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Abstract: Utilization of weeds as medicinal plants is an alternative weed control and valued added. The
objectives of this study were to determine phytochemical contents and investigate antioxidant activity of crude
extracts from leaf of nine weed species including Bidens pilosa L., Eclipta prostrata L., Borreria laevis (Lam.)
Griseb, Tribulus cistoides L., Limnocharis flava (L.) Buchenau, Amaranthus spinosus L., Vernonia cinerea (L.)
Less, Cleome viscosa L. and Phyllanthus niruri L. Dry leaves were homogenized to powder and then extracted
with an aqueous comparing with ethanol (80%). Phytochemical contents viz. phenolics and flavonoids of sample
extracts were analyzed and antioxidant capabilities using 2,2-diphenyl-1-picryl-1-hydrazyl (DPPH), 2,2-azinobis (3-ethylbenzothiazole-6-sulphonic acid (ABTS), phenazine methosulfate- nicotinamide adenine dinucleotide
(PMS-NADH) and nitric oxide radical scavengings were tested. The results showed that ethanolic extracts from
all weed species had greater phenolic and flavonoid contents than aqueous extracts. We found that ethanolic
extracts of B. laevis and P. niruri had higher in both phytochemical contents than the others. Moreover, ethanolic
extracts of B. laevis and P. niruri had greater inhibiting DPPH (IC50= 58.69 and 89.90 g/mL, respectively) and
ABTS radical scavenging (IC50= 96.63 and 113.58 g/mL, respectively) than the others. Furthermore, ethanolic
extract of B. laevis has similar activity to tocoperol (IC50= 51.65 g/mL) against DPPH radical scavenging. In
case of inhibiting PMS-NADH and nitric oxide scavengings, the effects of all leaf extracts from weeds were not
pronounced. However, further research on identification of chemical compounds from B. laevis and P. niruri
extracts should be conducted.
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บทคัดย่ อ: การนาวัชพืชมาใช้ เป็ นประโยชน์เพื่อเป็ นยาสมุนไพรเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการควบคุมวัชพืช และเป็ นการเพิ่ม
มูลค่า การทดลองนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณสารพฤกษเคมีและทดสอบประสิทธิ ภาพการเป็ นสารต้ านอนุมูล
อิสระของสารสกัดหยาบจากใบของวัชพืช จานวน 9 ชนิด ได้ แก่ ก้ นจ ้าขาว กะเม็ง เขมรเล็ก โคกกระสุน ตาลปั ตรฤษี ผักโขม
หนาม ผักละออง ผักเสี ้ยนผี และลูกใต้ ใบ โดยนาส่วนของใบวัชพืชอบให้ แห้ ง และบดละเอียด สกัดตัวอย่างวัชพืชด้ วยน ้า
เปรี ยบเทียบกับเอทานอล (80%) แล้ ววิเคราะห์ปริ มาณสารพฤกษเคมี ได้ แก่ สารประกอบพวก phenolics และ flavonoids
และทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเป็ นสารต้ านอนุ มู ลอิ สระ ด้ วยปฏิ กิ ริ ยา DPPH, ABTS, PMS-NADH และ nitric oxide
radical scavengings ผลการทดลองพบว่า สารสกัดด้ วยเอทานอลจากวัชพืชทุกชนิดมีปริ มาณของสารพฤกษเคมีพวก
phenolics และ flavonoids มากกว่าสารสกัดด้ วยนา้ โดยที่สารสกัดด้ วยเอทานอลจากเขมรเล็กและลูกใต้ ใบมีปริ มาณ
สารพฤกษเคมีทงสองชนิ
ั้
ดนี ้มากกว่าสารสกัดจากวัชพืชชนิดอื่น นอกจากนี ้ยังพบว่า สารสกัดด้ วยเอทานอลจากเขมรเล็ก
และลูกใต้ ใบมีประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้ านอนุอิสระจากปฏิกิริยา DPPH (IC50 เท่ากับ 58.69 และ 89.90 ไมโครกรัมต่อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ ) และ ABTS radical scavengings (IC50 เท่ า กั บ 96.63 และ 113.58 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ) ได้ สูงกว่าสารสกัดจากวัชพืชอื่น โดยที่สารสกัดด้ วยเอทานอลจากเขมรเล็กสามารถยับยัง้ ปฏิกิริยา DPPH
radical scavenging ได้ ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน tocoperol (IC50 เท่ากับ 51.65 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร) ส่วนประสิทธิ ภาพของสารสกัดจากวัชพืชทดสอบในการต้ านอนุมูลอิสระจากปฏิกิริยา PMS-NADH และ
nitric oxide radical scavenging นันมี
้ ผลการทดลองไม่เด่นชัดมากนัก อย่างไรก็ตามจะทาการศึกษาชนิดของสารพฤกษ
เคมีในสารสกัดจากเขมรเล็ก และลูกใต้ ใบต่อไป
คาสาคัญ: วัชพืช พฤกษเคมี ต้ านอนุมลู อิสระ

คานา

เป็ นกลุ่ม สารที่ ได้ รั บ ความสนใจอย่ างมากในปั จจุ บั น
เพราะสารกลุม่ นี ้มีสรรพคุณทางยาหลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งฤทธิ์ ในการต้ านอนุ มู ล อิ ส ระ (Ghasemzadeh
et al., 2010) ซึ่งสารต้ านอนุมูลอิสระมากมายหลายชนิด
เป็ นส่วนประกอบที่ สะสมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของพื ช เช่ น
ราก ลาต้ น ใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยปริ มาณของสารจะ
มี มากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กั บชนิ ดและพันธุ์ พื ช การจัดการ
แปลง สภาพแวดล้ อม และวิ ธี การสกัด สาร (King and
Young, 1999)
วัช พื ช (weeds) เป็ นพื ช ที่ มี คุ ณ สมบั ติ โตเร็ ว
สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ ดี และมีการ
ขยายพั น ธุ์ ได้ จ านวนมากและรวดเร็ ว จั ด เป็ นศัต รู พื ช
สาคัญที่สามารถแก่งแย่งปั จจัยที่ใช้ ในการเจริ ญเติบโตกับ
พืชปลูก ส่งผลกระทบต่อปริ มาณและคุณภาพผลผลิตของ
พื ชปลูกที่ ลดลง ท าให้ เกษตรกรมี ต้ นทุนเพิ่ มขึน้ ในการ
จัดการวัชพืชในแปลงปลูก (พรชัย, 2540) ในทางกลับกัน
วัชพืชบางชนิดถูกนามาใช้ ประโยชน์เป็ นอาหารของมนุษย์
และสั ต ว์ นอกจากนี ว้ ั ช พื ช หลายชนิ ด ยั ง มี ร ายงาน
สรรพคุณ ทางเภสัชวิ ทยาสามารถน ามาใช้ เพื่ อเป็ นยา

การเกิดโรคภัยไข้ เจ็บของมนุษย์มีสาเหตุมาจาก
การเสื่อมสภาพของเซลล์ ซึ่งสามารถเกิดขึ ้นได้ จากอนุมูล
อิสระ (free radical) ที่เกิดขึ ้นภายในและนอกร่างกายของ
มนุษย์ (Ames et al., 1993) อนุมูลอิสระสามารถเกิ ดขึน้
ได้ จากมลพิ ษ ควัน บุ ห รี่ ความเครี ย ด ความเจ็ บ ป่ วย
แม้ กระทั่งการออกก าลังกายก็ สามารถเพิ่ มการรั บสาร
อนุ มู ล อิ ส ระได้ โดยที่ ก ารรั บ อนุ มู ล อิ ส ระเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ
ร่ างกายน าออกซิ เจนเข้ าไปใช้ มี ผลต่อกระบวนการชรา
และการเกิ ด โรคในมนุ ษ ย์ (Percival, 1998) สารต้ าน
อนุมูลอิสระ (antioxidants) มีบทบาทสาคัญในการชะลอ
หรื อยับยัง้ การเกิ ดปฏิ กิ ริยา oxidation ของอนุมูลอิ สระ
ของ oxygen (reactive oxygen species; ROS) ที่ จะเกิ ด
ขึ น้ กั บ lipid, protein และ DNA ในร่ า งกายของมนุ ษ ย์
(Sharma et al., 2012) จากผลการวิ จั ย ทางด้ านเภสั ช
วิทยารายงานว่า สารพฤกษเคมี (phytochemical) ซึ่งเป็ น
สารเคมี ตามธรรมชาติ ที่ พบในพื ช มี ฤทธิ์ ทางชี วภาพที่
สาคัญ ทังนี
้ ้สารประกอบพวก phenolics และ flavonoids
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สมุนไพร ตัวอย่างเช่น ตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens) มี
รายงานว่าพื ชชนิ ดนี ม้ ี สรรพคุณ ในการแก้ อักเสบ ต้ าน
โรคเบาหวาน และสามารถน ามาใช้ เป็ นยาชาระงั บ
ค วาม รู้ สึ ก ได้ (Beck et al., 2018) ส่ วน Zalke et al.
(2013) ราย งาน ว่ า โค ก กระออม (Cardiospermum
halicacabum) สามารถนามาใช้ เป็ นยาสาหรับลดอาการ
ปวดเมื่อย รักษาอาการไขข้ ออักเสบ บรรเทาอาการระคาย
เคื อง และมี ฤทธิ์ เป็ นยาชา ดังนัน้ การใช้ ประโยชน์ จาก
วัชพื ชนัน้ จึ งเป็ นอี กทางเลือกหนึ่งในการควบคุมวัชพื ช
และเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กับเกษตรกร จากการศึกษา
องค์ ป ระกอบทางเคมี ในวัช พื ช พบว่ าวัชพื ช หรื อพื ช มี
สารพฤกษเคมี (phytochemicals) มากมายที่มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ (antioxidants) (โอภา, 2549) ซึ่ง
ส า รใน ก ลุ่ ม polyphenolic, flavonoids, carotenoids,
tocopherols และ ascorbic acid เป็ นสารพฤกษเคมีกลุ่ม
ที่มีรายงานวามีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมูลอิสระมาก
ที่ สุ ด (Sexena et al., 2013) ก า ร ท ด ล อ ง นี ้ จึ ง มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณสารพฤกษเคมี และ
ทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระของสาร
สกัดหยาบจากใบวัชพืช จานวน 9 ชนิด ได้ แก่ ก้ นจา้ ขาว
กะเม็ง เขมรเล็ก โคกกระสุน ตาลปั ตรฤาษี ผักโขมหนาม
ผักละออง ผักเสี ้ยนผี และลูกใต้ ใบ

บดละเอี ยดคล้ ายแป้งด้ วยเครื่ องบด นาตัวอย่างวัชพื ช
บดละเอี ย ดแช่ ใ นตั ว ท าละลาย อั ต รา 1:10 (กรั ม ต่ อ
มิลลิลิตร) สาหรับการสกัดด้ วยน ้า ทาการสกัดโดยวิธีการ
ต้ มเดือด นาน 20 นาที กรองด้ วยกระดาษกรอง Whatman
No.1 ส่วนสกัดด้ วยเอทานอล ทาการสกัดด้ วยวิธีการหมัก
(maceration) โดยแช่ ตั ว อย่ า งวั ช พื ช บดละเอี ย ดใน
เอทานอล 80% อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า วข้ างต้ น วางไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง กรองด้ วยกระดาษกรอง
Whatman No.1 หลังจากนัน้ นาสารละลายจากวัชพืชไป
ระเหยตั ว ท าละลายด้ วยเครื่ อง evaporator ที่ ภ าวะ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ 50oC ได้ เป็ นสารสกั ด หยาบ (crude
extract)
2. การวิเคราะห์ ปริมาณสารพฤกษเคมี
2.1 ปริมาณสาร total phenolics
เตรี ยมสารละลายตัวอย่างด้ วยการละลายสาร
สกัดหยาบจากวัชพืชด้ วยตัวทาละลายน ้าหรื อเอทานอล
80% ความเข้ มข้ น 1,000 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ลลิ ลิ ต ร
วิ เคราะห์ ปริ มาณ ของ total phenolics โดยใช้ FolinCiocalteau reagent ต า ม วิ ธี ข อ ง Kahkonen et al.
(1999) สารละลายตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ลงใน 96-well
plate เติ ม น ้า 50 ไม โค รลิ ต ร ห ลั ง จากนั ้น เติ ม 50
ไมโครลิตร ของ Folins-phenol reagent (อัตราส่วน 1:1;
reagent: water) แ ล ะ 80 ไม โค รลิ ต ร ข อ ง sodium
carbonate (7.5%) เขย่าสารละลายให้ เข้ ากัน นาไปวางไว้
ในที่มืด หลังจาก 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่ น 725 นาโนเมตร เปรี ย บเที ยบกั บ กราฟ
ม าต รฐาน ของ gallic acid (GAE) เมื่ อ y= 0.004x +
0.087 (R2 = 0.994) มีหน่วยเป็ น mg GAE/ g extract

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การเตรียมตัวอย่ างวัชพืช
ตัวอย่างวัชพืช จานวน 9 ชนิด ได้ แก่ ก้ นจา้ ขาว
(Bidens pilosa L.) กะเม็ ง (Eclipta prostrata L.) เขมร
เล็ ก ( Borreria laevis (Lam.) Griseb) โค ก ก ร ะ สุ น
(Tribulus cistoides L.) ต าลปั ต รฤ าษี (Limnocharis
flava (L.) Buchenau) ผั ก โข ม ห น า ม (Amaranthus
spinosus L.) ผั ก ละออง (Vernonia cinerea (L.) Less)
ผั ก เสี ้ ย น ผี ( Cleome viscosa L.) แ ล ะ ลู ก ใ ต้ ใ บ
(Phyllanthus niruri L.) เก็ บ จากพื น้ ที่ ทั่ ว ไปในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม นาส่วนของใบวัชพื ช ล้ างน า้ ให้ สะอาด นาไป
อบแห้ งในตู้ อบแห้ งแบบลมร้ อน อุ ณ หภู มิ 50 องศา
เซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชั่ ว โมง แล้ วบดให้ เป็ นผง

2.2 ปริมาณสารพวก flavonoids
วิเคราะห์ ปริ มาณของ total flavonoids ตามวิ ธี
ของ Djeridane et al. (2006) น าสารละลายตั ว อย่ างที่
ระดั บ ความเข้ มข้ น 1,000 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ลลิ ลิ ต ร
ปริ ม าตร 100 ไมโครลิ ตร หยดลงใน 96-well plate เติ ม
200 ไมโครลิ ต ร ของสารละลาย aluminium chloride
(2%) วางไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 15 นาที นาไปวัดค่า
การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 430 นาโนเมตร
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เปรี ยบเที ยบกับกราฟมาตรฐานของ rutin (Ru) เมื่ อ y =
0.007x - 0.003 (R2 = 0.999) มี ห น่ วย เป็ น mg RE/ g
extract

3.3 ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัด
โด ยใช้ ป ฏิ กิ ริ ยา PMS-NADH system superoxideradical scavenging
เตรี ยมสารผสมของ nicotinamide adenine
dinucleotide-reduced (NADH) (ความเข้ มข้ น 105 ไม
โค รโม ล ) ป ริ ม า ต ร 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร กั บ nitro blue
tetrazolium (NBT) (ความเข้ มข้ น 66 ไมโครโมล) ปริ มาตร
0.5 ไมโครลิ ต ร ละลายใน phosphate buffer (ความ
เข้ มข้ น 0.1 โมล pH เท่ า กั บ 7.4) และสารสกั ด จาก
ตั ว อย่ า งวั ช พื ช ความเข้ มข้ น 10-500 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิ ลลิ ลิ ต ร ป ริ ม าต ร 0.1 มิ ลลิ ลิ ต ร น าไป วางไว้ ที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อง เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนัน้ เติ ม สาร
phenazine methosulfate (PMS) (ความเข้ มข้ น 30 ไมโคร
โมล) ปริ มาตร 0.5 ไมโครลิตร ตัง้ ไว้ ที่ อุณหภูมิ ห้อง นาน
10 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560
นาโนเมตร เปรี ยบเทียบกับน ้าและเอทานอล 80% โดยใช้
BHT และ tocoperol เป็ นสารมาตรฐาน (Lau et al.,
2002)

3. การทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุ มูล
อิสระ
3.1 ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัด
โดยใช้ ปฏิกิริยา DPPH radical scavenging
ทาการทดลองตามวิธีของ Boskou et al. (2006)
เตรี ยม สารละลายตั ว อย่ างความเข้ มข้ น 10-500
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 500 ไมโครลิตร ใส่ลงใน
ส า ร ล ะ ล า ย 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
(ความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิโมล) ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร และ
sodium acetate buffer (pH 5.5) ป ริ ม า ต ร 500
ไมโครลิตร น าไปไว้ ในที่ มื ด อุณ หภูมิ ห้ อง เป็ นเวลา 30
นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 517 นาโน
เมตร ค านวณเปอร์ เซ็นต์ การยับยัง้ การเกิ ดอนุมูลอิสระ
เปรี ยบเทียบกับนา้ และเอทานอล 80% โดยใช้ tert-butyl
hydroxytoluene (BHT) แ ล ะ tocoperol เ ป็ น ส า ร
มาตรฐานหรื อ positive control

3.4 ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัด
โดยใช้ ปฏิกิริยา Nitric oxide radical scavenging
ทดสอบการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยา nitric oxide radical
scavening ด้ วย Griess Illosvoy reaction ตามวิ ธี ข อง
Govindarajan et al. (2004) นาสารผสม 300 ไมโครลิตร
ซึ่งประกอบด้ วย sodium nitroprusside (SNP) (10 mM,
200 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร ) phosphate buffer saline (50
ไมโครลิ ตร) และสารสกัดจากพื ชความเข้ ม ข้ น 10-500
ไมโครกรัมต่อมิ ลลิลิตร (50 ไมโครลิตร) ตัง้ ไว้ ที่อุณหภูมิ
25 oC เป็ นเวลา 150 นาที เติ ม sulfanilic acid reagent
(0.33% ใน acetic acid (20%)) หลังจากนั น้ 5 นาที ใส่
N-(1-naphthy) ethyenediamine dihydrochloride
(NEDH) ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร วางไว้ ที่อุณหภูมิ 25oC
เป็ นเวลา 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 540 นาโนเมตร เปรี ยบเทียบกับน ้า โดยใช้ BHT และ
tocoperol เป็ นสารมาตรฐานหรื อ positive control
คานวณความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระ
จากปฏิ กิ ริ ยา DPPH, ABTS, PMS-NADH และ nitric
oxide radical scavenging จากสูตรดังนี ้

3.2 ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุ มูลอิสระของสารสกัด
โดยใช้ ปฏิกิริยา ABTS radical scavenging
ผ ส ม ส า ร ล ะ ล า ย 2,2-azinobis (3ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) กับ potassium
persulfate (ความเข้ ม ข้ น 2.45 มิ ลลิ โมล) น าไปไว้ ที่ มื ด
อุ ณ หภู มิ ห้ อง เพื่ อ ให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า oxidation อย่ า ง
สมบูรณ์ ได้ เป็ น ABTS+ หลังจากนัน้ 16 ชั่วโมง นาสาร
สะลายวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโน
เมตร ให้ ได้ ค่าการดูดกลืนแสง 0.700  0.050 ใส่สารสกัด
ด้ วยน ้าและเอทานอลจากตัวอย่างวัชพืชความเข้ มข้ น 10500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 30 ไมโครลิตร ลงใน
สารละลาย ABTS+ ปริ มาตร 1 มิ ลลิ ลิ ต ร วางไว้ ที่
อุณหภูมิ ห้ อง เป็ นเวลา 6 นาที นาไปวัดค่าดูดกลืนแสง
เปรี ยบเทียบกับนา้ และเอทานอล 80% โดยใช้ BHT และ
tocoperol เป็ นสารมาตรฐาน (Hsu et al., 2011)
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การยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระ (เปอร์ เซ็นต์) =
[(ODชุดควบคุม – ODตัวอย่าง)/ OD ชุดควบคุม] x 100

ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ระ ตั ว อ ย่ า ง เช่ น polyphenolics,
flavonoids, carotenoids, tocoperol และ ascorbic acid
(Saxena et al., 2013) จากผลการวิ เคราะห์ ปริ มาณ
เมื่อ ODชุดควบคุม คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน ้าและเอทาสารพฤษเคมี ได้ แก่ phenolics และ flavonoids จากสาร
นอล 80%
สกัดหยาบด้ วยน า้ และเอทานอลของวัชพื ชทัง้ 9 ชนิ ด
ODตัวอย่าง คือ ค่ า การดู ด กลื น แสงของสารสกั ด
(ตารางที่ 1) พบว่า สารสกัดด้ วยเอทานอลจากลูกใต้ ใบ
ตัวอย่าง และ positive control
และเขมรเล็กมี ปริ มาณสาร phenolics สูงที่ สุดแตกต่าง
ทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับวัชพืชชนิดอื่น ๆ รองลงมาคือ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
สารสกัดด้ วยน ้าจากลูกใต้ ใบ และสารสกัดด้ วยเอทานอล
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ completely
จากก้ นจ า้ ข้ า ว ตามล าดั บ ส่ วนปริ ม าณของสารพวก
randomized design (CRD) จานวน 6 ซ ้า วิเคราะห์ข้อมูล
flavonoids จะพบในสารสกัดด้ วยเอทานอลจากเขมรเล็ก
ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
มากที่สดุ รองลงมาคือ สารสกัดด้ วยเอทานอลจากผักโขม
ของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี ของ Duncan’s new multiple range
หนาม นอกจากนี ้เมื่อเปรี ยบเทียบตัวอย่างวัชพืชชนิดเดียว
test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์
จากการสกัดด้ วยน า้ และเอทานอล พบว่าตัวอย่างของ
วัชพืชที่สกัดด้ วยเอทานอลมีปริ มาณของสารพฤกษเคมี
ผลการศึกษาและวิจารณ์
พวก phenolics และ flavonoids มากกว่าการสกัดด้ วยน ้า
จากคุ ณ สมบั ติ ข องสารประกอบพวก phonolics และ
1. การวิเคราะห์ ปริมาณสารพฤกษเคมี
flavonoids เป็ นสารประกอบที่มีความเป็ นขัวปานกลางถึ
้
ง
ส ารพ ฤ ก ษ เค มี มี ฤ ท ธิ์ ท างชี ว ภ า พ เป็ น
สูง จึงสามารถละลายได้ ดีในตัวทาละลายที่มีสภาพขัวสู
้ ง
สารประกอบทางเคมีที่เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติซึ่งพบได้ ใน
ละลายในน ้าได้ เล็กน้ อย และจะลายได้ ดีขึ ้นเมื่ออุณหภูมิ
พื ชเป็ นประโยชน์ ต่ อสุ ข ภาพ ม นุ ษ ย์ (Hasler and
สู ง ขึ น้ (Pokorny et al., 2001) ซึ่ ง Fayaz et al. (2017)
Blumberg, 1999) จากรายงานการวิ จัยต่าง ๆ แสดงให้
รายงานว่า น ้าเป็ นตัวทาละลายสารในกลุ่ม alkaloid และ
เห็นว่าพืชหลายชนิดเป็ นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยสาร
glycoside ได้ ดี ส่วนเอทานอลจะมี ประสิ ทธิ ภาพที่ ดี ใน
.Table 1. Total phenolic and flavonoids contents of crude
. extracts from nine weed species
Total phenolic content
Total flavonoid content
(GAE mg/g extract)
(Ru mg/g extract)
Weed species
Ethanolic
Aqueous
Ethanolic
Aqueous extract
extract
extract
extract
1
Bidens pilosa L.
31.57  1.57 e 54.50  2.41 c 7.58  0.76 f
87.82  8.87 c
Eclipta prostrata L.
8.07  0.09 i
44.17  0.19 d 3.67  0.33 f
74.98  3.65 d
Borreria laevis (Lam.) Griseb
3.79  0.36 j
95.17  1.15 a 0.29  0.29 f 171.79  6.86 a
Tribulus cistoides L.
12.52  0.54 h 29.57  1.55 e 3.35  0.02 f
55.29  1.20 e
Limnocharis flava (L.) Buchenau 14.12  0.36 gh 29.05  0.93 e 8.94  0.04 f
51.95  2.74 e
Amaranthus spinosus L.
14.14  0.03 gh 25.21  0.65 f
6.00  0.88 f
75.17  4.83 d
Vernonia cinerea (L.) Less
16.12  0.11 g 31.19  1.07 e 0.77  0.14 f
76.00  7.08 d
Cleome viscosa L.
23.36  1.27 f
30.39  1.05 e 4.21  0.23 f
68.86  2.88 d
Phyllanthus niruri L.
78.98  0.14 b 96.64  4.10 a 55.13  3.04 e 148.69  5.03 b
1

The data represent the mean
(P=0.01) from each other



SD of four determinations. Values with the same letter are not significantly different
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ก า รส กั ด ส า รพ วก sterol, flavonoid, phenolic แ ล ะ
alkaloid เช่ น เดี ย วกั บ Liu et al. (2011) รายงานว่ า
methanol และ ethanol สามารถละลายสารทีมีสภาพเป็ น
ขัว้ สูงได้ ดี เช่น สารพวก sugar, amino acid, phenolics,
aglycon flavonoid, anthocyanin, terpenoid, sponin,
tanin, xanthoxilin, totarol, quacinoid, lacton, flavone,
phenone แ ล ะ polyphenol ใ น ข ณ ะ ที่ น ้ า จ ะ มี
ประสิทธิภาพในการสกัดสารพวก glycoside, amino acid
และ sugar ได้ ดี (Dehkharghanian et al., 2010) ส่ ว น
Visht and Chaturvedi (2012) รายงานว่า ตัวทาละลายที่
ดีควรมีค่าความเป็ นขัวที
้ ่เหมาะสมกับตัวถูกละลาย และมี
ความหนื ด (viscosity) ต่ า เพื่ อให้ มี การไหลเวียนภายใน
เซลล์ พื ชที่ ดี และเป็ นการลดความหนาแน่ นของตัวถูก
ละลายที่ อ ยู่โดยรอบเซลล์ ซึ่ งน า้ มี ห มู่ hydroxyl อยู่ ใน
โมเลกุลเป็ นจานวนมาก การแทรกซึมของตัวทาละลายจึง
เกิดได้ ดีขึน้ แต่มักใช้ ตวั ทาละลายผสมระหว่างน ้ากับตัว
ท าละลายอื่ น ๆ ในสัดส่วนที่ เหมาะสม เพื่ อช่ วยในการ
แทรกซึมของตัวทาละลายเข้ าสู่เซลล์ได้ ดีขึ ้น ดังนันตั
้ วท า
ละลายผสมของน ้ากับเอทานอลจึงดีกว่าการใช้ น ้าหรื อเอ
ทานอลเพี ย งอย่ างเดี ย ว นอกจากนี ้ King and Young
(1999) ยังรายงานว่า สารพฤกษเคมีที่สามารถพบในพืช
จะมีปริ มาณที่แตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั ชนิด พันธุ์ ชิ ้นส่วนของ
พืช การเพาะปลูก และวิธีการสกัด โดยที่ รัตนา และคณะ
(2560) พบว่ า ปั จ จัย ในการสกัด ได้ แก่ อัต ราส่ วนโดย
นา้ หนักของพื ชต่อน า้ อุณ หภูมิในการสกัด และเวลาใน
การสกัด มีผลต่อความเข้ มข้ นของสารพวก anthocyanin
ที่สกัดได้ จากเมล็ดแห้ งของข้ าวโพดข้ าวเหนียวสีม่วง ซึ่ง
Arya et al. (2012) พบว่ า การสกั ด ใบฝรั่ ง (Psidium
guajava) ด้ วยเอทานอลและไฮโดรเอทานอลจะมีปริ มาณ
ของสารพวก alkaloids, sponins, crbohydrates, tannin
และ flavonoids สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารทาละลายอื่น
เช่ น ปิ โตรเลี ย มอี เทอร์ คลอโรฟอร์ ม และน า้ จากการ
เปรี ยบเที ยบปริ มาณ สารพฤก ษ เคมี จากใบของ
Sarracenia purpurea ที่สกัดด้ วยการต้ มน ้าให้ เดือดกับเอ
ทานอล 80% พบว่า สารสกัดจากใบของพื ชนี ด้ ้ วยเอทา
นอลมี ปริ มาณของสารพวก phenolics สูงกว่าสารสกัด
ด้ วยน ้า

2. การทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุ มูล
อิสระ
การทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมลู
อิสระของสารสกัดหยาบด้ วยน ้าและเอทานอลจากวัชพืช
ทั ง้ 9 ชนิ ด ที่ ร ะดั บ ความเข้ มข้ น 500 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร ส าหรั บ ต้ านปฏิ กิ ริ ย า DPPH, ABTS, PMSNADH และ nitric oxide radical scavengings ผลการ
ทดลองพบว่า สารสกัดด้ วยน ้าจากก้ นจ ้าขาว และลูกใต้ ใบ
และสารสกัดด้ วยเอทานอลจากก้ นจ ้าขาว กะเม็ง เขมรเล็ก
โคกกระสุน ตาลปั ตรฤษี ผักเสี ้ยนผี และลูกใต้ ใบ สามารถ
ยับยัง้ การเกิ ดปฏิ กิ ริยาออกซิ เดชัน ของ stable radical
DPPH ได้ มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ (ภาพที่ 1A) ส่วนการ
ทดสอบประสิทธิ ภาพการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระด้ วย
ปฏิกิริยา ABTS radical scavenging พบว่า สารสกัดด้ วย
นา้ จากก้ นจา้ ขาว ผักเสี ้ยนผี และลูกใต้ ใบ และสารสกัด
ด้ วยเอทานอลจากก้ นจ ้าขาว กะเม็ง เขมรเล็ก โคกกระสุน
ผักเสี ้ยนผี และลูกใต้ ใบ มีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมูล
อิ สระของ ABTS+ ในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกชิ เดชั น ได้
มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ (ภาพที่ 1B)
สาหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสาร
ต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยา oxidation ของสารในระบบ
PMS-NADH ได้ เป็ นอนุมูลอิสระของ superoxide radical
(O2-) พ บ ว่ า วั ช พื ช ทั ้ ง 9 ช นิ ด ที่ ส กั ด ด้ ว ย น ้ า มี
ประสิทธิภาพในการต้ านปฏิกิริยา PMS-NADH ในขณะที่
สารสกัดด้ วยเอทานอลไม่พบว่ามีประสิทธิภาพในการต้ าน
การเกิ ด O2- โดยที่ ประสิ ทธิ ภาพในการยับยัง้ การเกิ ด
อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ด้ ว ย ป ฏิ กิ ริ ย า PMS-NADH radical
scavenging ของสารสกัดด้ วยน า้ จากวัชพืชทัง้ 9 ชนิ ดนี ้
อยู่ในช่วง 3.70-17.46 เปอร์ เซ็นต์ (ภาพที่ 1C) นอกจากนี ้
ผลจากการทดสอบประสิทธิ ภาพในการต้ านอนุมูลอิสระ
NO พบว่า สารสกัดด้ วยน ้าและเอทานอลจากวัชพืชทัง้ 9
ชนิด มีประสิทธิ ภาพในการยับยังการเกิ
้
ดปฏิกริ ยา nitric
oxide radical scavenging อ ยู่ ใ น ช่ ว ง 3.49-33.61
เปอร์ เซ็นต์ โดยที่พบว่าสารสกัดด้ วยเอทานอลจากวัชพืช
เกือบทุกชนิดที่ใช้ ทดสอบมีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู
อิสระ NO ได้ ดีกว่าสารสกัดด้ วยน ้า ยกเว้ น สารสกัดจาก
ผักโขม ผักละออง และลูกใต้ ใบ (ภาพที่ 1D)
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Figure 1. Percent inhibition of aqueous and ethanol extracts from nine weed species at concentration of
500 g/mL on DPPH (A), ABTS (B), PMS-NADH (C) and nitric oxide (D) radical scavengings

เมื่อทราบผลการทดสอบประสิทธิ ภาพการเป็ น
สารต้ านอนุมูลอิ สระของสารสกัดด้ วยน า้ และเอทานอล
จากวัชพืช 9 ชนิด จึงนาสารสกัดที่มีประสิทธิ ภาพในการ
ยับยังปฏิ
้ กิริยาต่าง ๆ มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ มาทดสอบ
เพื่อหาค่าความเข้ มข้ นของสารที่ต้องใช้ ในการยับยังการ
้
เกิ ด อนุ มู ลอิ สระ 50 เป อร์ เซ็ นต์ (the half maximal
inhibitory concentration; IC50) เป รี ย บ เที ย บ กั บ สาร
ม า ต รฐ า น BHT แ ล ะ tocoperol ผ ล ก า รท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยา
DPPH radical scavenging พบว่ า สารสกั ด หยาบจาก
วัชพืชส่วนใหญ่ที่ทดสอบมีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู
อิสระของ
ระของDPPH
DPPHได้ได้ต่าตกว่
่ ากว่
าสารมาตรฐาน
าสารมาตรฐาน
BHTBHT
และ และ
.
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tocoperol ซึ่ ง มี ค่ า IC50 เท่ า กั บ 23.26 แ ล ะ 51.65
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ยกเว้ น สารสกัดด้ วยเอ
ทานอลจากเขมรเล็ก (IC50 เท่ากับ 58.69 ไมโครกรั มต่ อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั ง้ ปฏิ กิ ริ ย า
oxidation ของอนุมูลอิสระ DPPH ได้ ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน tocoperol (ภาพที่
2A) สาหรั บการเปรี ยบเที ยบประสิทธิ ภาพของสารสกัด
จากวัชพื ชชนิ ดต่าง ๆ ในการยับยัง้ การเกิ ดอนุมูลอิสระ
จากปฏิกิริยา ABTS radical scavenging พบว่า สารสกัด
ด้ วยเอทานอลจากใบของเขมรเล็ ก และลู ก ใต้ ใบ มี
ประสิทธิ ภาพไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ ในการต้ านอนุมูล
+
อิสระของ ABTS+
ได้ ดีทที่สี่สดุ ดุ เมืเมื่อ่อเปรี
เปรียยบเที
บเทียยบกั
บกับบสารสกั
สารสกัดด
.
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(A)

(B)

Figure 2. The half maximal inhibitory concentration (IC50) of aqueous and ethanolic extracts of nine
weed species by DPPH (A) and ABTS (B) radical scavenging radicals

จากวั ช พื ช ชนิ ด อื่ น ๆ ซึ่ งมี ค่ า IC50 เท่ ากั บ 96.63 และ
113.58 ไมโครกรั มต่อมิ ลลิลิตร ตามลาดับ โดยที่ พบว่า
สารสกั ด ด้ วยเอทานอลจากวั ช พื ช ทั ง้ สองชนิ ด นี ม้ ี
ประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระ ABTS+ ต่ากว่าสาร
มาตรฐาน BHT และ tocoperol ซึ่ ง มี ค่ า IC50 เท่ า กั บ
36.89 และ 44.07 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ
(ภาพที่ 2B) จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากเอทา
นอลของวัชพื ชทดสอบมีประสิทธิ ภาพในการยับยัง้ การ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า oxidation ของอนุ มู ล อิ ส ระ DPPH และ
ABTS+ ได้ ดีกว่าสารสกัดด้ วยน ้า
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ รายงานของ Dhanani et al.
(2017) พบว่ า สารสกั ด ด้ วยเอทานอลจาก Withania
somnifera มี ประสิ ทธิ ภาพในการต้ านอนุ มูลอิ สระจาก
ปฏิ กิ ริ ย า DPPH และ ABTS มากกว่ าสารสกั ด ด้ วยน า้
และจากการศึกษาของ Bae et al. (2012) พบว่า สารสกัด
ด้ วยเอทานอลจาก Rumex acetosa มี ประสิทธิ ภาพใน
การยับยัง้ ปฏิกิริยา DPPH radical scavenging และ NO
production ได้ ดีกว่าสารสกัดด้ วยน ้า ในทางกลับกัน Joel
et al. (2017) ได้ ทดสอบประสิ ทธิ ภาพการเป็ นสารต้ าน
อนุมลู อิสระของสารสกัดด้ วยน ้าและเอทานอลจากผลของ
Tetrapleura tetraptera พบว่ า สารสกั ด ด้ วยน า้ จากผล
ของพืชชนิดนี ้มีประสิทธิ ภาพในการต้ านอนุมูลอิสระจาก
ป ฏิ กิ ริ ย า ABTS, ferric antioxidant potential (FRAP),
DPPH, nitric oxise, anti-lipid peroxidation
peroxidation และ
แ ละmetal
metal
.

chelating ได้ ดีกว่าสารสกัดด้ วยเอทานอล ซึ่งอาจเป็ นไป
ได้ วา่ สารสกัดด้ วยน ้ามีปริ มาณของ total phenolic สูงกว่า
สารสกัดด้ ายเอทานอล
จากการศึ ก ษาชนิ ด สารพฤกษเคมี ที่ เป็ น
ส่ ว นประกอบในเขมรเล็ ก ของ Noiarsa et al. (2007)
พ บ ส า ร asperulosidic acid, kaempferol 3-O--Dglucopyranoside, kaempferol 3-O-rutinoside,
quercetin 3-O--D-galactopyranoside แ ล ะ rutin
นอกจากนี ้ยังมีรายงานพบว่าสารประกอบพวก alkaloids,
iridoids, flavonoids และ terpenoids โดยที่ พื ชชนิ ดนี ไ้ ด้
ถูกนามาใช้ ประโยชน์ เป็ นยาสมุนไพรรักษาโรคมาลาเรี ย
ท้ องร่ วงและระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ปั ญหาโรคผิวหนัง
ปวดศรี ษะ เหงือกอักเสบ รั กษาโรคมะเร็ ง ต้ านจุลินทรี ย์
บางชนิ ด ต้ านอนุมูลอิ สระ รั กษาอาการผิ ดปกติของตับ
(Conserva and Ferreira, 2012) ส่วนลูกใต้ ใบมี รายงาน
พบสารประกอบพวก tannins เช่ น geraniin, corilagin,
1,6-digalloylglucopyranoside rutin, quercetin-3-Oglucopyranoside, amarulone, phyllanthusiin D แ ล ะ
amarin (Foo, 1993; Foo and Wong, 1992)
สารประกอบพวก alkaloids ได้ แก่ isobubbialine และ
epibubbialine (Houghton et al., 1996) ซึ่ งมี ก ารน าลู ก
ใต้ ใบมาใช้ ประโยชน์ เป็ นยาสมุ น ไพรในการรั ก ษาโรค
ต่ าง ๆ มากมาย เช่ น ใช้ เป็ นยาแก้ ท้ องเสี ย แก้ โรคบิ ด
อาการท้ องมาน โรคดีซ่าน นอกจากนี ย้ ังใช้ เป็ นยารักษา
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โรคหนองใน โรคเบาหวาน โรคบิดเรื อ้ รัง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสามารถใช้ สาหรับรักษาผิวที่เป็ นแผล ปวดบวม และมี
อาการคัน แก้ รอยฟกชา้ แผลพุพอง กลากเกลื ้อน โดยที่
ส่วนต่าง ๆ จะใช้ รักษาอาการดังนี ้ ต้ นอ่อนของลูกใต้ ใบ
สามารถใช้ รักษาโรคบิดเรื อ้ รัง ส่วนของใบสดสามารถใช้
รักษาแผลและใช้ รักษากลากเกลื ้อนบนผิวหนัง ส่วนของ
น ้าคันใช้
้ แก้ ปัญหาปั สสาวะ ส่วนรากใช้ แก้ อาการปวดท้ อง
สาหรับส่วนดอกสามารถใช้ เป็ นยาทาภายนอกแก้ พิษงูกดั
(Adegoke et al., 2010; Chandewar and Dhongade
2013; Patel et al., 2011) จากการศึ ก ษาของ Szakiel
et al. (2010) รายงานว่า ปั จจัยทางสภาพแวดล้ อม เช่ น
ความเข้ มแสง อุณหภูมิ ปริ มาณน ้า ชนิดและองค์ประกอบ
ชองดิ น มี ผลกระทบต่อชนิ ด คุณภาพ และปริ มาณของ
สารพฤษเคมี ภ ายในพื ช ซึ่ งพื ชชนิ ด เดี ย วกั น แต่ มี การ
เจริ ญเติบโตในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันจะมีการสร้ าง
สารพฤกษเคมี ได้ ต่ างชนิ ด และมี ป ริ ม าณที่ ต่ างกั น ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บ Liu et al. (2015) ที่ รายงานว่ า ชนิ ด
ปริ มาณ และสัดส่วนของสารพฤกษเคมีภายในพืชขึ ้นอยู่
กับลักษณะทางภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริ มาณนา้ ฝน
ความชื น้ ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ พื ช สามารถสร้ าง
สารพฤกษเคมีมากขึ ้น ซึ่งพบว่าปั จจัยทางภูมิอากาศนีม้ ี
ผลกระทบต่อการสร้ างสารดังกล่าวได้ มากกว่าปั จจัยทาง
ดิน นอกจากนี ้ Radušiene et al. (2012) ได้ ศึกษาผลของ
อุ ณ หภู มิ แ ละความเข้ มแสงต่ อ การสะสมสารพวก
phenolics ในพืช Hypericum perforatum พบว่า ปริ มาณ
สาร phenolics จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้ อม
และช่ วงระยะเวลาของการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช โดยที่
สภาพที่อุณหภูมิและความเข้ มแสงสูงพืชชนิดนี ้จะมีการ
สะสมสาร phenolics สูง และมีการสะสมสารมากในระยะ
การเจริ ญเติบโตทางด้ านลาต้ น ดังนันการจ
้
าแนกชนิดของ
สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากใบของเขมรเล็ก และลูกใต้
ใบ ที่ใช้ สาหรับการทดลองนี ้จึงควรมีการศึกษาต่อไป

ทัง้ สองชนิ ดนี ม้ ี ประสิทธิ ภาพในการเป็ นสารต้ านอนุมูล
อิ ส ร ะ จ า ก ป ฏิ กิ ริ ย า DPPH แ ล ะ ABTS radical
scavenging ได้ สงู กว่าสารสกัดจากวัชพืชชนิดอื่น
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