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บทคัดย่อ
ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นป่า
ที่มี ความหลากหลายของพืชสมุน ไพรมาก พื ชสมุน ไพรหลายชนิด เคยใช้เป็ นยารักษาโรคตามภู มิปั ญ ญาดั้งเดิ ม
งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบของพืชสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ฮ่อสะพายควาย (Arnicratea
grahamii) และหงอนไก่อู (Barleria strigosa) ทั้งแบบสดและนามาแปรรูปเบื้องต้นโดยการผึ่งลมและอบแห้ง แล้ว
เปรียบเทียบปริมาณสารพฤกษเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 2
ชนิดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ผลการทดลองพบว่า หงอนไก่อูมีสารพฤกษเคมี คือ สเตอ
รอยด์ เทอร์พีนอยด์ และแทนนิน และในฮ่อสะพายควายพบแอลคาลอยด์ แทนนิน สเตอรอยด์ ซาโปนิน ฟลาโว
นอยด์ และ เทอร์พีนอยด์
จากผลการทดสอบหาปริ ม าณสารประกอบฟี น อลิ ก รวม ด้ ว ยวิ ธี Folin-Ciocalteu colorimetric
method หงอนไก่ อู อ บแห้ ง ผึ่ งลม และสด มี ป ริ ม าณ GAE เท่ า กั บ 71.8 26.5 และ 25.8 mg Gallic acid /g
extract ตามลาดับ ส่วนสารสกัดตัวอย่างฮ่อสะพายควายอบแห้ง ผึ่งลม และสด มีปริมาณ GAE เท่ากับ 97.4 103.4
และ 88.9 mg Gallic acid /g extract ตามลาดับ
จากการทดสอบปริ ม าณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ร วม ด้ ว ยวิ ธี Aluminium trichloride (AlCl3)
colorimetric method พบว่าสารสกัดตัวอย่างหงอนไก่อู ในตัวอย่างอบแห้ง ผึ่งลม และสด มีปริมาณเท่ากับ 834.3
570.1 และ 478.5 mg Quercetin /g extract ตามลาดับ และตัวอย่างฮ่อสะพายควายผึ่งลม อบแห้ง และ สด มี
ปริมาณเท่ากับ 543.6 509.3 และ 312.2 mg Quercetin /g extract ตามลาดับ
ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH Assay พบว่า สารสกัดของหงอนไก่อู และฮ่อ
สะพายควาย อบแห้ ง ผึ่ งลม และสด มี ค่ า Vitamin C Equivalent Antioxidant Capacity (VCEAC) เท่ า กั บ
103.7 47.5 และ 37.4 mg Vitamin C /g extract และ 252.4 306.7 และ 185.2 mg Vitamin C /g extract
ตามล าดั บ และ มี ค่ า Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) เท่ า กั บ 118.5 47.5 และ 44.9 mg
Trolox /g extract และ 441.6 490.8 และ 308.6 mg Trolox /g extract ตามลาดับ
และผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี ABTS Assay พบว่า หงอนไก่อูและฮ่อสะพายควาย
อบแห้ง ผึ่ งลม และสด มีค่า มีค่ า Vitamin C Equivalent Antioxidant Capacity (VCEAC) เท่ ากับ 97.6 25.7
และ 16.8 mg Vitamin C /g extract และ 425.5 331.5 และ 83.9 mg Vitamin C /g extract ตามลาดับ และ
มีค่า Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) เท่ากับ 146.3 51.4 และ 33.6 mg Trolox /g extract
และ 425.5 331.5 และ 83.9 mg Trolox /g extract ตามลาดับ
สารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบได้ทั้งแกรม
บวกและแกรมลบ โดยสามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของ Bacillus cereus, Staphylococcus aureus,
Enterobacter aerogenes, และ Escherichia coli ได้ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต
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ของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรหงอนไก่อูที่สกัดจากตัวอย่างสด ตัวอย่างผึ่งลมและตัวอย่าง
อบแห้งมีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสอยู่ในช่วง 6.20-18.40 cm, 7.00-16.20 cm และ 6.40-14.60 cm ตามลาดับ
ในขณะที่ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยับ ยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากพื ช
สมุนไพรฮ่อสะพายควายที่สกัดจากตัวอย่างสด ตัวอย่างผึ่งลมและตัวอย่างอบแห้งมีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสอยู่
ในช่วง 7.00-16.40 cm, 6.40-16.40 cm และ 6.40-16.00 cm ตามลาดับ
คำสำคัญ: ฮ่อสะพายควาย หงอนไก่อู ปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์
ต้านจุลินทรีย์

