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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบปริ มาณสารประกอบฟี นอล ฟลาโวนอยด์และฤทธิ์
ต้านอนุ มูลอิสระในหญ้าแห้วหมู ที่หมักแช่ดว้ ยตัวทาละลาย 4 ชนิ ด คือ เฮกเซน เอทิล อะซิ เตท
เอทานอล และน้ ากลัน่ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้วนาสารสกัดที่ได้ไประเหยแห้งด้วยเครื่ องทาแห้ง
สุ ญญากาศ ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเอทานอลแสดงค่าปริ มาณสารประกอบฟี นอล และฟลาโว
นอยด์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.764 ± 0.056 และ 9.748 ± 0.962 mg QE/g sample ตามลาดับ นอกจากนั้น
สารสกัดเอทานอลยังแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH, ABTS และ
FRAP assay ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.137 ± 0.001 mg AAC/g sample, 11.039 ± 0.111 mg AAC/g sample
และ 13.220 ± 0.268 mg TEAC/g sample ตามลาดับ และสารสกัดที่ดีรองลงมาคือ น้ า เอทิล
อะซิ เตท และเฮกเซน งานวิจยั นี้ จึงยืนยันได้ว่า เอทานอลเป็ นตัวทาละลายที่ดีที่สุดในการสกัด
สารประกอบฟี นอล และ ฟลาโวนอยด์ จากหญ้าแห้วหมู รวมทั้งแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในทางเครื่ องสาอางในการพัฒนาสู ตรต่อไป

คาสาคัญ: หญ้าแห้วหมู / สารประกอบฟิ นอลิก / สารประกอบฟลาโวนอยด์ / ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
/ เอทานอล
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Abstract
This study aimed to investigate total polyphenol content, total flavonoid content and
antioxidant activity in Cyperus rotundus obtained by maceration with 4 solvents including
hexanes, ethyl acetate, ethanol and DI water for 24 hour and filtration. The filtrates were
evaporated until dry. The results showed that ethanol extract showed the highest total phenolic
content and total flavonoid content of 1.764 ± 0.056mg GAE/g sample and 9.748 ± 0.962mg
QE/g sample, respectively. Moreover, ethanol extract showed that the strongest antioxidant
activity by DPPH, ABTS and FRAP assays of 1.137 ± 0.001 mg AAC/g sample, 11.039 ±
0.111 mg AAC/g sample และ 13.220 ± 0.268 mg TEAC/g sample, 11.04 ± 0.11 mg AAC/g
sample and 13.22 ± 0.11 mg TEAC/g sample, respectively. The results were following by DI
water, ethyl acetate and hexanes, respectively. This research insisted that ethanol extract
showed the highest polyphenol and flavonoid contents and also antioxidant activity for
cosmetic application in the future.
Keywords: Cyperus rotundus / polyphenolic content / flavonoid content / radical scavenging
activity / ethanol
บทนา
คนไทยในยุคปั จจุบนั ทุกเพศ ทุกวัย ต่างให้ความใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพ ความงาม และ
ผิวพรรณกันมากขึ้น จึงมีการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามกันอย่างแพร่ หลาย เหตุน้ ีจึง
ทาให้มีขอ้ เปรี ยบเทียบได้มากมาย ทั้งราคาและประสิ ทธิ ภาพได้อย่างชัดเจน จากการวิเคราะห์ของ
ศู น ย์พ ยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย ประจ าปี 2559 (มหาวิ ท ยาลัย
หอการค้าไทย, 2559) การผลิตเครื่ องสาอางเป็ นสาขาธุรกิจที่ถูกจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 10 ธุรกิจที่
โดดเด่นน่าสนใจลงทุน อีกทั้งในช่วงที่ผา่ นมายังพบว่า มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าประเภทเครื่ องสาอาง
ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเช่นกัน
เนื่ องจากเครื่ องสาอางแบรนด์ไทยได้รับความนิ ยมและเป็ นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ จึงถือเป็ นอีก
หนึ่ งช่ องทางที่ทา ให้ผูป้ ระกอบการไทยสามารถทา การตลาดและเป็ นศูนย์กลางในการกระจาย
สิ นค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อีกด้วย
แต่ในปั จจุบนั การทาเครื่ องสาอางนั้นมี วตั ถุดิบที่ นาเข้ามาจากต่างประเทศ จึ งทาให้มี
ต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้งค่อนข้างสู ง ซึ่ งในขณะเดียวกันนั้นแนวโน้มของการผลิตเครื่ องสาอาง
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พบว่า ผูผ้ ลิตมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรวมทั้งเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้นตามเทรนด์ของผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสาคัญกับเรื่ องที่กล่าวมา
หญ้าแห้วหมู เป็ นวัชพืชที่กาจัดยาก และกระจายพันธุ์เร็ วมากในประเทศไทย งานวิจยั นี้จึง
มีความสนใจศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระและปริ มาณสารประกอบโพลีฟีนอล และฟลาโวนอย์ของ
สารสกัดที่ได้จากหญ้าแห้วหมูดว้ ยตัวทาละลายต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่ องสาอางในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสกัดและเปรี ยบเทียบ ตัวทาละลายในการสกัดสารสาคัญจากหญ้าแห้วหมู
2. เพื่อทดสอบปริ มาณสารประกอบฟี นอล และฟลาโวนอยด์ รวมทั้งศึกษาฤทธิ์ ต้านอนุ มูล
อิสระในสารสกัดหญ้าแห้วหมู
ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. เตรี ยมสารสกัดหญ้าแห้วหมูจาก ตัวทาละลายที่ต่างกัน 4 ชนิด เฮกเซน, เอทิล อะซิเตท, เอ
ทานอล และน้ า
3. ทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลและฟลาโวนอยด์ในหญ้าแห้ว
หมู
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
หญ้าแห้วหมูเป็ นสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหยเป็ นส่ วนประกอบ นิยมนาส่ วนหัวที่อยู่
ใต้ดินมาใช้ทายา มีรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คือ มีฤทธิ์ยับยั้งการหดเกร็ งและการบีบตัวของลาไส้
ต้านเชื้อแบคทีเรี ย ต้านเชื้อรา ต้านเชื้อมาลาเรี ย ต้านเชื้อไวรัส ฆ่าแมลง แก้ไข้ แก้ปวด ต้านมะเร็ ง แก้
อาเจียน ทาให้น้ าหนักตัวลดลง กดการทางานของหัวใจ กระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดขาว ปั จจุบนั มี
การน าหญ้าแห้ว หมู ไ ปเข้า ตารั บยาแก้ป วด แก้โรคกระเพาะ แก้ปวดประจ าเดื อน เป็ นหนึ่ งใน
สมุนไพรที่มีการวิจยั พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสู ง (Manasthaisong, 2012)
องค์ป ระกอบทางเคมี ที่ พ บในหัว หญ้า แห้ว หมู ได้แ ก่ 4,6,3,4-tetramethoxyaurone,
rotundine B, (-)-eudesma-2,4(15)-11-triene, cyperusol D, gamma-calacorene, 4,7-dimethyl-1tetralone, (+)-beta-Rotunol และ isocorymbolone (Kandikattu, 2015)
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สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant agent) (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556) และ (ปวีณา พัน
ทอง, 2559) มีความสาคัญต่อกระบวนการออกซิ ไดซ์อนุ มูลอิสระ หรื อสามารถยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันมาก โดยในสิ่ งมีชีวิตจะมีระบบการป้องกันการทาลายเซลล์และเนื้อเยือ่ จากอนุมูลอิสระ
ประกอบ ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ทาหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีท้ งั ที่เป็ นเอนไซม์และ
ไม่เป็ นเอนไซม์ สารประกอบที่ละลายในน้ าและสารประกอบที่ละลายในไขมัน โดยสารต้านอนุมูล
อิสระเหล่านี้มีกลไกการทางานต้านอนุมูลอิสระด้วยกันหลายแบบ เช่น ดักจับอนุมูลอิสระ (Radical
scavenging) การยับยั้งการทางานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน (Singlet oxygen quenching) จับ
กับโลหะที่สามารถเร่ งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ (Metal chelation) หยุดปฏิกิริยาการสร้างอนุมูลอิสระ
(Chain-breaking) เสริ มฤทธิ์ (Synergism) และยับยั้งการทางานของเอนไซม์ (Enzyme inhibition) ที่
เร่ งปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ เป็ นต้น
แหล่งที่มาของสารต้านอนุมูลอิสระมี 2 แหล่ง ได้แก่ สารต้านอนุมูลอิสระสังเคราะห์
(Synthetic antioxidants) และสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ (Natural antioxidants) ซึ่งสารต้าน
อนุมูลอิสระสังเคราะห์เกิดจากการกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี โดยเป็ นสารประกอบฟี นอลิก
ได้แก่ Propyl gallate, 2-Butylated hydroxyanisole, 3-Butylate hydroxyanisole, Butylated
hydroxytoluene (BHT) และ Tertiary butylhydroquinone และสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ
สามารถพบได้ในสิ่ งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั เอนไซม์ วิตามินและสารอื่นๆ เช่ น
Vitamin C, Vitamin E และ Glutathione เป็ นต้น
2. งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
จากงานวิจยั ของ Kilani-Jaziri S. และคณะ (Kilani-Jaziri S., 2011) ได้ใช้ 4 ตัวทาละลาย
คือ DI water, water/Acetone mixture (1:2 v/v), Ethyl acetate และ Methanol ในการหา
Polyphenols, Flavonoids และ Tannins (พบว่า water/Acetone mixture มีปริ มาณฟลาโวนอยด์และ
สารประกอบโพลีฟีนอลสู งที่สุด ตามด้วย DI water, ethyl acetate และ methanol ตามลาดับ) โดย 1
มิลลิกรัมของสารสกัด TOF มีความเข้มข้นเท่ากับ 670 ไมโครกรัมของกรดแกลลิ คและ 340
ไมโครกรัมของ quercetin อย่างไรก็ตาม 1 มิลลิกรัม ของแต่ละตัวทาละลาย DI water, Ethyl acetate
และ Methanol มีความเข้มข้นเท่ากับ 440, 330 และ 260 ไมโครกรัมของกรดแกลลิค ตามลาดับ และ
320, 290 และ 200 ไมโครกรัมของ quercetin โดยปริ มาณสู งสุ ดของแทนนินคือ TOF เท่ากับ 229
มิลลิกรัม/100 กรัม และ Ethyl acetate มี 117.1 มิลลิกรัม/100 กรัม ในการเปรี ยบเทียบปริ มาณแทน
นินใน DI water และ Methanol มีค่าเท่ากับ 68.7 และ 59.61 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลาดับ ส่ วน
Ethyl acetate มีเฉพาะ sterols อยู่ 2.75% (Kilani-Jaziri, 2011).
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรี ยมสารสกัดหญ้าแห้วหมูเพื่อใช้ในการสกัด
นาหัวหญ้าแห้วหมูแบบแห้ง ไปปั่ นให้เป็ นผงละเอียด ชัง่ น้ าหนักผงหัวหญ้าแห้วหมูแบบ
แห้ง 50 กรัม ลงไปในขวดชมพู จานวน 4 ขวด เติมตัวทาละลาย 4 ชนิด คือเฮกเซน (Hexane), เอทิล
อะซิเตท (Ethyl acetate), เอทานอล (Ethanol) และน้ า (DI water) อย่างละ 150 มิลลิลิตร ใส่ แต่ละ
ขวด ตามลาดับ แล้วหมักแช่ (Maceration) ทิ้งไว้เป็ นระยะเวลา 24 ชม. จากนั้นนาสารสกัดมากรอง
ผ่านกระดาษกรอง จากนั้นนาสารสกัดที่กรองได้ไประเหยแห้งด้วยเครื่ องทาแห้งสุ ญญากาศ
2. การวิเคราะห์คุณภาพสารสกัดทางเคมี
2.1 การวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
สร้างกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน Gallic acid โดยเตรี ยม Gallic acid
ที่ความเข้มข้น 1,000 ppm นาไปเจือจางด้วยน้ ากลัน่ ในช่วงความเข้มข้น 20-1,000 ppm โดยทาการ
ทดสอบเริ่ มจากปิ เปตน้ ากลัน่ 1.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย Gallic acid หรื อสารสกัดจากหญ้า
แห้วหมูละลายในน้ าปริ มาตร 125 ไมโครลิตรเขย่าให้เข้ากัน แล้วเติมสารละลาย Folin Cioculteu’s
reagent ปริ มาตร 125 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 6 นาที จากนั้นเติม 7% w/w Sodium
carbonate ปริ มาตร 1.25 มิลลิลิตร ปรับปริ มาตรสุ ดท้ายเป็ น 3 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไว้ในที่มืด
ประมาณ 30 นาที นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงได้ดีที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร โดยใช้น้ ากลัน่ เป็ น
Blank แสดงปริ มาณสารฟี นอลรวมเฉลี่ยในรู ปมิลลิกรัมของกรดแกลลิค (GAE) ต่อส่ วนสกัด 1 กรัม
จากกราฟมาตรฐานของ Gallic acid และรายงานผลเป็ นปริ มาณ Gallic acid equivalent (mg GAE/g
sample) (ปริ ยานุช อินทร์รอด, 2551) และ (สุ ชาดา มานอก, 2558)
2.2 การวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์
ปิ เปตสารสกัดจากหญ้าแห้วหมู 0.5 มิลลิลิตร นาไปเจือจางด้วยน้ ากลัน่ 3 มิลลิลิตร
เติม NaNO2 ความเข้มข้น 5% w/w ปริ มาตร 0.3 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน และเติม AlCl3 ความ
เข้มข้น 10% w/w ปริ มาตร 0.6 มิลลิลิตร เติม NaOH ความเข้มข้น 1 โมลาร์ ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร
เขย่าให้เข้ากัน นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ใช้ Quercetin เป็ น
สารละลายมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยการคานวณความแตกต่างทางสถิติ และ
เปรี ยบเทียบหาค่าเฉลี่ย จากกราฟมาตรฐานของ Quercetin และรายงานผลเป็ นปริ มาณ Quercetin
equivalent (mg QE/g sample) (อดิศร จารู ญ, 2558)
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3. วิเคราะห์หาฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระในหญ้าแห้วหมู
3.1 การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay
เตรี ยมสารละลาย DPPH radical ในเมทานอลความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์และ
เตรี ยมสารตัวอย่างที่ความเข้มข้น 1,000 ppm 100 ppm 50 ppm และ 10 ppm ในเมทานอล ใน
อัตราส่ วน 1.5:1.5 และเติม DPPH ลงไปในสารละลายที่เตรี ยมไว้ เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ในที่
มืดประมาณ 30 นาทีนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงได้ดีที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร (n=3) โดย
เปรี ยบเทียบกับสารต้านออกซิเดชันสารมาตรฐาน คือ กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) จากนั้นทา
การคานวณ % radical scavenging และคานวณหาค่า IC50 จากผลการทดลองที่ได้โดยคานวณหา
% radical scavenging จากกราฟมาตรฐาน กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) วิเคราะห์ และรายงาน
ผลเป็ น (mg ascorbic acid equivalent antioxidant capacity (AAC)/g sample extract) (สุ ชาดา มา
นอก, 2558)
3.2 การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS assay
เตรี ยมสารละลาย ABTS ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ และสารละลาย Na2S2O8 ที่
ความเข้มข้น 2.45 มิลลิโมลาร์ ผสมสารละลาย ABTS กับสารละลาย Potassium persulfate ในอัตรา
1:0.5 ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดประมาณ 12-16 ชัว่ โมง ก่อนนาใช้ จากนั้นนาสารละลาย ABTS•+ ไปเจือจาง
ด้วยเอทานอล ให้มีค่าการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 0.7 ± 0.02 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร
หลังจากนั้นเตรี ยมสารตัวอย่างที่ความเข้มข้น 1,000 ppm ในเอทานอล ปิ เปตสารตัวอย่างมา 100
ไมโครลิตร แล้วเติมสารละลาย ABTS•+ 10 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน และตั้งทิ้งไว้เป็ นเวลา 6 นาที
นาไปวัดค่าดู ดกลื นแสงได้ดีที่ความยาวคลื่ น 734 นาโนเมตร โดยเปรี ยบเที ยบกับสารต้า น
ออกซิ เดชันสารมาตรฐาน คือกรดแอสคอร์ บิก แสดงค่าในรู ปของมิลลิโมลาร์ สมมูลย์ของกรด
แอสคอร์บิก/กรัมสารสกัด (mg ascorbic acid equivalent antioxidant capacity (AAC)/g sample
extract) ทาการคานวณ % radical scavenging จากกราฟมาตรฐาน กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid)
วิเคราะห์ และรายงานผลเป็ น (mg ascorbic acid equivalent antioxidant capacity (AAC)/g sample
extract) (สุ ชาดา มานอก, 2558)
3.3 การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay
เตรี ยมโดยนาสารสกัดตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ผสมกับ 3 มิลลิลิตรของสารละลาย
FRAP ที่ประกอบด้วยสารละลาย 10 มิลลิโมลาร์ 4,6-Tripryridyls-triazine (TPTZ), 300 มิลลิโมลาร์
Acetate buffer pH 3.6, 20 mM Ferric chloride ใน 40 มิลลิโมลาร์ HCl (อัตราส่ วน 1:10:1) นา
สารละลายผสมกับน้ ากลัน่ (DI water) ปริ มาตร 300 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากันบ่มในตูบ้ ่ม ตั้งทิ้งไว้
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 4 นาที จากนั้นนาสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
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ยาวคลื่น 593 นาโนเมตรคานวณความสามารถในการให้อิเล็กตรอน (FRAP value) โดยเปรี ยบเทียบ
ค่าที่ได้กบั กราฟมาตรฐานของ Trolox แสดงค่าในรู ปของมิลลิโมลาร์ สมมูลย์ของ Fe2+/กรัม สาร
สกัด สกัด (mg Fe2+ equivalent /g sample extract) จากกราฟมาตรฐานของ Trolox และรายงานผล
เป็ นปริ มาณ Trolox equivalent (mg TEAC/g sample) (สุ ชาดา มานอก, 2558) และ (วีระพล บุญทวี,
2559)
4. การวิเคราะห์สารองค์ประกอบด้วย Thin Layer Chromatography Fingerprints
นาสารสกัดหญ้าแห้วหมูท้ งั 4 ตัวทาละลาย มาวิเคราะห์ TLC Fingerprints ซึ่ ง
ตรวจสอบ โดยอาศัยการแยกของสารด้วยวิธี Thin Layer Chromatography โดยตัวดูดซับที่ใช้เป็ น
ชนิด Reverse phase TLC นาไป Development ในตัวชะที่เหมาะสม ซึ่งทาในระบบปิ ด โดยระบบที่
ใช้แยกสารสกัด คือ 50% Methanol in water จากนั้นนาแผ่น TLC ออกจาก Tank ที่ใช้เป็ นระบบปิ ด
แล้วทาให้แห้ง นาไปวัดใต้แสง 254 nm สารมาตรฐานที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ คือ Quercetin,
Gallic acid monohydrate, Caffeine acid, Chlorogenic acid, (±)-Catechin hydrate, (-)Epigallocatechingallate, trans-Ferulic acid, Rutin hydrate และ Kojic acid
5. วิเคราะห์ผลการศึกษาทางสถิติ
นาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป IBM SPSS version 21
ผลการวิจัย
1. ปริ มาณสารสกัดหยาบ
จากการสกัดสารออกฤทธิ์จากหัวหญ้าแห้วหมูดว้ ยตัวทาละลาย 4 ชนิด คือ Hexane, Ethyl
acetate, Ethanol และ DI water ได้สารสกัดที่ต่างกันออกไป คือ Hexane ได้สีเหลือง Ethyl acetate
ได้สีเหลืองเข้ม Ethanol ได้สีน้ าตาล และ DI water ได้สีน้ าตาลเข้ม ทุกสารสกัดมีกลิ่นของหญ้า
แห้วหมูและตัวทาละลายต่างปน เมื่อแยกตัวทาละลายออกด้วยเครื่ อง Rotatory evaporator ได้สาร
สกัดที่ต่างกันออกไป คือ Hexanes ได้สีเหลืองเข้ม Ethyl acetate ได้สีน้ าตาล Ethanol ได้สีน้ าตาล
เข้ม และ DI water ได้สีน้ าตาลเข้ม ไม่มีกลิ่นตัวทาละลายต่างๆ เหลืออยู่ มีลกั ษณะข้นหนืด จากนั้น
นาสารสกัดที่ได้แต่ละตัวทาละลายทั้ง 3 ซ้ ามาคานวณหาร้อยละผลผลิต มีค่าเท่ากับ 0.667, 0.920,
0.860 และ 7.480 ตามลาดับ
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2. ปริ มาณสารประกอบฟี นอลและฟลาโวนอยด์ของสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมู
2.1 การวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
น าสารสกัด ที่ ไ ด้จ ากหัว หญ้า แห้ว หมู แ ต่ ล ะตัว ท าละลาย มาท าการทดสอบหา
ปริ มาณฟิ นอลิก โดยใช้สารละลาย Gallic acid เป็ นสารมาตรฐาน จากนั้นนาสารสกัดหัวหญ้าแห้ว
หมูในแต่ละตัวทาละลาย มาทาการหาปริ มาณฟิ นอลิก พบว่า หัวหญ้าแห้วหมูที่หมักแช่ดว้ ยตัวทา
ละลาย ethanol มีปริ มาณฟี นอลิคมากที่สุด โดยสารสกัด 1 กรัม มีปริ มาณฟี นอลิก เทียบเท่ากับ
Gallic acid เท่ากับ 1.764±0.056 mg GAE/g sample รองลงมา คือ DI water, Ehyl acetate และ
Hexane โดยสกัด 1 กรัม มีปริ มาณฟี นอลิก เทียบเท่ากับ Gallic acid 0.473±0.010, 0.233±0.006,
0.111±0.001 mg GAE /g sample ตามลาดับ
2.2 การวิเคราะห์หาปริ มาณสารประเภทฟลาโวนอยด์
น าสารสกัด ที่ ไ ด้จ ากหัว หญ้า แห้ ว หมู ใ นแต่ ล ะตัว ท าละลาย มาท าการ
ทดสอบหาปริ มาณฟลาโวนอยด์ โดยใช้สารละลาย Quercetin เป็ นสารมาตรฐาน จากนั้นนาสาร
สกัดหัวหญ้าแห้วหมูในแต่ละตัวทาละลาย มาทาการหาปริ มาณฟลาโวนอยด์ พบว่า หัวหญ้าแห้วหมู
ที่หมักแช่ดว้ ยตัวทาละลายมีปริ มาณฟลาโวนอยด์มากที่สุด โดยสารสกัด Ethanol 1 กรัม มีปริ มาณฟ
ลาโวนอยด์ เทียบเท่ากับ Quercetin เท่ากับ 9748.181±962.339 mg QE/g sample รองลงมา คือ DI
water, Ethyl acetate, Hexane โดยสารสกัด 1 กรัม มีปริ มาณฟลาโวนอยด์ เทียบเท่ากับ Quercetin
2139.022±51.436, 847.630±14.270 และ 806.044±5.875 mg QE /g sample ตามลาดับ
3. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมู
3.1 การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay
นาสารสกัดที่ได้จากหัวหญ้าแห้วหมูแต่ละตัวทาละลาย มาทาการทดสอบฤทธิ์การ
ต้านอนุ มูลอิสระ DPPH โดยใช้สารละลาย กรดแอสคอร์ บิก เป็ นสารมาตรฐาน โดยนาสาร
มาตรฐานมาคานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระ (% Inhibition) เพื่อหา IC50 พบว่า กรด
แอสคอร์บิก มี IC50 เท่ากับ 9.766 μg/ml ซึ่งให้ผลสอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจยั ที่ผา่ นมาเรื่ อง ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้าน พบว่า กรดแอสคอร์บิก มี IC50 เท่ากับ 9.34 μg/ml (บังอร วงศ์รักษ์,
2549) จากนั้นนาสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมู ในแต่ละตัวทาละลาย มาทาการหาปริ มาณในการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ พบว่า หัวหญ้าแห้วหมูที่หมักแช่ดว้ ยตัวทาละลายแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด
โดยสารสกัด Ethanol 1 กรัม มีปริ มาณในการยับยั้งอนุ มูลอิสระ เทียบเท่ากับ กรดแอสคอร์ บิก
1.137±0.001 mg AAC/g sample รองลงมาคือ DI water, Ethyl acetate และ Hexanes โดยสารสกัด 1
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กรัม มีปริ มาณในการยับยั้งอนุมูลอิสระ เทียบเท่ากับ กรดแอสคอร์ บิก 1.087±0.004, 1.036±0.013
และ 1.032±0.020 mg AAC/g sample ตามลาดับ
3.2 การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS assay
นาสารสกัดที่ได้จากหัวหญ้าแห้วหมูในแต่ละตัวทาละลาย มาทาการทดสอบฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระ ABTS โดยใช้สารละลาย กรดแอสคอร์ บิก เป็ นสารมาตรฐาน จากนั้นนาสาร
สกัดหัวหญ้าแห้วหมูแต่ละตัวทาละลาย มาทาการหาปริ มาณในการยับยั้งอนุ มูลอิสระ พบว่า หัว
หญ้าแห้วหมูที่หมักแช่ดว้ ยตัวทาละลายแสดงฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด โดยสารสกัด Ethanol
1 กรัม มีปริ มาณในการยับยั้งอนุมูลอิสระ เทียบเท่ากับ กรดแอสคอร์บิก 11.039±0.111 mg AAC/g
sample รองลงมาคือ DI water, Ethyl acetate และ Hexanes โดยสารสกัด 1 กรัม มีปริ มาณในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระ เทียบเท่ากับ กรดแอสคอร์บิก 7.783±0.222, 3.957±0.184 และ 2.986±0.310 mg
AAC/g sample ตามลาดับ
3.3 การวิเคราะห์ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay
นาสารสกัดที่ได้จากหัวหญ้าแห้วหมูในแต่ละตัวทาละลาย มาทาการทดสอบฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ FRAB โดยใช้สารละลาย Trolox เป็ นสารมาตรฐาน จากนั้นนาสารสกัดหัวหญ้าแห้ว
หมูแต่ละตัวทาละลาย มาทาการหาฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระ พบว่า หัวหญ้าแห้วหมูที่หมักแช่ดว้ ย
ตัวทาละลายแสดงฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด โดยสารสกัด Ethanol 1 กรัม มีปริ มาณในการต้าน
อนุมูลอิสระ เทียบเท่ากับ Trolox 13.220±0.268 mg TEAC/g sample รองลงมา คือ DI water, Ethyl
acetate, Hexanes โดยสารสกัด 1 กรัม มีปริ มาณในการต้านอนุ มูลอิสระ เทียบเท่ากับ Trolox
13.702±0.408, 10.763±0.862, 2.636±0.082 mg TEAC/g sample ตามลาดับ
ผลการทดลองงานวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ในการทดสอบสารประกอบฟี นอล ฟลาโวนอยด์
และฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระในหญ้าแห้วหมูน้ ัน มีค่าของแต่ละตัวทาละลายในแต่ละการทดสอบมี
ความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน คือ ตัวทาละลาย ethanol มีค่าในการยับยั้งอนุ มูลอิสระ และ
ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกและฟลาโวนอยด์มากที่สุด และเมื่อเทียบกับงานวิจยั ที่ผ่านมาเรื่ อง
การศึกษาพฤกษเคมี ฤทธิ์ ต้านออกซิ เดชันและกรดไขมันของสาหร่ ายมงกุฎหนามจากจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประเทศไทย (ฐิติพรรณ ฉิมสุ ข, 2558) พบว่า สารสกัดสาหร่ ายมงกุฎหนามที่สกัดด้วยเอ
ทานอล ให้ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่ งผล
สอดคล้องกับงานวิจยั ในครั้งนี้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สารประกอบฟี นอล และฟลาโวนอยด์ ผลรวมฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระในหญ้าแห้วหมู
Sample

ปริมาณฟี นอลิก
(mg GAE/g
sample)

Hexane
Ethyl Acetate
Ethanol
DI Water

0.111±0.001a
0.233±0.006b
1.764±0.056d
0.473±0.010c

ปริมาณฟลาโว
นอยด์
(mg QE/g
sample)
0.806±0.006a
0.848±0.014b
9.748±0.962d
2.139±0.051c

DPPH
(mg VEAC/g
sample)

ABTS
(mg VEAC/g
sample)

FRAP
(mg TEAC/g
sample)

1.032±0.020a
1.036±0.013a
1.137±0.001c
1.087±0.004b

2.986±0.310a
3.957±0.184b
11.039±0.111d
7.783±0.222c

2.636±0.082a
10.763±0.862b
13.220±0.268c
13.702±0.408c

หมายเหตุ. ตัวหนังสื อยกที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์ แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05)

นาข้อมูลที่ได้จากทดสอบต่างๆ มาศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระกับปริ มาณสารประกอบฟี นอลและฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระกับปริ มาณสารประกอบ
ฟลาโวนอยด์ ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระกับปริ มาณ
สารประกอบฟี นอล และฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระกับปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระกับปริ มาณสารประกอบฟี นอล ที่มีความสอดคล้องใน
ทิศทางเดียวกันมากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH กับปริ มาณ
สารประกอบฟี นอล โดยพิจารณาจากค่า Correlation coefficient (R2) เท่ากับ 0.8818 (P > 0.05) และ
ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระกับปริ มาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ ที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
มากที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH กับปริ มาณสารประกอบฟ
ลาโวนอยด์ โดยพิจารณาจากค่า Correlation coefficient (R2) เท่ากับ 0.8472 (P >0.05) ดังนั้นจึง
สรุ ปได้ว่า เมื่อมีปริ มาณสารฟี นอลิกและฟลาโวนอยด์มาก จะทาให้ฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระมาก
ขึ้นตามโดยการทดสอบด้วยวิธี DPPH
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4. การวิเคราะห์สารองค์ประกอบด้วย Thin Layer Chromatography (TLC) Fingerprints
นาแผ่น Reverse phase C18 TLC มา spot จุด ทั้ง 13 จุด ดังภาพที่ 1 จากนั้นนาแผ่น
TLC ไปวางใน tank ซึ่งมีระบบเป็ น 50% MeOH-H2O และรอจนสารเคลื่อนที่ถึงขีดที่กาหนด แล้ว
ทาให้แห้ง นาไปวัดใต้แสง 254 nm

ภาพที่ 1 แผ่น TLC หลังนาไป run ใน tank ทั้ง13 จุด คือ กลุ่มสารมาตรฐาน 1. Quercetin 2. Gallic
acid monohydrate 3. Caffeine acid 4. Chlorogenic acid 5.(±)-Catechin hydrate 6. (-)Epigallocatechin gallate 7. trans-Ferulic acid 8. Rutin hydrate 9. Kojic acid และกลุ่มสารตัวอย่าง
10. Hexanes 11. Ethyl acetate 12. Ethanol 13. DI water
พบว่า สารละลายตัวอย่างได้มีการเคลื่อนที่ไปอย่างไม่มีจุดสิ้ นสุ ด เนื่ องจาก ใน
ระบบนี้ ใช้ 50% MeOH-H2O เป็ นตัวนาพาที่มีข้ วั สู ง จึงทาให้สารละลายตัวอย่างที่มีข้ วั ต่างกันนั้น
พยายามที่จะเคลื่อนที่ออกมาอย่างรวดเร็ ว และสารที่มีข้วั ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน
และเมื่ อ เที ย บกับ สารมาตรฐานที่ น ามาใช้ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นกลุ่ ม สารประกอบฟี นอลิ ก และ
สารประกอบฟลาโวนอยด์ที่มีข้ วั สู งเช่นเดียวกัน โดยสารมาตรฐานเหล่านี้ มีข้ วั ที่ใกล้เคียงกับสาร
ตัวนาพา ทาให้สามารถเห็นสารนั้นจะถูกดูดซับไว้แน่นและเคลื่อนที่ชา้ อย่างเห็นได้ชดั เจน (ยุทธนา
วรวุธ, 2558) ดังภาพที่ 1 เมื่อนาข้อมูลจากภาพที่ 1 มาหาค่า Rf ของสารมาตรฐาน Quercetin,
Gallic acid monohydrate, Caffeine acid, Chlorogenic acid, (±)-Catechin hydrate, (-)Epigallocatechingallate, trans-Ferulic acid, Rutin hydrate, Kojic acid จะได้ค่า Rf เท่ากับ 0.242,
0.909, 0.758 และ 0.682, 0.833, 0.758, 0.742, 0.682 และ 0.561, 0.576, 0.970 cm ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 2

12

ตารางที่ 2 ค่า Rf ของสารมาตรฐาน
สารมาตรฐาน
Quercetin
Gallic acid monohydrate
Caffeine acid
Chlorogenic acid
(±)-Catechin hydrate
(-)-Epigallocatechingallate
trans-Ferulic acid
Rutin hydrate
Kojic acid

ค่า Rf
0.242
0.909
0.758 และ 0.682
0.833
0.758
0.742
0.682 และ 0.561
0.576
0.970

อภิปรายผลการวิจัย
การทดสอบปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิก ฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระในหญ้า
แห้วหมู โดยใช้ตวั ทาละลาย 4 ชนิด คือ เฮกเซน, เอทิล อะซิเตท, เอทานอล และน้ า พบว่าสารสกัดที่
ได้มากที่สุดคือ สารสกัดจากน้ า (7.480%) และสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลแสดงค่าปริ มาณ
สารประกอบฟี นอล และฟลาโวนอยด์ ซึ่ งมี ค่าสู งที่สุดเท่ากับ 1.76±0.06 mg GAE/g sample และ
9.75±0.96 mg QE/g sample ตามลาดับ นอกจากนั้น สารสกัดเอทานอลยังแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระที่ดีที่สุด เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP assay ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.14±0.00 mg
AAC/g sample, 11.04±0.11 mg AAC/g sample และ 13.22±0.11 mg TEAC/g sample ตามลาดับ
และสารสกัดที่ดีรองลงมาคือ น้ า เอทิล อะซิ เตท และเฮกเซน ดังนั้นจึ งเห็ นได้ว่า ค่าของตัวทา
ละลายทุกตัว มีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นงานวิจยั ครั้งนี้จึงยืนยันได้ว่า เอทานอล
เป็ นตัวทาละลายที่ดีที่สุดในการสกัดสารประกอบฟี นอล ฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
หญ้าแห้วหมู เพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่ องสาอางในการพัฒนาสู ตรต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. หัวหญ้าแห้วหมูมีความสามารถในการต้านอนุมลอิสระ และราคาถูก (80 บาท/kg.) จึงเป็ น
การดีที่จะนาหัวหญ้าแห้วหมูมาพัฒนาลงในตารับเครื่ องสาอางต่อไป
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2. สารมาตรฐานที่ ใ ช้เ ปรี ย บเที ย บในการทดสอบการวิ เคราะห์ รูปแบบองค์ประกอบของ
สารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูดว้ ยวิธี TLC ไม่เหมาะสมกับสารสาคัญในสารประกอบหัวหญ้า
แห้ว หมู จึ ง ท าให้ไ ด้ท ราบถึ ง ขั้ว ของสารประกอบหัว หญ้า แห้ว หมู เ ท่ า นั้น ดัง นั้น การ
ตรวจสอบด้วย HPLC ผลที่ได้จะชัดเจนและแม่นยากว่า
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