
 

 

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ� 

เร่ือง 

ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท�และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร�ออกซิเดชันของส&วนสกัดจาก
พืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป,าชุมชนบ-านอ&างเอ็ด (มูลนิธิชัย

พัฒนา) จังหวัดจันทบุรี 

Antioxidant activities and inhibitory effect on the lipid 
peroxidation of some herb extracts from Ban Ang-Ed Official 
Community Forest Project (The Chaipattana Foundation) at 

Chantaburi province 
 

 

โดย 

ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ 
ผู-ช&วยศาสตราจารย� ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 

 

 

 

 

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได- 
จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ&นดิน) 

ประจําปXงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
 



รหัสโครงการ 2557A10803041 

สัญญาเลขท่ี 56/2557 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ� 

 

เร่ือง 

 

ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท�และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร�ออกซิเดชันของส&วนสกัดจาก
พืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป,าชุมชนบ-านอ&างเอ็ด (มูลนิธิชัย

พัฒนา) จังหวัดจันทบุรี 

Antioxidant activities and inhibitory effect on the lipid 
peroxidation of some herb extracts from Ban Ang-Ed Official 
Community Forest Project (The Chaipattana Foundation) at 

Chantaburi province 
 

 

โดย 

ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ 
ผู-ช&วยศาสตราจารย� ดร.เอกรัฐ ศรีสุข 

 

 

 

 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



ก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการวิจัยนี้สําเร็จลุล�วงได�ด�วยการได�รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ

เงินรายได� (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ผู�วิจัยต�องขอขอบคุณ ผศ.ดร.กล�าวขวัญ ศรีสุข จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร3 มหาวิทยาลัย

บูรพาท่ีได�ให�คําปรึกษาในการทําวิจัยมาต้ังแต�ต�นจนทําให�งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุล�วงไปได�ด�วยดี 

 นอกจากนี้ยังต�องขอบคุณนิสิตชั้นป'ท่ี ๔ ของภาควิชาชีวเคมี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา

วิทยาศาสตร3ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร3 ทุกคนท่ีร�วมมือร�วมใจกันในการทําวิจัยจนทําให�ได�ผลการวิจัยอันน�าพึง

พอใจ ตลอดจนคณาจารย3และเจ�าหน�าท่ีของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร3 มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีให�

คําแนะนําและคอยช�วยเหลือในเรื่องอุปกรณ3และสารเคมีบางส�วนในโครงการวิจัยนี้ 

 
 

ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ 
หัวหน�าโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

ช่ือโครงการ (ภาษาไทย) ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท3และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร3ออกซิเดชันของส�วนสกัดจากพืช
สมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาปAาชุมชนบ�านอ�างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี 
ช่ือโครงการ (ภาษาอังกฤษ) Antioxidant activities and inhibitory effect on the lipid peroxidation 
of some herb extracts from Ban Ang-Ed Official Community Forest Project (The Chaipattana 
Foundation) at Chantaburi province 
หัวหน�าโครงการวิจัย ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ 
ผู�วิจัยร'วม  ผู�ช�วยศาสตราจารย3 ดร. เอกรัฐ ศรีสุข 

 
บทคัดย'อ 

 
 จิก (Barrington augusta Kurz.) ซ่ึงอยู�ในวงศ3 Lecythidaceae มีสรรพคุณทางยาซ่ึงใช�กันมาแต�

โบราณในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�รวมท้ังในประเทศไทยด�วย โดยพืชท่ีนํามาศึกษาเปfนพืชท่ีอยู�ใน

โครงการพัฒนาปAาชุมชนบ�านอ�างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี โดยจะศึกษาในส�วนสกัดย�อยต�างๆ 

ของใบจิกได�แก� ส�วนสกัดเอทานอล ส�วนสกัดย�อยเฮกเซน ส�วนสกัดย�อยเอทิลอะซิเตท และส�วนสกัดย�อยน้ํา 

นํามาตรวจสอบฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระโดยทําการทดสอบฤทธิ์กําจัดอนุมูล DPPH ทดสอบความสามารถในการ

รีดิวซ3 หาปริมาณสารประกอบฟ'นอลรวม และปริมาณฟลาโวนอยด3รวม นอกจากนี้ยังนํามาทดสอบฤทธิ์ต�าน

ลิพิดเปอร3ออกซิเดชันโดยทําการทดสอบค�าคอนจูเกตด3ไดอีน และ TBARS จากการทดลองพบว�า ผลของฤทธิ์

การกําจัดอนุมูล DPPH ชี้ให�เห็นว�า ส�วนสกัดน้ําและเอทิลอะซิเตทของใบจิกมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูล DPPH ได�ดี (ค�า 

EC50 ของส�วนสกัดน้ําและเอทิลอะซิเตทของใบจิก วิตามินซี และบีเอชที เท�ากับ 0.0481±0.001, 

0.0840±0.000, 0.017±0.001 และ 0.0231±0.001 มิลลิกรัมต�อมิลลิลิตร ตามลําดับ) นอกจากนี้ยังพบว�า 

ส�วนสกัดย�อยเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการรีดิวซ3สูงท่ีสุด ท้ังนี้พบว�าส�วนสกัดย�อยน้ํามีปริมาณ

สารประกอบฟ'นอลรวมสูงท่ีสุดเท�ากับ 267.588 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต�อกรัมของส�วนสกัด และส�วน

สกัดเอทานอลมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด3รวมเท�ากับ 22.53±0.70 มิลลิกรัมสมมูลของเควอร3เซตินต�อ

กรัมของส�วนสกัด และยังพบว�าส�วนสกัดเอทานอลช�วยยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร3ออกซิเดชันท้ังปฏิกิริยาข้ัน

เริ่มต�น (Initiation) และปฏิกิริยาข้ันดําเนินไปของปฏิกิริยา (Propagation) โดยเปอร3เซ็นต3การยับยั้งลิพิดเปอร3

ออกซิเดชันจะเพ่ิมตามความเข�มข�นของสารสกัดน้ําของพืชพ้ืนบ�าน จากการศึกษาครั้งนี้ทําให�ทราบว�า พืช

พ้ืนบ�านท่ีนํามาวิจัยจากโครงการพัฒนาปAาชุมชนบ�านอ�างเอ็ดนั้นมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ต�านลิพิด

เปอร3ออกซิเดชันท่ีดี 
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Abstract 
 

 Different sub-extracts from indigenous plant: Jig Barrington augusta Kurz. from Ban 

Ang-Ed Official Community Forest Project (The Chaipattana Foundation) at Chantaburi 

Province. For this experiment, the antioxidant capacity and phytochemicals were 

investigated by DPPH scavenging method; reducing power; total phenolic contents; total 

flavonoid contents. Moreover, the inhibitory effect on the lipid peroxidation with the 

conjugated diene and TBARS were also determined. The results demonstrated that water 

and ethyl acetate extracts of Jig showed quite high DPPH scavenging activity. (EC50 of water 

and ethyl acetate extracts, vitamin C and BHT were 0.0481±0.001, 0.0840±0.000, 0.017±0.001 

และ 0.0231±0.001 mg/ml, respectively). Moreover, we found that ethyl acetate extract 

presented the highest reducing power. High total phenolic contents of plants extracts were 

observed especially in water extract (267.588 mg gallic acid equivalent/g extract). Total 

flavonoid contents of ethanol extract was also found (22.53±0.70 mg quercetin equivalent/g 

extract). We also found that ethanol extract had a strong inhibitory activity on the 

conjugated diene at maximum concentration. In addition, ethanol extract could strongly 

inhibit the malondialdehyde. The percentage of inhibition on the lipid peroxidation 

apparently increased according to the concentration of extracts. This research can be 

implied that Jig from Ban Ang-Ed Official Community Forest Project has remarkable 

antioxidant activity and also exerts the inhibitory effect against the lipid peroxidation. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
1.1 เน้ือหาของเร่ืองที่เคยมีผู�ทําการวิจัยมาก�อน 

 ป�จจุบันประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยหันมานิยมใช�สมุนไพรทั้งในแง"เป#นยา อาหาร 

ผลิตภัณฑ*เสริมอาหาร เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ*ท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพอื่นๆ แม�แต"องค*การอนามัยโลกก็

เริ่มท่ีจะตระหนักถึงความสําคัญของการแพทย*พ้ืนบ�านของแต"ละประเทศในระบบบริการสาธารณสุข โดยมี

การหยิบยกข้ึนพิจารณาต้ังแต"สมัยประชุมสมัชชาอนามัยโลก และมีมติชัดเจนเรื่องการส"งเสริมบทบาทของ

การแพทย*พ้ืนบ�าน (Traditional Medicine) ของแต"ละประเทศ อย"างไรก็ตามยังไม"มีการกําหนดนโยบาย

ไว�อย"างชัดเจน (Banmonan et al., 1983) 

 ประเทศไทยนิยาม “สมุนไพร” ว"าหมายถึง พืชท่ีใช�ทําเป#นเครื่องยา (นโยบายแห"งชาติด�านยา พ.ศ. 

2536) ส"วนพ.ร.บ.คุ�มครองและส"งเสริมภูมิป�ญญาการแพทย*แผนไทย (พ.ศ. 2542) นิยามไว�ว"า “สมุนไพร” 

หมายถึง สัตว* จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดด้ังเดิมจากพืชหรือสัตว*ท่ีใช� หรือแปรสภาพ หรือผสม หรือปรุง เป#น

ยาหรืออาหาร เพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปUองกันโรค หรือเสริมสุขภาพร"างกายของมนุษย*

หรือสัตว* (อรพรรณ มาตังคสมบัติ, 2546) พืชสมุนไพรหลายชนิดมีข�อมูลที่ค"อนข�างชัดเจนซึ่งสามารถ

สืบค�นได�จากฐานข�อมูลทางยาต"างๆ เช"น German Commission E, WHO monograph, Thai Herbal 

Pharmacopoeia หรือ National Center for Complementary and Alternative Medicine ซึ่ง

สมุนไพรในกลุ"มนี้มีข�อมูลทางคลินิกสนับสนุน แต"ก็ยังมีสมุนไพรอยู"อีกมากที่ใช�สืบทอดกันมาตามภูมิป�ญญา

ท�องถิ่นหรือตํารับของหมอชาวบ�านในท�องถิ่นนั้นๆ ที่ให�ผลในการรักษา แต"ยังขาดข�อมูลทางวิทยาศาสตร* 

หรือทางคลินิกสนับสนุน 

 พืชสมุนไพรประกอบด�วยสารพฤกษเคมีชนิดต"างๆ ได�แก" สเตียรอล (sterols) เทอร*ปjน 

(terpenes) และลิกแนน ไกลโคไซด* (lignan glycosides) และจากรายงานของ Andarwulanและคณะ 

(2010) พบว"าในพืชสมุนไพรส"วนใหญ"มีฟลาโวนอยด*อยู"เป#นจํานวนมากซ่ึงมีความสัมพันธ*กับฤทธิ์แอนติออก

ซิแดนท* 



2 

 

 จะเห็นได�ว"ารายงานเกี่ยวกับสารพฤกษเคมีในพืชสมุนไพร เช"น สารประกอบฟjนอลิก (phenolic 

compounds) ที่มีฤทธิ์ต�านการเกิดออกซิเดชัน ลดความเสี่ยงจากอนุมูลอิสระที่เข�าไปทําลายเซลล*ที่เป#น

สาเหตุของการเกิดต"างๆ มีความสําคัญในการยับยั้งการเกิดมะเร็งตลอดจนโรคเรื้อรังต"างๆ งานวิจัยของ

Fuhrman และคณะ(2005) ท่ีทําการศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระของน้ําทับทิมว"าสามารถลดการสะสมของ

คอเลสเตอรอลโดยการกด oxidized-LDL และการสังเคราะห*คอเลสเตอรอลในเซล*แมคโครฟาจ 

นอกจากนี้ Pothitirat และคณะ (2009) ยังพบว"าในเปลือกของพืชบางชนิดยังมีสารแทนนินที่สามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส HIV และ herpes simplex virus มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย* 

สามารถลดความเสี่ยงของการเป#นมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีสารประกอบในกลุ"ม xanthone ที่มีฤทธิ์ยับยั้ง

แบคทีเรีย รา และมีฤทธิ ์ต�านการอักเสบ ที่สําคัญยังช"วยยับยั้งการเจริญของเซลล*มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

(human leukemia HL60 cells) โดยการเหนี่ยวนําให�เกิดกระบวนการตายของเซลล*แบบ apoptosis 

และป Uองก ันการออกซ ิเดช ันของ LDL หร ือบางชน ิดก็สามารถย ับยั ้งแอคติว ิตี ้ของเอนไซม* 

myeloperoxidase และมีบทบาทสําคัญในการลดการอักเสบ (Zeraik และคณะ, 2011) นอกจากนี้จาก

การศึกษาของ Hossain และ Rahman (2011) ยังพบว"าส"วนสกัดเมทานอลในสมุนไพรบางอย"างยังมีฤทธิ์

ต�านอนุมูลอิสระที่ดีและมีความสัมพันธ*กับปริมาณสารประกอบฟjนอลที่มีในสมุนไพรเหล"านั้น ดังนั้นจึง

น"าสนใจเป#นอย"างยิ่งที่จะศึกษาเพื่อให�เข�าใจฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระและปฏิกิริยาออกซิเดชันหลังจากผ"าน

กระบวนการย"อยอาหารแล�วของพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช�เป#นองค*ความรู�พื้นฐานอันจะเป#นจุดเริ่มต�นที่จะ

นําไปสู"การบริโภคด�วยความเชื่อมั่นและปรับปรุงผลิตภัณฑ*ทางการเกษตรของพืชที่มีอยู"แล�วในประเทศให�

ยั่งยืนต"อไป 

 
1.2 ความสําคัญและที่มาของป&ญหา 

การศึกษาวิจัยเพ่ือค�นหาสาเหตุของการเกิดโรคต"างๆ เป#นสิ่งท่ีสําคัญหากแต"การศึกษาหาสิ่งท่ีจะ

นํามารักษาหรือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคโดยเฉพาะสารท่ีได�รับจากธรรมชาตินั้นน"าจะยิ่งมีความสําคัญ

มากกว"า ภายใต�ภาวะของอุบัติการณ*ของโรคร�ายต"างๆ ท่ีมีอยู"ในป�จจุบันโดยเฉพาะอย"างยิ่งโรคเรื้อรังอันเกิด

จากความไม"สมดุลของสารต"างๆ ภายในร"างกาย รูปแบบการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนไป รูปแบบการบริโภคอาหารท่ี

ล�วนเป#นป�จจัยเสี่ยงต"อการเกิดโรคเหล"านี้แทบท้ังสิ้น 
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จากการศึกษาทางด�านระบาดวิทยาพบว"า สารอาหารท่ีได�รับความสนใจมากท่ีสุดและเป#นท่ียอมรับ

ว"าน"าจะเก่ียวข�องกับการก"อมะเร็ง คือ ไขมัน ซ่ึงมีแนวโน�มเพ่ิมอัตราเสี่ยงต"อการเป#นมะเร็ง ไขมันไม"เพียงแต"จะ

ทําหน�าท่ีเป#นแหล"งพลังงานท่ีสําคัญแก"ร"างกายเท"านั้น แต"ยังรวมอยู"เป#นองค*ประกอบในเมมเบรน และทํา

หน�าท่ีควบคุมของเหลวในเมมเบรน ลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน เป#นกระบวนการท่ีกรดไขมันชนิดไม"อ่ิมตัวและฟอส

โฟลิพิดเกิดการเสื่อมสภาพหรือเสียสภาพจากการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ" ทําให�เกิดลิพิดเปอร*ออกไซด*ข้ึนท่ีเยื่อหุ�ม

เซลล* หรือ ลิพิดในเลือด และในของเหลวในร"างกายอ่ืนๆ เป#นต�น อนุมูลอิสระเพียง 1 อนุมูลสามารถทําให�เกิด

ลิพิดเปอร*ออกไซด*เป#นจํานวนหลายร�อยโมเลกุลก"อนท่ีจะสิ้นสุดปฏิกิริยา ดังนั้นความเสียหายจะไม"ได�เกิดข้ึน

เฉพาะกับเยื่อหุ�มเซลล*เท"านั้น แต"จะขยายวงกว�างไปยังองค*ประกอบอ่ืนๆ ภายในเซลล* ซ่ึงกระบวนการเหล"านี้

อาจทําให�เกิดการตายของเซลล* การอักเสบ อันจะก"อให�เกิดพยาธิสภาพของโรคความเสื่อมต"างๆ ตามมา เช"น 

โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (Atherosclerosis) โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร* 

โรคต�อกระจก เป#นต�น ดังนั้นการศึกษาหาสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรท่ีจะมีผลต"อการลดความเสี่ยงอัน

อาจจะเกิดข้ึนจากไขมันจึงเป#นแนวทางท่ีน"าสนใจ เนื่องจากกระบวนการท่ีจะนํามาอธิบายให�ชัดเจนนั้นยังไม"

ทราบแน"ชัด มีเพียงสมมติฐานท่ีตั้งข้ึนมาเป#นแนวทางเพ่ือรอการพิสูจน*ต"อไป 

นอกจากลิพิดเปอร*ออกซิเดชันแล�ว ในการวิจัยนี้ผู�วิจัยยังสนใจท่ีจะทําการศึกษาผลของสารสกัด

จากพืชสมุนไพรต"อฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถกระตุ�นให�เกิดความเสียหายต"อดีเอ็นเอ โปรตีน และ

ไขมันภายในเซลล* โดยเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับโมเลกุลขอลงกรดนิวคลีอิก จะสามารถถ"ายทอดทาง

พันธุกรรมไปยังเซลล*ท่ีเกิดใหม" บางครั้งอาจแสดงออกมาให�เห็นท่ีรูปร"างของสิ่งมีชีวิต หรืออาจเปลี่ยนแปลง

จนถึงข้ันกลายเป#นมะเร็งในท่ีสุด ดังนั้นการค�นหาสารท่ีจะมายับยั้งอนุมูลอิสระต"างๆ รวมถึงกลไกการต"อต�าน

กระบวนการดังกล"าวจึงเป#นจุดเริ่มต�นท่ีน"าสนใจสําหรับการหยุดยั้งการพัฒนาไปเป#นมะเร็งรวมท้ังโรคเรื้อรัง

อ่ืนๆ อันเป#นสาเหตุการตายลําดับต�นๆ ในป�จจุบัน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริให�สํานักงานมูลนิธิ

ชัยพัฒนาดําเนินการรับโอนท่ีดินซ่ึงครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ขอพระราชทานน�อมเกล�าฯ ถวายท่ีดินจํานวน 

14 แปลงเนื้อท่ีรวม 160 ไร" 1 งาน 46 ตารางวาต้ังอยู"ท่ีตําบลตกพรม อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเพ่ือใช�

ประโยชน*ในมูลนิธิชัยพัฒนาโดยได�ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาป~าชุมชนให�ผู�สนใจเข�ามาศึกษาหาความรู�
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เพ่ือการอนุรักษ* และฟ��นฟูสภาพป~าไม� รวมท้ังสนับสนุนให�ชุมชนมีความเข�าใจและรู�จักใช�ทรัพยากรธรรมชาติ

ให�เกิดประโยชน*อย"างยั่งยืน 

จากการศึกษาเก็บข�อมูลเบ้ืองต�นจากโครงการฯ ดังกล"าว พบว"าในพ้ืนท่ีของโครงการฯ มีพืช

สมุนไพรท่ีหลากหลายอยู"เป#นจํานวนมาก แต"มีป�ญหาในเรื่องการขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร*มารองรับการ

นําไปใช� จึงทําให�คณะผู�วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาผลของส"วนสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ท่ีได�จากพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์

ต�านการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชันและฤทธิ์แอนติออกซิแดนท*เพ่ือเป#นหลักฐานทางวิทยาศาสตร*ท่ีช"วย

สนับสนุนการใช�สมุนไพรพ้ืนบ�านอันเป#นการสนองแนวพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี และเพ่ือลดการนําเข�ายาและอาหารเสริมสุขภาพจากต"างประเทศ นอกจากนี้อาจได�สารท่ีจะนํา

พัฒนาเป#นยาต�นแบบรักษาโรคต"างๆ ต"อไป  

 
1.3 วัตถุประสงค+ของการวิจัย 

 1. เพ่ือหาปริมาณสารประกอบฟjนอลและสารประกอบฟลาโวนอยด*จากสารสกัดพืชสมุนไพร 

 2. เพ่ือวิเคราะห*ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท*ของพืชสมุนไพร 

 3. เพ่ือศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชันของพืชสมุนไพร 

 4. ศึกษาโครงสร�างทางเคมีของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพ้ืนบ�านท่ีมีฤทธิ์แอนติออกซิแดนท*และฤทธิ์

ยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 นําพืชสมุนไพรจากโครงการพัฒนาป~าชุมชนบ�านอ"างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีมาสกัดด�วย

ตัวทําละลายอินทรีย* ทําการหาปริมาณสารประกอบฟjนอลและสารประกอบฟลาโวนอยด*ท้ังหมดจากส"วนสกัด 

จากนั้นนําสารท่ีสกัดได�ทดสอบฤทธิ์ต�านการเกิดออกซิเดชันของไขมันและฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระซ่ึงเป#นการทําใน

หลอดทดลอง จากนั้นนําส"วนสกัดย"อยไปแยกให�ได�สารบริสุทธิ์และหาโครงสร�างทางเคมีท่ีมีฤทธิ์ต�านการเกิด

ออกซิเดชันของไขมันและฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระอีกครั้ง 
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1.5 วิธีดําเนินการวิจัยโดยสรุป ทฤษฎี และ/หรือ แนวทางความคิดที่นํามาใช�ในการวิจัย 

สมุนไพรไทยหลายชนิดท่ีถูกนํามาใช�ในงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย มีสรรพคุณทางยา

หลายด�าน เช"น รักษาผดผื่นคัน ลดระดับน้ําตาลในเลือด ความดัน และโรคหัวใจรักษาอาการ ขัดเบาป�สสาวะ

พิการ ขับป�สสาวะ ริดสีดวงทวาร แก�กระษัย ขับนิ่ว ขับป�สสาวะใช�เป#นยาอายุวัฒนะ แก�ไข�ขับเหง่ือ และแก�

เบาหวานรักษาอาการเส�นตึงหรือนํามาทําเป#นข้ีผึ้งรักษาแผลเรื้อรัง ใบสดตําพอกบริเวณท่ีเป#นแผล แก�อักเสบ 

แก�ริดสีดวงจมูก ขับนิ่วในทางเดินป�สสาวะใบและราก แก�โรคบิด ขับเหง่ือ แก�แผลอักเสบ รากสดตําพอก

บริเวณแผล (มาโนช วามานนท*, เพ็ญนภา ทรัพย*เจริญ, 2540) ถึงแม�ว"าจะเป#นท่ีทราบกันดีในกลุ"มแพทย*แผน

ไทยว"าสมุนไพรไทยมีสรรพคุณต"างๆ มากมาย แต"หลักฐานทางวิทยาศาสตร*ท่ีมีรายงานส"วนใหญ"มักจะเก่ียวข�อง

กับคุณสมบัติในการลดน้ําตาล ลดความดัน และการขับป�สสาวะ แต"ข�อมูลเก่ียวกับฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระและ

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชันยังมีค"อนข�างจํากัด ซ่ึงทําให�เกิดข�อกังขาได�ว"าการรับประทานผลิตภัณฑ*

จากสมุนไพรพ้ืนบ�านเป#นประจําเพ่ือใช�เป#นยาอายุวัฒนะจะมีผลต"อกระบวนการต"างๆ เหล"านี้หรือไม" และใน

กรณีของผู�ป~วยโรคเรื้อรังหรือโรคท่ีเกิดจากความเสื่อมของเซลล* สมุนไพรจะมีประสิทธิภาพในการปUองกันการ

เกิดกระบวนการดังกล"าวหรือไม" นอกจากนี้ยังมีคําถามต"อไปว"าสารท่ีพบในสมุนไพรจะมีฤทธิ์ดังกล"าวหรือไม"

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางเคมีซ่ึงสารดังกล"าวอาจมีฤทธิ์ในการก"อโรคร�ายอ่ืนๆ ได�เช"นกัน ผู�วิจัยจึงมี

แนวคิดท่ีจะทดสอบสมมติฐานดังกล"าวซ่ึงข�อมูลท่ีได�จะนํามาใช�เพ่ือเป#นหลักฐานสนับสนุนถึงความปลอดภัย

และเห็นคุณค"าของการใช�สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานและส"งเสริมคุณค"าของผลิตภัณฑ*เพ่ือเป#นสินค�า

เพ่ือสุขภาพในลําดับต"อไป 

 

1.6 ประโยชน+ที่คาดว�าจะได�รับ 

 1.6.1 เป9นองค+ความรู�ในการวิจัยต�อไป 

องค*ความรู�ใหม"ท่ีได�จากการสกัดสารท่ีมีฤทธิ์การยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและฤทธิ์แอนติ

ออกซิแดนท*ของส"วนสกัดจากพืชสมุนไพรจะสามารถนําไปเป#นข�อมูลทางวิทยาศาสตร*ท่ีสนับสนุนคุณค"าทางยา

ของพืชสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ*เสริมอาหารท่ีได�จากพืชสมุนไพร และนําข�อมูลท่ีได�จดองค*ความรู�ท่ีได�ในรูป

สิทธิบัตรได�  ทําให�องค*ความรู�นี้เป#นของประเทศไทย และยังสามารถตีพิมพ*เผยแพร"ผลงานทางวารสารวิชาการ
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เป#นการสร�างชื่อเสียงให�แก"ประเทศไทย นอกจากนี้สามารถใช�ข�อมูลท่ีได�รับจากงานวิจัยไปเป#นพ้ืนฐานและองค*

ความรู�ท่ีสามารถนําไปต"อยอด และผลิตเป#นยาชนิดใหม"ได� 

 1.6.2 บริการความรู�แก�ประชาชน 

องค*ความรู�ใหม"ท่ีได�จากการสกัดสารท่ีมีฤทธิ์การต�านยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและฤทธิ์แอน

ติออกซิแดนท*ของส"วนสกัดจากพืชสมุนไพร จะสามารถนําไปเป#นข�อมูลทางวิทยาศาสตร*ท่ีสนับสนุนคุณค"าทาง

ยาของสมุนไพร เพ่ือส"งเสริมให�มีการเพาะปลูกและอนุรักษ*พืชสมุนไพรมากข้ึน โดยทําการเผยแพร"ผ"านสื่อ

ต"างๆ เช"นรายการวิทยุเพื่อประชาชน และวารสารต"างๆ รวมทั้งข�อมูลที่ได�จะถูกนําเผยแพร"โดยโครงการ

พัฒนาป~าชุมชนบ�านอ"างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 1.6.3 บริการความรู�แก�ภาคธุรกิจ และนําไปสู�การผลิตเชิงพาณิชย+ 

สมุนไพรต"างๆ อาจเป#นพืชท่ีมีศักยภาพต"อการพัฒนาในเชิงพาณิชย*ได� เพราะมีการเจริญเติบโตได�เร็ว

เม่ือมีการเก็บเก่ียว ข้ึนได�ท่ัวไปในเขตป~าภาคตะวันออกและใกล�เคียง ข�อมูลทางวิทยาศาสตร*ท่ีได�จะเป#นสิ่ง

ยืนยันของประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรในการนํามาใช�เป#นชา หรือเป#นสมุนไพรในเครื่องสําอาง ส"งเสริมการ

ขายให�กลุ"มวิสาหกิจชุมชน ทําให�ผู�ซ้ือมีความม่ันใจในผลิตภัณฑ*มากข้ึน และผู�ผลิตสามารถขยายตลาดออกไปสู"

วงกว�างมากข้ึน รวมท้ังการนําความรู�นี้ไปประยุกต*ใช�ทํายา เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑ*เสริมอาหารอย"างอ่ืนได�

อีก 

นอกจากนี้สารท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและฤทธิ์แอนติออกซิแดนท*ของส"วนสกัด

จากสมุนไพรท่ีแยกได�อาจเป#นสารชนิดใหม"และมีประสิทธิภาพดีกว"าสารแอนติออกซิแดนท*เดิมในอุตสาหกรรม

อาหารและยา หลังจากจดสิทธิบัตรแล�วสามารถให�ข�อมูลแก"ภาคธุรกิจได�แก" องค*การเภสัชกรรม หรือ บริษัท

ยา เป#นต�น เพ่ือนําไปผลิตเป#นสูตรยาในเชิงพาณิชย*ต"อไป 

 1.6.4 เป9นประโยชน+ต�อประชากรกลุ�มเป=าหมาย 

ประชากรท่ัวไปของประเทศไทยโดยเฉพาะผู�สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคท่ีเกิดจากความเสื่อม

และโรคท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระกันมาก จะสามารถได�ใช�ยาท่ีมีคุณภาพมากกว"าเดิม และผลข�างเคียงน�อยลง 

นอกจากนี้ในโครงการวิจัยนี้เม่ือแล�วเสร็จ คาดว"าจะสามารถผลิตนักวิจัยรุ"นใหม"ภายใต�การศึกษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา จํานวนไม"น�อยกว"า 2 คน และเป#นโครงงานวิจัยย"อยแก"นิสิตระดับปริญญาตรีประมาณ 3-4 

โครงงาน 

หน"วยงานท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช�ได�แก" สถาบันการศึกษาวิจัย ท้ังในด�านชีวเคมี เภสัชเคมี เช"น คณะ

วิทยาศาสตร* คณะเภสัชศาสตร* ในการนําผลการศึกษาไปศึกษาต"อยอด  และองค*การเภสัชกรรม หรือ

หน"วยงาน บริษัทอุตสาหกรรมยา ในการนําไปพัฒนาเป#นสูตรยา  และชุมชน และประชาชนมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร*รองรับการใช�สมุนไพรต"างๆ 
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บทท่ี 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
2.1 วัสดุและอุปกรณ+ 

2.1.1 ชุดเครื่องแก�วและเครื่องมือมาตรฐาน 

 1. กระดาษกรอง Whatman เบอร* 1 (Whatman, ประเทศสหราชอณาจักร) 

 2. ป�เปตอัตโนมัติขนาด 2-20 ไมโครลิตร, 20-200 ไมโครลิตร และ 100-1000 ไมโครลิตร    

              (Gilson, ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส) 

 3. ไมโครเพลท (Sterilin Limited, ประเทศสหราชอณาจักร) 

 4. ตู�อบ (BINDEA, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 5. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน"ง (Sartorius, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 6. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหน"ง (Precsia, ประเทศสมาพันธรัฐสวิตเซอร*แลนด*) 

 7. เครื่องป��นน้ําผลไม� (Electrolux, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 8. เครื่องป��นเหวี่ยง (Hettich ZENTRIFUGEN, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี)  

 9. เครื่องดูดสุญญากาศ (vacuum pump) (GAST Mfg. Corp., ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

 10. เครื่อง rotary vacuum evaporator (EYELA, ประเทศญ่ีปุ~น) 

 11. เครื่องผสมสาร (vortex) (IKA work, ประเทศมาเลเซีย) 

 12. เครื่องวัดค"าการดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท (VERSAMAX, ประเทศแคนาดา) 

 13. เครื่องวัดพีเอช (pH meter) รุ"น 713 pH Meter (Metrohm, ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส) 

 14. เครื่อง NMR รุ"น AVANCE 400 ยี่ห�อ BRUKER ความถ่ี 400 MHz 

 

2.2 สารเคมี 
 1. Aluminium chloride (Merck, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 
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 2. Ammonia solution (Merck, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

3. Folin-Ciocalteu’s reagent (Carlo erba, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 4. Gallic acid (Fluka, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 5. Hydrochloric acid (Carlo erba, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

           6. Iron (III) Chloride hexahydrate (MERCK, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 7. L- ascorbic acid (Unilab, ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย) 

 8. Magnesium Powder (Lab chem., ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย) 

 9. Methyl alcohol (Carlo erba, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 10. Octyl alcohol (Fluka, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 11. Potassium dihydrogen phosphate (Carlo erba, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 12. Potassium ferricyanide (K3Fe(CN)6) (BIO BASIC., ประเทศแคนนาดา) 

 13. Potassium hydroxide (pellets) (Carlo erba, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 14. Quercetin (Sigma, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 15. Sodium carbonate (Carlo erba, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 16. Sodium nitrite (Univar, ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย) 

 17. Trichloroacetic acid (TCA) (Panreac, สหภาพยุโรป) 

 18. Zinc (Fluka, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

 19. 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (Acros organics, ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

20. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Fluka, ประเทศสหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

21. วุ�นผง (นกยูง, ประเทศไทย) 

22. Acetic acid glacial (MERCK สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

23. Chloroform (CARLO ERBA สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 
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24. Ethyl alcohol (MERCK สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

25. Hydrochloric (HCL) (CARLO ERBA, ประเทศฝรั่งเศส)  

26. Malondialdehyde (MERCK สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

27. Methyl Alcohol (CARLO ERBA สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

28. Potassium iodide (MERCK สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

29. Sodium hydroxide (MERCK สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

30. Sodium thiosulfate (MERCK สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

31. สารละลายแปUง  

32. Thiobarbituric acid (TBA) (MERCK สหพันธ*สาธารณรัฐเยอรมนี) 

33. Trichloroacetic acid (TCA) (PANCEAC สหภาพยุโรป) 

34. น้ํามันพืช 

35. Chloroform-d, CDCl3 

36. Deuterium oxide, D2O 

37. Methanol-d4, CD3OD 

38. Dimethyl Sulfoxide-d6, DMSO, (CD3)2SO 

39. Acetone-d6 

 
2.2 พืชท่ีนํามาใช�ในการศึกษา 

 จากการศึกษาท่ีผ"านมา ผู�วิจัยพบว"า สารสกัดจากใบจิก (Barrington augusta Kurz.) ซ่ึงอยู"ในวงศ* 

Lecythidaceae มีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพืชชนิดอ่ืนๆ ในปjท่ี 2 ของการทําวิจัยนี้จึง

ได�เลือกเอาเฉพาะใบจิกมาทําการศึกษาต"อยอดเพ่ือนําส"วนสกัดย"อยไปแยกให�ได�สารบริสุทธิ์และหาโครงสร�าง

ทางเคมีท่ีมีฤทธิ์ต�านการเกิดออกซิเดชันของไขมันและฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระอีกครั้ง 
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2.3 การเตรียมตัวอย�างพืช 

นําใบจิกมาล�างให�สะอาดและหั่นเป#นชิ้นเล็กๆ หลังจากนั้นนําไปอบให�แห�งและป��นให�ละเอียด แบ"งพืช

มาต�มในน้ําเดือดอัตราส"วน 1:10 เป#นเวลา 30 นาที กรองด�วยผ�าขาวบางแยกส"วนกากและส"วนน้ํา ทําซํ้า 3 

ครั้ง นําส"วนน้ําไปป��นเหวี่ยงท่ี 3,000 รอบต"อนาที เป#นเวลา 5 นาที กรองส"วนใสด�วยกรวยบุชเนอร* จากนั้น

นําไประเหยน้ําออกด�วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ นําสารท่ีได�แช"ในตู� -80 องศาเซลเซียส ก"อนนําไป 

Freeze dry เก็บส"วนสกัดท่ีได�ท่ี -20 องศาเซลเซียส จนกว"าจะทําการวิเคราะห* 

 

2.4 การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟBนอลรวม 

ดัดแปลงจากวิธีของปรียานุช อินทร*รอด (2551) โดยทําการสร�างกราฟมาตรฐานของสารละลายกรด

แกลลิก (gallic acid) โดยเตรียมกรดแกลลิก (gallic acid) ละลายในเมทานอล แล�วนํามาเจือจางท่ีความ

เข�มข�นต"างๆ ดังนี้ 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ทําการทดสอบโดยเริ่มจากป�เปตน้ํากลั่น 

500 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลายกรดแกลลิก (gallic acid) หรือส"วนสกัดพืช ปริมาตร 0.125 มิลลิลิตร ผสม

ให�เข�ากัน เติม Folin-Ciocalteu 125 ไมโครลิตร ผสมให�เข�ากัน ต้ังท้ิงไว� 6 นาที ท่ีอุณหภูมิห�อง จากนั้นเติม 

สารละลาย 7% โซเดียมคาร*บอเนต (NaCO3) ปริมาตร 1.25 มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่นเพ่ือปรับปริมาตรสุดท�าย

เป#น 3 มิลลิลิตร และต้ังท้ิงไว�ท่ีอุณหภูมิห�อง 90 นาที จากนั้นป�เปตสารละลายลงในไมโครเพลท ปริมาตร 150 

ไมโครลิตร แล�วนําไปวัดค"าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด�วยเครื่องวัดค"าการดูดกลืนแสง

แบบไมโครเพลท แสดงปริมาณสารฟjนอลรวมจากสมการกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (gallic acid) โดยมี

สมการเส�นตรง คือ y = 1.760+0.146 มีค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ* เท"ากับ 0.990 แสดงปริมาณฟjนอลรวม

เฉลี่ยในรูปมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต"อมิลลิกรัมของสารสกัดพืช ผลการทดลองท่ีได�แสดงเป#นค"าเฉลี่ย±

ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้ง ท่ีเป#นอิสระต"อกัน แต"ละครั้งทํา 3 ซํ้า 

 
2.5 การทดสอบหาปริมาณฟลาโวนอยด+รวม 

 ดัดแปลงจากวิธีของ Kim, Jeong และ Lee (2003) โดยสร�างกราฟมาตรฐานของสารละลาย

มาตรฐานของเควอร*เซติน โดยละลายเควอร*เซตินในเมทานอล จากนั้นทําการเจือจางท่ีความเข�มข�นต"างๆ ดังนี้ 

0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ทําการทดสอบโดยเริ่มจากป�เปตสารละลายมาตรฐานเค
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วอร*เซตินหรือสารสกัดพืชปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร และเติมน้ํากลั่นปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให�เข�ากัน เติม 5% 

โซเดียมไนไตรท* (NaNO2) ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร จากนั้นเติม 10% อะลูมิเนียมไตรคลอไรด* (AlCl3) 

ปริมาตร 0.15 มิลลิลิตร ผสมให�เข�ากัน ต้ังท้ิงไว� 5 นาที แล�วทําการเติมน้ํากลั่นปริมาตร 2.2 มิลลิลิตร เพ่ือ

ปรับปริมาตรสุดท�ายเป#น 5 มิลลิลิตร ผสมให�เข�ากัน นําไปวัดค"าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโน

เมตร ด�วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท คํานวณปริมาณฟลาโวนอยด*รวมจากสมการของกราฟ

มาตรฐานของเควอร*เซติน โดยมีสมการเส�นตรงคือ y = 3.706x + 0.041 และค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*

เท"ากับ 0.996 แสดงปริมาณฟลาโวนอยด*รวมเฉลี่ยในรูปมิลลิกรัมสมมูลของเควอร*เซตินต"อกรัมของสารสกัด

พืช ผลการทดลองท่ีได�แสดงเป#นค"าเฉลี่ย±ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้ง ท่ีเป#นอิสระต"อกัน แต"

ละครั้งทํา 3 ซํ้า 

 
2.6 การทดสอบฤทธิ์การกําจัดอนุมูล DPPH 

ดัดแปลงจากวิธีของปรียานุช อินทร*รอด (2551) โดยเตรียมสารละลาย DPPH ในเมทานอลท่ีมีความ

เข�มข�น 0.2 มิลลิโมลาร* ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และสารสกัดพืชท่ีความเข�มข�น 6.25, 12.5, 25, 50, 100 

ไมโครกรัมกรัมต"อมิลลิลิตร จากนั้นป�เปตสารสกัดพืช 50 ไมโครลิตร และสารละลาย DPPH ปริมาตร 100 

ไมโครลิตร ผสมให�เข�ากันและต้ังท้ิงไว�ท่ีอุณหภูมิห�องในท่ีมืดเป#นเวลา 30 นาที นําไปวัดค"าการดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด�วยเครื่องวัดค"าการดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท โดยใช�วิตามินซี (L-ascorbic 

acid) และบีเอชที (butylated hydroxytoluene) เป#นสารต�านอนุมูลอิสระอ�างอิง ทําการคํานวณเปอร*เซ็นต*

การกําจัดอนุมูล DPPH จากสมการ 

เปอร*เซ็นต*การกําจัดอนุมูล DPPH   =   Aa – (Ab –Ac)    
                                                 Aa 

โดยท่ี     Aa คือค"าการดูดกลืนแสงของหลุมควบคุมท่ีประกอบด�วยเมทานอลและสารละลาย DPPH 

           Ab คือค"าการดูดกลืนแสงของหลุมควบคุมท่ีประกอบด�วยตัวอย"างและสารละลาย DPPH 

 Ac คือค"าการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยาท่ีประกอบด�วยตัวอย"างและเมทานอล 

ผลการทดลองท่ีได�แสดงเป#นค"าเฉลี่ย ± ค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้ง ท่ีเป#นอิสระ

ต"อกัน แต"ละครั้งทํา 3 ซํ้า 

X  100 
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 จากนั้นวิเคราะห*หาค"า EC50 โดยคํานวณจากสมการเส�นตรงของพืชแต"ละชนิด ดังนี้ คํานวณค"า EC50 

ของใบจิกจากสมการเส�นตรง y = 0.863x+13.90 มีค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*เท"ากับ 0.904 

 

2.7 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ+ 

 ดัดแปลงจากวิธีของ Rao et al. (2010) สร�างกราฟมาตรฐานสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก โดย

ละลายกรดแกลลิกในเมทานอล จากนั้นทําการเจือจางท่ีความเข�มข�นต"างๆ ดังนี้ 6.25, 12.5, 25, 50, 100 

ไมโครกรัมกรัมต"อมิลลิลิตร ทําการทดสอบโดยเริ่มจากป�เปตสารละลายกรดแกลลิก หรือสารสกัดพืช ปริมาตร 

1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร* (0.2 โมลาร*, pH 6.6) ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร และ 1% 

โพแทสเซียมเฟอร*ลิกไซยาไนด* (K3Fe (CN)6) ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให�เข�ากัน นําไปบ"มท่ีอุณหภูมิ 50 

องศาเซลเซียสด�วยตู�อบควบคุมอุณหภูมิเป#นเวลา 30 นาที แล�วเติม 10% กรดไตรคลอโรอะซิติก ปริมาตร 2.5 

มิลลิลิตร ผสมให�เข�ากัน จากนั้นนําไปป��นเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3,000 รอบต"อนาที เป#นเวลา 10 นาที และเก็บ

สารละลายส"วนบนปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมน้ํากลั่น 2.5 มิลลิลิตร และสารละลาย 0.1% เฟอร*ริกคลอไรด* 

(FeCl3) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร นําไปวัดค"าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร ด�วยเครื่องวัดค"า

การดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท คํานวณความสามารถในการรีดิวซ*จากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก โดยมี

สมการเส�นตรง คือ y = 7.616x + 0.069 มีค"าสัมประสิทธ*สหสัมพันธ* เท"ากับ 0.999 แสดงความสามารถใน

การรีดิวซ*ในรูปมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต"อมิลลิกรัมของสารสกัดพืช ผลการทดลองท่ีได�แสดงเป#น

ค"าเฉลี่ย±ค"าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้ง ท่ีเป#นอิสระต"อกัน แต"ละครั้งทํา 3 ซํ้า 

 
2.8 การทดสอบฤทธิ์ต�านลิพิดเปอร+ออกซิเดชัน  

 จากการศึกษาวิจัยจํานวนมากจนเป#นท่ียืนยันว"า ลิพิดเปอร*ออกซิเดชันและภาวะถูกออกซิไดซ*มี

บทบาทสําคัญในการเกิดโรคและพัฒนาการของโรค ดังนั้นผลผลิตหรือสารท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาลิพิดเปอร*

ออกซิเดชันจะใช�เป#นดัชนีบ"งชี้ภาวะถูกออกซิไดซ*เกินสมดุล (โอภา วัชระคุปต* และคณะ, 2550) ลิพิดเปอร*

ออกซิเดชันเป#นปฏิกิริยาลูกโซ" ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน ได�แก" ปฏิกิริยาเริ่มต�นของการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ" 

ปฏิกิริยาการทวีเพ่ิมข้ึน และการสิ้นสุดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาลูกโซ"เริ่มต�นดhวยการมีอนุมูลอิสระเกิดข้ึน และ
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อนุมูลอิสระนี้เข�าทําปฏิกิริยากับลิพิดและทําให�เกิดอนุมูลลิพิด (L• หรือ R•) อัตราเร็วของปฏิกิริยา และบริเวณ

ท่ีเกิดปฏิกิริยาจะข้ึนอยู"กับชนิดหรือประเภทของอนุมูลท่ีทําปฏิกิริยาและประเภทของลิพิด 

 2.8.1 การวิเคราะห+ค�าคอนจูเกตต+ไดอีน (Juntachote et al., 2007) 

 เตรียมฟอสเฟตบัฟเฟอร* (pH 7.2)  50 มิลลิลิตร ใส"ลงในขวดรูปชมพู"ขนาด 125 มิลลิลิตร น้ํามันพืช 

2 มิลลิลิตร และ tween20  2 มิลลิลิตรเขย"าให�เข�ากันเป#นเวลา 5  นาที ชั่งส"วนสกัดพืชมาตัวอย"างละ 0.005 

0.05 0.5  และ 2.5 กรัม ตามลําดับ จากนั้นนําส"วนสกัดท่ีชั่งมาใส"ลงในขวดรูปชมพู"และผสมให�เข�ากันอีกครั้ง 

นําไปบ"มท่ี 60 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง แบ"งสารละลายใส"หลอดทดลอง 60 ไมโครลิตร เติม 60 เปอร*เซ็นต* 

เมธานอล 6  มิลลิลิตร ผสมให�เข�ากัน แล�วนําไปวัดค"าการดูดกลืนแสงท่ี 233 นาโนเมตร นําสารละลายพืชบ"ม

ต"อให�ครบเวลา 72 ชั่วโมง แล�วนํามาทําการทดสอบอีกครั้ง นําค"าท่ีได�มาคํานวณดังสูตร 

A = εBC 

โดย  Conjugated dienes   = ไมโครโมลาร*ต"อกรัม  

 เม่ือ   ε = ค"าคงท่ี  

    A = ค"าการดูดกลืนแสง  

  B = เส�นผ"านศูนย*กลางคิวเวตต* (เซนติเมตร) 

 ส"วนตัวควบคุมเตรียมฟอสเฟตบัฟเฟอร* (pH 7.2) 50 มิลลิลิตร ใส"ลงในขวดรูปชมพู"ขนาด 125 

มิลลิลิตร น้ํามันพืช 2 มิลลิลิตร และ tween20 2 มิลลิลิตรเขย"าให�เข�ากันเป#นเวลา 5 นาที นําไปบ"มท่ี 60 

องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง นํามาทําการวิเคราะห* จากนั้นบ"มต"อให�ครบเวลา 72 ชั่วโมง แล�วนํามาทําการทดสอบ

อีกครั้ง 

 2.8.2 การวิเคราะห+ค�า thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) (Juntachote 

et al., 2007) 

 เตรียมฟอสเฟตบัฟเฟอร* (pH 7.2) 50 มิลลิลิตร ใส"ลงในขวดรูปชมพู"ขนาด 125 มิลลิลิตร น้ํามันพืช 2 

มิลลิลิตร และ tween20 2 มิลลิลิตรเขย"าให�เข�ากันเป#นเวลา 5 นาที ชั่งส"วนสกัดพืชมาตัวอย"างละ 0.005 0.05 

0.5 และ 2.5 กรัม ตามลําดับ จากนั้นนําส"วนสกัดท่ีชั่งมาใส"ลงในขวดรูปชมพู"และผสมให�เข�ากันอีกครั้ง นําไป

บ"มท่ี 60 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง แบ"งสารละลายใส" Eppendorf tube 200  ไมโครลิตร เติม TBA reagent 

400 ไมโครลิตร เติม 50 มิลลิโมลาร* บีเอชที 6 ไมโครลิตร แล�วผสมด�วย vortex นําไปบ"มท่ี 95 องศาเซลเซียส 
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15 นาที แล�วนําไปทําให�เย็นในน้ําแข็ง 30 นาที นําไปเซนทริฟ�วจ*ท่ี 3000 rpm 10 นาที ดูดส"วนใสใส"หลอด

ใหม" แล�วนําไปเซนทริฟ�วจ*ท่ี 3000 rpm 10 นาที นําไปวัดค"าการดูดกลืนแสงท่ี 532  นาโนเมตร นํา

สารละลายพืชบ"มต"อให�ครบเวลา 72 ชั่วโมงแล�วนํามาทําการทดสอบอีกครั้ง คํานวณค"า TBARS จากกราฟ

มาตรฐาน (0-250 ไมโครโมลาร*) ของมาลอนไดอัลดีไฮด* ซ่ึงค"า TBARS ท่ีคํานวณได�มีหน"วยเป#นไมโครโมลาร*

ของมาลอนไดอัลดีไฮด*ต"อกรัมของตัวอย"าง ส"วนตัวควบคุมเตรียมฟอสเฟตบัฟเฟอร* (pH 7.2) 50 มิลลิลิตร ใส"

ลงในขวดรูปชมพู"ขนาด 125 มิลลิลิตร น้ํามันพืช 2 มิลลิลิตร และ tween20 2 มิลลิลิตร เขย"าให�เข�ากันเป#น

เวลา 5 นาที นําไปบ"มท่ี 60  องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง นํามาทําการวิเคราะห* จากนั้นบ"มต"อให�ครบเวลา 72 

ชั่วโมงแล�วนํามาทําการทดสอบอีกครั้ง 

 
2.9 การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีขององค+ประกอบในสารสกัด 

 นําส"วนสกัดย"อยไปทําการแยก fraction โดยการทํา column chromatography จากนั้นนําไปศึกษา

โครงสร�างและคุณลักษณะทางเคมี (elucidation) โดยใช� Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 

Spectroscopy, Liquid Chromatography-Mass Spectroscopy (LC-MS) และ Scanning Electron 

Miscroscopy (SEM) 

 

2.10 การวิเคราะห+ทางสถิติ 

 ทุกตัวอย"างในแต"ละการวิเคราะห*ทําการทดสอบ 3 ซํ้า เป#นจํานวน 3 ครั้ง โดยแสดงผลเป#นค"าเฉลี่ย ± 

ส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) การวิเคราะห*ทางสถิติด�วยวิธี One-way ANOVA ถูกนําไปใช�กับข�อมูล

เพ่ือกําหนดความแตกต"างของสารต�านอนุมูลอิสระท่ี P < 0.05 ในการวิเคราะห*ทางสถิติใช�โปรแกรม SPSS 

เวอร*ชัน 13.0 for windows 
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บทท่ี 3 

ผลการวิจัย 

3.1 การเตรียมสารสกัดจากพืช 

 จากการนําใบจิกมา 853.0440 กรัม สกัดด�วยเอทานอลในอัตราส"วน 1:10 และนําไประเหยแห�ง โดย

จะได�น้ําหนักสารสกัด และคํานวณ %yield ตามตารางท่ี 3-1 โดยใบจิกได�น้ําหนักสารสกัด และมี %yield คือ 

83.2323 กรัม และ 10.40% ตามลําดับ จากนั้นนํามาแยกเป#นส"วนสกัดย"อยตามความมีข้ัวของตัวทําละลาย

โดยแบ"งเป#น ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และส"วนสกัดย"อยน้ํา ซ่ึงมีน้ําหนักของสารสกัด

เท"ากับ 74.004, 27.470 และ 20.400 กรัม ตามลําดับ คิดเป#น %yield เท"ากับ 88.91, 33.00 และ 24.51 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3-1 ปริมาณสารสกัดเอทานอลและส"วนสกัดย"อยต"างๆ และ %yield จากแต"ละส"วนสกัดของใบจิก 
ส�วนสกัด /  

ส�วนสกัดย�อย 
น้ําหนักพืชสด 

(กรัม) 
น้ําหนักสารสกัด 

(กรัม) 
%yield 

เอทานอล 853.044 83.232 10.40 
เฮกเซน - 74.004 88.91 

เอทิลอะซิเตท - 27.470 33.00 
น้ํา - 20.400 24.51 

 
3.2 การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟBนอลรวม 

 การหาปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมของใบจิก (รูปท่ี 3-1) โดยใช�ความเข�มข�นท่ี 1 มิลลิกรัมต"อ

มิลลิลิตร พบว"า ส"วนสกัดย"อยน้ําของใบจิกมีปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมสูงท่ีสุด เท"ากับ 267.588 มิลลิกรัม

สมมูลของกรดแกลลิกต"อกรัมของส"วนสกัด รองลงมา คือ ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท ส"วนสกัดหยาบเอทา

นอล และส"วนสกัดย"อยเฮกเซน ซ่ึงมีปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมเท"ากับ 228.350, 96.490 และ 52.098 

มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต"อกรัมของส"วนสกัด ตามลําดับ 
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รูปท่ี 3-1 ปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมของสารสกัดใบจิก 

หมายเหตุ : ข�อมูลท่ีแสดงเป#นค"าเฉลี่ย ± ค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้ง ท่ีเป#น                 
อิสระต"อกัน แต"ละครั้งทํา 3 ซํ้า 
 
3.3 การทดสอบหาปริมาณฟลาโวนอยด+รวม 

 การหาปริมาณฟลาโวนอยด*รวม พบว"า สารสกัดเอทานอลของใบจิกท่ีความเข�มข�น 1 มิลลิกรัมต"อ

มิลลิลิตร มีปริมาณฟลาโวนอยด*รวมเท"ากับ 22.53±0.70 มิลลิกรัมสมมูลของเควอร*เซตินต"อกรัมของส"วนสกัด 

การหาปริมาณฟลาโวนอยด*รวมของใบจิกคํานวณได�จากกราฟมาตรฐานของสารละลายเควอร*เซติน (รูปท่ี 3-2) 

สมการกราฟเส�นตรงท่ีได� คือ y = 3.706x + 0.041 และค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ*เท"ากับ 0.996 

 
รูปท่ี 3-2 กราฟมาตรฐานของสารละลายเควอร*เซตินในการหาปริมาณฟลาโวนอยด*รวมของสารสกัดใบจิก 

 
 

y = 3.706x + 0.041
R² = 0.996
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3.4 การทดสอบฤทธิ์การกําจัดอนุมูล DPPH 

 การทดสอบฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดจากใบจิกโดยนําสารสกัดใบจิกมา เจือ

จางให�ได�ความเข�มข�นต"างๆ (รูปท่ี 3-3) พบว"าฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดใบจิกมีแนวโน�ม

เพ่ิมข้ึนตามความเข�มข�นของสารสกัด ท้ังนี้พบว"าท่ีความเข�มข�นสูงสุดท่ีใช�ในการทดลอง (0.1-3.5 มิลลิกรัมต"อ

มิลลิลิตร) สารสกัดจากใบจิกมีความสามารถในการกําจัดอนุมูล DPPH ได�ดีมาก สามารถยับยั้งอนุมูล DPPH 

ได�เกือบ 100% ท้ังนี้พบความสัมพันธ*ระหว"างปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งอนุมูล 

DPPH ของสารสกัดโดยมีค"า R2 เท"ากับ 0.991 และพบความสัมพันธ*ระหว"างปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด*

รวมและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งอนุมูล DPPH ของสารสกัด มีค"า R2 เท"ากับ 0.576 

 ส"วนค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดใบจิก (ตารางท่ี 3-2) พบว"า ส"วนสกัดหยาบเอ

ทานอลของใบจิกมีค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH เท"ากับ 0.1809 มิลลิกรัมกรัมต"อมิลลิลิตร ส"วนสกัด

ย"อยเฮกเซนมีค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH เท"ากับ 1.4034 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ส"วนสกัดย"อย

เอทิลอะซิเตทและน้ํามีค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH เท"ากับ 0.0846 และ 0.0481 มิลลิกรัมต"อ

มิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะท่ีค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH ของสารละลายวิตามินซี (ตารางท่ี 3-4 

และรูปท่ี 3-4) และค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH ของสารละลายบีเอชที (ตารางท่ี 3-4 และรูปท่ี 3-5) 

ท่ีถูกใช�เป#นสารต�านอนุมูลอิสระอ�างอิงมีค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH เท"ากับ 0.0107 และ 0.0231 

มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ตามลําดับ 
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รูปท่ี 3-3 ฤทธิ์การกําจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดใบจิก (A) ส"วนสกัดเอทานอล (B) ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน (C) 
ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และ (D) ส"วนสกัดย"อยน้ํา 

 
ตารางท่ี 3-2 ค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดพืชท้ัง 6 ชนิด สารต�านอนุมูลอิสระอ�างอิง
วิตามินซีและบีเอชที 

สารมาตรฐาน/สารสกัดตัวอย"าง 
EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH 

(มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร) 

วิตามินซี 0.017±0.001 
บีเอชที 0.0231±0.001 

ส"วนสกัดเอทานอล 0.181±0.002  
ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน 1.403±0.039  

ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท 0.084±0.000  
ส"วนสกัดย"อยน้ํา 0.049±0.001  

หมายเหตุ : ข�อมูลท่ีแสดงเป#นค"าเฉลี่ย ± ค"าส"วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการทดลอง 3 ครั้ง ท่ีเป#น               
อิสระต"อกัน แต"ละครั้งทํา 3 ซํ้า 
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รูปท่ี 3-4 การหาค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH ของสารละลายวิตามินซี 

 

 
รูปท่ี 3-5 การหาค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH ของสารละลายบีเอชที 

 
3.5 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ+ 

 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ*ซ่ึงเป#นการทดสอบความสามารถการเป#นตัวให�อิเล็กตรอนของ

สารสกัดใบจิก โดยเลือกความเข�มข�นท่ี 0.05 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร (ตารางท่ี 3-3) พบว"า ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะ

ซิเตทมีค"า FRAP มากท่ีสุดเท"ากับ 503.95 มิลลิกรัมสมมูลของโทรล็อกซ*/สารสกัด 1 กรัม แสดงว"ามี

ความสามารถในการให�อิเล็กตรอนดีท่ีสุด รองลงมา ได�แก" ส"วนสกัดย"อยน้ํา (392.84 มิลลิกรัมสมมูลของโทรล็
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อกซ*/สารสกัด 1 กรัม) ส"วนสกัดหยาบเอทานอล (260.65 มิลลิกรัมสมมูลของโทรล็อกซ*/สารสกัด 1 กรัม) และ

ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน (62.59 มิลลิกรัมสมมูลของโทรล็อกซ*/สารสกัด 1 กรัม) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3-3 ความสามารถในการรีดิวซ*ของสารสกัดใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.05 mg/ml 

ส"วนสกัดพืช 
FRAP value 

(mg trolox equivalent/g extract) 
ส"วนสกัดหยาบเอทานอล 260.65 

ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน 62.59 
ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท 503.95 

ส"วนสกัดย"อยน้ํา 392.84 
 
3.6 การวิเคราะห+ค�าคอนจูเกตต+ไดอีน 

 จากการทดลองพบว"าน้ํามันถ่ัวเหลืองท่ีบ"มไว�ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป#นเวลา 72 ชั่วโมง เกิด

คอนจูเกตด*ไดอีนเพ่ิมข้ึน และในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเกิดคอนจูเกตด*ไดอีนของส"วนสกัดเอทานอล

ของใบจิกนั้น เม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาจนครบ 72 ชั่วโมงแล�วนํามาทดสอบ 

พบว"าสารสกัดเอทานอลของใบจิกสามารถยับยั้งการเกิดคอนจูเกตด*ไดอีนได�ถึง 56% (รูปท่ี 3-6 และ ตารางท่ี 

3-4) โดยจะเห็นได�จากค"าเริ่มต�นท่ี 2.7217±0.1673 ไมโครโมลาร*คอนจูเกตด*ไดอีนต"อกรัมของน้ํามันพืชในชุด

ควบคุมลดลงมาเหลือ 1.3733±0.0424 ไมโครโมลาร*คอนจูเกตด*ไดอีนต"อกรัมของน้ํามันพืช 

 แต"เม่ือบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน (โดยเพ่ิมจาก 0.0176±0.0055 เป#น 

2.6525±0.0318 ไมโครโมลาร*คอนจูเกตด*ไดอีนต"อกรัมของน้ํามันพืช) เม่ือครบ 72 ชั่วโมงแล�วค"อยใส"ส"วนสกัด

เอทานอลของใบจิกลงไป พบว"าไม"สามารถลดการเกิดคอนจูเกตด*ไดอีนได� (รูปท่ี 3-7 และ ตารางท่ี 3-5) โดยมี

ค"าคอนจูเกตด*ไดอีนเป#น 3.3033±0.0188 ไมโครโมลาร*คอนจูเกตด*ไดอีนต"อกรัมของน้ํามันพืชซ่ึงใกล�เคียงกับ

ชุดควบคุม (2.6525±0.0318 ไมโครโมลาร*คอนจูเกตด*ไดอีนต"อกรัมของน้ํามันพืช)  

 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 3-4 ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือ
ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยา

ส"วนสกัดพืช 

กลุ"มควบคุม 
ใบจิก 0.00048 mg/ml 
ใบจิก 0.0024 mg/ml 
ใบจิก 0.012 mg/ml 
ใบจิก 0.06 mg/ml 
หมายเหตุ: a แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละ
สถิติ (P<0.05) 
  *, ** แสดงถึงความแตกต"าง
สถิติ (P<0.05) 
 

 
รูปท่ี 3-6   ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน
ปฏิกิริยาจนครบ 72 ชั่วโมงท่ีความเข�มข�นต"างๆ ต"อปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน
หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
ใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
a ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
แต"ไม"แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
a ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
ไม"แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
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ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือ
เริ่มทําปฏิกิริยาจนครบ 72 ชั่วโมง 

ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน 
(ไมโครโมลาร*คอนจูเกตด*ไดอีนต"อ

กรัมของน้ํามันพืช) 

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง
คอนจูเกตด*ไดอีน

2.7217±0.1673 
2.4042±0.2015 15.26±5.5985
1.9000±0.0566a 40.03±1.6597
1.4368±0.0610a 54.37±1.7823
1.3733±0.0424a 56.25±1.16

แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง 

แสดงถึงความแตกต"างในคอลัมน*เปอร*เซ็นต*การยับยั้งคอนจูเกตด*ไดอีน 

ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต"
ชั่วโมงท่ีความเข�มข�นต"างๆ ต"อปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน 

0024 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml 
ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml ของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง 
แต"ไม"แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/mlของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง และ
ไม"แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

0.00048 0.0024 0.012 0.06

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)

control

เสมด็แดง

จิก
a

a
a 

ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง 
คอนจูเกตด*ไดอีน 

0 
15.26±5.5985 
40.03±1.6597* 

54.37±1.7823** 

56.25±1.1628** 

ความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง อย"างมีนัยสําคัญทาง

ในคอลัมน*เปอร*เซ็นต*การยับยั้งคอนจูเกตด*ไดอีน อย"างมีนัยสําคัญทาง

 

ใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต"เริ่มทํา

 ของใบจิกแตกต"างจาก
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง 
.05) 

ของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง และ
 

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)

control

เสมด็แดง

จิก



 

 
รูปท่ี 3-7 เปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�าน
ครบ 72 ชั่วโมงท่ีความเข�มข�นต"างๆ ต"อปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน
หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
ใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
b ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml 
และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
b ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�
แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.
               
ตารางท่ี 3-5 ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"
ส"วนสกัดพืชหลังจากครบ 72 ชั่วโมง

ส"วนสกัดพืช 

กลุ"มควบคุม 
ใบจิก 0.00048 mg/ml 
ใบจิก 0.0024 mg/ml 
ใบจิก 0.012 mg/ml 
ใบจิก 0.06 mg/ml 
หมายเหตุ: a แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละ

สถิติ (P<0.05) 
  * , **, *** แสดงถึงความแตกต"าง
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เปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต"
ชั่วโมงท่ีความเข�มข�นต"างๆ ต"อปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน 

0024 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml
ใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/mlของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง 
และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/mlของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง แต"ไม"
.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"
ชั่วโมง 

ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน 
(ไมโครโมลาร*คอนจูเกตด*ไดอีนต"อ

กรัมของน้ํามันพืช) 

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง
คอนจูเกตด*ไดอีน

2.6525±0.0318 

4.0500±0.2121a -53.39±6.0638
3.5908±0.1072a -35.63±2.7061
2.7900±0.1602 -5.70±
2.6712±0.0361 -0.20±

แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง 

แสดงถึงความแตกต"างในคอลัมน*เปอร*เซ็นต*การยับยั้งคอนจูเกตด*ไดอีน 

 

ใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาจน

mg/mlของใบจิกแตกต"างจาก
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง 
(P<0.05) 

ของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง แต"ไม"

ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนและเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง 
คอนจูเกตด*ไดอีน 

0 
53.39±6.0638 
35.63±2.7061* 

±4.4551** 

±0.8044** 

ความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง อย"างมีนัยสําคัญทาง

ในคอลัมน*เปอร*เซ็นต*การยับยั้งคอนจูเกตด*ไดอีน (P<0.05) 



 

 
รูปท่ี 3-8   ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน
ต"างๆ ต"อปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน 
หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.00048 
ใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากตัวควบคุม 
a ท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml
แตกต"างกัน และไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
สถิติ (P<0.05) 
a ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 
a ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 
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ปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีนของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดพืชท่ี 72 
 

00048 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml
ใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากตัวควบคุม อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/mlของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"
แตกต"างกัน และไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/mlของใบเสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก แต"
ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/mlของใบเสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก แต"ไม"
แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

0.00048 0.0024 0.012 0.06

a

a
a

a a
a

 

72 ชั่วโมง ท่ีความเข�มข�น

mg/mlของใบเสม็ดแดงและ

ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"
mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทาง

ของใบเสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก แต"
(P<0.05) 

ของใบเสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก แต"ไม"
(P<0.05) 

control

ใบเสม็ดแดง

ใบจิก

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)



 

 
รูปท่ี 3-9 เปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"
ต"อปริมาณคอนจูเกตด*ไดอีน 
หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml
ใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
ทางสถิติ (P<0.05) 
a ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml หมายถึงท่ี ความเข�มข�น 
จิก แต"ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 
b ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
c ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 
d ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�ม
แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.
 
3.7 การวิเคราะห+ค�า thiobarbituric acid reactive substances 

 จากการทดลองพบว"าน้ํามันถ่ัวเหลืองท่ีบ"มไว�ท่ีอุณหภูมิ 

เกิดทีบาร*เพ่ิมข้ึน และในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเกิดทีบาร*ของส"วนสกัดเอทานอลของใบจิกนั้น 

ส"วนสกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"

นอลของใบจิกสามารถยับยั้งการเกิดทีบาร*ได�ถึง 
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เปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดพืชท่ี 72 ชั่วโมง ท่ีความเข�มข�นต"างๆ 

24 mg/ml หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml
ใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml

หมายถึงท่ี ความเข�มข�น 0.012 mg/ml ของใบเสม็ดแดงใบจิกแตกต"างจากใบ
จิก แต"ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/mlของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง 
และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.0024 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/mlของใบเสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก และ
แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/mlของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง และ
.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) 

จากการทดลองพบว"าน้ํามันถ่ัวเหลืองท่ีบ"มไว�ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป#นเวลา 

เกิดทีบาร*เพ่ิมข้ึน และในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเกิดทีบาร*ของส"วนสกัดเอทานอลของใบจิกนั้น 

น้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาจนครบ 72 ชั่วโมงแล�วนํามาทดสอบ

นอลของใบจิกสามารถยับยั้งการเกิดทีบาร*ได�ถึง 95% (รูปท่ี 3-10 และ ตารางท่ี 3-6

0.0024 0.012 0.06

a

b

aa

b

c

 

ชั่วโมง ท่ีความเข�มข�นต"างๆ 

mg/ml ของใบเสม็ดแดงและ
mg/ml อย"างมีนัยสําคัญ

ของใบเสม็ดแดงใบจิกแตกต"างจากใบ
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง 
(P<0.05) 

ของใบเสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก และ
(P<0.05) 

ของใบจิกแตกต"างจากใบเสม็ดแดง และ

องศาเซลเซียส เป#นเวลา 72 ชั่วโมง จะ

เกิดทีบาร*เพ่ิมข้ึน และในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเกิดทีบาร*ของส"วนสกัดเอทานอลของใบจิกนั้น เม่ือใส"

งแล�วนํามาทดสอบ พบว"าส"วนสกัดเอทา

6) โดยจะเห็นได�จากค"า

ความเข�มข�นของ
ส"วนสกัด (mg/ml)

ใบเสม็ดแดง

ใบจิก



 

เริ่มต�นท่ี 0.0039±0.0002 ไมโครโมลาร*

ตามลําดับ  

 เม่ือบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยา

ไมโครโมลาร*) เม่ือครบ 72 ชั่วโมงแล�ว

ทีบาร*ได�เช"นกัน (รูปท่ี 3-11 และ ตารางท่ี 

ไมโครโมลาร* ตามลําดับ ซ่ึงมีค"าใกล�เคียงกับชุดควบคุม 

 
ตารางท่ี 3-6 ปริมาณทีบาร*และเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือ

พร�อมน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยา

ส"วนสกัดพืช 

กลุ"มควบคุม 
ใบจิก 0.00048 mg/ml 
ใบจิก 0.0024 mg/ml 
ใบจิก 0.012 mg/ml 
ใบจิก 0.06 mg/ml 

หมายเหตุ: a, b, c, d แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละ
ทางสถิติ (P<0.05)

* แสดงถึงความแตกต"างในคอลัมน*เปอร*เซ็นต*การยับยั้งทีบาร* 
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ไมโครโมลาร* ในชุดควบคุมลดลงมาเหลือ 0.0002±0

เกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน (เพ่ิมจาก 0.0139±0.0038 

ชั่วโมงแล�วจึงค"อยใส"ส"วนสกัดเอทานอลของใบจิกลงไป ก็พบว"าสามารถลดการเกิด

และ ตารางท่ี 3-7) โดยมีค"าทีบาร*เป#น 0.0042±0.0001 

ตามลําดับ ซ่ึงมีค"าใกล�เคียงกับชุดควบคุม (0.0450±0.0021 ไมโครโมลาร*) 

ปริมาณทีบาร*และเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือ
เริ่มทําปฏิกิริยาจนครบ 72 ชั่วโมง 

ปริมาณ TBARS 
(ไมโครโมลาร*) 

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง

0.0039±0.0002 

0.0017±0.0002b 52.67
0.0015±0.0001b 59.92
0.0006±0.0001c 83.31±
0.0002±0.0001d 94.79±

แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง 
(P<0.05) 

ในคอลัมน*เปอร*เซ็นต*การยับยั้งทีบาร* อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

0.00048 0.0024 0.012 0.06

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)

b
a

d d

bb

cc

0.0001 ไมโครโมลาร* 

038 เป#น 0.0450±0.0021 

เอทานอลของใบจิกลงไป ก็พบว"าสามารถลดการเกิด

 และ 0.0069±0.0005 

 

ปริมาณทีบาร*และเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"ม

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง TBARS 

0 
67±4.4334 
92±3.2273 

±4.0738* 

±2.6213* 

ความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง อย"างมีนัยสําคัญ

(P<0.05) 

 

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)

control

ใบเสม็ด
แดง 

ใบจิก



 

รูปท่ี 3-10 ปริมาณทีบาร*ของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต" 
ชั่วโมงแล�วนํามาทดสอบท่ีความเข�มข�นต"างๆ ต"อค"าปริมาณทีบาร*

หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงแตกต"างกั

b ท่ีความเข�มข�น 0.00048
แตกต"างจากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากตัวควบคุม 

b ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
เสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

b ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
ใบเสม็ดแดงไม"แตกต"างกัน และไม"แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

c ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิก
0.0024mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

d ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml 
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
0.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

 

 
รูปท่ี 3-11 เปอร*เซ็นต*การยับยั้งการเกิด
เริ่มทําปฏิกิริยาจนครบ 72 ชั่วโมง ท่ีความเข�มข�นต"างๆ
หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.012 

ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
0.0024 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ทีบาร*ของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต" 
ชั่วโมงแล�วนํามาทดสอบท่ีความเข�มข�นต"างๆ ต"อค"าปริมาณทีบาร* 

0048 mg/ml ของใบเสม็ดแดง หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
ของใบเสม็ดแดงแตกต"างกับใบจิก และแตกต"างกับตัวควบคุม อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

0048 mg/ml ของใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.00048 
แตกต"างจากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากตัวควบคุม อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

0024 mg/ml ของใบเสม็ดแดง หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0
เสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

0024 mg/ml ของใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
เสม็ดแดงไม"แตกต"างกัน และไม"แตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.00048 

(P<0.05) 
mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 

ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิก
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

การเกิดทีบาร*ของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต"
ท่ีความเข�มข�นต"างๆ 
 mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 

ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

00048 0.0024 0.012 0.06

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)

aa
a a

ทีบาร*ของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต" 0 ชั่วโมงจนครบ 72 

ของใบเสม็ดแดง หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

00048 mg/ml ของใบจิก
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

0.0024 mg/mlของใบ
เสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml 

0024 mg/mlของใบจิกและ
00048 mg/ml อย"างมี

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

 

ทีบาร*ของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มพร�อมน้ํามันต้ังแต"

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)

ใบเสม็ดแดง

ใบจิก



 

a ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml 
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน และไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
0.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

 
ตารางท่ี 3-7 ปริมาณทีบาร*และเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของ

หลังจากครบ 72 ชั่วโมง

ส"วนสกัดพืช 

กลุ"มควบคุม 
ใบจิก 0.00048 mg/ml 
ใบจิก 0.0024 mg/ml 
ใบจิก 0.012 mg/ml 
ใบจิก 0.06 mg/ml 
หมายเหตุ: a, b, c, d แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละ
  *, **, ***, **** แสดงถึงความแตกต"าง
 

 

รูปท่ี 3-12 ปริมาณทีบาร*ของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านท่ีความเข�มข�นต"างๆ
ปริมาณทีบาร* 

หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml
mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างกับตัว
สถิติ (P<0.05) 
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mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน และไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ปริมาณทีบาร*และเปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดเอทานอลของใบจิก
ชั่วโมง 

ปริมาณ TBARS 
(ไมโครโมลาร*) 

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง

0.0450±0.0021 
0.0291±0.0013a 35.9986
0.0181±0.0000b 59.0867
0.0119±0.0015c 73.0266
0.0042±0.0001d 90.6238

แสดงถึงความแตกต"างของข�อมูลในแต"ละความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง 
แสดงถึงความแตกต"างในคอลัมน*เปอร*เซ็นต*การยับยั้งทีบาร* (P<0.05)

ส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านท่ีความเข�มข�นต"างๆ เม่ือใส"ส"วนสกัดพืชท่ี 

0048 mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างกับตัวควบคุม 

0.00048 0.0024 0.012 0.06

a

b

a

cc

d
d

a

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน และไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

ใบจิกเม่ือใส"ส"วนสกัดพืช

เปอร*เซ็นต*การยับยั้ง TBARS 

0 
9986±5.3113* 

0867±2.1113** 

0266±4.4518*** 

6238±0.1892**** 

ความเข�มข�นและแต"ละตัวอย"าง (P<0.05) 
(P<0.05) 

 

สกัดพืชท่ี 72 ชั่วโมง ต"อ

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.00048 
ควบคุม อย"างมีนัยสําคัญทาง

ความเข�มข�นของ
ส"วนสกัด 
(mg/ml)

control

ใบเสม็ดแดง

ใบจิก



 

a ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
เสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก แต"ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดง ท่ีความเข�มข�น 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

b ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
แตกต"างจากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
ทางสถิติ (P<0.05) 

c ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
0.0024mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

d ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
0.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

 

 
รูปท่ี 3-13 เปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"

ต"อปริมาณทีบาร* 
หมายเหตุ: a ท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml

และใบเสม็ดแดงแตกต"างกัน 
a ท่ีความเข�มข�น 0.0024 

เสม็ดแดงแตกต"างจากใ
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

b ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
แตกต"างจากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
ทางสถิติ (P<0.05) 
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24 mg/ml ของใบเสม็ดแดง หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.
เสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก แต"ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดง ท่ีความเข�มข�น 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

0024 mg/ml ของใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.0024 
แตกต"างจากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml

mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
สม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 

ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

เปอร*เซ็นต*การยับยั้งของส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านเม่ือใส"ส"วนสกัดพืชท่ี 72 ชั่วโมง ท่ีความเข�มข�นต"างๆ 

0048 mg/ml ของใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.00048 
และใบเสม็ดแดงแตกต"างกัน อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

24 mg/ml ของใบเสม็ดแดง หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.
เสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก และแตกต"างจากใบเสม็ดแดง ท่ีความเข�มข�น 0.

(P<0.05) 
0024 mg/ml ของใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.0024 

แตกต"างจากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml

0.0024 0.012 0.06

a

c

b
c

c
d

.0024 mg/ml ของใบ
เสม็ดแดงแตกต"างจากใบจิก แต"ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดง ท่ีความเข�มข�น 0.00048 mg/ml 

0024 mg/mlของใบจิก
mg/ml อย"างมีนัยสําคัญ

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml
สม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

 

ชั่วโมง ท่ีความเข�มข�นต"างๆ 

00048 mg/ml ของใบจิก

.0024 mg/ml ของใบ

.00048 mg/ml อย"าง

0024 mg/mlของใบจิก
mg/ml อย"างมีนัยสําคัญ

ความเข�มข�น
ของส"วนสกัด 
(mg/ml)

ใบเสม็ดแดง

ใบจิก



 

c ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 
0.0024mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

c ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml
แดงแตกต"างจากใบจิก แต"ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดง ท่ีความเข�มข�น 
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

d ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml 
จากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 
(P<0.05) 

 

3.8 การศึกษาโครงสร�างของสารเคมีท่ีเป9นองค+ประกอบในส�วนสกัดย�อย

 จากการนําส"วนสกัดต"างๆ ของใบจิกไปศึกษาโครงสร�างทางเคมีด�วย 

กับการทํา Thin Layer Chromatography (TLC) 

ผลการทดลองก"อนหน�านี้ท่ีพบว"า ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตทมี 

ภาพรวมดีท่ีสุด จึงได�นําส"วนสกัดย"อยนี้มา 

subfractions ซ่ึงได�นําไปทํา 1H-NMR 

รูปท่ี 3-14 ผล NMR ของส"วนสกัด

(C) ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และ 

A 
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mg/ml ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
mg/ml ของใบเสม็ดแดง หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06

แดงแตกต"างจากใบจิก แต"ไม"แตกต"างจากใบเสม็ดแดง ท่ีความเข�มข�น 0
(P<0.05) 

mg/ml ของใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.06 mg/ml
จากใบเสม็ดแดง และแตกต"างจากใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ

การศึกษาโครงสร�างของสารเคมีท่ีเป9นองค+ประกอบในส�วนสกัดย�อย 

จากการนําส"วนสกัดต"างๆ ของใบจิกไปศึกษาโครงสร�างทางเคมีด�วย NMR spectroscopy 

Thin Layer Chromatography (TLC) ควบคู"ไปด�วย ได�ผลดังรูปท่ี 3-14 และ 

ผลการทดลองก"อนหน�านี้ท่ีพบว"า ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตทมี %yield สูงท่ีสุด และมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิระใน

ภาพรวมดีท่ีสุด จึงได�นําส"วนสกัดย"อยนี้มา subfraction โดยทํา column chromatography 

NMR อีกครั้ง ได�ผลดังรูปท่ี 3-16 

ของส"วนสกัดต"างๆ ของใบจิก (A) ส"วนสกัดเอทานอล (B) ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน 

ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และ (D) ส"วนสกัดย"อยน้ํา 

ของใบเสม็ดแดงและใบจิก หมายถึง ท่ีความเข�มข�น 0.012 mg/ml
ของใบเสม็ดแดงและใบจิกไม"แตกต"างกัน แต"แตกต"างจากใบเสม็ดแดงและใบจิกท่ีความเข�มข�น 

6 mg/ml ของใบเสม็ด
0.012 mg/ml อย"างมี

mg/mlของใบจิกแตกต"าง
อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

NMR spectroscopy พร�อมๆ 

และ 3-15 ประกอบกับ

สูงท่ีสุด และมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิระใน

column chromatography ได�ท้ังสิ้น 8 

 
ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน  



 

 

รูปท่ี 3-14 (ต"อ) ผล NMR ของส"วนสกัด

(C) ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และ 

B 

C 

31 

ของส"วนสกัดต"างๆ ของใบจิก (A) ส"วนสกัดเอทานอล (B) ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน 

ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และ (D) ส"วนสกัดย"อยน้ํา 

 

 

 

ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน  



 

รูปท่ี 3-14 (ต"อ) ผล NMR ของส"วนสกัด
(C) ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และ 

รูปท่ี 3-15 การหาระบบ solvent 

D 

32 

ของส"วนสกัดต"างๆ ของใบจิก (A) ส"วนสกัดเอทานอล (B) ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน 
ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตท และ (D) ส"วนสกัดย"อยน้ํา 

 

 

 
solvent ท่ีเหมาะสมของ (A) สกัดเฮกเซนและเอทิลอะซิเตท

และ (B) ส"วนสกัดเอทิลอะซิเตท 

 
ส"วนสกัดย"อยเฮกเซน  

 

เอทิลอะซิเตทจากใบจิก  

A 

B 



 

รูปท่ี 3-16 ผล 1H-NMR 
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NMR ของส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตทใน subfraction subfraction ต"างๆ 
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บทท่ี 4 

อภิปราย และสรุปผลการทดลอง 
 

4.1 อภิปรายผลการทดลอง 
 ในการศึกษานี้ทําการทดสอบหาฤทธิ์ต�านออกซิเดชันของสารสกัดใบจิกจากโครงการพัฒนาป~าชุมชน

บ�านอ"างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี โดยทําการทดสอบฤทธิ์การกําจัดอนุมูล DPPH ทดสอบ

ความสามารถในการรีดิวซ* ทดสอบฤทธิ์ในการต�านลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน นอกจากนี้ยังทําการวิเคราะห*หา

ปริมาณสารประกอบฟjนอลรวม และฟลาโวนอยด*รวม 

 การทดสอบฤทธิ์การกําจัดอนุมูล DPPH นั้น DPPH ถูกใช�เป#นสารทดสอบความสามารถในการเป#น

สารต�านอนุมูลอิสระเนื่องจาก DPPH เป#นอนุมูลไนโตรเจนท่ีมีความคงตัว มีสีม"วง อยู"ในรูปอนุมูลโดยไม"ต�องทํา

ปฏิกิริยาเพ่ือให�เกิดเป#นอนุมูล อนุมูล DPPH เม่ืออยู"ในสารละลายจะมีสีม"วง และเม่ือมีการเติมสารต�านอนุมูล

อิสระซ่ึงจะให�อะตอมไฮโดรเจนแก"อนุมูล DPPH จะได�เป#นสาร diphenylpicrylhydrazyl (DPPH:H) ท่ีเป#น

สารละลายสีเหลืองท่ีไม"อยู"ในรูปของอนุมูลอิสระอีกต"อไป (โอภา วัชระคุปต* และคณะ, 2550) ในการทดลองนี้

ใช�สารสกัดพืชในช"วงความเข�มข�น 6.25-100 ไมโครกรัมต"อมิลลิลิตร ฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล DPPH มีแนวโน�ม

เพ่ิมข้ึนเม่ือความเข�มข�นเพ่ิมข้ึน ดังรายงานของระวิวรรณ แก�วอมตวงศ* และทรงพร จึงม่ันคง (2549) กล"าวว"า 

กลไกการเป#นสารต�านออกซิเดชันของสารประกอบฟjนอลต"อการต�านอนุมูล DPPH เกิดจากสารประกอบฟjนอล

ให�หรือรับอิเล็กตรอนแก"อนุมูล DPPH ทําให�อนุมูล DPPH ไม"เป#นอนุมูลอีกต"อไป ส"วนสารประกอบฟjนอลจะ

กลายเป#น phenoxy radical แล�ว phenoxy radical 2 โมเลกุลจะจับกันเองทําให� phenoxy radical ไม"เป#น

อนุมูลอีกต"อไป และทําให�ปฏิกิริยาลูกโซ"ของการเกิดอนุมูลอิสระหยุดลง และจากผลการทดลองพบว"า ส"วน

สกัดย"อยน้ําและเอทิลอะซิเตทของใบจิกมีฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล DPPH สูงท่ีสุด รองลงมาคือ ส"วนสกัดหยาบ

เอทานอล และส"วนสกัดย"อยเฮกเซน จากงานวิจัยของ (Sofidiya et al., 2012) ศึกษาฤทธิ์ต�านอนุมูล DPPH 

ของพืชสมุนไพรในวงศ* Sapindaceae 6 ชนิด พบว"าท่ีความเข�มข�น 0.1 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตรมีความสามารถ

ในการยับยั้งอนุมูล DPPH อยู"ระหว"าง 33.8-99.2% ท้ังนี้จากการทดสอบสถิติ พบว"า ส"วนสกัดย"อยน้ําและ

เอทิลอะซิเตทมีค"า EC50 ไม"แตกต"างกับวิตามินซีและบีเอชทีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนี้พบว"าปริมาณ

สารประกอบฟjนอลรวมมีความสัมพันธ*กับความสามารถในการยับยั้งอนุมูล DPPH เป#นอย"างดี โดยมีค"า R2 = 
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0.991 ส"วนปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด*มีความสัมพันธ*กับความสามารถในการยับยั้งอนุมูล DPPH น�อย 

มีค"า R2 = 0.576 ซ่ึงแสดงให�เห็นว"าฤทธิ์กําจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดพืชน"าจะมาจากการมีสารประกอบฟj

นอลหลายๆ ชนิดเป#นองค*ประกอบ  

 การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ*ซ่ึงเป#นการทดสอบความสามารถของการเป#นตัวให�อิเล็กตรอน

ในปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันของสารตัวอย"างโดยเป#นการทดสอบความสามารถของสารตัวอย"างในการรีดิวซ*

สารประกอบเชิงซ�อน Fe3+/Ferric cyanide ไปเป#นรูป Fe2+/Ferrous cyanide และติดตามปริมาณ Fe2+ 

โดยการเกิด Perls Prussian blue ท่ี 700 นาโนเมตร (Senevirathne et al., 2006) ซ่ึงจากการทดลองก"อน

หน�านี้เลือกใช�ความเข�มข�นท่ี 6.25-100 ไมโครกรัมกรัมต"อมิลลิลิตร พบว"า เม่ือความเข�มข�นของสารสกัด

เพ่ิมข้ึนความสามารถในการรีดิวซ*มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะใบจิก ใบเสม็ดแดง และใบชํามะเลียง มีแนวโน�ม

เพ่ิมข้ึนอย"างชัดเจน แสดงในเห็นว"าผักพ้ืนบ�านท้ัง 3 ชนิดมีความสามารถในการให�อิเล็กตรอนได�ดี ดังรายงาน

ของ Hussin (2009) พบว"าส"วนสกัดน้ําของใบ ลําต�น และเปลือกของจิกสวน (Barringtonia racemosa) ซ่ึง

อยู"วงศ*เดียวกับจิกมีศักยภาพในการรีดิวซ*สูง ซ่ึงจากการทดสอบความสัมพันธ*ระหว"างปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพกับฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระนั้นพบว"า ปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมมีความสัมพันธ*กับความสามารถใน

การรีดิวซ*เป#นอย"างดี โดย R2 = 0.950 ส"วนปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด*รวมพบความสัมพันธ*กับ

ความสามารถในการรีดิวซ*ได�น�อยกว"า โดยมีค"า R2 = 0.422 แสดงให�เห็นว"า การท่ีพืชท่ีนํามาทดสอบมี

ความสามารถในการรีดิวซ*นั้นน"าจะมาจากการมีสารประกอบฟjนอลหลายๆ ชนิดเป#นองค*ประกอบท่ีไม"ใช"สาร

ในกลุ"มฟลาโวนอยด*เพียงอย"างเดียว และจากการศึกษานี้พบว"า ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตทมีความสามารถใน

ให�อิเล็กตรอนได�มากท่ีสุด รองลงมาได�แก" ส"วนสกัดย"อยน้ํา ส"วนสกัดหยาบเอทานอล และส"วนสกัดย"อยเฮกเซน

มีความสามารถนี้น�อยท่ีสุด แสดงว"า สารท่ีเป#นองค*ประกอบในส"วนสกัดย"อยเหล"านี้ท่ีมีความสามารถในการให�

อิเล็กตรอนกับ Fe3+ น"าจะเป#นสารท่ีค"อนข�างมีข้ัวมากกว"าสารในกลุ"มท่ีไม"มีข้ัว 

 การหาปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมและฟลาโวนอยด*รวมในสารสกัดพืชท่ีความเข�มข�น 1 มิลลิกรัม

ต"อมิลลิลิตร โดยการคํานวณปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมจากกราฟมาตรฐานของสารละลายกรดแกลลิก 

พบว"าส"วนสกัดย"อยน้ําและส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตทของใบจิกมีปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมสูงท่ีสุดพอๆ 

กัน เท"ากับ 267.588 และ 228.350 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต"อมิลลิกรัมของส"วนสกัด ตามลําดับ 

รองลงมา คือ ส"วนสกัดเอทานอล และส"วนสกัดย"อยเฮกเซน ตามลําดับ และจากการคํานวณหาปริมาณฟลาโว
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นอยด*รวมท่ีได�จากกราฟมาตรฐานของสารละลายเควอร*เซตินซ่ึงจากผลการทดลอง พบว"า สารสกัดเอทานอล

ของใบจิกท่ีความเข�มข�น 1 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร มีปริมาณฟลาโวนอยด*รวมเท"ากับ 22.53±0.70 มิลลิกรัม

สมมูลของเควอร*เซตินต"อกรัมของส"วนสกัด จากงานวิจัยของ Hussin (2009) ทําการวิเคราะห*ปริมาณ

สารประกอบฟjนอลรวมจากส"วนของใบ ลําต�น และเปลือกของจิกสวน (Barringtonia racemosa) ซ่ึงอยู"วงศ*

เดียวกับจิก พบว"ามี gallic acid, naringin, flavonoids รวมท้ัง ferulic acid, rutin, kaempferol และ 

luteolin เป#นองค*ประกอบ ดังนั้นปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมและฟลาโวนอยด*รวมท่ีตรวจพบน"าจะมีสาร

ดังกล"าวอยู"ด�วย 

 ปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน (Lipid peroxidation) คือ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ระหว"าง

ออกซิเจนกับลิพิด (lipid) ณ ตําแหน"งพันธะคู" ของกรดไขมันชนิดไม"อ่ิมตัว (unsaturated fatty acid) ทําให�

เกิดสารท่ีให�กลิ่นและรสไม"ดีท่ีเรียกว"า การหืน (rancidity) ซ่ึงเป#นปฏิกิริยาลูกโซ" (chain reaction) เพราะ

อนุมูลอิสระ (free radical) ท่ีเกิดข้ึนจะกระตุ�นโมเลกุลของกรดไขมันท่ีเหลือให�เกิดปฏิกิริยาต"อไป ใน

การศึกษานี้ทําการทดสอบฤทธิ์ต�านลิพิดเปอร*ออกซิเดชันในสารสกัดใบจิกจากโครงการพัฒนาป~าชุมชนบ�าน

อ"างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี โดยทําการทดสอบค"าคอนจูเกตด*ไดอีน และ TBARS  

 ผู�วิจัยได�ทําการหาค"าคอนจูเกตด*ไดอีนจะใช�เป#นดัชนีชี้วัดการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน ในช"วงเริ่มต�น

ของปฏิกิริยา เนื่องจากกรดไขมันไม"อ่ิมตัวจะถูกดึงไฮโดรเจนอะตอมออกจากหมู"เมทิลีน ทําให�กลายเป#นอัลคิล

เรดิคอลเกิดข้ึน หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป#นคอนจูเกตด*ไดอีนซ่ึงเป#นโครงสร�างท่ีเสถียร จากการทดสอบพบว"า ใน

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งคอนจูเกตด*ไดอีนของส"วนสกัดเอทานอลของใบจิก เป#นการทดสอบใน 2 ลักษณะ 

คือ ใส"ส"วนสกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาจนเม่ือครบ 72 ชั่วโมงนํามาทดสอบ กับเม่ือบ"ม

น้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชันแล�วจึงใส"ส"วนสกัดท่ี 72 ชั่วโมง เพ่ือต�องการดูว"าสารสกัดสามารถ

ปUองกันหรือยับยั้งคอนจูเกตด*ไดอีนได�หรือไม" และจากผลการทดลองแสดงให�เห็นว"า ส"วนสกัดใบจิกท่ีใส"ส"วน

สกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาจนเม่ือครบ 72 ชั่วโมงนํามาทดสอบ สามารถยับยั้งการเกิดคอน

จูเกตด*ไดอีนได� ในขณะท่ีบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชันแล�วจึงใส"ส"วนสกัดท่ี 72 ชั่วโมง พบว"า

ส"วนสกัดใบจิกไม"สามารถยับยั้งการเกิดคอนจูเกตด*ไดอีนได� ดังนั้นส"วนสกัดใบจิกน"าจะมีฤทธิ์ปUองกันการเกิด

คอนจูเกตด*ไดอีนมากกว"ายับยั้งการเกิดคอนจูเกตด*ไดอีน ซ่ึงจากงานวิจัยของ Vasankari et al. (1995) ท่ี

พบว"าคอนจูเกตด*ไดอีนในซีรั่มเพ่ิมข้ึนในระหว"างการออกกําลังกาย เนื่องจากคอนจูเกตด*ไดอีนและทีบาร*เป#น
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ตัวบ"งชี้ของการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชันต"างระยะกัน โดยคอนจูเกตด*ไดอีนเป#นตัวบ"งชี้ของการเกิดปฏิกิริยาใน

ข้ันเริ่มต�น (initiation) ซ่ึงเป#นช"วงแรกๆ ของการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน จึงทําให�สารต�านออกซิเดชันใน

ร"างกายมีความไวในการเข�าทําปฏิกิริยากับคอนจูเกตด*ไดอีนได�น�อยกว"าทีบาร* จากการทดลองจะเห็นได�ว"า 

ระยะเวลาในการใส"ส"วนสกัดมีผลทําให�พืชสามารถยับยั้งเกิดการคอนจูเกตด*ไดอีนได� ท้ังนี้การยับยั้งการเกิด

คอนจูเกตด*ไดอีนของส"วนสกัดน้ําใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.1 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร พบว"าสามารถยับยั้งได� 72% 

และส"วนสกัดเอทานอลใบจิกและใบเสม็ดแดงท่ีความเข�มข�น 0.06 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งได� 56% 

(อาภัสรา ไทยประเสริฐ และยลดา แต"งภูเขียว, 2555) 

 ค"าทีบาร*วัดเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงค"าการดูดกลืนแสงท่ี 532 นาโนเมตร ของสารประกอบเชิงซ�อนสี

ชมพู โดยเกิดจากสารประกอบอัลดีไฮด*ท่ีสําคัญคือ malondialdehyde (MDA) ซ่ึงจะทําปฏิกิริยากับ TBA 

(thiobarbituric acid) (โอภา วัชระคุปต* และคณะ, 2550) จากการทดสอบฤทธิ์การลด thiobarbituric acid 

reactive substance (TBARS) ของส"วนสกัดใบจิกเป#นการทดสอบใน 2 ลักษณะ คือใส"ส"วนสกัดบ"มไปพร�อม

กับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาจนเม่ือครบ 72 ชั่วโมงนํามาทดสอบ กับบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*

ออกซิเดชันแล�วจึงใส"ส"วนสกัดท่ี 72 ชั่วโมง เพ่ือต�องการดูว"าสารสกัดสามารถปUองกันหรือยับยั้งทีบาร*ได�หรือไม" 

จากผลการทดลองแสดงให�เห็นว"า เม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาจนเม่ือครบ 72 

ชั่วโมงนํามาทดสอบพบว"าส"วนสกัดใบจิกสามารถยับยั้งทีบาร*ได� และเม่ือบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*

ออกซิเดชันแล�วจึงใส"ส"วนสกัดท่ี 72 ชั่วโมง พบว"าส"วนสกัดใบจิกก็สามารถลดการเกิดทีบาร*ได�เช"นกัน ดังนั้น

ส"วนสกัดใบจิกสามารถปUองกันและยับยั้งการเกิดทีบาร*ได� เนื่องจากในข้ัน propagation ของการเกิดลิพิดเปอร*

ออกซิเดชันนั้นสารประกอบฟjนอลจะให�อิเล็กตรอนจากอะตอมไฮโดรเจนท่ีวงอะโรมาติกแก" peroxyl radical 

แล�วทําให� peroxyl radical เปลี่ยนเป#น lipid hydroperoxide ซ่ึงแยกออกจากวิถีการเกิด 

malondialdehyde จึงจะสามารถลดการเกิด malondialdehyde ได� (Shahidi and Naczk, 2004) อีกท้ัง

จากงานวิจัยของอาภัสรา ไทยประเสริฐ และยลดา แต"งภูเขียว (2555) พบว"าส"วนสกัดน้ําของใบจิกและเสม็ด

แดงทําให�ค"าคอนจูเกตด*ไดอีนและค"าทีบาร*ลดลง แสดงว"า ส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านมีฤทธิ์ในการยับยั้งลิพิดเปอร*

ออกซิเดชันท้ัง 2 ข้ันตอนในการเกิดปฏิกิริยาลงได� ท้ังนี้พบว"าส"วนสกัดน้ําท่ีความเข�มข�น 0.1 มิลลิกรัมต"อ

มิลลิลิตรของใบจิกมีเปอร*เซ็นต*การยับยั้ง 43% แต"ส"วนสกัดเอทานอลของใบจิกท่ีความเข�มข�น 0.06 มิลลิกรัม

ต"อมิลลิลิตร พบว"าสามารถยับยั้งได�ถึง 95% นอกจากนี้การตรวจวัดเชิงคุณภาพของสารโพลีฟjนอลนั้นใบจิกพบ
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สารแซนโทน และแทนนินเป#นองค*ประกอบซ่ึงเคยมีรายงานว"าสารแซนโทนนั้นสามารถยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร*

ออกซิเดชันได� (Madan et al., 2002; Franklin et al., 2009) และจากงานวิจัยของ Rakic et al. (2007) ก็

พบว"าสารแทนนินนั้นก็สามารถยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชันได�เช"นกัน 

 จากการศึกษาใบจิกจากโครงการพัฒนาป~าชุมชนอ"างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี พบว"า เม่ือ

ใส"ส"วนสกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยาเม่ือครบ 72 ชั่วโมงนํามาทดสอบพบว"า ค"าคอนจูเกตด*ได

อีน และค"าทีบาร*ลดลง แสดงว"าส"วนสกัดพืชพ้ืนบ�านมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชันได�ท้ัง 2 

ข้ันตอน ซ่ึงคอนจูเกตด*ไดอีนเป#นผลิตภัณฑ*ปฐมภูมิ เม่ือเกิดคอนจูเกตด*ไดอีนน�อยลงก็สามารถลดการเกิด

ผลิตภัณฑ*ทุติยภูมิ (MDA) ได� แต"เม่ือบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชันแล�วจึงใส"ส"วนสกัดท่ี 72 

ชั่วโมง พบว"าไม"ทําให�คอนจูเกตด*ไดอีนลดลง ในขณะท่ีค"าทีบาร*ยังคงลดลง แสดงว"าเม่ือบ"มสารสกัดหลังจากท่ี

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันเกิดข้ึนแล�ว พืชพ้ืนบ�านไม"มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดลิพิดเปอร*ออกซิเดชันใน

ช"วงแรกของปฏิกิริยา แต"สามารถยับยั้งในช"วง propagation ได� 

 

4.2 สรุปผลการวิจัย 

1. ทุกส"วนสกัดย"อยของใบจิกท่ีช"วงความเข�มข�น 0.0125-0.1 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล 

DPPH มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนตามความเข�มข�น โดยเพาะส"วนสกัดย"อยน้ําและเอทิลอะซิเตทของใบจิกมีค"า EC50 

เท"ากับ 0.0481±0.001 และ 0.0840±0.000 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ตามลําดับ รองลงมาคือ ส"วนสกัดเอทา

นอล และส"วนสกัดย"อยเฮกเซน ซ่ึงมีค"า EC50 ของการกําจัดอนุมูล DPPH เท"ากับ 0.181±0.002 และ 

1.403±0.039 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะท่ีสารละลายวิตามินซีและสารละลายบีเอชทีมีค"า EC50 

เท"ากับ 0.017±0.001 และ 0.0231±0.001 มิลลิกรัมต"อมิลลิลิตร ตามลําดับ ท้ังนี้ฤทธิ์กําจัดอนุมูล DPPH เป#น

ผลมาจากการมีสารประกอบฟjนอลชนิดต"างๆ เป#นองค*ประกอบ 

2. ส"วนสกัดย"อยเอทิลอะซิเตทของใบจิกมีความสามารถในการให�อิเล็กตรอนได�ดีท่ีสุด รองลงมาคือ ส"วนสกัด

ย"อยน้ํา ส"วนสกัดหยาบเอทานอล และส"วนสกัดเฮกเซนมีความสามารถในการให�อิเล็กตรอนน�อยท่ีสุด ซ่ึง

ความสามารถในการรีดิวซ*นั้นน"าจะมาจากการมีสารประกอบฟjนอลหลายๆ ชนิดเป#นองค*ประกอบเช"นเดียวกับ

ฤทธิ์กําจัดอนุมูล DPPH 
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3. ส"วนสกัดย"อยน้ําของใบจิกมีปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมสูงท่ีสุด เท"ากับ 267.588 มิลลิกรัมสมมูลของ

กรดแกลลิกต"อกรัมของส"วนสกัด รองลงมา คือ ส"วนสกัดเอทิลอะซิเตท ซ่ึงมีปริมาณสารประกอบฟjนอลรวม

เท"ากับ 228.35 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต"อกรัมของส"วนสกัด สําหรับส"วนสกัดเอทานอล และส"วนสกัด

ย"อยเฮกเซนมีปริมาณสารประกอบฟjนอลรวมค"อนข�างน�อย (96.49 และ 52.098 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกล

ลิกต"อกรัมของส"วนสกัด) 

4. ส"วนสกัดหยาบเอทานอลของใบจิกมีปริมาณฟลาโวนอยด*รวมท่ี 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เท"ากับ 22.53±0.70 

มิลลิกรัมสมมูลของเควอร*เซตินต"อกรัมของส"วนสกัด  

5. การวิเคราะห*ค"าคอนจูเกตด*ไดอีนของสารสกัดพืช พบว"า เม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทํา

ปฏิกิริยานั้นเม่ือครบ 72 ชั่วโมงนํามาทดสอบพบว"า สารสกัดเอทานอลของใบจิกสามารถยับยั้งการเกิดคอนจู

เกตด*ไดอีนได� แต"เม่ือบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชันแล�วจึงใส"ส"วนสกัดท่ี 72 ชั่วโมงไม"สามารถ

ยับยั้งการเกิดคอนจูเกตด*ไดอีนได� 

6. การวิเคราะห*ค"าทีบาร*เป#นการวัดจากผลิตภัณฑ*ทุติยภูมิของลิพิดเปอร*ออกซิเดชัน ซ่ึงส"วนใหญ"คือ มาลอน

ไดอัลดีไฮด*ซ่ึงจะออกซิไดซ*น้ํามันทําให�เกิดกลิ่นหืน เม่ือใส"ส"วนสกัดบ"มไปพร�อมกับน้ํามันต้ังแต"เริ่มทําปฏิกิริยา

นั้นเม่ือครบ 72 ชั่วโมงนํามาทดสอบ และเม่ือบ"มน้ํามันจนเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร*ออกซิเดชันแล�วจึงใส"ส"วนสกัด

ท่ี 72 ชั่วโมงสามารถลดการเกิดทีบาร*ได�เม่ือความเข�มข�นของสารสกัดเพ่ิมข้ึน 

7. จากการศึกษาองค*ประกอบทางเคมีของส"วนสกัดต"างๆ ในเบ้ืองต�นส"วนท่ีมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระของใบจิก

น"าจะเป#นสารประกอบท่ีมีข้ัวมากกว"าสารประกอบท่ีไม"มีข้ัว 
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รายงานสรุปการเงิน 

เลขท่ีโครงการ 2557A10803041 
ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได� (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปBงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท*และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร*ออกซิเดชันของส"วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการ

พัฒนาป~าชุมชนบ�านอ"างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี 

ชื่อหัวหน�าโครงการวิจัยผู�รับทุน / ผู�วิจัย  ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ 
รายงานในช"วงต้ังแต"วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 2559 
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ปj    ต้ังแต"วันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 กันยายน 2557 

รายจ�าย 

หมวด 
รายจ"ายสะสม
จากรายงาน

ครั้งก"อน 

ค"าใช�จ"าย
งวดป�จจุบัน 

รวมรายจ"าย
สะสมจนถึง
งวดป�จจุบัน 

งบประมาณ
รวมท้ังโครงการ 

คงเหลือ 
(หรือเกิน) 

1. ค"าตอบแทน 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 
2. ค"าจ�าง 46,000.00 23,000.00 69,000.00 69,000.00 0.00 
3. ค"าวัสดุ 27,606.08 140,393.69 167,999.77 138,000.00 -29,999.77 
4. ค"าใช�สอย 3,000.00 70,000.00 73,000.00 93,000.00 20,000.00 
5. อุดหนุนสถาบัน 20,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 
รวม 126,606.08 283,393.69 409,999.77 400,000.00 -9,999.77 
 

จํานวนเงินท่ีได�รับและจํานวนเงินคงเหลือ 

จํานวนเงินท่ีได�รับ   
งวดท่ี 1 180,000 บาท เม่ือ 27 กุมภาพันธ* 2557 
งวดท่ี 2 144,000 บาท เม่ือ 16 กันยายน 2557 

รวม 324,000 บาท  
 

 

.......................................................................  ….………………………-…………………………… 
    หัวหน�าโครงการวิจัยผู�รับทุน         เจ�าหน�าท่ีการเงินโครงงานวิจัย 
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