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บทคัดยอ
โครงการวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน และความเปนพิษตอเซลล
ของพืชสมุนไพรที่พบทั่วไปในประเทศไทย นอกจากนั้นยังเปนการเสาะหาสารสําคัญที่แสดงฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชันสูงที่สุดและมีความเปนพิษตอเซลลปรกตินอยที่สุด พรอมทั้งศึกษาสูตรโครงสรางของ
สารออกฤทธิ์นั้นดวย
งานวิจัยของโครงการจึงเริ่มตนดวยการรวบรวมพืชสมุนไพรในประเทศ โดยมีหลักเกณฑวา
ตองเปนพืชสมุนไพรที่หาไดงาย มีปริมาณมาก หรือเปนของเหลือใช หรือเปนพืชที่มีรายงานทั้งทาง
วิทยาศาสตรหรือทางภูมิปญญาพื้นบานวาใชเกี่ยวของกับฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ดวยเหตุนี้จึงรวบรวม
พืชสมุนไพรได 26 ชนิด บางชนิดใชเพียงสวนเดียว เชนสวนของใบ หรือสวนลําตน หรือสวนราก
บางชนิดใชหลาย ๆ สวน ดังนั้นจึงรวบรวมไดทั้งหมด 43 ตัวอยาง ไดนํามาเตรียมสารสกัดหยาบ
จากเอธานอล ไดสารสกัดหยาบทั้งหมด 43 ชนิด แลวนําไปทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันโดยใชวิธี
ABTS, DPPH, FRAP, และ Lipid peroxidation อีกทั้งไดนําไปศึกษาความเปนพิษตอเซลลโดยใช
Peripheral blood mononuclear cell (PBMC) เปนตัวแทนเซลลปรกติ และใช Caco-2 cell เปนตัวแทน
เซลลมะเร็ง ผลการทดลองพบวาสารสกัดหยาบมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันในระดับที่แตกตางกัน สารสกัด
สวนใหญไมเปนพิษตอเซลลปรกติ ยกเวนสารสกัดจากเปลือกมังคุด ใบรางจืด และใบฟาทะลายโจร
ที่แสดงคา IC50 ตอเซลลปรกติเทากับ 4.9, 5.3 และ 8.6 ไมโครกรัม / มิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณที่สาร
สกัดหยาบจากเปลือกผลมังคุดแสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง โดยมีคา IC50 เทากับ 32 ไมโครกรัม /
มิลลิลิตร
จากฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่ได ทําใหพิจารณาเลือกตัวอยางพืช 5 ชนิด ไดแก ใบฝรั่ง ใบ
สะระแหน เปลือกผลทับทิม ใบทับทิม และใบรางจืด ไปทําการสกัดแยกสวน โดยใชตัวทําละลายตาง
ขั้ว ไดแก เฮกเซน เอทิลอะซิเตต บิวทานอล และเมธานอล ทําใหไดสารสกัดแยกสวน 20 ชนิด
เมื่อนําสารสกัดแยกสวนทั้ง 20 ชนิดนี้ ไปศึกษาสมบัติเคมีเบื้องตน พบวามีสารกลุมฟลาโวนอยด
เปนองคประกอบ และพบปริมาณของฟนอลิคสูงในสารสกัดแยกสวนจากเมธานอล เมื่อนําสารสกัด
แยกสวนทั้ง 20 ชนิด ไปทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันและความเปนพิษตอเซลล ผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวาสารสกัดแยกสวนจากเมธานอลของใบฝรั่ง เปลือกผลทับทิม และใบทับทิม มีฤทธิ์ตาน
ออกซิเดชั นสูงที่สุด แตเนื่ องจากเปลือกผลทั บทิมและใบทับทิมแสดงความเปนพิษตอเซลลปกติ
ดังนั้นจึงเลือกสารสกัดจากใบฝรั่งไปทําการแยกสกัดหาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตอไป
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การแยกสารบริสุทธิ์จากใบฝรั่งไดใชหลักการของคอลัมนโครมาโตกราฟฟ พบวาสามารถ
แยกสารสําคัญได 3 ชนิด ตั้งชื่อวา สาร 1 สาร 2 และสาร 3 จากการศึกษาสูตรโครงสรางของ
สารทั้ง 3 ชนิด โดยอาศัยหลักการของ Spectroscopy และทางเคมี ทําใหทราบวา สาร 1 สาร 2 และ
สาร 3 คือ เควอรซิทีน มอรีน และ เควอรซิทีน-3-โอ-กลูโคไพราโนไซด ตามลําดับ เมื่อนําสารทั้ง 3
ชนิด มาศึ กษาฤทธิ์ ต านออกซิ เ ดชันเปรี ยบเทีย บกัน ก็พบว า สาร 1 หรือ เควอร ซิที น มีฤทธิ์ ต าน
ออกซิเดชันสูงที่สุด โดยใหคา TEAC, IC50 และ EC เปน 24.19 ± 0.06 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร, 1.20±0.02
ไมโครกรัม / มิลลิลิตร และ 35.64 ± 0.24 มิลลิกรัม / มิลลิลิตร ตามลําดับ เมื่อนําสารนี้มาทดสอบ
ความเปนพิษตอเซลล PBMC และ KB-31 พบวาสารนี้ไมเปนพิษตอเซลลทั้งสองเลย
จากการศึกษาทั้งหมดนี้พอสรุปไดวา ในบรรดาพืชสมุนไพรทั้ง 26 ชนิด หรือ 43 ตัวอยางที่
นํามาศึกษาในครั้งนี้ ใบฝรั่งเปนแหลงพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เนื่องจากมีสารที่มีฤทธิ์
ตานออกซิเดชันสูงที่สุด ซึ่งสารที่วานี้มีชื่อวา เควอรซิทีน
คําสําคัญ: สารตานออกซิเดชัน ฝรั่ง พืชสมุนไพร เปลือกผลไม ความเปนพิษตอเซลล
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ABSTRACT
This research project was aimed to compare the antioxidant activity and cytotoxicity of
medicinal plants commonly found in Thailand. The study was also to find out the most active
principle that showed the highest antioxidant activity and the least toxicity to normal cells. Structure
elucidation of the pure active compound (s) was also carried out.
The research work began with plant collection based on ethnopharmacological information,
chemotaxonomic approach and random sampling. According to this, 26 kinds of medicinal plants
were collected. After taking part separation; e.g. leaf, stem, root, 43 plant samples were obtained. The
ethanol crude extracts of all 43 samples were prepared and evaluated for their antioxidant activities
using ABTS, DPPH, FRAP and lipid peroxidation methods. The cytotoxicity of all extracts was also
tested by using peripheral blood mononuclear cell (PBMC) as a model of normal cell and Caco-2 cell
as a model of cancer cell. Results revealed that all of crude extracts possessed antioxidant activity but
at a different level. Most extracts were not toxic to PBMC except those from Garcinia mangostana
fruit peel, Thunbergia laurifolia leaves and Andrographis paniculata leaves that showed IC50 value of
4.9, 5.3 and 8.6 µg/ml to PBMC, respectively. The crude extract of Garcinia mangostana fruit peel
also showed inhibition of Caco-2 cancer cells.
From the antioxidant activity point of view, 5 plant samples Psidium guajava leaves, Mentha
cordifolia leaves, Punica granatum fruit peel, Punica granatum leaves and Thunbergia laurifolia
leaves were selected for fractionation process using n-hexane, ethyl acetate, n-butanol and methanol
as the extracting solvents. Thus, 20 fractionated extracts were obtained. Basic chemical test indicated
that these 20 fractions were composed of various kinds of flavonoids. High total phenolic content was
found in methanolic fractionates of all samples. These 20 fractions were tested for antioxidant activity
and cytotoxicity to PBMC and Caco-2 cells. Results indicated that methanolic fractionates of Psidium
guajava leaves, Punica granatum fruit peel and Punica granatum leaves possessed high antioxidant
activity. However, fractionates of Punica granatum fruit peel and Punica granatum leaves showed
high toxicity to normal cells. Therefore, the extract of Psidium guajava leaves was selected for further
purification by using column chromatography with various conditions of stationary and mobile
phases. Finally, three active principles, compound 1, 2 and 3 were isolated. Their structures were

xiv

determined on the basis of spectroscopic and chemical methods. Compound 1 was found to be
quercetin, whereas compound 2 and compound 3 were identified as morin and quercetin-3-Oglucopyranoside. Among these 3 principles, compound 1 showed the most potent antioxidant activity
with the TEAC, IC50, EC values of 24.19 ± 0.06 mg/ml, 1.20±0.02 µg/ml and 35.64 ± 0.24 mg/ml,
respectively. The cytotoxicity to PBMC and KB-31 revealed that compound 1 had no toxic to such
cells. It was concluded that among 43 plant samples of 26 kinds of plants, Psidium guajava leaves
was the most potential source for antioxidant principle. The most active substance in Psidium guajava
leaves was found to be quercetin.
Keywords: Antioxidant, Psidium guajava, Medicinal plant, Fruit peel, Cytotoxicity

