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คาํนํา 
 
 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัต่อเน่ืองจากงานวิจยัเดิมท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของสมุนไพร
หญา้ดอกขาวในการช่วยเลิกบุหร่ีในกลุ่มผูสู้บบุหร่ี ซ่ึงผลท่ีไดพ้บวา่ช่วยใหเ้ลิกบุหร่ีได ้ อีกทั้งพบวา่ช่วย
ลดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสในกลุ่มคนท่ีไดรั้บหญา้ดอกขาว แต่เดิมไม่ทราบกลไกหรือองคป์ระกอบของ
สารออกฤทธ์ิท่ีชดัเจน  

ในงานวิจยัคร้ังน้ี ไดมุ่้งประเดน็เก่ียวกบัการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและวิเคราะห์สาร
องคป์ระกอบในนํ้าเค่ียวหญา้ดอกขาว เพื่อเป็นการยนืยนั ผลการศึกษาท่ีผา่นมา อีกทั้งจะเป็นขอ้มูลเชิง
วิชาการ อีกทั้งนาํไปสนบัสนุนงานวจิยัต่อไปในทางคลินิก  

        
 
 
 
 
 
 
        ดลรว ีลลีารุ่งระยบั และคณะ 
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บทคดัย่อ  (ภาษาไทย) 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิดต่างและ

วิเคราะห์สารออกฤทธ์ิในนํ้าเค่ียวสมุนไพรหญา้ดอกขาวจากส่วนต่างๆ คือ ดอก กา้น ใบ และ ผสม 
วิธีการศึกษา โดยการนาํหญา้ดอกขาวทั้งตน้ มาทาํการลา้งใหส้ะอาดแลว้แยกส่วน ดอก กา้น ใบ 

และผสมทั้งตน้ออกจากกนั หันให้เป็นช้ินประมาณ 1 น้ิว แลว้จึงนาํไปอบให้แห้ง จากนั้นทาํการเค่ียว
โดยการชัง่แต่ละส่วนจาํนวน 20 กรัมเติมนํ้ า 390 ซีซี แลว้เค่ียวจนนํ้ าเหลือเพียง 130 ซีซี นาํนํ้ าเค่ียวท่ีได้
จากส่วนต่างๆ มาทดสอบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ ดว้ยวิธี ABTS decolorization, Nitric 
Oxide Scavenging, Hydroxyl Radical Scavenging, และ Superoxide Radical Scavenging นอกจากน้ี
นาํมาวิเคราะห์สารออกฤทธ์ิไดแ้ก่ Total phenolics, Catechines (Catechin-C, Epicatechin-EC, 
Epigallocatechin gallate-EGCG, Epigallocatechin-EGC และ Epicatechin gallate-ECG), Flavonoid 
(Kaempferol, Quercetin, Myricetin), Isoflavone (Daidzin, Genistin) รวมไปถึงการตรวจหาปริมาณ 
Nitrite ในนํ้าเค่ียวจากหญา้ดอกขาวส่วนต่างๆ 

ผลการศึกษาพบว่า นํ้ าเค่ียวท่ีไดจ้ากใบจะมีฤทธ์ิในการทาํลาย ABTS cation โดยรวมสูงสุด 
(10.40 ± 0.32 มิลลิกรัมในนํ้ าเค่ียว 130 มิลลิลิตร) รองลงมาคือ จากดอก (3.56 ± 0.23 มิลลิกรัมในนํ้ า
เค่ียว 130 มิลลิลิตร) ผสม (2.23 ± 0.12 มิลลิกรัมในนํ้ าเค่ียว 130 มิลลิลิตร) และจากกา้น (0.96 ± 0.11 
มิลลิกรัมในนํ้ าเค่ียว 130 มิลลิลิตร) ฤทธ์ิในการทาํลายไนตริกออกไซดพ์บว่า นํ้าเค่ียวจากส่วนกา้นจะมี
ฤทธ์ิมากท่ีสุด (60.10 ± 4.78%) รองลงมาคือ ดอก (55.05 ± 3.2%), ใบ (45.45 ± 5.12%) และผสม (42.32 
± 3.24%) ตามลาํดบั ฤทธ์ิในการทาํลายอนุมลอิสระชนิดไฮดรอกซิล พบว่า นํ้าเค่ียวท่ีไดจ้ากส่วนผสม มี
ฤทธ์ิในการทาํลายไดดี้ท่ีสุด (39.24 ± 2.11%) รองลงมาคือ ดอก (35.69 ± 1.23%), ใบ (32.28 ± 1.99%) 
และกา้น (17.97 ± 1.9%) ตามลาํดบั ฤทธ์ิในการทาํลายอนุมูลอิสระชนิดซูเปอร์ออกไซด ์พบว่าในส่วน
ของดอกและกา้นจะมีฤทธ์ิใกลเ้คียงกนัคือ 42.86 ± 3.2%, 42.86 ± 4.7% โดยในส่วนของผสมจะใหฤ้ทธ์ิ
รองลงมา (28.57 ± 3.2%) และใบตํ่าท่ีสุด (14.28 ± 5.12%)  สาํหรับปริมาณสารออกฤทธ์ิในกลุ่มฟีนอลิก
โดยรวม พบว่า นํ้าเค่ียว 1 มิลลิลิตรจากส่วนใบมีปริมาณสูงท่ีสุด (1579.9 ± 13.4 ไมโครกรัม) รองลงมา
คือ ผสม (971.81 ± 33.1 ไมโครกรัม) ดอก (674.0 ± 21.2 ไมโครกรัม) และกา้นตํ่าท่ีสุด (364 ± 10.9 
ไมโครกรัม) สาํหรับปริมาณของ Catechin พบว่าในนํ้ าเค่ียวจากดอกจะมีปริมาณ Catechin ทั้งหมดสูง
ท่ีสุด (101.85 มิลลิกรัม โดย C > EC ), รองลงมาคือ ใบ (91.38 มิลลิกรัม โดย EC > C > EGC > EGCG 
> ECG), ผสม (78.03 มิลลิกรัม โดย C > EC > EGCG > EGC > ECG) และกา้น (18.53 มิลลิกรัม โดย 
EC > C > EGCG > EGC) ในขณะท่ีการหาปริมาณ Flavonoid ในนํ้ าเค่ียวจาํนวน 130 มิลลิลิตรจากส่วน
ต่างๆ พบว่าในส่วนของดอกไม่พบสารในกลุ่มน้ี โดยจากกา้นมีสารเพียง Myricetin  (130.65 ± 5.23 
ไมโครกรัม) เช่นเดียวกบัจากส่วนใบ Myricetin (88.19 ± 8.45 ไมโครกรัม) แต่ในใบยงัพบสารสาํคญัอีก
2 ชนิดคือ Kaempferol (52.21 ± 3.12 ไมโครกรัม) และ Quercetin (312.56 ± 6.34 ไมโครกรัม) ใน
ปริมาณท่ีสูง ขณะเดียวกนัในนํ้าเค่ียวจากผสม พบทั้ง Kaempferol (45.83 ± 6.87 ไมโครกรัม), Querctein 
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(240.74 ± 9.45 ไมโครกรัม) และ Myricetin (78.39 ± 3.55 ไมโครกรัม) ตามลาํดบั สาํหรับปริมาณของ 
Isoflavone พบว่า ในนํ้ าเค่ียว 130ซีซี พบ Daidzin ในปริมาณท่ีสูงท่ีสุดจากใบ (50.87 ± 2.3 มิลลิกรัม), 
รองลงมาคือ ดอก (27.29 ± 1.23 มิลลิกรัม) กา้น (13.36 ± 2.12 มิลลิกรัม) และ ผสม (9.49 ± 1.99 
มิลลิกรัม)  ส่วนปริมาณ  Genistin จะมีปริมาณมากท่ีสุดในนํ้ าสกดัจากใบ (80.51 ± 2.34 มิลลิกรัม) 
รองลงมาคือ ผสม (30.49 ± 1.34 มิลลิกรัม) ดอก (39.43 ± 1.56 มิลลิกรัม) และ กา้น (9.42 ± 1.89 
มิลลิกรัม) ตามลาํดบั  สาํหรับปริมาณของ Nitrite พบว่านํ้ าเค่ียวจากดอกจะมีปริมาณไนไตรทสูงท่ีสุด 
(1.04 ± 0.06 ไมโครกรัม) รองลงมาคือ นํ้าสกดัจากกา้น (0.93 ± 0.02 ไมโครกรัม) นํ้าสกดัจากผสม 
(0.84 ± 0.08 ไมโครกรัม) และจากนํ้าสกดัจากใบ (0.47 ± 0.06 ไมโครกรัม) ตามลาํดบั 
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Abstract  
Objectives: This study was to investigate the various antioxidant activities and analyzed the 

active compounds in four condensed juices from flower, stem, leaf, and mix of Vernonia cinerea 
(VC) Less. 

Methods: Raw fresh VC was cleaned and separated to flower, stem, leaf and mix all, then 
heated until dry in oven. 20 gram of each was mixed with clean water (390 ml) and boiled until water 
evaporated to 130 ml (condensed juice). Condensed juices from flower, stem, leaf and mix all were 
tested their antioxidant activities with ABTS decolorization, Nitric oxide scavenging, Hydroxyl 
radical scavenging, Superoxide radical Scavenging, and nitrite content with a spectrophotometer. 
Each juices were analyzed their active compounds, Total phenolics, Catechin (Catechin-C, 
Epicatechin-EC, Epigallocatechin gallate-EGCG, Epigallocatechin-EGC and Epicatechin gallate-
ECG), Flavonoid (Kaempferol, Quercetin, Myricetin), Isoflavone (Daidzin, Genistin) by high 
performance liquid chromatography (HPLC). 

Results:  Condense juice from leaves had the highest anti-oxidant activity by scavenging 
ABTS radical (10.40 ± 0.32 mg/130 ml), but from flowers (3.56 ± 0.23 mg/130 ml), mix (2.23 ± 0.12 
mg/130 ml) and stems (0.96 ± 0.11 mg/130 ml) were lower. In nitric oxide scavenging, stem juice 
showed higher activity (60.10 ± 4.78%) compared to from flower (55.05 ± 3.2%), leaf (45.45 ± 
5.12%) and mix (42.32 ± 3.24%). Hydroxyl radical scavenging, mix juice had higher activity (39.24 ± 
2.11%) compared to juices from flower (35.69 ± 1.23%), leaf (32.28 ± 1.99%) and stem juices (17.97 
± 1.9%). Superoxide radical scavenging, juices from flower and stem had better activity (42.86 ± 
3.2%, 42.86 ± 4.7%), compared to from mix (28.57 ± 3.2%) and leaf parts (14.28 ± 5.12%). For the 
active compounds, in 130 ml of juice from leaf had the highest total phenolics (1,579.9 ± 13.4 μg), 
compared to juices from mix (971.81 ± 33.1 μg), flower (674.0 ± 21.2 μg), and stem (364 ± 10.9 μg). 
Catechin content, juice from flower had higher total catechin (101.85 mg with C > EC), compared to 
juices from leaf (91.38 mg with EC > C > EGC > EGCG, ECG), mix (78.03 mg with C > EC > 
EGCG > EGC > ECG) and stem (18.53 mg with EC > C > EGCG > EGC). Flavonoid content in all 
juices (130 ml), no any flavonoids’ peaks from flower juice, whereas from stem showed only 
Myricetin  (130.65 ± 5.23 μg) as same as from leaf juice  (88.19 ± 8.45 μg) that contained high 
concentration of Kaempferol (52.21 ± 3.12 μg) and Quercetin (312.56 ± 6.34 μg). But in juice from 
mix had Kaempferol (45.83 ± 6.87 μg), Quercetin (240.74 ± 9.45 μg) and Myricetin (78.39 ± 3.55 μg) 
respectively. For Isoflavone in 130 ml of all juices, Daidzin was found in leaf juice (50.87 ± 2.3 mg) 
compared to juices from flower (27.29 ± 1.23 mg), stem (13.36 ± 2.12 mg), and mix (9.49 ± 1.99 mg).  
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Moreover, Genistin in the leaf juice was higher (80.51 ± 2.34 mg) than in mix (30.49 ± 1.34 mg), 
flower (39.43 ± 1.56 mg) and stem (9.42 ± 1.89 mg). Finally, in 130 ml of juice from flower had the 
nitrite (1.04 ± 0.06  μg) higher than from stem (0.93 ± 0.02 μg), mix (0.84 ± 0.08 μg), and leaf (0.47 ± 
0.06 μg) respectively. 
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สารบัญ 
 

 หนา้ 
คาํนาํ 2 
กิตติกรรมประกาศ 3 
บทคดัยอ่ภาษาไทย 4 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 5 
สารบญั 8 
สารบญัภาพ 9 
สารบญัตาราง 10 
ท่ีมาและความสาํคญั 11 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 12 
วตัถุประสงค ์ 14 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 15 
ผลการศึกษา 21 
สรุปผลการศึกษา 29 
เอกสารอา้งอิง 30 
ภาคผนวก (กราฟของ HPLC ต่างๆ ) 32 
ประวติัและผลงานนกัวิจยั  
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สารบัญรูปภาพ 
รูปท่ี  หนา้ 

1 หญา้ดอกขาว 12 
2 แสดงหญา้ดอกขาว การแยกส่วนต่าง และการอบแหง้ในตูอ้บ 16 
3 แสดงลกัษณะส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ดอก กา้นหรือตน้ และใบท่ีอบแหง้แลว้ 17 
4 แสดงการเค่ียวหญา้ดอกขาว 17 
5 กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant capacity) 21 
6 กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระชนิดไนตริกออกไซด ์

(Nitric oxide scavenging) 
22 

7 กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระชนิดไฮดรอกซิลด ์
(Hydroxyl radical scavenging) 

23 

8 กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระชนิดซูปเปอรออก
ไซด ์(Superoxidel radical scavenging) 

24 

9 กราฟเปรียบเทียบปริมาณของสาร Total Phenolics 25 
10 กราฟเปรียบเทียบปริมาณของสาร Isoflavones (Daidzin และ Genistin) 27 
11 กราฟเปรียบเทียบปริมาณของสารไนไตรท (Nitrite) 28 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา้ 

1 แสดงปริมาณของสาร Catechin; Catechin-C, Epicatechin-EC, Epigallocatechin 
gallate-EGCG, Epicatechin gallate-ECG และ Epigallocatechin-EGC) ในสาร
สกดัชนิดต่างๆ 

26 

2 แสดงปริมาณของสาร Flavonoid (Kaempferol, Quercetin และ Myricetin)  
 

26 
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บทนํา 
 

ทีม่าและความสําคญั  (Background and Rationale) 
ปัจจุบนัประเทศไทย ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนให้เลิกบุหร่ีอย่างต่อเน่ืองถึงแมจ้าํนวน

ประชากรท่ีสูบบุหร่ีลดลง อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เป็นตน้มา รวมไปถึงราคาของบุหร่ีขาวเพิ่ม
สูงข้ึนกต็าม แต่ก็ยงัมีประชาชนอีกจาํนวนมาก ทั้งในผูใ้หญ่ วยัรุ่นหรือนกัเรียนทัว่ไป นอกจากบุหร่ีขาว
แลว้ทางภาคเหนือ ในวยักลางคนหรือกลุ่มผูสู้งอายุ นิยมสูบบุหร่ีข้ีโยกันเป็นจาํนวน ซ่ึงอาจจะมา
ทดแทนบุหร่ีในอนาคตเป็นได ้

 สําหรับประสิทธิผลในการเลิกบุหร่ีของหญา้ดอกขาว ไดเ้คยมีงานศึกษาในกลุ่มผูติ้ดบุหร่ี ณ 
สถาบนัธญัญารักษ ์สามารถช่วยเลิกบุหร่ีไดเ้ป็นผลสาํเร็จประมาณร้อยละ 40 โดยวิธีการใชห้ญา้ดอกขาว
แบบ ชงชา หรือ สมุนไพรแห้ง 3 กรัม เติมนํ้ าร้อน ประมาณ 1 แก้ว ท้ิงไวส้ักครู่แล้วด่ืม 
(Wongwiwatthananukit และคณะ, 2009) 

แต่จากงานศึกษาวิจยัของทีมผูว้ิจยั ในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 ไดท้าํการศึกษาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการออกกาํลงักายร่วมกบัการใชส้มุนไพรหญา้ดอกขาว เพื่อการเลิกบุหร่ีในจงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ หญา้ดอกขาวในรูปแบบของการเค่ียว ตามตาํรับแพทยแ์ผนไทย โดยใชว้ิธีการเค่ียวนํ้ า 3 
แกว้ในหญา้ดอกขาว 20 กรัม จนเหลือ  1 แกว้ จากนั้นให้อมแลว้ด่ืมเป็นเวลาติดต่อกนันาน 2 เดือน 
พบว่าสามารถช่วยลดจาํนวนการสูบบุหร่ีเกินกว่าร้อยละ 50 และหากใชร่้วมกบัการออกกาํลงักายอยา่ง
หนัก พบว่า สามารถทาํให้ลดจาํนวนการสูบบุหร่ีและเลิกการสูบบุหร่ีไดม้ากข้ึน  นอกจากน้ียงัพบว่า 
เม่ือเจาะเลือดมาตรวจวดัฤทธ์ิในร่างกาย ในกลุ่มท่ีไดส้มุนไพรหญา้ดอกขาวอยา่งต่อเน่ือง จะมีการฤทธ์ิ
ในการตา้นอนุมูลอิสระท่ีสูงข้ึน ลดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสดีกว่า กลุ่มอ่ืนๆ โดยไม่พบอาการขา้งเคียง
ใดๆ อาทิ ทอ้งเสีย วิงเวียน ทอ้งผูกแต่อย่างไร แต่กลับพบว่าในกลุ่มอาสาสมัครบางราย สามารถ
รับประทานอาหารไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม  
 แต่เน่ืองยงัไม่พบงานวิจยัใดๆท่ีไดแ้สดงถึงฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระรวมแบบของสารองคป์ระกอบ
ในการออกฤทธ์ิสาํคญัในระดบัห้องปฏิบติัการ รวมไปถึงรูปแบบวิธีการเตรียมท่ีชดัเจน  จึงทาํใหส้นใจ
ศึกษาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระต่างๆและสารออกฤทธ์ิในนํ้ าสมุนไพรหญา้ดอกขาว นอกจากน้ีแลว้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ยงัสนใจหญา้ดอกขาวในส่วนต่างๆ คือ ทั้งหมด  ใบ ตน้ ดอกหรือราก เพื่อเปรียบเทียบ
กนั 
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บทบวนวรรณกรรม  
 หญ้าหมอน้อย (Mo noi) (วฒิุ วฒิุธรรมเวช, 2540) หรือ 
หญา้ดอกขาว โดยมีช่ืออ่ืนๆตามภูมิภาคในประเทศไทยคือ เสือ
สามขา, หญา้หมอนอ้ย, หญา้สามวนั (เชียงใหม่, ตน้กา้นธูป 
(จนัทบุรี) หรือ หญา้ละออง (ตราด) บางคร้ังเรียกวา่ ตน้ม่าน
พระอินทร์ มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ " Vernonia cinerea (L)  Less . 
เป็นพืชลม้ลุก ขนาดเลก็ สูง 1-5 ฟุต ลาํตน้เป็นเหล่ียม มีขนนุ่ม 
ใบมีหลายรูป รูปไข่รี ปลายและโคนแหลม ผวิค่อนขา้งเรียบ มี
ขนนุ่ม ดอกเลก็กลมเป็นพูเ่ป็นช่ออยูป่ลายยอดมีสีม่วงหรือชมพ ู
ผลแหง้เลก็ปลายเป็นขนแหง้สีขาวเป็นพูแ่ตกบาน ปลิวไปตาม
ลม  พบไดท้ัว่ไปคือ สนามหญา้  ท่ีรกร้าง  และทุ่งนา  ชายป่า 
เจริญไดต้ลอดทั้งปี          รูปที ่1 หญา้ดอกขาว 

ประโยชน์คือ ลาํตน้ นาํมาตม้ เอานํ้ากินเป็นยาแกไ้ข ้ ปวดทอ้งเฟ้อทอ้งข้ึน แผลบวมอกัเสบ 
ความดนัโลหิตสูง หรือใชต้าํใหล้ะเอียดเอามาพอก แกน้มคดั ดูดหนองแกบ้วม โดยมีขอ้มูลภูมิปัญญา
ไทยคือ ใบ ใชใ้บบด นาํมาตาํใหล้ะเอียดใชพ้อกแผล ช่วยสมานแผล แกต้าฟาง เมลด็นาํมาป่นใหล้ะเอียด 
ใชช้งกบันํ้าร้อนกินเป็นยาขบัพยาธิเสน้ดา้ย ปัสสาวะขดั รากสด ตม้กินขบัปัสสาวะขดั และไอเร้ือรัง 
โดยสารออกฤทธ์ิสาํคญั ยงัไม่ไดมี้การศึกษา ส่วนความเป็นพิษ พบวา่สารสกดัอลักอฮอล ์: นํ้า (1:1) จาก
ทั้งตน้ ขนาด 20 มคก./มล. ไม่เป็นพษิต่อเซลลเ์พาะเล้ียง CA-9KB (Dhar และคณะ, 1968) สารสกดัจาก
ทั้งตน้ ฉีดเขา้ช่องทอ้งหนูถีบจกัร ขนาดท่ีทาํใหส้ตัวท์ดลองตาย 50% เท่ากบั 1.874 ก./กก. (Muir, 1981) 
คาํแนะนาํ วิธีการใชคื้อ นาํหญา้ดอกขาวหรือหญา้หมอนอ้ยเอาใบเป็นส่วนใหญ่ นาํใบมาลา้งใหส้ะอาด 
อบใหแ้หง้แลว้นาํมาคัว่ไฟอ่อนๆใหพ้อหอม นาํมาชงแบบชาจีนด่ืมเหมือนนํ้าชา โดยนาํผงหญา้ดอกขาว
ท่ีอบคัว่แลว้ 1/ 2 ชอ้นชา แช่ในนํ้าร้อน 2 แกว้กาแฟ ด่ืมตอนเชา้ และ อีก 1/2 ชอ้นชา แช่ในนํ้าร้อน 2 
แกว้กาแฟ ด่ืมตอนเยน็จะทาํใหก้ารสูบบุหร่ีคร้ังต่อไปรสชาติไม่เหมือนเดิมทาํใหส้ารถเลิกบุหร่ีได ้ 

นอกจากน้ีแลว้การศึกษาฤทธ์ิของใบหญา้ดอกขาวท่ีสกดัดว้ยตวัทาํละลายเทธานอล พบวา่มี
ฤทธ์ิในการตา้นการอกัเสบ การปวด และลดไข ้(Iwalewa, 2003) นอกจากน้ีแลว้ยงัพบวา่สามารถลดการ
อกัเสบในหนูทดลองได ้ (Mazumder 2003) โดยสารสาํคญัท่ีออกฤทธ์ิคาดวา่เป็นกลุ่ม Flavonoid และ 
Terpenoid (Mishra 1984 และ Misra 1993) และยงัพบวา่สารสกดัท่ีไดจ้ากดอกหญา้ดอกขาว กมี็ฤทธ์ิใน
การตา้นอนุมูลอิสระ (anti-oxidant) และการยบัย ั้งการอกัเสบ (Anti-inflammation) โดยการลดการเกิด
ออกซิเดชนัของไขมนั (Lipid peroxidation) และ สร้างสารกลูตาไทโอน (Glutathione) ในหนู (Latha 
1998)  
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คาํถามงานวจิัย 
 สารออกฤทธ์ิท่ีไดมี้การศึกษามาก่อน มกัจะสกดัดว้ยตวัทาํละลายเมธานอลและเฉพาะศึกษาใบหรือ
ดอก แต่ไม่ไดศึ้กษาในรูปแบบท่ีใชจ้ริงหรือการเค่ียว ซ่ึงไดท้าํการศึกษาวิจยัมาก่อน  ซ่ึงในกลุ่มผูสู้บบุหร่ีท่ี
ไดรั้บหญา้ดอกขาว พบวา่ภาวะออกซิเดชนัลดลงอยา่งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บหญา้ดอกขาว 
ดงันั้นในนํ้าหญา้ดอกขาว น่าจะมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ และมีสารประกอบทางเคมีท่ีมีคุณสมบติัในการเป็น
สารตา้นอนุมูลอิสระ 
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วตัถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด ABTs radical, Nitric Oxide, 
Hydroxyl radical, และ Superoxide radical ระหว่างนํ้ าเค่ียวท่ีไดจ้ากส่วน ดอก กา้น ใบหรือทั้งตน้ของ
สมุนไพรหญา้ดอกขาว 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสารออกฤทธ์ิสาํคญัทางเคมี ไดแ้ก่ Total phenolics, Catechin, 
Flavonoid, และ Isoflavone ในนํ้าเค่ียวท่ีไดจ้ากส่วน ดอก กา้น ใบ และทั้งตน้ของสมุนไพรหญา้ดอกขาว 
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ขั้นตอนและวธีิการศึกษา (Methodology) 
 

1. อุปกรณ์และสารเคมี 
1.1. Spectrophotometer รุ่น GENESYS 10S VIS (England) 
1.2. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) แบบ UV-Vis detector รุ่น 1100 (Hewlett-

Packard, Germany) 1990-1997 Hewlett-Packard License Software Analysis 
1.3. Reversed Phase C18 HPLC Column (Water, USA) 
1.4. Potassium persulfate (Merk, Germany) 
1.5. 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)(ABTS) (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.6. Potassium di-hydrogen phosphate (KH2PO4 ) (BDH Prolabo®, Belgium)  
1.7. Di-potassium monohydrogen phosphae (K2HPO4 ) (BDH Prolabo®, Belgium) 
1.8. Sodium dihydrogen orthophoate (NaH2PO4) (Ajax Finechem Pty. LTd (New Zealand) 
1.9. Hydrogen peroxide (30%)(Merck, Germany) 
1.10. Horseradish peroxidase (HRP) (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.11. Hypoxanthine (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.12. Xanthine oxidase (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.13. Nitro blue tetrazolium NBT (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.14. 2-Deoxy-D-ribose (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.15. Iron (III) perchlorate (FeCl3) (Sigma-Aldrich, Chemical Co, USA) 
1.16. L-ascorbic acid (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.17. Thiobarbituric acid (TBA)  (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.18. Tricholoacetic acid (TCA) (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.19. Sodium nitroprusside  (SNP) (Sigma-Aldrich, Chemical Co, USA) 
1.20. Sulfanilamide (Sigma-Aldrich, Chemical Co, USA) 
1.21. Naphthyletylenediamine dihydrochloride (NED)  (Sigma-Aldrich, Chemical Co, USA) 
1.22. Sodium carbonate (Na2CO3 ) (Merck, Germany) 
1.23. Gallic acid (Sigma-Aldrich, Chemical Co, USA) 
1.24. Folin-Ciocalteu  (Sigma-Aldrich, Chemical Co, USA) 
1.25. Ortho-Phosphoric acid (85%) (Merck, Germany) 
1.26. Methanol (HPLC)  (Lab-Scan, Thailand) 
1.27. Acetonitrite (HPLC) (RCI-LAB-SCAN, Thailand) 
1.28. Ethyl acetate  (Merck, Germany)  
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1.29. Glacial Acetic acid  (Merch, Germany) 
1.30. Catechin (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.31. Epicatechin gallate (ECG) (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.32. Epicatechin (EC) (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.33. Epigallocatechin gallate (EGCG) (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.34. Epigallocatechin (EGC) (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.35. Myricetin (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.36. Quercetin (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.37. Daidzin (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.38. Kaempferol (Sigma, Chemical Co, USA) 
1.39. Genistin  (Sigma, Chemical Co, USA) 

 
2. การสกดัสมุนไพรหญ้าดอกขาว  
 นาํตน้หญา้ดอกขาวท่ีข้ึนตามพื้นหญา้ท่ีปลอดสารพิษ นาํมาลา้งใหส้ะอาด แยกออกเป็น ส่วน
ดอก ใบ กา้น และผสมทั้งหมด หัน่เป็นช้ินเลก็ๆ ยาวประมาณ 1 น้ิว จากนั้นนาํมาอบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 50-
80 องศาเซลเซียส จนกระทัง่แหง้ แลว้เกบ็ไวใ้นภาชนะบรรจุภณัฑท่ี์มีสารกนัความช้ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2. แสดงหญา้ดอกขาว การแยกส่วนต่าง และการอบแหง้ในตูอ้บ 

 
 
 



 17

 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที ่3.  แสดงลกัษณะส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ดอก กา้นหรือตน้ และใบท่ีอบแหง้แลว้ 

 

3. การเตรียมสาร เพื่อทดสอบฤทธ์ิจากสารสกดัท่ีเตรียม
ไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 โดยแต่ละแบบจะมาผา่นการเค่ียว โดย
ชัง่สารสกดั 20 กรัม จากตวัอยา่งท่ีไดใ้น ขอ้ 2 ลงในนํ้ า
ร้อน 390 ซีซี เค่ียวจนเหลือนํ้ า 130 ซีซี รวมเป็น 4 
ตวัอยา่ง  

 
 
           รูปที ่ 4.  แสดงการเค่ียวหญา้ดอกขาว 
4. การทดสอบฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอสิระในหลอดทดลอง ดว้ยวิธีศึกษาการ 4 วิธี 

ก. ABTS decolorization method (Re, 1999)  โดยการสร้างอนุมูลอิสระจาก ABTS ดว้ย
ตวักระตุน้ Potassium persulfate เป็นเวลา 12 ชัว่โมง จะไดสี้ของสารอนุมูลอิสระชนิด ABTS+ มีสีเขียว
อมฟ้าเขม้  จากนั้นทาํการเจือจางสารอนุมูลอิสระดงักล่าวดว้ยนํ้ าไร้ประจุ แลว้นาํไปวดัค่าการดูดกลืน
แสงท่ีช่วงความยาวคล่ืน 734 นาโนเมตร ไดค่้าเฉล่ีย 0.7 หรือยูร่ะหว่าง 0.68-0.72 เม่ือจะทาํการทดสอบ
ฤทธ์ิของนํ้ าสกดัท่ีไดจ้ะเตรียมสารอนุมูลอิสระท่ีเจือจางแลว้ขา้งตน้ในปริมาณ 0.990 มิลลิลิตร แลว้เติม
นํ้าสกดัจาก ดอก กา้น ใบหรือ ผสม ในปริมาณ 10 ไมโครลิตร จากนั้นวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีลดลงเป็น
เวลา 3 นาที แลว้ทาํการหาอตัราการลดลงของค่าการดูดกลืนแสงต่อนาที (A/min) นาํค่าดงักล่าวของ
นํ้าสกดัแต่ละชนิด ไปเปรียบเทียบกบัค่า A/min ของสารตา้นอนุมูลอิสระมาตรฐานคือ วิตามินซี  แลว้
แสดงผลเปรียบเทียบกบักบัปริมาณ 130 ซีซี ของนํ้าสกดัท่ีไดจ้าก ดอก กา้น ใบหรือผสม 
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ข. Nitric oxide scavenging assay (Sumanont et al., 2004) โดยการเติมนํ้ าสกดัท่ีไดจ้ากขั้นตอน
ท่ี 3 ในปริมาณ 100 ไมโครลิตร ลงในสารละลาย Sodium nitroprusside (SNP) (100 มิลลิโมลลาร์) ใน
ปริมาณ 500 มิลลิลิตร ซ่ึงเป็นสารสร้าง Nitric oxide จากนั้นตั้งท้ิงไวท่ี้อุณหภูมิ 25 องศาเป็นเวลา 180 
นาที เม่ือครบเวลาเติมสารละลาย Sulfanilamide (1 %) ในปริมาณ 500 ไมโครลิตร ท้ิงไวใ้นท่ีมืดเป็น
เวลา 10 นาที แลว้จึงเติมสารละลาย Naphthyletylenediamine dihydrochloride (NED) (0.1%) จาํนวน 
500 ไมโครลิตร แลว้ตั้งในท่ีมืด นาน 10 นาที   หากในหลอดใดมีสารสกดัท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระมาก 
กจ็ะทาํใหป้ริมาณ Nitric oxide ในหลอดทดลองลดลง โดยจะทาํใหสี้เจือจางลง และสามารถตรวจวดัได้
เคร่ืองวดัการดูดกลืนแสงท่ีช่วงความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร แสดงผลการยบัย ั้งเป็นร้อยละ โดย
เปรียบเทียบกบัหลอดท่ีไม่มีนํ้ าสกดัใดๆ   

ค. Superoxide radical scavenging assay (Nakamura et al, 1998) อาศยัหลกัการทาํงานของ
เอนไซม ์ Xanthine oxidase ในการทาํให ้ Hypoxanthine ใหเ้ป็น Xanthine และมีการปล่อยอนุมูลอิสระ
ชนิด Superoxide radical ออกมา ซ่ึงจะสามารถไปทาํปฏิกิริยากบัสาร NBT ไดสี้นํ้ าเงิน จะสามารถวดัค่า
การดูดกลืนแสงท่ีไดช่้วงความยาวคล่ืนแสงท่ี 560 นาโนเมตร หากเติมสารตวัอยา่งท่ีเตรียมไวใ้นขอ้ 3  
มาทาํการทดสอบ หากมีฤทธ์ิในการทาํลาย จะทาํใหเ้กิดสีลดลง ทาํใหท้ราบว่าสารตวัอยา่งมีฤทธ์ิในการ
ทาํลายอนุมูลอิสระชนิด Superoxide radical นั่นเอง วิธีการทดสอบ โดยการเติมสารละลาย 
Hypoxanthine (1.1 mM) 760 ไมโครลิตร, NBT (300 μM) 100 ไมโครลิตร, ตวัอยา่ง 100 ไมโครลิตร 
และเอนไซม ์Xanthine Oxidase (2 U/ml) 40 ไมโครลิตร จากนั้นทาํการตรวจวดัอตัราการเปล่ียนแปลง
ของค่าการดูดกลืนแสงท่ี 560 นาโนเมตร เป็นระยะเวลา 6 นาที ทาํให้ไดค่้า A/min  ทาํการ
เปรียบเทียบฤทธ์ิในการทาํลายอนุมูลอิสระ โดยการเทียบกบัหลอดท่ีไม่ไดเ้ติมสารตวัอยา่ง คิดเป็นร้อย
ละของการทาํลาย 

ง. Hydroxyl radical scavenging assay (Schleriser et al., 2002) โดยอาศยัหลกัการสร้างสาร
อนุมูลอิสระชนิด Hydroxyl radical ดว้ยระบบท่ีประกอบดว้ย Deoxyribose, FeCl3, Ascorbic acid, H2O2 
และสารตวัอยา่งท่ีเตรียมไวข้า้งตน้ จากนั้นจะทาํการตรวจวดัสารดว้ย TBA ในสภาพกรด ท่ีไดจ้ากการ
ตม้ท่ีอุณหภูมิท่ี 80 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จะทาํใหเ้กิดสีชมพท่ีูวดัการดูดกลืนแสงไดท่ี้ช่วงความ
ยาวคล่ืน 532 นาโนเมตร หากเติมสารตวัอยา่ง จะทาํใหเ้กิดสีชมพลูดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีไม่ไดเ้ติม  
วิธีการทดสอบ โดยการผสมสารละลาย KH2PO4 (100 mM) ในปริมาณ 200 ไมโครลิตร,  Deoxyribose 
(15 mM) 200 ไมโครลิตร, FeCl3 (500 μM) 100 ไมโครลิตร, H2O2 (10 mM) 100 ไมโครลิตร และ
ตวัอยา่ง 100 ไมโครลิตร จากนั้นท้ิงไว ้1 ชัว่โมง แลว้จึงเติมสารละลาย (1%) TBA และ (2.8%) TCA 
อยา่งละ 1 มิลลิลิตร นาํไปตม้ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที แลว้จึงนาํไปวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 532 นาโนเมตร คาํนวณร้อยละในการทาํลายอนุมูลอิสระ โดยการ
เปรียบเทียบกบัหลอดท่ีไม่ไดเ้ติม  
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5. การศึกษาหาองค์ประกอบสําคญัในสารสกดั 
ก. สารประกอบฟีนอลโดยรวม (Total Phenol) ดว้ย Folin-Cioaclteu reagent (Singletion and 

Rossi, 1965)  โดยการผสมนํ้ าสกดัท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 จาํนวน 50 ไมโครลิตร ลงในสารละลาย Folin-
Ciocalteu จาํนวน 100 ไมโครลิตรและนํ้ ากลัน่ 1,000 ไมโครลิตร ท้ิงไวใ้นท่ีมืดนาน 10 นาที แลว้จึงเติม
สารละลาย  Sodium carbonate (20%) จาํนวน 500 ไมโครลิตร ตั้งท้ิงไวน้าน 2 ชัว่โมง  เม่ือครบเวลา
นาํไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที นาน 3 นาที แลว้จึงนาํส่วนบนมาตรวจวดัค่าการดูดกลืน
แสงท่ีช่วงความยาวคล่ืน 765 นาโนเมตร  ทาํการคาํนวณปริมาณของ Total phenolic ในนํ้าสกดั 130  ซีซี 
โดยการเปรียบเทียบกบัสารมาตรฐาน Gallic acid (1.0 -125.0 ไมโครกรัม)  

ข. วเิคราะห์แยกสารประกอบกลุ่มสาร Catechin (EGC, C, EGCG, EC, และ ECG) โดย HPLC-
UV (Bronner 1998) โดยใชค้อลมัน์ RP-C18 (25 cm long x 4 mm i.d. and 5 μm particle diameter, 
Phenomenex, USA) และใช้ตัวทําละลายทีประกอบด้วย  water/acetonitrite/methanol/ethyl 
acetate/glacial acetic acid (89:6:1:3:1 v/v/v/v/v) และตั้งอตัราการไหลของเคร่ืองท่ี 0.7 มิลลิลิตรต่อนาที  
สาร Catechin แต่ละชนิดจะถูกแยกออกจากกนัตามเวลา (Retention time) ท่ีจาํเพาะท่ีค่าการดูดกลืนแสง
ท่ี 280 นาโนเมตร ปริมาณ Catechin แต่ละชนิดในนํ้ าเค่ียว จะคาํนวณโดยการเปรียบเทียบกบัค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแต่ละชนิดคือ Catechin-C, Epicatechin-EC, Epigallocatechin gallate-
EGCG, Epicatechin gallate-ECG และ Epigallocatechin-EGC (100-3.12 μg/ml) ตามลาํดบั 

ค. วิเคราะห์แยกสารประกอบกลุ่มฟาโวนอยด ์ (Isoflavone) ( Khoo and Ismail, 2008)ไดแ้ก่ 
Daidzin และ Genistin ทาํการวิเคราะห์ปริมาณดว้ย High performance Liquid chromatrography 
(HPLC) ดว้ย โดยใชค้อลมัน์ RP-C18 (25 cm long x 4 mm i.d. and 5 μm particle diameter, 
Phenomenex, USA)  ใชต้วัทาํละลายคือ Acetonitrite: Methanol: 0.2 Ammonium acetate buffer (pH 
4.6)  (10:50:40, v:v:v) อตัราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที โดยสารทั้งสองจะถูกแยกออกจากกนัท่ี 260 
นาโนเมตร ปริมาณ Isoflavone ในนํ้าเค่ียวจะคาํนวณโดยการเปรียบเทียบกบัค่าการดูดกลืนแสงของสาร
มาตรฐานแต่ละชนิด คือ Daidzin และ Genistin (200-3.12 μg/ml) 

 ง. วิเคราะห์แยกสารประกอบกลุ่มฟาโวนอยด ์(Flavonoid) (Tokusoglu et al, 2003) ไดแ้ก่ 
Quercetin, Kaempferol, Myricetin ดว้ย High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) ดว้ย RP-
C18 (25 cm long x 4 mm i.d. and 5 μm particle diameter, Phenomenex, USA)   ใชต้วัทาํละลายคือ 
Acetonitrite (25%) และ 0.025 mM NaH2PO4 (75%) (pH 2.4)  อตัราการไหล 1.2 มิลลิลิตรต่อนาที 
โดยสารทั้งสองจะถูกแยกออกจากกนัท่ี 266 นาโนเมตร  ปริมาณ Flavonoid ในนํ้ าเค่ียวจะคาํนวณโดย
การเปรียบเทียบกบัค่าการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานแต่ละชนิด Quercetin, Kaempferol, Myricetin 
(200-3.12 μg/ml) 
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(หมายเหตุ การวิเคราะห์หา Flavonoid และ Isoflavone จะนาํนํ้ าเค่ียวจาํนวน 25 ซีซี ผสมกบั Acidified 
Methanol 1% HCl จาํนวน 25 ซีซี และทาํการ reflux ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเป็นเวลา 2 ชม.ก่อนนาํมา
ตรวจวดั) 

จ. การวิเคราะห์หาสาร Sodium nitrate โดยอาศยัการตรวจวดัดว้ย Giress reagent โดยการนาํ
สารตวัอยา่งมาจาํนวน 100  ไมโครลิตร เติมสาร Sulfanilamide และ NED อยา่งละ 500 ไมโครลิตร สาร 
Sodium nitrate จะทาํปฏิกิริยาไดเ้ป็นสีชมพูจาง  สามารถตรวจวดัไดเ้คร่ืองวดัการดูดกลืนแสงท่ีช่วง
ความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร ปริมาณสาร Sodium nitrate ในสารตวัอยา่งจะคาํนวณโดยเปรียบเทียบ
กบัสารมาตรฐาน Sodium nitrate ท่ีวิเคราะห์ได ้
 
6. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ

นาํค่าท่ีตรวจวดัไดใ้นแต่ละตวัแปรจากตวัอยา่ง 4 ชนิดคือ ดอก กา้น ใบและผสม มาวิเคราะห์ความ
แตกต่างกนัทางสถิติดว้ย Independent T-test (SPSS Version, 16) 
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ผลการศึกษา (Results) 
 

ตอนที ่1. ผลของสารสกดัในการต้านอนุมูลอสิระ (Antioxidant activity) แบบเคีย่ว 
1.1.  ฤทธ์ิในการทาํลายอนุมูลอสิระชนิด ABTs+ radical 

 
รูปที่ 5.  กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant capacity) ระหว่างสารสกดัต่างๆ
คือ ดอก (flower) กา้น (stem) ใบ (leaf) และผสม (mix) ในปริมาณ 130 ซีซี (#  #, p < 0.001 เปรียบเทียบ
กบัสารอ่ืนๆ และ #, p < 0.05 เปรียบเทียบกบักา้น) 

โดยเม่ือเปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระระหว่างสารสกดัพบว่า นํ้ าสกดัท่ีไดจ้ากใบจะมีฤทธ์ิ
โดยรวมสูงสุด (10.40 ± 0.32 มิลลิกรัม) รองลงมาคือ นํ้าสกดัจากดอก (3.56 ± 0.23 มิลลิกรัม) นํ้าสกดั
จากผสม (2.23 ± 0.12 มิลลิกรัม) และนํ้าสกดัจากกา้น (0.96 ± 0.11 มิลลิกรัม)  
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1.2.  ฤทธ์ิในการยบัยั้งอนุมูลอสิระชนิดไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide scavenging) 
 

 
 

รูปที่ 6.  กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระชนิดไนตริกออกไซด ์ (Nitric 
oxide scavenging) ระหว่างสารสกดัต่างๆคือ ดอก (flower) กา้น (stem) ใบ (leaf) และผสม (mix) ( # #, 
p< 0.001 เปรียบเทียบกบัใบและผสม) 

โดยจากการศึกษาพบว่า นํ้ าสกดัจากส่วนกา้นจะสามารถยบัย ั้งไดม้ากท่ีสุด (60.10 ± 4.78%) 
รองลงมาคือ ดอก (55.05 ± 3.2%), ใบ (45.45 ± 5.12%) และผสม (42.32 ± 3.24%) ตามลาํดบั 
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1.3.  ฤทธ์ิในการยบัยั้งอนุมูลอสิระชนิดไฮดรอกซิล (Hydroxyl radical scavenging) 
 

 
รูปที่ 7.  กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระชนิดไฮดรอกซิลด ์ (Hydroxyl 

radical scavenging) ระหวา่งสารสกดัต่างๆคือ ดอก (flower) กา้น (stem) ใบ (leaf) และผสม (mix) ( # #, 
p < 0.001 เปรียบเทียบกบักา้น) 

จากการศึกษาพบว่า นํ้าสกดัท่ีไดจ้ากการเค่ียวส่วนผสม (mix) จะมีฤทธ์ิในการทาํลายไดดี้ท่ีสุด 
(39.24 ± 2.11%) รองลงมาคือ ดอก (35.69 ± 1.23%), ใบ (32.28 ± 1.99%) และกา้น (17.97 ± 1.9%) 
ตามลาํดบั 
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1.4.  ฤทธ์ิในการยบัยั้งอนุมูลอสิระชนิดซูเปอร์ออกไซด์ (Superoxide radical 

scavenging) 
 

 
 
รูปที่ 8.  กราฟเปรียบเทียบฤทธ์ิในการยบัย ั้งการเกิดอนุมูลอิสระชนิดซูปเปอร์ออกไซด ์

(Superoxide radical scavenging) ระหว่างสารสกดัต่างๆคือ ดอก (flower) กา้น (stem) ใบ (leaf) และ
ผสม (mix) ( # #, p < 0.001 และ #, p< 0.01 เปรียบเทียบกบัใบ) 

โดยในส่วนของดอกและกา้นจะมีฤทธ์ิใกลเ้คียงกนัคือ 42.86 ± 3.2%, 42.86 ± 4.7% โดยใน
ส่วนของผสมจะใหฤ้ทธ์ิรองลงมา (28.57 ± 3.2%) และใบตํ่าท่ีสุด (14.28 ± 5.12%) 

 
 
 
 
 
 
 



 25

 
 

ตอนที ่2. ผลการศึกษาสารองค์ประกอบ (Active compound) ในสารสกดัแบบเคีย่ว 
     2.1. ปริมาณของ Total Phenolics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่9.  กราฟเปรียบเทียบปริมาณของสาร Total Phenolicsระหวา่งสารสกดัต่างๆคือ ดอก (flower) กา้น 
(stem) ใบ (leaf) และผสม (mix) ในปริมาณ 1 ซีซี  

โดยแสดงเป็นปริมาณของสาร Gallic acid  ในนํ้ าสกดั 1 มิลลิลิตร (ซี ซี) ท่ีไดจ้ากการเค่ียวใน
ส่วนของใบ จะมีปริมาณ  Total phenolic สูงท่ีสุด (1579.9 ± 13.4 ไมโครกรัม) รองลงมาคือ ผสม 
(971.81 ± 33.1 ไมโครกรัม) ดอก (674.0 ± 21.2 ไมโครกรัม) และกา้นตํ่าท่ีสุด (364 ± 10.9 ไมโครกรัม)   
( # #, p < 0.001 และ #, p < 0.05 เปรียบเทียบกบักา้น) 
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2.2. ปริมาณของ Catechin ในสารสกดัต่างๆ 
  
ตาราง 1.   แสดงปริมาณของสาร Catechin; Catechin-C, Epicatechin-EC, Epigallocatechin gallate-   
                  EGCG, Epicatechin gallate-ECG และ Epigallocatechin-EGC) ในสารสกดัชนิดต่างๆ 
 

สารสกดั 
(130 ซีซี) 

C 
(มิลลิกรัม) 

EC 
(มิลลิกรัม) 

EGCG 
(มิลลิกรัม) 

EGC 
(มิลลิกรัม) 

ECG 
(มิลลิกรัม) 

ดอก 68.59 ± 3.23 33.26 ± 4.22 - - - 
กา้น 4.81 ± 2.12 12.03 ± 3.67 1.54 ± 2.54 0.15 ± 0.08 - 
ใบ 22.85 ± 4.23 41.80 ± 2.10 7.25 ± 1.65 18.64 ± 1.44 0.84 ± 0.08 
ผสม 31.75 ± 3.32 29.90 ± 2.27 3.74 ± 1.08 12.01 ± 2.11 0.629 ± 0.07 

 
โดยเม่ือเปรียบเทียบแลว้ในนํ้าสกดัจากใบและจากผสมทั้งหมด จะมีประกอบดว้ยสารทั้งหมด โดยจะมี
ปริมาณ Catechin และ Epicatechin สูง และมีปริมาณของ EGC, EGCG และ ECG ลดลงตามลาํดบั 

 
2.3. ปริมาณของ Flavonoids ในสารสกดัต่างๆ 
 
ตาราง 2.   แสดงปริมาณของสาร Flavonoid (Kaempferol, Quercetin และ Myricetin)  
 

ชนิดของสารสกดั 
(130 ซี ซี) 

Kaempferol 
(ไมโครกรัม) 

Quercetin 
(ไมโครกรัม) 

Myricetin 
(ไมโครกรัม) 

ดอก - - - 
กา้น - - 130.65 ± 5.23 
ใบ 52.21 ± 3.12 312.56 ± 6.34 88.19 ± 8.45 
ผสม 45.83 ± 6.87 240.74 ± 9.45 78.39 ± 3.55 

  
จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าในนํ้ าสกดัจากผสมทั้งหมดจะมีปริมาณ Quercetin, Myricetin และ 
Kaempferol เช่นเดียวกบัท่ีพบในใบ โดยในนํ้ าสกดัจากใบจะมีสารทั้งหมดท่ีสูงกว่าผสมมาก แต่ในกา้น
พบเพียงสาร Myricetin   นอกจากน้ี จากการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบสารประกอบใดๆในนํ้าสกดัจากดอก  
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2.4. ปริมาณของ Isoflavone  ในสารสกดัต่างๆ 

 
 
รูปที่ 10. กราฟเปรียบเทียบปริมาณของสาร Isoflavones (Daidzin และ Genistin) ระหว่างสารสกดัต่างๆ
คือ ดอก (flower) กา้น (stem) ใบ (leaf) และผสม (mix) ในปริมาณ 130 ซีซี โดยแสดงเป็นปริมาณของ
สาร Gallic acid  ในนํ้ าสกดั 130ซีซี พบว่า Daidzin จะมีปริมาณมากท่ีสุดในนํ้ าจากใบ (50.87 ± 2.3 
มิลลิกรัม), รองลงมาคือ ดอก (27.29 ± 1.23 มิลลิกรัม) กา้น (13.36 ± 2.12 มิลลิกรัม) และ ผสม (9.49 ± 
1.99 มิลลิกรัม)  ส่วนปริมาณ  Genistin จะมีปริมาณมากท่ีสุดในนํ้ าสกดัจากใบ (80.51 ± 2.34 มิลลิกรัม) 
รองลงมาคือ ผสม (30.49 ± 1.34 มิลลิกรัม) ดอก (39.43 ± 1.56 มิลลิกรัม) และ กา้น (9.42 ± 1.89 
มิลลิกรัม) ตามลาํดบั (# #, p < 0.001 เปรียบเทียบกบัดอก กา้นและผสม) 
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2.5. ปริมาณของสารไนเตรท (Nitrate) ในสารสกดัชนิดต่างๆ 
 

 
 
รูปที่ 11.  กราฟเปรียบเทียบปริมาณของสารไนไตรท (Nitrite) ระหว่างสารสกดัต่างๆคือ ดอก (flower) 
กา้น (stem) ใบ (leaf) และผสม (mix) ในปริมาณ 130 ซีซี  โดยพบว่าในนํ้ าสกดัจากดอกจะมีปริมาณไน
ไตรทสูงท่ีสุด (1.04 ± 0.06 ไมโครกรัม) รองลงมาคือ นํ้าสกดัจากกา้น (0.93 ± 0.02 ไมโครกรัม) นํ้าสกดั
จากผสม (0.84 ± 0.08 ไมโครกรัม) และจากนํ้ าสกดัจากใบ (0.47 ± 0.06 ไมโครกรัม) ตามลาํดบั ( # #, p 
< 0.01 และ #, p < 0.05 เปรียบเทียบกบัใบ) 
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สรุปผลการศึกษา (Summary) 
1. การเตรียมหญา้ดอกขาวโดยแบ่งออกเป็น ดอก กา้น ใบหรือผสมรวม พบวา่ใหฤ้ทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระและมีสารออกฤทธ์ิท่ีแตกต่างกนั 
2. นํ้าสกดั (Mix juice) ซ่ึงประกอบดว้ยใบ กา้น และ ดอก ในปริมาณ 20 กรัมในนํ้า 390 ซีซี ท่ี

เค่ียวจนเหลือเพียง 130 ซีซี มีฤทธ์ิต่างๆ เรียงต่อไปน้ี 
2.1. ABTS radical scavenging   พบวา่ ใบ > ดอก > ผสม > กา้น 
2.2. Nitric Oxide scavenging  พบวา่ กา้น > ดอก > ใบ > ผสม 
2.3. Hydroxyl radical scavenging พบวา่ ผสม> ดอก > ใบ > กา้น 
2.4. Superoxide radical scavenging พบวา่ ดอก > กา้น > ผสม > ใบ 

3. สาํหรับสารองคป์ระกอบทางเคมีท่ีแสดงฤทธ์ิ ในปริมาณ 130 ซีซี จะพบวา่มีความแตกต่าง
กนัดงัต่อไปน้ี 

3.1. Total Phenolics จะสูงใน ใบ > ผสม > ดอก > กา้น 
3.2. Catechin (C) จะสูงใน ดอก > ผสม > ใบ > กา้น 
3.3. Epicatechin (EP) จะสูงใน ดอก > ผสม > ใบ > กา้น 
3.4. Epogallocatechin gallate (EGCG) จะสูงใน ดอก > ใบ > ผสม > กา้น 
3.5. Epigallocatechin (EGC) จะสูงใน ใบ > ผสม > ดอก > กา้น 
3.6. Epicatechin gallate (ECG) จะสูงใน ใบ และ ดอก 
3.7. Quercetin สูงใน ใบ > ผสม 
3.8. Myricetin สูงใน กา้น > ใบ > ผสม 
3.9. Kaempferol พบสูงใน ใบ>ผสม 
3.10. Diadzin จะสูงใน ใบ > ดอก > ผสม > กา้น 
3.11. Genistin จะสูงใน ใบ > ผสม > ดอก > กา้น 

4. สาํหรับปริมาณของไนไตรท (Nitrite) พบวา่ในนํ้าเค่ียวปริมาณ 130 ซีซี จะมีปริมาณใบ
และผสมนอ้ย แต่ใบดอกและกา้นจะมีปริมาณไนไตรทสูงกวา่ ประมาณ 1 ไมโครกรัม  
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งานวจิัย  
หัวหน้าโครงการ  
 การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกกาํลงักายร่วมกบัการใชส้มุนไพร เพ่ือเลิกบุหร่ีเชิงปฏิบติั
ในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยทุน ศจย. ประจาํปี 2551 
 การประดิษฐ์และสร้างเตียงปรับท่าทางตน้แบบสําหรับผูป่้วยเด็กโรคเร้ือรังบนหอผูป่้วยหนัก เพ่ือเป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย ์โดยทุน NETEC ประจาํปี 2551 
  การศึกษาการพฒันาอิเลคโทรดคาร์บอนนาโนทูปสาํหรับไบโอเซนเซอร์  เพ่ือตรวจวดัฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ
ของสมุนไพรไทยทางการแพทย ์ โดยทุน Biomed Engineering center คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประจาํปี 2551 
 การผลิตไบโอเซนเซอร์ทางคลินิก เพ่ือตรวจวดัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์นทางการแพทย ์โดยทุน สกว.-สสว 
ประจาํปี 2550 
 การศึกษาปริมาณของอนุมูลชนิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปัสสาวะคนด้วยไบโอเซนเซอร์ท่ีเกิดข้ึน
หลงักจากการออกกาํลงักายท่ีระดบัความหนกัต่างๆ ระหวา่งผูท่ี้ไม่ไดอ้อกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอกบันกักีฬาท่ีออก
กาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยทุนพฒันาอาจารยรุ่์นใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ประจาํปี 2550 
 การศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบของนีโอไพลและแนวทางการประยุกต์มาใช้ทางด้าน
กายภาพบาํบดั   โดยทุน สกว. ประจาํปี 2550 
 การประยุกตไ์บโอเซนเซอร์สาํหรับตรวจวดัไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากภาวะออกซิเดทีฟสเตรส เพ่ือใช้
ในทางการแพทย ์ โดยทุน Biomed Engineering Center คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจาํปี 2550 
 การพฒันาวิธีการตรวจวดัฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระโดยรวมดว้ยวิธี ABTS decolorization ใน 96 well plate  โดย
ทุนคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจาํปี 2550 
 การศึกษาองคป์ระกอบและฤทธ์ิของนํ้าหมกัจากฝร่ัง แครอล และมะเขือเทศ  โดยทุนคณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจาํปี 2549 
 การศึกษาการตอบสนองการเปล่ียนแปลงของปริมาณไฮโดรเปอรออกไซดใ์นเลือดจากการทดสอบดว้ยการ
ออกกาํลงักายอย่างหนักระหว่างกลุ่มนกักีฬากบัคนปกติ  โดยทุนคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประจาํปี 2548 
 การศึกษาฤทธ์ิของหอมแดงไทยต่อการสร้างกลูตาไธโอนและการอกัเสบในเซลลเ์ล้ียงชนิดโมโนไซต ์ โดย
ทุน SM Pharmaceutical จาํกดั แห่งประเทศไทย ประจาํปี 2545 
 แนวทางการใชห้อมแดงพื้นบา้น เพ่ือผลิตสารออกฤทธ์ิการป้องกนัและยบัย ั้งการเกิดออกซิเดชนัในเมด็เลือด
แดงในเชิงการคา้  โดยทุน สวทช. ภาคเหนือ  ประจาํปี 2543 
 การศึกษาเปรียบเทียบฤทธ์ิของยาท่ีมีองค์ประกอบของ N-acetyl cysteine (NAC) ในการตา้นภาวะ
ออกซิเดชนั ในการเกิดโปรตีนและไขมนัไฮโดรเปอรออกไซดใ์นหลอดทดลอง  โดยทุน SM Pharmaceutical จาํกดั 
แห่งประเทศไทย ประจาํปี 2543  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณกลตูาไธโอนและมาลอนไดออลดีไฮดก์บัการแตกตวัของเมด็เลือดแดงในผูป่้วย
ไทยท่ีเป็นโรคลมชกั โดยทุนโรงพยาบาลประสาท จงัหวดัเชียงใหม่ ประจาํปี 2542 
 
 



 34

เอกสารวชิาการ  
Journal  
Coenzyme Q10 supplementation decreases oxidative stress and improves physical performance in young 

swimmers. Open Sports Medicine Journal 2010;  
Potential antioxidant and anti-inflammatory activities of Thai Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) essential 

oil. International Journal of Essential Oil Therapeutics. 2009; 3 (x-x) (in press) 
Acute clinical benefits of chest wall-stretching exercise on expired tidal volume, dyspnea, and chest 

expansion in patient with chronic obstructive pulmonary disease: A single case studu. Journal of Body work 
and movement therapies. 2009; xx: 1-6 (in press) 

Open-labeled pilot study of cysteine-rich whey protein isolate supplementation for nonalcoholic 
steatohepatitis patients. Journal of Gastroenterogy and Hepatology 2009; 24: 1045-1050. 

Effect of oral supplementation of whey protein isolate on non-alcoholic steatohepatitis patients. Thai 
Journal of Clinical Nutrition 2009; 3: 42-47. 

Beneficial effect of Shallot (Allium ascalonicum L.) extract on cyclosporine nephrotoxicity in rats. Food 
and Chemical Toxicology 2008: 46: 1844-1850. 

Studying and developing the carbon nanotube electrode for biosensor for detecting the antioxidant capacity 
in medical Thai plants. The 3rd International symposium on Biomedical Engineering (ISBME) 2008; 370-373. 

Glutathione for Health Benefits. Thai Journal of Clinical Nutrition (TJCN). 2006 1 (1) : 20-29. 
 Qantitative evaluation of the antioxidant properties of garlic and shallot preparations. Nutrition. 2006; 22 : 
266-274.  
 Exhaustive Exercise Test and Oxidative Stress Response in Athletic and Sedentary subjects . Chiang Mai 
University Journal. 2005;  4 (2) : 183-190.  
 Potential activity of Thai shallot (Allium ascallonicum L.) extract on the prevention of hemolysis and 
glutathione depletion in human erythrocyte from oxidative stress . Chiang Mai University Journal. 2004; 3 (3) : 
225-234.  
 Anti-oxidative stress and anti-inflammatory effects of Thai shallot (Allium Ascanolicum L.) extracts in 
human monocytic (U937) cells . The Niigata Journal of Health and Welfare. 2004; 4 (1) : 11-19.  
 Free radical and Exercise Tolerance in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD . Bull Chiang Mai 
Assoc Med Sci 2000; 33; 212-220.  
  Oxidative Stress Response to Exhaustive Exercise in Urine and Blood of Healthy Subjects: Preliminary 
Study. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 2006; 39 (1) : 2-9.  
 Aerosol Therapy and Chest Physical Therapy on Oxidative Stress in blood and tracheal aspirate fluid 
(TAF) of pediatric patients with pneumonia. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 2005; 38 (3) : 160-172.  
 Antioxidant capacity of Thai shallot (Allium ascalonicum L.) on amino acid and glutathione from 
oxidation in vitro . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci . 2004 (37) : 27-36.  



 35

 Chest Physical Therapy and ventilation-gas exchanges impairment. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci . 
2004 (38) : 40-50.  
 Correlation between Malondialdehyde (MDA), Hyaluronan (HA), and Alpha-tocopherol (Vit E) in 
Tracheal Aspirate Fluid (TAF) and Oxygen Index (PaO2/FiO2) in Pediatric Patients with Chronic Lung Disease 
. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci . 2003 (36) : 24-34.  
 Determination of GSH levels in Red Blood Cell with Dithiobis-nitrobenzoic acid method in normal and 
cerebrovascular disease patients . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci . 2001 (34) : 12-21.  
 Chest Physical Therapy Techniques. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci . 2000 (33) : 29-40.  
 Free radical and Exercise Tolerance in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD. . Bull Chiang Mai 
Assoc Med Sci . 2000 (33) : 212-220.  
 A case study; Therapeutic effects of physical therapy in a COPD patient on weaning from ventilator . Bull 
Chiang Mai Assoc Med Sci . 1999 (32): 31-42.  
 Abnormal pulmonary assessment in pediatric patients. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci . 1999 (32): 25-30.  
 A new approach of respiratory physical therapy in a patient with empyema thoracis after decortication. 
Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 1998. 1998 (31): 199-206.  
 Biochemistry and respiratory disorder in chest physical therapy. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 1998 
(31): 42-56.  
 Exercise and Glutathione under Oxidative Stress. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 1998 (31) : 225-230.  
 Respiratory Muscles Exercise in Chest Physical Therapy. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci . 1997 (30) : 
44-56.  
 Chest Physical Therapy for Abdominal Surgical Patients. . Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 1996; 29: 19-
29.  
 
การประชุมวชิาการ  
 An application the simple biosensor for detection specific H2O2 from oxidative stress in human urine. 
Proceeding of the 1st Symposium on Thai Biomedical Engineering (ThaiBME 2007). 18-19 December, 2007. 
Rangsit University. Bangkok, Thailand. (Oral presentation) 
 Oxidative stress responses in human urine from acute exercise with different intensities. Research path: 
Towards a Green and Happy Society. Chiang Mai University, 26-27 November, 2007. Chiang Mai, Thailand. 
(Poster presentation) 
 The effectiveness of Thai shallot (Allium ascanolicum L) and phenolics compounds against protein and 
lipid peroxidation. International Colloquium 2004 Health Benefit and Application of Polyphenoids. Faculty of 
Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand., 25 - 26 November 2004. (Oral 
presentation) 
 Effects of Thai shallot (Allium ascanolicum L) extracts on oxidative stress under intracellular glutathione 
and nitric oxide. International Colloquium 2004 Health Benefit and Application of Polyphenoids. Faculty of 



 36

Associated Medical Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand., 24 - 26 November 2004. (Oral 
presentation) 
 Anti-oxidative stress and anti-inflammatory effects of Thai shallot (Allium ascanolicum L) extracts in 
human monocytic, . The 28th Annual Scientific Meeting on Mahidol’ s Day, Faculty of Medicine, Chiang Mai 
University. Thailand., 24 September 2004. (Poster presentation) 
 A comparative study N-acetylcysteine-derived drug on scavenging free radical and hydroperoxide 
formation in vitro. The 4th International World Asthma Meeting, Bangkok, Thailand. Granted by S.M 
Pharmaceutical Co. th., 16 - 19 February 2004.  (Oral presentation) 
 Anti-oixdative stress and Anti-inflammatory effects of Thai shallot (Allium ascanolicum L) extracts in 
human monocytic, . The 4th National symposium on graduate research. August 10-11, 2004. Lotus Hotel Pang 
Suan Kaew Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand., 10 - 11 August 2004. (Oral presentation) 
 The relationship between gross motor function measurement score and glutathione and malondialdehdye 
level in children with cerebral palsy. The 14th International World Physical Therapy, 7-12 June, 2003; 
Barcelona, Spain. 2003 Granted by Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai, Thailand. (RR-PO- 
0377)., 7 - 12 June 2003. (Poster presentation) 
 Antioxidative effect of Thai shallot (Allium ascalonicum L.) extracts on protein and lipid hydroperoxides. , 
. The 27th Annual Scientific Meeting on Mahidol’s Day, Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 
Thailand., 25 September 2003. (Poster presentation) 
 Effects of chest physical on biochemical changes in pediatric patient with pneumonia. , . The 8th General 
Assembly of Asian Confederation for Physical therapy, Central Grand Plaza Hotel, Bangkok, 17 - 20 November 
2002. (Oral presentation) 
 Exhaustive exercise test and oxidative stress response to athletic and sedentary subjects. 29th Annual 
Scientific Meething on Mahidol's Day, Faculty of Medicine. Chiang Mai University, Chiang Mai, Thialand, 23 
กนัยายน 2548, หนา้ 28-28. (Poster presentation) 
 Protein hydroperoxide relating to glutathine and lung function: A preliminary study, . 29th Annual 
Scientific Meething on Mahidol's Day. Faculty of Medical, Chiang Mai University. Thailand, 23 กนัยายน 2548, 
หนา้ 18-18. (Poster presentation) 
 



Filename: รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ ศจย 52-01-03 

Directory: C:\Users\VAiO CS\Documents 
Template: C:\Users\VAiO 

CS\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm 
Title:  
Subject:  
Author: DarkUser 
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 02/07/52 23:15:00 
Change Number: 57 
Last Saved On: 09/03/53 10:33:00 
Last Saved By: VAiO CS 
Total Editing Time: 2,270 Minutes 
Last Printed On: 09/03/53 10:33:00 
As of Last Complete Printing 
 Number of Pages: 36 
 Number of Words: 6,749 (approx.) 
 Number of Characters: 38,474 (approx.) 

 


