะลําดับของจุดที่
ปรากฏบนวามีการแสดงสมบัติการตานอนุมูล
อิสระเทานั้น 
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ตารางที่ 2   ผลการตานอนุมลูอิสระของสารสกัดเอทิลแอซิเตตของสมุนไพร 
 

ลําดับที ่ สมุนไพร 
การตรวจสอบดวยแสง UV ที่ 254 nm การตรวจสอบ

ดวยแสง UV ที ่ 
365 nm 

การตานอนุมูล
อิสระ  DPPH  

ลําดับสวนที่แยกได 
(Fraction) 

ระยะทางที่สาร
เคล่ือนที่ได ( Rf) 

1 สะระแหน 
8 0.1250 สีแดง + 
9 0.0750 สีแดง ++ 

2 ผลฝร่ัง - - - - 

3 ใบฝรั่ง 
6 0.3125 สีแดง + 
9 0.0750 สีแดง + 

4 เพกา 6 0.1500 - +++++ 

5 ตะไครหอม 
2 0.7500 สีแดง +++ 
7 0.2250 สีแดง + 
9 0.1000 สีฟา + 

6 ใบกระเจี๊ยบ 
5 0.1000 สีแดง ++ 
6 0.3750 - ++ 

7 ขจร 
4 0.3750 - + 
7 0.0625 - + 
8 0.0375 - + 

8 ตําลึง 5 0.3750 สีแดง + 
9 เสม็ดแดง - - - - 

10 สะเดา 4 0.1000 - + 

11 ยอ 
2 0.5000 สีฟา +++ 
4 0.1125 - ++ 
5 0.0375 - +++++ 

12 บัวหลวง - - - - 
13 ผักหวานบาน - - - - 
14 มะมวงหิมพานต 4 0.5000 - +++++ 

15 แมงลัก 
6 0.3250 - +++ 
9 0.1000 สีแดง + 

16 พริกหวาน 1 0.8750 สีฟา +++++ 
17 ตะลิงปลิง - - - - 
18 บัวบก - - - - 
19 เตย - - - - 

20 ดอกกระเจี๊ยบ 
6 0.1250 - ++++ 
7 0.0875 - ++++ 
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ตารางที่ 3   ผลการตานอนุมลูอิสระของสารสกัดบิวทานอลของสมุนไพร 
 

ลําดับที ่ สมุนไพร 

การตรวจสอบดวยแสง UV ที่ 254 nm การตรวจสอบ
ดวยแสง UV ที ่ 

365 nm 

การตานอนุมูล
อิสระ DPPH  

ลําดับสวนที่แยกได 
(Fraction) 

ระยะทางที่สาร
เคล่ือนที่ได ( Rf) 

1 สะระแหน - - - - 
2 ผลฝรั่ง - - - - 
3 ใบฝรั่ง - - - - 
4 เพกา 2 0.1000 - + 
5 ตะไครหอม - - - - 
6 ใบกระเจี๊ยบ - - - - 
7 ขจร - - - - 
8 ตําลึง - - - - 
9 เสม็ดแดง - - - - 
10 สะเดา - - - - 
11 ยอ - - - - 
12 บัวหลวง - - - - 
13 ผักหวานบาน - - - - 
14 แมงลัก - - - - 
15 มะมวงหิมพานต 3 0.5625 - + 
16 พริกหวาน - - - - 
17 ตะลิงปลิง - - - - 
18 บัวบก 3 0.0375 สีเขียว + 
19 เตย - - - - 
20 ดอกกระเจี๊ยบ - - - - 

  
จากผลการทดลอง พบวามีสารสกัด

เอทิลแอซิเตตจากสมุนไพรทั้งหมด 5 ชนิดที่
ใหผลการตานอนุมูลอิสระมากและมากที่สุด
เมื่อตรวจสอบดวย DPPH ไดแก เพกา ยอ  
มะมวงหิมพานต พริกหวาน และ ดอก
กระเจี๊ยบ สวนสารสกัดบิวทานอลจากสมุนไพร 

 
 

ทั้ง 20 ตัวอยางนั้นไมปรากฏการตานอนุมูล
อิสระเปนสวนใหญ  ดังนั้นเราจึงคัดเลือกสาร
สกัดจากสมุนไพรทั้ ง  5 ชนิดนี้ไปทําการ
ทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะหในการเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระตอไป 
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 3. ผลการทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะห
ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระของสารสกัด
สมุนไพรดวยวิธี DPPH Assay 

      จากผลการตรวจสอบปริมาณ
วิ เคราะหในการตานอนุมูลอิสระโดยวิ ธี 
DPPH ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด  
พบวาสารสกัดสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระมากที่สุด คือ มะมวงหิมพานต, ดอก
กระเจี๊ยบ  ยอ  เพกา และพริกหวาน โดยมีคา
ความเขมขนที่สามารถทําใหอนูมูลอิสระลดลง
รอยละ 50 (IC50) อยูท่ี  10.715, 77.625, 457.088, 
537.032 และ 1,230.269 ppm ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 4  

 

 
ตารางที่ 4   แสดงคา IC50 ของสารสกัดสมุนไพร และ สารมาตรฐานกรดแอสคอรบิก 
 

ตัวอยาง 
คาความเขมขนท่ีสามารถทําใหความเขม 
ของ DPPH ลดลง รอยละ 50 (IC50 ; ppm) 

กรดแอสคอรบิก 9.772 
ดอกกระเจีย๊บ 77.625 

เพกา 537.032 
มะมวงหิมพานต 10.715 

ยอ 457.088 
พริกหวาน 1,230.269 

 

                

ภาพที่ 1  ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารสกัดดอกกระเจีย๊บ 
 กับรอยละการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
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ภาพที่ 2  ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารสกัดเพกา 
 กับรอยละการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

 
 

ภาพที่ 3  ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารสกัดมะมวงหิมพานต 
 กับรอยละการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

 
 

ภาพที่ 4  ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารสกัดยอ 
 กับรอยละการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
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ภาพที่ 5  ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารสกัดพริกหวาน 
 กับรอยละการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

 
 4. ผลการตรวจสอบปริมาณสาร-
ประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดสมุนไพร
ดวยวิธี Folin-Ciocalteu’s reagent 

      เมื่อนําสารสกัดของสมุนไพรที่
ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากที่สุด ทั้ง 5 ชนิด 
ไปตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมด (total phenolic) ดวยวิธี Folin-

Ciocalteu โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานกรด
แกลลิก พบวาสารสกัดที่มีปริมาณกรดฟนอลิก
มากที่สุด คือ มะมวงหิมพานต  ยอ  เพกา ดอก
กระเจี๊ยบ และพริกหวาน โดยปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของสารสกัดแต
ละชนิดมีคาเทากับ 747.667, 580.000, 84.333, 
74.000 และ 45.333 ppm  ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 6  ความสัมพันธระหวางคาการดดูกลืนแสงกับความเขมขนตางๆ ของสาร 
 มาตรฐานกรดแกลลิก 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการสกัดพืชสมุนไพร 

พบวาปริมาณรอยละของสารสกัดเอทิลแอซิ-
เตตของตะไครหอม มีปริมาณของสารสกัด
มากที่สุดเทากับรอยละ 38.998 สําหรับปริมาณ
ของสารสกัดบิวทานอลของดอกกระเจี๊ยบ มี
ปริมาณของสารสกัดมากที่สุดเทากับรอยละ 
44.771 จากผลการทดลองสรุปไดวา สารสกัด
จากพืชสมุนไพรสวนใหญจะละลายไดดีในตัว
ทําละลายจําพวกเอทิลแอซิเตต ซ่ึงเปนตัวทํา
ละลายที่มีขั้วคอนขางปานกลาง ทําใหทราบ
เบื้องตนไดวาสารสําคัญในพืชสมุนไพรนั้น
สวนใหญเปนสารที่มีขั้ว 

สําหรับการศึกษา TLC Screening for 
Radical Scavengers ของพืชสมุนไพร พบวา
สารสกัดเอทิลแอซิเตตของดอกกระเจี๊ยบ เพกา 
มะมวงหิมพานต ยอ และพริกหวาน แสดง
สมบัติการตานอนุมูลอิสระมากที่สุด สวนสาร
สกัดเอทิลแอซิเตตของตะไครหอม ใบกระเจี๊ยบ 
แมงลัก สะระแหน ใบฝรั่ง ขจร ตําลึง และ
สะเดา แสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระได
นอย   สวนสารสกัดเอทิลแอซิ เตตจากพืช
สมุนไพรที่ เหลือไมแสดงสมบัติการตาน
อนุมูลอิสระเลย  สําหรับสารสกัดบิวทานอล
ของเพกา มะมวงหิมพานต และบัวบก แสดง
สมบัติการตานอนุมูลอิสระไดเพียงเล็กนอย 
และสารสกัดบิวทานอลจากพืชสมุนไพรที่
เหลือไมแสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระ
เชนเดียวกัน  ซ่ึงจากผลการทดลองพบวา สาร
สกัดเอทิลแอซิเตตของดอกกระเจี๊ยบ เพกา 

มะมวง หิมพานต ยอ และพริกหวาน มีสาร-
สําคัญที่แสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระมาก
ที่สุด เพราะทําปฏิกิริยากับ DPPH radical โดย
ปรากฏการฟอกจางสีบนแผน TLC  
 เมื่อตรวจสอบปริมาณวิเคราะหในการ
ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay ที่ความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ของสารสกัดมะมวง
หิมพานต ดอกกระเจี๊ยบ ยอ เพกา และพริก
หวาน พบวาคาความเขมขนของสารที่สามารถ
ทําใหความเขมของ DPPH ลดลง รอยละ 50 
(IC50) ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มีคา
เทากับ 10.715, 77.625, 457.088, 537.032 และ 
1,230.269 ppm ตามลําดับ ซ่ึงจากผลการ
ทดลองสามารถสรุปไดวา สารสกัดมะมวงหิม-
พานต แสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระในเชิง
ปริมาณมากที่สุด สําหรับสารสกัดพริกหวาน 
จะแสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระในเชิง
ปริมาณนอยที่สุด แตเมื่อเปรียบเทียบกับกรด
แอสคอรบิกแลวสารสกัดของสมุนไพร
ทั้งหมดนั้นยังคงแสดงสมบัติการตานอนุมูล
อิสระที่นอยกวา จากการตรวจสอบปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดดวยวิธี Folin-
Ciocalteu ของสารสกัดทั้ง 5  ชนิด คือ มะมวง
หิมพานต  ยอ  เพกา  ดอกกระเจี๊ยบ และพริก
หวาน   พบว ามะมวงหิมพานตมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกมากทีสุด และพริกหวาน
มีสารประกอบฟนอลิกนอยทีสุด 
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ตารางที่ 5   สรุปผลของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดที่แสดงสมบัติการตานอนุมูลอิสระ    

ลําดับท่ี สารสกัด IC50 (ppm) ปริมาณฟนอลิกท้ังหมด (ppm) 
1 มะมวงหิมพานต 10.715 747.667 
2 ดอกกระเจีย๊บ 77.625 74.000 
3 ยอ 457.088 580.000 
4 เพกา 537.032 84.333 
5 พริกหวาน 1,230.269 45.333 

 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา เมื่อ

ทดสอบสมบัติตานอนุมูลอิสระของสมุนไพร
ทั้งหมด 20 ตัวอยาง (18 ชนิด) พบวาสมุนไพรที่
ออกฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระมากที่สุดจาก 20 
ตัวอยาง มี 5 ตัวอยาง ดังนี้คือ มะมวงหิมพานต 
ดอกกระเจี๊ยบ  ยอ  เพกา และพริกหวาน โดย
สมุนไพรทั้ง 5 ตัวอยางนี้ใหปริมาณสาร-
ประกอบฟนอลิกทั้งหมดที่สอดคลองกับคาการ
ออกฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ (IC50) ยกเวน
ดอกกระเจี๊ยบ ซึ่งจากผลการทดลองนี้จึงสามารถ
บอกไดวากลุมสารที่ออกฤทธิ์ในการตานอนุมูล
อิสระของสารสกัดมะมวง  หิมพานต  ยอ  เพกา 
และพริกหวาน นั้นสวนใหญจะเปนสารในกลุม
ของสารประกอบฟนอลิก  สําหรับสารสกัดดอก
กระเจี๊ยบที่มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกนอย
แตใหผลการตานอนุมูลอิสระที่มาก แสดงวา
อาจจะ เปนสารในกลุ มอื่ นๆ  ที่ ไม ใชสาร -
ประกอบฟนอลิกที่แสดงผลในการตานอนุมูล
อิสระ   
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