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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาผักพื้นบ้านในเขตบ้านก่าน ตาบลหนองสังข์ อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิที่เก็บ
ในช่วงมกราคม - มีนาคม ค.ศ. 2015 นายอดและกิ่งอ่อนสะเดาบาเรนมาสกัดด้วยเมทานอลพบว่ากิ่งอ่อนมีสารพฤกษเคมี
ในปริ มาณที่มากกว่ายอดอ่อน การศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay พบว่าสารสกัดจากยอดอ่อนมี ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่ากิ่งอ่อน (EC50 = 22 ± 0.99 µg/mL) สาหรับการศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่า
สารสกัดจากกิ่ งอ่อนมี ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่ ดีกว่ายอดอ่อน (FRAP =193 ± 0.74 mg GEAC/g crude extract) ผลการ
ทดสอบฤทธิ์ ต้านเชื้ อแบคที เรี ยโดยวีธี agar well diffusion และวิธี broth dilution พบว่าสารสกัดยอดอ่อนมีฤทธิ์ ต้าน
เชื้อ E. coli ได้ดีที่สุด (% Inhibition = 95.77) และสารสกัดกิ่งอ่อนมีฤทธิ์ตา้ นเชื้อ P. aeruginosa ได้ดีที่สุด (% Inhibition
= 59.48) ซึ่ งการทดสอบฤทธิ์ ต้านเชื้อแบคทีเรี ยทั้ง 2 วิธีให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกันซึ่ งสามารถนาไปสู่ การค้นพบ
ยาปฏิชีวนะได้
ABSTRACT
This research focused on the study of local vegetables in Bankan, Nong Sang, Kaeng Khro District,
Chaiyaphum Province collected during January – March 2015. Young leaves and twigs of Schinus terebinthifolius were
extracted with methanol. There were more phytochemicals in the young twig extract than in the young leaf extract. The
antioxidant activity test by using DPPH assay showed that the young leaf extract had better activity than the young twig
extract (EC50 = 22 ± 0.99 µg/mL). The antioxidant activity test via FRAP method showed that the young twig extract
had better activity than the young leaf extract (FRAP = 193 ± 0.74 mg GEAC/g crude extract). The antibacterial activity
test by using agar well diffusion and broth dilution methods indicated that the young leaf extract inhibited E. coli with
the highest inhibition (% Inhibition = 95.77) and the young twig extract inhibited
P. aeruginosa with the best inhibition (% Inhibition = 59.48). The results from both methods showed a good correlation
which could lead to the discovery of antibacterial agents.
คาสาคัญ: มะตูมซาอุ ผักพื้นบ้าน สารต้านอนุมูลอิสระ
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PMP17-2
อนุ มู ล อิ สระ หาปริ ม าณฟลาโวนอยด์ สารประกอบ
ฟี นอลิกรวมและปริ มาณแทนนิน รวมถึงมีการทดสอบ
ฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ย

บทนา
ปั จจุบนั โลกๆ ของสังคมออนไลน์ทาให้รับรู ้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้รวดเร็ วขึ้น รวมทั้งกระแสเรื่ อง
ของสุ ข ภาพ การป้ อ งกัน โรคและการเจ็ บ ป่ วยต่ า งๆ
ผูบ้ ริ โภคได้เล็งเห็นความสาคัญของการบริ โภคอาหาร
ที่ มี ป ระโยชน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เช่ น พื ช ผัก และผลไม้
โดยเฉพาะพื ช ผักเป็ นอาหารประจ าวัน ของมนุ ษ ย์ที่
สาคัญและมีประโยชน์หลายด้าน เช่น เครื่ องเทศปรุ ง
อาหาร เครื่ องปรุ งและยารักษาโรค ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เลือกพืชผักในการบริ โภคได้หลากหลายทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ฤดูกาลหรื อแหล่งชุมชน งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ได้
พิ สู จ น์ ว่า พื ช ผัก มี ส ารส าคัญ ต่ า งๆ และยัง มี บ ทบาท
ส าคัญ ในการลดความเสี่ ยงจากการเกิ ดโรคภัยต่างๆ
เช่น โรคมะเร็ ง โรคหัวใจ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ
(Sriket, 2014) และสารสาคัญต่ างๆ ปริ มาณมากหรื อ
น้อยขึ้นกับชนิดของพืชและแหล่งกาเนิด
สะเดาบาเรนหรื อมะตูมซาอุเป็ นไม้ในกลุ่มไม้
ม ะ ม่ ว ง ( ANACARDIACEAE) มี ชื่ อ ส า มั ญ ใ น
ภาษาอังกฤษว่า Brazilian Pepper tree (หนอนน้อย, 2013)
ชื่ อวิทยาศาสตร์ ว่า Schinus terebinthifolius พืชชนิ ดนี้ มี
ถิ่ น ก าเนิ ดอยู่ ใ นอเมริ กาใต้ แ ถบประเทศบราซิ ล
อาร์ เจนติ นาและปารากวัย (Ferriter, 1997) ซึ่ งมี การใช้
ประโยชน์หลากหลาย เนื่ องจากเป็ นพันธุ์ไม้ที่มีน้ ามัน
หอมระเหยหลายชนิ ด มี ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระและ
เซลล์มะเร็ ง (Bendaoud et al., 2010) มีฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย
และเชื้ อรา (Bernardes et al., 2014) ช่ วยลดการอักเสบ
(Fedel-Miyasato et al., 2014) และยัง มี ก ารศึ ก ษาความ
เป็ นพิษจากเปลือก (Lima et al., 2009)
การนาสะเดาบาเรนเข้ามาปลูกในประเทศไทย
เกิ ดขึ้นอย่างแพร่ หลายกระจายไปยังแหล่งชุมชนต่ างๆ
และมีการนามาใช้ในการบริ โภคในแต่ละท้องถิ่น

วิธีดาเนินการ
1) วัตถุดบิ และการสกัด
ตั ว อย่ า งพื ช สดสะเดาบาเรนเก็ บ มาจาก
บ้านก่าน ตาบลหนองสังข์ อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ค.ศ. 2015 ส่วนของพืชที่
ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ยอดอ่อนและ
กิ่ งอ่อน นาตัวอย่างพืชสดมาล้างให้สะอาด จากนั้นผึ่ง
ลมให้แห้งแล้วบดเป็ นชิ้นเล็กๆ ชัง่ น้ าหนักแห้ง 500 กรัม
ทาการสกัดด้วยเมทานอล 1.5 ลิตรด้วยวิธีการแช่หมักที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ กรองและระเหยตัวทา
ละลายออกด้วยเครื่ องระเหยแบบลดความดัน (rotary
evaporator) ได้สารสกัดเมทานอลและคานวณหาผลได้
เป็ นร้อยละ (%yield)
2) การตรวจสอบสารพฤกษเคมีในเบื้องต้ น
การตรวจสอบสารพฤกษเคมี ของสารสกัด
ยอดและกิ่ ง อ่ อ นสะเดาบาเรนประกอบด้ว ย 9 กลุ่ ม
ได้แก่ ซาโปนิ น สารประกอบฟี นอลิ ก ฟลาโวนอยด์
แทนนิน อัลคาลอยด์ แอนทราควิโนน ไดเทอร์พีน ไตร
เทอร์ พี น และคาร์ โ บไฮเดรต (Boonmee et al., 2015;
Danmalam et al., 2012; Denrungruang et al., 2007;
Yusuf et al., 2014) ดังนี้
การตรวจสอบซาโปนิน ชัง่ สารสกัด 0.1 กรัม
เติมน้ ากลัน่ จานวน 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นและกรองสารละลาย เขย่าแรงๆ หากเกิดฟองและ
คงอยูป่ ระมาณ 10 นาที แสดงว่าพบซาโปนิน
การตรวจสอบสารประกอบฟี นอลิก ชั่งสาร
สกั ด 0.1 กรั ม เติ ม น้ ากลั่น 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร อุ่ น 10 นาที
ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นหยด 2% เฟอริ กคลอไรด์
ถ้า หากสารละลายให้ สี น้ าเงิ น เข้ม หรื อด าแสดงว่ า
พบสารประกอบฟี นอลิก

วัตถุประสงค์
การวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึ กษาสะเดาบาเรนโดย
ศึ กษาด้านสารพฤกษเคมี เบื้ องต้น ทดสอบฤทธิ์ ต้าน
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PMP17-3
ของสารละลายชั้นล่างที่เกิดขึ้น หากปรากฏสี น้ าตาลแดง
แสดงว่าพบไตรเทอร์พีน
การตรวจสอบคาร์ โบไฮเดรต ทาการทดสอบ 2
วิธีคือ (1) ทดสอบแป้ ง ชัง่ สารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลัน่
5 มิ ลลิ ลิ ตร อุ่ น 5 นาที ทิ้ งไว้ให้ เย็นและกรอง หยด
สารละลายไอโอดีน ถ้าหากสารละลายเป็ นสี น้ าเงิ นหรื อ
ดา แสดงว่าพบแป้ ง (2) ทดสอบน้ าตาล ชัง่ สารสกัด 0.1
กรัม เติมน้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น
แ ละ กร อ ง จ ากนั้ น เ ติ ม สาร ละ ลายเ บ เ น ดิ ก ต์
1 มิ ลลิ ลิ ตร ต้มในน้ าเดื อด 5 นาที สั งเกตตะกอนที่
เกิดขึ้น หากมีตะกอนสี แดงอิฐ แสดงว่าพบน้ าตาล
3) การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Antioxidant
Activity)
3.1) การทดสอบด้ วยวิ ธี DPPH radical
scavenging assay (Maisuthisakul et al., 2007)
การทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยวิ ธี
DPPH (2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl) assay โดยสร้าง
กราฟมาตรฐานของสารมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic
acid) ที่ มีความเข้มข้น 0.2 - 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
เตรี ยมสารละลายตัว อย่ า งที่ มี ค วามเข้ม ข้น 5 – 70
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร น าสารละลายมาตรฐานหรื อ
สารละลายตัว อย่า ง 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมกับ เมทานอล
ปริ ม าตร 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้น เติ ม สารละลาย DPPH
ความเข้ม ข้น 1 x 10-4 โมลาร์ ปริ มาตร 3 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่มืด ที่อุณหภูมิหอ้ ง 30 นาที
จากนั้นทาการวัดค่าดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร ทาการทดสอบ 3 ครั้ง แล้วคานวณร้อยละ
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระจากสมการ
% DPPH radical scavenging activity
= (Ac – As) x 100
Ac
Ac = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายควบคุม
As = ค่ า การดู ด กลื น แสงของสารละลาย
ตัวอย่างหรื อสารละลายมาตรฐาน

การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชัง่ สารสกัด 0.1
กรั ม เติ ม กรดไฮโดรคลอริ กเข้ ม ข้ น 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร
อย่างระมัดระวัง ใส่ลวดแมกนีเซียมลงไป 2 ชิ้นเล็กๆ ถ้า
ฟองที่ เกิ ดเป็ นสี ส้ ม แดงหรื อชมพู แสดงว่ า พบ
สารประกอบฟลาโวนอยด์
การตรวจสอบแทนนิน ชั่งสารสกัด 0.1 กรั ม
เติ มน้ ากลัน่ 5 มิ ลลิ ลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้ งไว้ให้เย็นและ
กรองสารละลาย จากนั้นนาสารละลายที่ได้ทดสอบด้วย
2 วิธีดงั นี้ (1) หยด 1% เจลาติน ถ้าเกิ ดตะกอนสี ขาวขุ่น
แสดงพบว่าสารกลุ่มแทนนิ น (2) หยด 10% เลด อะซิ เตต
โดยผลบวกเกิดตะกอนขาวขุ่น
การตรวจสอบอั ลคาลอยด์ ชั่งสารสกัด 0.1
กรัม เติมน้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น
และกรองสารละลาย ทดสอบด้วย Wagner’s reagent ถ้า
หากเกิดตะกอนสี น้ าตาลแสดงว่าพบสารอัลคาลอยด์
การตรวจสอบแอนทราควิโนน ทาการทดสอบ
2 วิธีคือ (1) Borntrager’s test โดยชัง่ สารสกัด จานวน 0.1
กรั ม เติ ม คลอโรฟอร์ ม 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า และกรอง
จ า ก นั้ น เ ติ ม 10% แ อ ม โ ม เ นี ย 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ถ้าชั้นแอมโนเนี ย มีสีส้ม แดง ชมพู เหลืองส้ม แสดงว่า
พบอนุ พนั ธุ์ แอนทราซิ น (2) Modified Borntrager’s test
โดยชั่งสารสกัด 0.1 กรั ม เติ ม 10 % กรดไฮโดรคลอริ ก
5 มิลลิลิตร อุ่นนาน 5 นาที กรองสารละลายขณะร้ อน
ทิ้ งไว้ให้ เย็น แล้วสกัดสารละลายด้วยคลอโรฟอร์ ม
3 มิลลิลิตร จากนั้นนาชั้นของคลอโรฟอร์ มมาเติม 10%
แอมโมเนี ย 2 มิลลิลิตร หากสารละลายเกิ ดสี ชมพู แดง
หรื อส้ม แสดงว่าพบอนุพนั ธุ์ของแอนทราควิโนน
การตรวจสอบไดเทอร์ พี น ชั่งสารสกัด 0.1
กรัม เติมน้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น
กรองสารละลาย หยด 10% คอปเปอร์ อะซิ เตต
ถ้าสารละลายเกิดสี เขียวมรกต แสดงว่าพบไดเทอร์พีน
การตรวจสอบไตรเทอร์ พีน ชั่งสารสกัด 0.1
กรั ม เติ ม คลอโรฟอร์ ม 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า และกรอง
จากนั้ นเติ มกรด ซั ล ฟิ วริ กเข้ ม ข้ น 2 มิ ลลิ ลิ ต ร
อย่างระมัดระวัง เขย่าเบาๆ ทิ้งไว้สัก 2-3 นาที สังเกตสี
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3.2) ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี FRAP assay
(Ferric Reducing Antioxidant Power)
เตรี ยมสารละลาย FRAP โดยผสม 0.3 M
Acetate buffer pH 3.6 กั บ 0.02 M FeCl3 และ 0.01 M
TPTZ (2,4,6 – Tris (2-pyridyl) - 1,3,5 - triazine) ใน
อัตราส่ วน 10 : 1 : 1 ตามลาดับ เก็บโดยปราศจากแสง
ใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็ นสารมาตรฐาน มีความ
เข้มข้น 0.5 - 25.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เตรี ยมสารละลาย
ตัว อย่า งความเข้ม ข้น 100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร โดยน า
สารละลายมาตรฐานหรื อสารละลายตั ว อย่ า ง 1
มิลลิลิตร เติมน้ ากลัน่ ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้า
กัน จากนั้นอุ่นสารละลาย FRAP ที่ 37 ๐C ประมาณ 5
นาที เติมลงไปในสารละลายมาตรฐานหรื อสารละลาย
ตัว อย่า ง ปริ ม าตร 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ทิ้ ง ไว้ใ นที่ มื ด นาน 30
นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
590 นาโนเมตร ทาการทดลอง 3 ครั้ง คานวณหาฤทธิ์
ต้านอนุ มูลอิ สระแสดงในหน่ วยมิ ลลิ กรั มสมมูลกรด
แกลลิ ก ต่ อ กรั ม สารสกัด (mg GEAC/g crude extract)
(Kukongviriyapan et al., 2007)
4) การหาปริมาณฟลาโวนอยด์
การหาปริ ม าณฟลาโวนอยด์ ท าได้โ ดยใช้
เควอซิ ติน (Quercetin) เป็ นสารมาตรฐาน ความเข้มข้น
0.5 - 25.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร และเตรี ยมสารละลาย
ตั ว อ ย่ า ง มี ค วามเ ข้ ม ข้ น 100 มิ ล ลิ กรั ม ต่ อ ลิ ต ร
น าสารละลายมาตรฐานหรื อสารละลายตัว อย่ า ง
ป ริ มาต ร 1 มิ ลลิ ลิ ต ร ม าผ สม กั บ สาร ละ ลา ย
10% อะลู มิ เ นี ย มคลอไรด์ 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ทิ้ ง ไว้ 5 นาที
แล้วเติม 10% กรดอะซิติก จานวน 0.5 มิลลิลิตร จากนั้น
ปรับปริ มาตรด้วยน้ ากลัน่ จนครบ 5 มิลลิลิตร และนามา
ทาการวัดค่าดู ดกลื นแสงที่ ค วามยาวคลื่ น 420 นาโน
เ มต ร ท าการ ท ด ลอ ง 3 ค รั้ ง ค าน วณป ริ ม า ณ
ฟลาโวนอยด์จ ากกราฟมาตรฐานของเควอซิ ติ น ใน
หน่ วยมิลลิกรัมสมมูลของเควอซิ ตินต่อกรัมสารสกัด
(mg QCE/g crude extract) (Gracelin et al., 2013)

5) การหาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกรวม
การหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ กรวมทา
ได้โดยใช้สารละลาย Folin-Ciocalteu และกรดแกลลิก
เป็ นสารมาตรฐาน ที่มีความเข้มข้น 1.0 - 25.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และเตรี ยมสารละลายตัวอย่างความเข้มข้น 100
มิลลิกรัมต่อลิตร นาสารละลายตัวอย่างหรื อสารละลาย
มาตรฐาน 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร มาผสมกับ สารละลาย FolinCiocalteu ปริ มาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าและทิ้งไว้ 5 นาที
เกิดตะกอนสี ขาว จากนั้นเติมสารละลาย 20% โซเดียม
คาร์ บอเนต จานวน 1 มิลลิลิตร ปรั บปริ มาตรด้วยน้ า
กลัน่ จนครบ 5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและ
ในที่มืดเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง นามาปั่ นเหวี่ยง 3,300 รอบ
ต่อนาที ประมาณ 5 นาที นาสารละลายที่ ได้มาวัดค่า
ดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 765 นาโนเมตร ทาการ
ทดลอง 3 ครั้ ง แล้วคานวณหาปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิ ก รวมจากกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิ ก
ในหน่ วยมิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด
(mg GAE/g crude extract) (Maisuthisakul et al., 2008)
6) การหาปริมาณแทนนิน
การหาปริ มาณแทนนิ นทาได้โดยใช้คาเทชิ น
(Catechin) เป็ นสารมาตรฐาน ความเข้มข้น 5.0 - 50.0
มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลายตัวอย่างความเข้มข้น
100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร น าสารละลายมาตรฐานหรื อ
สารละลายตัวอย่าง 0.25 มิลลิลิตร มาเติมสารละลาย
0.1 M FeCl3 ใน 0.1 M HCl ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร เขย่า
ให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ ากลัน่ 2.75 มิลลิลิตร และเติม
สารละลาย 0.008 M K3Fe(CN)6 ปริ มาตร 1 มิ ลลิ ลิต ร
เขย่าให้สารละลายผสมกัน ทิ้งไว้ 10 นาที นาไปวัดค่า
การดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 500 นาโนเมตร ทา
การทดลอง 3 ครั้ง คานวณปริ มาณแทนนิ นจากกราฟ
มาตรฐานของคาเทชิ น ในหน่ วยมิ ลลิ กรั มสมมู ล ของ
คาเทชิ น ต่ อ กรั ม สารสกัด (mg CCE/g crude extract)
(Gracelin et al., 2013)
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7) การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
7.1) Agar Well Diffusion Method
การทดสอบฤทธิ์ การต้านแบคที เ รี ยด้ว ยวิ ธี
Agar Well Diffusion โดยเจื อจางเชื้ อแบคทีเรี ย 4 ชนิ ด
ได้แก่ S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa และ E. coli
ให้ มี ค วามเข้ม ข้น ของเชื้ อ เท่ า กับ ความขุ่ น ของสาร
มาตรฐาน 0.5 McFarland จากนั้ นใช้ ก้ า นพัน ส าลี
(cotton swab) ปลอดเชื้ อจุ่ มลงในสารละลายเชื้ อ แล้ว
ป้ ายเชื้ อให้ทว่ั ผิวอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA)
ทิ้ ง ให้ แ ห้ ง ประมาณ 5 นาที และท าการเจาะหลุ ม
จากนั้นเตรี ยมสารละลายตัวอย่างที่ มีความเข้มข้น 50
และ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใช้ไดเมทิลซัลฟอกไซด์
(Dimethyl sulfoxide) เป็ นตัวทาละลายและกรองในตู ้
ปลอดเชื้ อ จากนั้นเติมลงในหลุมๆ ละ 20 ไมโครลิตร
จะได้สารตัวอย่างที่ มีความเข้มข้น 1 และ 2 มิ ลลิ กรัม
ตามลาดับ บ่มที่ 37 ๐C เป็ นเวลา 24 - 48 ชัว่ โมง และทา
การวัดวงใส (Inhibition zone) (Smânia-Jr et al., 2007)

7.2) Broth Dilution Method
การทดสอบฤทธิ์ การต้านแบคที เ รี ยด้ว ยวิ ธี
Broth Dilution โดยเจือจางเชื้อแบคทีเรี ย 4 ชนิ ด ได้แก่
S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa และ E. coli ให้มี
ความเข้มข้นของเชื้อเท่ากับความขุ่นของสารมาตรฐาน
0.5 McFarland และเตรี ยมอาหารเหลว Nutrient Broth
(NB) หลอดละ 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร และเตรี ยมสารละลาย
ตัว อย่า งความเข้ม ข้น ล าดับ ที่ 1 ของตัว อย่า งมี ค วาม
เข้มข้นสู งสุ ด 2 มิ ลลิ กรั มต่อมิ ลลิ ลิตร ทาการเจื อจาง
ความเข้มข้นเป็ นอนุกรมความเข้มข้นลดลงเป็ น 2 เท่า
จนกระทั่ ง มี ค วามเข้ ม ข้ น 0.2441 ไมโครกรั ม ต่ อ
มิลลิลิตร – 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ในหลอดขนาด 5
มิ ล ลิ ลิ ต รที่ ป ลอดเชื้ อ หลัง จากเตรี ย มเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
มาตรฐานแล้ว น ามาเติ ม ลงในแต่ ล ะความเข้ม ข้น
อัต ราส่ ว นการเจื อ จาง 1 : 1 บ่ ม ที่ 37 ๐C เวลา 16 - 20
ชัว่ โมง นาไปวัดค่าความขุ่น (Optical density) ที่ความ
ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร คานวณร้อยละของฤทธิ์ ต้าน
เชื้อแบคทีเรี ย (%Inhibition) (Smânia-Jr et al., 2007)

ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสารพฤกษเคมีในสารสกัดจากยอดอ่อนและกิ่งอ่อนของสะเดาบาเรน
สารพฤกษเคมี
ยอด
กิง่ อ่ อน
อ่ อน
ซาโปนิน
++
สารประกอบฟี นอลิก
++
+++
ฟลาโวนอยด์
+
+
เจลาติน
+
+++
แทนนิน
เลด อะซิเตต
++
+++
อัลคาลอยด์
+++
Borntrager’s test
+++
+
แอนทราควิโนน
Modified Borntrager’s test
++
++
ไดเทอร์พีน
ไตรเทอร์พีน
+
สารละลายเบเนดิกต์
+++
คาร์โบไฮเดรต
สารละลายไอโอดีน
+ หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคมี (+++ = มาก, ++ = ปานกลาง, + = น้อย), - หมายถึง ตรวจไม่พบสารพฤกษเคมี
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ
สารมาตรฐาน
EC50 values of DHHP assay
สารสกัดสะเดาบาเรน
(EC50, µg/mL)
กรดแกลลิก
3 ± 0.31
ยอดอ่อน
22 ± 0.99
กิ่งอ่อน
24 ± 1.34
Mean ± % RSD (n = 3)

FRAP values
(mg GEAC/g crude extract)
105 ± 2.16
193 ± 0.74

ตารางที่ 3 แสดงปริ มาณฟลาโวนอยด์ สารประกอบฟี นอลิกรวมและแทนนิน
Total flavonoids
Total phenolic compounds
สารสกัดสะเดาบาเรน
(mg QCE/g crude extract) (mg GAE/g crude extract)
ยอดอ่อน
111 ± 1.68
165 ± 0.64
กิ่งอ่อน
29 ± 3.64
217 ± 1.32
Mean ± % RSD (n = 3)

Total tannin
(mg CCE/g crude extract)
34 ± 0.07
82 ± 0.32

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยโดยวิธี Agar Well Diffusion
เส้ นผ่าศู นย์ กลางวงใส (มม.)ต่ อเส้ นผ่าศู นย์ กลาง Agar Well (มม.)
สารสกัดสะเดาบาเรน
Gram-positive bacteria
Gram-negative bacteria
(มิลลิกรัม)
S. aureus
B. subtilis
E. coli
P. aeruginosa
ยอดอ่อน
1.0
2.13 ± 0.11
2.14 ± 0.10
2.56 ± 0.15
2.15 ± 0.10
2.0
2.47 ± 0.06
3.00 ± 0.07
3.58 ± 0.18
2.43 ± 0.18
กิ่งอ่อน
1.0
2.43 ± 0.14
2.02 ± 0.13
2.18 ± 0.06
2.53 ± 0.06
2.0
2.68 ± 0.08
2.46 ± 0.09
2.76 ± 0.19
3.03 ± 0.12
Mean ± SD (n = 3)
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ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยโดยวิธี Broth Dilution
ร้ อยละของฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ยอดอ่ อนสะเดาบาเรน
กิง่ อ่ อนสะเดาบาเรน
ความ
Gram-positive
Gram-negative
Gram-positive
Gram-negative
เข้ มข้ น
bacteria
bacteria
bacteria
bacteria
(µg/mL)
DMSO
2,000
1,000
500
250
125
62.5
31.25
15.625
7.8125
3.9063
1.9531
0.9766
0.4883
0.2441

S.
aureus

B. subtilis

E. coli

P. aeruginosa

S. aureus

B. subtilis

E. coli

P. aeruginosa

100
27.87
18.57
8.53
7.19
5.33
4.96
4.91
4.84
4.67
4.51
4.29
4.21
3.83
3.00

100
32.30
25.45
13.59
8.98
7.28
7.07
6.98
6.82
6.79
5.91
5.82
5.43
5.37
5.34

100
95.77
91.39
78.76
78.32
77.60
73.97
54.53
35.50
34.99
12.53
11.2
9.75
9.66
8.24

100
27.90
21.57
15.80
8.91
8.35
7.73
7.71
7.51
7.14
7.06
6.05
5.82
5.26
4.92

100
30.85
27.11
12.32
7.03
6.29
6.03
5.71
5.38
5.33
4.97
4.68
4.41
4.09
3.49

100
17.80
16.45
14.20
13.81
12.53
11.21
10.67
9.37
9.23
8.50
7.73
7.59
7.57
6.77

100
32.41
31.66
18.71
10.48
9.77
8.44
7.80
7.27
7.24
6.76
6.46
6.40
6.33
6.24

100
59.48
37.97
36.38
11.60
10.40
10.37
9.32
7.86
7.82
7.67
7.34
6.65
6.29
6.02

อนุ มู ล อิ ส ระดี ก ว่า สารสกัด จากกิ่ ง อ่ อน (EC50 = 22 ±
0.99 µg/mL) ซึ่ งพบว่ า ยอดมี ป ริ มาณฟลาโวนอยด์
มากกว่ากิ่งอ่อนและเมื่อนามาทดสอบฤทธิ์ การต้านเชื้อ
แบคที เ รี ย โดยวีธี Agar Well Diffusion และวิธี Broth
dilution พบว่ายอดอ่อนมี ฤทธิ์ ต้านเชื้ อ E. coli ดี ที่สุด
(% inhibition = 95.77) และกิ่ งอ่อนนั้นมี ฤทธิ์ ต้านเชื้ อ
P. aeruginosa ได้ดีที่สุด (% inhibition = 58.49) ซึ่งการ
ทดสอบฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยทั้ง 2 วิธีสอดคล้องกัน
การทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยวิ ธี
FRAP พบว่า สารสกัด จากกิ่ ง อ่ อ นมี ฤ ทธิ์ ต้า นอนุ มู ล
อิสระดีกว่าสารสกัดจากยอดอ่อน (FRAP = 193 ± 0.74
mg GEAC/g crude extract) ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากกิ่ ง อ่ อนพบ

สรุ ปและอภิปรายผลการทดลอง
สะเดาบาเรนที่นามาทดสอบมี 2 ส่วนคือยอด
อ่อนและกิ่งอ่อน เมื่อทาการสกัดด้วยเมทานอล พบว่า
น้ าหนักสารสกัดยอดอ่อนมีค่าเท่ากับ 33.10 กรัม มีร้อย
ละผลได้ 6.62 และน้ าหนักสารสกัดกิ่งอ่อนมีค่าเท่ากับ
22.37 กรั ม ร้ อ ยละผลได้คิด เป็ น 4.47 การตรวจสอบ
สารพฤกษเคมี ท้ งั ยอดอ่อนและกิ่ ง อ่อนสะเดาบาเรน
พบว่าส่ วนใหญ่ตรวจพบสารกลุ่มเดี ยวกัน ยกเว้น ซา
โปนิ น อัลคาลอย์และน้ าตาลตรวจพบในกิ่ งอ่อน และ
ไตรเทอร์พีนตรวจพบในยอดอ่อน
การทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ว ยวิ ธี
DPPH assay พบว่า สารสกัด จากยอดอ่ อ นมี ฤ ทธิ์ ต้าน
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กลุ่ ม สารซาโปนิ น อัล คาลอย์แ ละน้ า ตาลส่ ง ผลให้มี
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