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บทคัดย่อ 
 

 รากปลาไหลเผือกใหญ่เป็นแหล่งของสารพฤกษาเคมีที่มีคุณค่า มีสรรพคุณทางยารักษาโรค และใช้
เป็นอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีฤทธิ์อนุมูลอิสระ แบคทีเรีย และ
กระตุ้นทางเพศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อหาวิธีการสกัดรากปลาไหลเผือกใหญ่ที ่เหมาะสม โดย
ตรวจสอบจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและแบคทีเรียของสารสกัดหยาบ ซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้สกัด 
คือ (1) การใช้น้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 60 °ซ นาน 6 ชั่วโมง และ (2) การใช้เอธานอล 30 % ที่อุณหภูมิ 30 °ซ 
นาน 4 ชั่วโมง พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด เฉลี่ยเท่ากับ 71.22%, 0.302±0.004 mg vitamin C/g DM, 353.07±20.53 mg Gallic acid/g 
DM และ 72.27%, 0.3063±0.003 mg vitamin C/g DM, 330.40±16.00 mg Gallic acid/g DM สาร
สกัดหยาบจากวิธีที่ (2) สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคพวก Escherichia coli, Listeria monocytogenes 
และ Samonella typhinurium ได้ และสามารถฆ่าแบคทีเร ียก่อโรค 3 ชนิด คือ Bacillus cereus, 
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Staphylococcus  aureus และ Vibrio parahaemolyticus  พบว่าความเข้มข้นของเอธานอล อุณหภูมิ 
และเวลาที่ใช้ในการสกัดสมุนไพรเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงและอิทธิพลร่วมต่อชนิดและปริมาณของสาร
พฤกษาเคมีในสารสกัดหยาบ มีผลต่อการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และแบคทีเรียได้แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: สมุนไพร ปลาไหลเผือกใหญ่ วิธีการสกัด ต้านอนุมูลอสิระ ต้านแบคทีเรีย 

 

Abstract 
 

 Pla Lai Phueak Yai ( Eurycoma longifolia)  root is a valuable source for 
phytochemicals, which is an important ingredient in drugs and dietary supplement products 
in Thailand and other countries in Southeast Asia.  There are various biological properties, 
including antioxidant, antibacteria and sexual stimulation.  The objectives of this study 
were to investigate the effective method, antioxidant and antimicrobial activity. The result 
showed that many factors, including ethanol concentrations, type of solvent, temperature 
and period of extraction affected on antioxidant activity.  Extraction by using distill water 
at 60°C for 6 hours and 30% ethanol at 30°C for 4 hours were the most effective method. 
The antioxidant inhibition, amount of antioxidant and total phenolic compounds of these 
two methods were 71.22%, 0.302±0.004 mg vitamin C/g DM, 353.07±20.53 mg Gallic 
acid/g DM and 72.27%, 0.3063±0.003 mg vitamin C/g DM, 330.40±16.00 mg Gallic acid/g 
DM, respectively. In addition, the ethanol crude extract showed potential inhibitory effect 
on Escherichia coli, Listeria monocytogenes and Samonella typhinurium and showed 
bactericidal effect against Bacillus cereus, Staphylococcus aureus and Vibrio 
parahaemolyticus.  While, water extract showed a little antibacterial activity and no 
potential against was observed.  Therefore, the level of ethanol concentration, 
temperature and duration of the herbal extraction were direct and combined factors on 
type and amount of the phytochemicals in the crude extracts, resulting in the different 
antioxidant and antibacterial activity. 

Keyword: Herbal, Eurycoma longifolia, extraction method, antioxidant, antimicrobial  
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บทนำ 
 

 พืชและสมุนไพรมีคุณสมบัติทางชีวเคมี
และถูกใช้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพรมา
เป็นเวลานาน เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่า
ทางยาในระบบแพทย์แผนโบราณและแผน
ปัจจุบัน เป็นยาพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
เครื่องสำอาง สารตัวกลางและสารเคมีสำหรับทำ
ยา (Ncube et al., 2008) ทั่วโลกมีพืชสมุนไพร
จำนวนมากชนิด แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่าง
กันไปตามความสามารถในการสังเคราะห์ชนิด
แ ล ะ ป ร ิ ม า ณ ข อ ง ส า ร พ ฤ ก ษ า เ ค มี  
(phytochemicals) ซ ึ ่ งเป ็นสารที ่ม ีฤทธ ิ ์ทาง
ชีวภาพที ่สำคัญและมีจำนวนมากหลายชนิด
หลายกลุ ่ม ที ่ม ีความสำคัญและถูกนำมาใช้
ประโยชน์ ได้แก่ กลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloids) 
ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) แทนนิน (tannins) 
ไ ซ ย า โ น -จ ิ น ิ ก ไ ก ล โ ค ไ ซ ด์  (cyanogenic 
glycosides) แ ล ะ  ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ ี น อ ลิ ก 
(phenolic compounds)  แอน-ทราควิโนนไกล
โคไซด์ (anthroquinone glycoside) เป ็นต้น 

(Robbins, 2003) โ ดย เฉพาะสารประกอบ 
ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ได้รับความสนใจเป็น
พิเศษเพราะมีฤทธิ์หลากหลายโดยเฉพาะฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidation) เนื่องจากสาร
อนุมูลอิสระเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรง 
นอกจากน ั ้นม ีฤทธิ์ ต ้ านการอ ัก เสบ (anti-
inflammation) กระต ุ ้นและปร ับภ ูม ิค ุ ้ มกัน 
( immunomodulation)  และป ้องก ันระบบ
ทางเด ินอาหาร  (gut protection)  จ ึงม ีการ

นำมาใช้ประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรง 
การป้องกนัและรักษาโรค และเป็นอาหารป้องกนั
การเสื่อมของกลไกในร่างกาย เนื่องจากเกี่ยวข้อง
กับการต้านอนุมูล (Kamboh et al., 2015) โดย
พบสารนี้สะสมในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร 
ได้แก่ เปลือก ใบ ดอก ราก ผล และ เมล็ด เป็น
ต้น สารพฤกษาเคมีที่มีคุณสมบัติทางยาสามารถ
จำแนกได้เป็นสารเดี่ยว ๆ และพัฒนาต่อจนได้ยา
แผนปัจจุบัน (Das et al., 2010)  
 สมุนไพรปลาไหลเผือกใหญ่หรือตุงกัท
อาลี (Eurycoma longifolia) เป็นสมุนไพรอีก
ชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากและมีการใช้กันมานาน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะใน
ประเทศมาเลเซีย ลาว พม่า และในทุกภาคของ
ประเทศไทย  มีสรรพคุณมากมายสามารถใช้ได้
ทุกส่วนของต้น แต่นิยมใช้ส่วนของรากเนื่องจาก
รากมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญปริมาณมากกว่าและ
หลายกล ุ ่ มหลายชน ิด  จากการตรวจสอบ
คุณสมบัติและคุณค่าทางยาพบว่ามีมากกว่า 60 
ชน ิด  ได ้ แก ่  กล ุ ่ ม  quassinoids, alkaloids, 
triterpenes-type tirucallane, squalene 
derivatives, phenolic compound, tannin,  
biphenylneolignans และ bioactive steroids 
steroids (polysaccharide และ glycoprotein 
eurypeptides)  โดยสารพฤกษาเคมีต่าง ๆ มี
สรรพคุณในการบำรุงสุขภาพ เพิ่มความพลังงาน 
เพิ่มความแข็งแรง เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และ
บำบัดรักษาโรคต่าง ๆ (Rehman et al., 2016)  
นอกจากนั ้นมีคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ 
เน ื ่ องจากม ีความเข ้มข ้นของ superoxide 
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dismutase (SOD) สูง (George et al., 2016a) 
สารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มฟีนอลิก 
และมีบทบาทในการลดความเสี่ยงจากการเกิด
โรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ (Chew 
et al., 2008) จึงนำมาใช้ในการต้านการอักเสบ 
(anti-inflammatory) (Han et al., 2016) และ
มีคุณสมบัติในด้านการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 
ช่วยลดความเครียด (anti-stress) โดยการลด
ฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมน     คอร์ติซอล 
(cortisol) และการกระตุ้นอวัยวะสร้างภูมิคุ้มกัน
ด ้ ว ย  (Talbolt et al., 2013; George et al., 
2016) นอกจากนั ้นมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย
ด้วย (anti-microbial) (Khanam et al., 2015) 
(ภาพท่ี 1)  
 ลักษณะทั่วไปของสมุนไพรปลาไหลเผือก
ใหญ่เป็นไม้พุ ่มใบเขียวชอุ ่มตลอดปีมีความสูง
สูงสุด 15 - 18 เมตร ที่อายุ 25 ปี เจริญได้ดีใน
ดินทราย และพบได้ทั ่วไปในป่าเขตร้อน  มีใบ
ประกอบรูปร่างแหลมขอบเรียบ และก้านยาว 20 
ถึง 40 ซม. เริ ่มให้ดอกเป็นช่อชมพูแดงที ่อายุ   
2 - 3 ปี ลักษณะผลเป็นรูปวงรีมีความยาวสูงสุด 
3 ซม. และกว้าง 0.5 - 1.2 ซม. เริ่มจากผลอ่อนมี
สีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงและสีน้ำตาลแดงใน
ขณะที่สุก สำหรับลำต้นมีสนี้ำตาล   ส่วนของราก
ยาวและตรงมีขนาดแตกต่างตามอายุ รากสดมีสี
ขาวลักษณะคล้ายปลาไหลเผือก และรากจะถูก
เก็บเกี ่ยวไปใช้ประโยชน์หลังจากมีอายุปลูก
มากกว่า 4 ปี (Li et al., 2013; Mohamed et 
al., 2015; Rehman et al., 2016) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะส่วนต่าง ๆ ของปลาไหลเผือกใหญ่ 

 ปัจจัยเบื ้องต้นที ่ผลต่อคุณสมบัติและ
ปริมาณสารพฤกษาเคมีในสมุนไพร ได้แก่ ชนิด 
พันธุกรรม (สายพันธุ์) แหล่งที่ปลูกหรือปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ และอายุที่เก็บเกี่ยว รวมถึงการเตรียม
ต ัวอย ่ างและข ั ้นตอนว ิธ ีการสก ัดสาร ก็มี
ความสำคัญต่อการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์  
เพราะเป็นกระบวนการที่มีผลต่อการคัดแยกเอา
ส่วนประกอบหรือสารพฤกษาเคมีที่มีในสมุนไพร
นั ้น ๆ ออกมา ทุกขั ้นตอนมีความสำคัญต่อ
คุณภาพและปริมาณสารที่ได้ทั้งหมด ตั้งแต่การ
เก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การเตรียมตัวอย่างก่อน
การสกัด เทคนิคการสกัดและการคัดแยกสาร
ออกฤทธ์ิ ดังนั้นการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมจะช่วย
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รักษาสภาพโมเลกุลของสารพฤกษาเคมีที่อยู่ใน
สมุนไพรให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ในการสกัด
สมุนไพรส่วนของใบ เปลือก ราก ผล และ เมล็ด 
สามารถใช้ได้ทั ้งแบบสดและแห้ง ไม่มีผลต่อ
ปริมาณ สารประกอบฟีนอลิก แต่การใช้แบบแห้ง
มีผลให้เหลือปริมาณสารฟลาโวนอยด์มากกว่า 
(Vongsak et al., 2013) นอกจากนั้นการทำให้
แห้งและการบดให้ละเอียดก่อนนำไปสกัดก็มีผล
เช่นเดียวกัน การทำให้แห้งโดยวิธี air drying    
ใช้เวลานาน 3-7 วัน หรือเป็นปี และมีโอกาส
ปนเปื้อนสูง แต่เป็นวิธีท่ีราคาถูก และมีผลต่อการ
สูญเสียสารพฤกษาเคมีน้อยที่สุด ส่วนการใช้วิธี 
microwave drying รังสีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
อาจจะทำให้โมเลกุลสารมีการเคลื่อนที่และเกิด
ความร้อน แม้ใช้เวลาสั้นกว่าแต่ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อสารที่อยู่ภายในสมุนไพร ต่างจากการ
ใช้ freeze drying ที่อุณหภูมิต่ำ (-80 ถึง -20 
องศาเซลเซ ียส )  เป ็นว ิ ธ ีท ี ่ ด ี ให ้ม ีปร ิมาณ 
สารประกอบฟีนอลิกมากกว่า air drying และให้
สารพฤกษาเคมีสูงสุด แต่ต้นทุนสูงสุด สำหรับวธิี
ที่นิยมใช้กันคือ oven drying ที่อุณหภูมิ 44.5 
องศาเซลเซ ียส  นาน 4 ช่ัวโมง  (Azwanida, 
2015 )    
  การบดหรือการทำให้ละเอียด ก็มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์เช่นเดียวกัน
เนื่องจากชิ้นส่วนสมุนไพรขนาดเล็กเป็นการเพิ่ม
พ ื ้นท ี ่ผ ิวส ัมผ ัสก ับต ัวทำละลาย ขนาดของ
สมุนไพรที่สามารถสกัดสารได้ดีควรมีขนาดเล็ก
กว่า 0.5 มิลลิเมตร ขนาดชิ้นส่วนของสมุนไพรที่
นำมาใช้สกัดมีความสำคัญมากโดยจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสกัด โดยเฉพาะกรณีการใช้
เอ็นไซม์ในกระบวนการสกัด ดังเช่น การใช้
เอ็นไซม์ช่วยย่อย polysaccharide ในผนังเซลล์
พืช (Azwanida, 2015 )    
  วิธีการสกัดมีหลายวิธีตั้งแต่แบบดั้งเดิมที่
ใช้ตามพื้นบ้าน ระดับงานวิจัย หรือโรงงานขนาด
เล็ก และ มีการพัฒนาวิธีการที่ทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
ราคาถ ูก และนำมาใช ้ในเช ิงอ ุตสาหกรรม  
สำหรับเทคนิคหรือวิธีการสกัดพืชสมุนไพรมี
ห ล า ย ว ิ ธ ี  ไ ด ้ แ ก่  maceration, infusion, 
percolation, digestion, decoction, soxhlet 
(การใช้ความร้อนต่อเนื่อง), fermentation (การ
หมักด้วยน้ำและแอลกอฮอล์) , microwave–
assisted extraction, ultrasound–assisted 
extraction ห ร ื อ  sonication), supercritical 
fluid extraction และ phytogenic extraction 
(ใช้ตัวทำละลายไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน) ในพืชที่
ม ีกล ิ ่นหอมใช้เทคนิคการไฮโดรด ิสท ิ เล ช่ัน   
การย่อยด้วยไฮโดรไลติกร่วมกับการสกัดไขมัน
เย็น และวิธีการล่าสุดสำหรับพืชที่มีกลิ ่นหอม 
ได้แก่ การดักจับช่องว่าง, การสกัดด้วยไมโครเฟส
ของแข็ง, การสกัดโปรโตพลาสต์, microdistillation, 

thermomicrodistillation, การสกัดด้วยความ
ร้อนและการกลั่นโมเลกุล (Handa et al., 2008)  
โดยสรุปปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อคุณภาพของสาร
สกัด คือ ส่วนของพืชที่ใช้เป็นวัสดุเริ่มต้นตัวทำ
ละลายและเทคนิคขั้นตอนที่นำมาใช้ในการสกัด 
วิธีการสกัดที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปริมาณและ
องค์ประกอบสารพฤกษาเคมีของสารสกัดหยาบ
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นั ้น โดยขึ ้นอยู ่กับชนิดของตัวทำละลายและ
สัดส่วนต่อสมุนไพร ระยะเวลา อุณหภูมิ ความ
เข้มข้นและธรรมชาติของตัวทำละลาย และการมี
ขั ้วของสาร (polarity) (Ncube et al., 2008) 
ในการการพัฒนาเทคนิควิธีการสกัดก็เพื ่อเพิ่ม
คุณภาพและปริมาณสารสกัด ลดการสูญเสียใน
ขั้นตอนกระบวนการสกัด และลดต้นทุนการสกัด
ด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อวิธีการสกัดราก
ปลาไหลเผือกใหญ่ และหาวิธีที ่ เหมาะสมโดย
ตรวจสอบจากปร ิมาณสารประกอบฟ ีนอลิก
ทั้งหมด สารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อ ิสระและแบคทีเร ียของสารสก ัดหยาบราก
ปลาไหลเผือกใหญ่ 
 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
 

1.  วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
 

 1) สารละลายเอธานอล 99.9% และ 30 % 
 2) L-Ascorbic acid  
 3) สารสกัดรากของสมุนไพร
ปลาไหลเผือกใหญ ่

 4) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Libra 
S12) 

 5) DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 
0.1 mM 

 6) เครื่องแก้ว 

2.  การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง 

 ขุดเก็บรากของสมุนไพรปลาไหลเผือก
ใหญ่ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 จาก
จังหวัดมหาสารคาม หลังจากล้างทำความสะอาด 
หั่นแบบบางๆแล้วนำไปผึ่งแดดและลมในโรงตาก
นาน 3 วัน และอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีส 
นาน 4 ช่ัวโมง แล้วนำไปบดให้ละเอียดและกรอง
ผ่านกรองเบอร์ 60 เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเพื่อรอ
นำไปใช้ทดสอบสกัดด้วยวิธีต่าง ๆ 

3. การสกัดหยาบรากปลาไหลเผือกใหญ่ 
 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการสกัด
สารจากรากปลาไหลเผ ือกใหญ่  24 ว ิธ ี  ใช้
แผนการทดลองแบบ 2x3x4 Factorial in CRD 
มี 3 ปัจจัยหลัก 1) ระดับอุณหภูมิ 2 ระดับ คือ 
30 และ 60 องศาเซลเซียส 2) ระยะเวลาในการ
หมัก 3 ระดับ คือ 2 , 4 และ 6 ชม. 3) ความ
เข้มข้นของเอธานอล 4 ระดับ คือ 0 , 30, 50 
และ 95 % มี 24 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 3 ซ้ำ ทุกทรีต
เมนต์ใช้ผงรากปลาไหลเผือกต่อเอธานอลใน
สัดส่วน 1: 11 (5 กรัม ต่อ 50 มิลลิลิตร) และ
ควบคุมอุณหภูมิโดยอ่างควบคุมอุณหภูมิ  เมื่อ
สกัดแล้วเสร็จนำไปกรองด้วยกระดาษกรอง 
Whatman เบอร์ 42 เพื่อนำสารสกัดหยาบไป
ทดสอบต่อไป  
 
 



46  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  / ปีที่  42 ฉบับที่  2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563  

4. ตรวจสอบฤทธิ์สารสกัดหยาบในการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH  
 

 การตรวจสอบความสามารถในการจับ
ส า ร อน ุ ม ู ล อ ิ ส ร ะ  DPPH (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl) ของสารสกัดหยาบตามวิธีของ 
Sompong et al., (2003) โดยนำสารสกัดหยาบ 
0.3 มิลลิลิตร ใส่หลอดทดลองแล้วเติมสารละลาย 
DPPH ในเอธานอล (0.1 mM)  1.5 มิลลิลิตร ลง
ไปผสมให้เข ้าก ัน เปร ียบเทียบกับ  positive 
control (เอธานอล 0.3 มล.+ DPPH 1.5 มล.) 
ส ่วน negative control (สารสกัดหยาบ 0.3 
มล.+ เอธานอล 1.5 มล.)  ผสมเข้าด้วยกันและ
ตั้งไว้ในท่ีมืดที่อุณหภูมิห้องนาน 40 นาที แล้ววัด
ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
โดยใช้เอธานอลเป็น blank นำค่าท่ีได้มาคำนวณ
เปอร ์ เซ ็นต ์การย ับย ั ้ งสารอน ุม ูล DPPH (% 
inhibition) โดยใช้สูตร  
  

 
 

A0 = ค่าการดูดกลืนแสงของเอธานอล
และ DPPH 
A1 = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดและ 
DPPH 
A2 = ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดและ
เอธานอล 
 
 
 

 การคำนวณ mg Ascorbic/g Sample 
1) สารสกัดด้วยน้ำ 

X=(%Inhibition- 0.4156)/2.4943xDilutionx
ปริมาตรสารสกัด 
                           1000 x น้ำหนักตัวอย่าง 
(กรัม) 

      2) สารสกัดด้วยเอธานอล 

X=(%Inhibition-1.7794)/2.6554)xDilutionx
ปริมาตรสารสกัด 
                         1000 x น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม) 

     

 5. การวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด 
 

 นำสารสกัดหยาบ 0.2 มล. ใส ่หลอด
ทดลอง เต ิ มสารละลาย  folin–ciocalteu’s 
reagent 10% 0 . 2  มล .  และ เต ิ ม โซ เด ี ยม
คาร์บอเนต 7.5% 2 มล. ผสมเข้าด้วยกัน และตั้ง
ไว้ในท่ีมืดที่อุณหภูมิห้องนาน 90 นาที แล้ววัดค่า
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร หา
ปริมาณสารฟีนอลิดกทั้งหมดในรูปของกรดแกล
ลิก โดยเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับกราฟมาตรฐาน
กรดแกลล ิก  โดยใช ้ เ อธานอลเป ็น  blank 
(Sompong et al., 2003) (ภาพท่ี 2-5) 
          การคำนวณ mgGAE/g sample 
 

1) สารสกัดด้วยน้ำ 

= OD765+0.0056 x Dilution x ปริมาตร

สารสกัด 
               0.0099 x 1000 x น้ำหนักตัวอย่าง 

(กรัม) 

 % inhibition  = 
 A0 – (A1 - A2) 

A0 

  

 
X 100 
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   2)   สารสกัดด้วยเอธานอล 

       = (OD765-0.0101) x Dilution x ปริมาตร
สารสกัด 
                0.0099 x 1000 x น้ำหนักตัวอย่าง 
(กรัม) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       

 

  

 

6. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียโดยวิธี Agar well diffusion 

 

ใช้สารสกัดรากปลาไหลเผือกใหญ่จาก
วิธีใช้น้ำ และเอธานอลเป็นตัวทำละลาย และมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ที่สุด ในครั้งนี ้ได้
ทดสอบกับแบคทีเรียก่อโรค 6 สายพันธุ ์ คือ 
Escherichia coli, Bacillus cereus, Listeria 
monocytogenes, Samonella typhinurium, 
Staphylococcus aureus แ ล ะ  Vibrio 
parahaemolyticus  โดยนำมาทำการเพาะเลีย้ง
ในอาหารเหลว Luria Bertani Broth (LB) บ่มที่

y = 2.4943X + 0.4156
R² = 0.9997
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ภาพท่ี 2 กราฟมาตรฐานความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH ของวิตามินซีที่ความเข้มขน้ 5 10 

(ใช้น ้า

y = 0.0099X - 0.0056
R² = 0.9995
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ภาพท่ี 4 กราฟมาตรฐานส้าหรบัวิเคราะห์ปริมาณฟนีอลิก

(ใช้น ้า

y = 0.0099X + 0.0101
R² = 0.9994
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(ใชเ้อธานอล

ภาพท่ี 5 กราฟมาตรฐานสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลกิ 
ทั งหมด (TPC) 

 

y = 2.6554X + 1.7794
R² = 0.9991
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(ใชเ้อธานอล

ภาพที่ 3 กราฟมาตรฐานความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระ DPPH ของวิตามินซีที่ความเข้มขน้ 5 10 20 30 
40 และ 50 มิลลิกรัม/ลิตร 
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อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็น เวลา   18 - 24 
ชั่วโมง จากนั้นนำเชื ้อเลี ้ยงในอาหารเหลวเป็น
เวลา 4 ชั่วโมง และนำเชื ้อแบคทีเรียสายพันธุ์
ทดสอบมาปร ั บความข ุ ่ น ให ้ เ ท ่ าก ั บ  0.5 
Mcfarland (1.5 x 108 CFU/ml) ด้วย โซเดียม
คลอไรด์ 0.85 % แล้วตรวจสอบฤทธิ ์ของสาร
สก ัดรากปลาไหลเผ ือกด ้วยว ิ ธ ี  Agar well 
diffusion (ภาพที่ 6) โดยนำเชื้อแบคทีเรียสาย
พันธุ์ทดสอบมาทำการเกลี่ยให้ท่ัวบนอาหารเลี้ยง
เช ื ้อแข็ง LB ด้วยไม ้พ ันสำลีที ่ปราศจากเช้ือ 
(cotton swab) จากนั ้นเจาะหลุมด้วยชุดทิป
ปราศจากเช ื ้อ ขนาดเส ้นผ ่านศ ูนย ์กลาง 6 
มิลล ิเมตร เต ิมสารสกัดที ่ความเข้มข้น 300 
มิลลิกร ัมต่อมิลลิล ิตร ปริมาตรหลุมละ 100 
ไมโครลิตร ทิ ้งไว้ที ่อ ุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 
ชั ่วโมง จากนั ้นนำไปบ่มที ่อ ุณหภูมิ  35 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา    18 - 24 ช่ัวโมง ตรวจสอบ
ผลการทดสอบโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
โซนยับยั้ง (inhibition zone) ดว้ยเวอร์เนียร์คาร์
ลิเปอร์ในหน่วยมิลลิเมตร ทำซ้ำ 3 ครั้ง โดยใช้น้ำ 
และ DMSO เป็นชุดควบคุมที่ให้ผลลบ 
 

ผลการวิจัย 
 

ผลการตรวจสอบฤทธิ ์และปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ 
 

        จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการ
สกัดผงรากปลาไหลเผือกทั้งหมด 24 วิธี พบว่าให้
คุณภาพของสารสกัดหยาบจะวิธ ีต่างๆมีความ

แตกต่างกัน โดยระดับความเข้มข้นของเอธานอล 
อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดมีอิทธิพล
ร่วมกัน เพราะจากการนำสารสกัดหยาบมาทดสอบ
การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระให้ผลแตกต่างกัน 
และมีหลายวิธีมีประสิทธิภาพสูงในการใช้สกัดราก
ปลาไหลเผือกใหญ่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิ
ในการการยับย ั ้งอนุม ูลอ ิสระ  (% inhibition) 
มากกว่า 70% มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
(เท ียบเท ่าก ับว ิตามินซี ) มากกว ่า 0.30 mg 
vitamin C/g DM และสารประกอบฟ ีนอลิก
ทั ้งหมดเฉลี ่ยมากกว่า 300 mg Gallic acid/g 
DM ดังแสดงในตารางที่ 1    
         ในครั้งนี้เลือกจากตัวทำละลายเอธานอล
และน้ำกลั ่นมา 2 วิธี เพื ่อนำไปใช้ในการสกัด  
วิธีแรกคือ การใช้น้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส ต้มนาน 6 ชั่วโมง และอีกวิธีคือ การใช้
เอธานอลเข้มข้น 30 % ที ่อ ุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง ทั้งนีว้ิธีที่ 1 และ 2 มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด เฉลี่ยเท่ากับ 71.22 
และ 72.27%, 0.302±0.004 mg vitamin C/g 
DM และ 353.07±20.526 mg Gallic acid/g 
DM, และ 0.3063±0.003 mg vitamin C/g DM 
และ 330.40±16.00 mg Gallic acid/g DM 
ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที ่2 
          สำหรับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
และการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
หยาบในระดับสูงคงเป็นผลมาจากสารในกลุ่ม 
flavonoid และ phenolic ที ่สามารถสกัดได้
ด ้วยน ้ำและแอลกอฮอล์  สอดคล ้องก ับผล
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การศึกษาที่ผ่านมา โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ที่มี
ความสามารถในการเป็นตัวทำละลายได้ดีกว่า จึง
เป็นตัวทำละลายที ่น่าสนใจในการใช้สกัดสาร
สม ุนไพรที ่ม ีสารชน ิดแบบม ีข ั ้ว และควรใช้
แอลกอฮอล์ 70 % เนื่องจากเป็นสารละลายที่มีขั้ว
มากกว่า ความมีขั้วของสารละลายจะซึมผ่านเซลล์
ได้ง่าย และนำสารเคมีที่สำคัญออกมา โดยเฉพาะ
จะช ่วยเพ ิ ่ มปร ิมาณ flavonoid ได ้มากกว่ า 
(Bimark, 2010) นอกจากน ั ้ น ย ั ง ช ่ ว ย เพิ่ ม
ความสามารถในการสกัดสารกลุ่มฟีนอลจากผนัง
เซลล์พืชหรือเมล็ดได้มากขึ้น เพราะทั้งเอธานอล
และเมธานอลไม ่ทำให ้ เอนไซม ์ polyphenol 
oxidase ไปรบกวนให้สารโพลีฟีนอลเสื ่อมสลาย
ลดลง แต่การใช้น้ำเพียงอย่างเดียวจะมีผลไปมีผล
รบกวนให้สารดังกล ่าวลดลง (Lipornik et al., 
2005) สกัดด้วย เอธานอล 80 % สารสกัดมีฤทธิ์
ต ้านอน ุม ูลอ ิสระส ูงส ุด (Azwanida, 2015 )   
นอกจากนัน้การสกัดรากปลาไหลเผือกใหญ่ด้วยน้ำ
จะได ้ superoxide dismutase (SOD) ในระดับ
ความเข้มข้นที ่ส ูง ซึ ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ  และยังได้สารประกอบยูรีโคมาโนน  
โปรตีน  โพลีแซ็คคาไรด์ และไกลโคโปรตีน ใน
ปริมาณ 3.3-3.5 >10, >20, และ 30% อีกด้วย 
(George et al., 2016) อย่างไรก็ตามปริมาณและ
ชนิดสารขึ้นอยู่กับ การใช้ส่วนต่าง ๆ  ของพืช (ราก 
ลำต้น ใบ) วิธีการสกัด และตัวทำละลายที่ต่างกัน 
ได้แก่ น้ำ หรือแอลกอฮอล์ ทั ้งเมธานอลและ
เอธานอล โดยจะให้ปริมาณสารสกัด และสาร
พฤกษาเคมีที่ต่างกัน (Elhag et al., 2016)    

 จ า ก ก า ร ศ ึ ก ษ า ว ิ ธ ี ก า ร ส ก ั ด ร า ก
ปลาไหลเผ ือกใหญ่ที่แตกต่างกันของชนิดตัวทำ
ละลาย อุณหภูม ิและเวลาที ่ใช้สกัดม ีผลต่อ
ปริมาณและคุณภาพของสารสกัดหยาบต่อการ
ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยทั้ง 3 ปัจจัยมีผล
โดยตรงและมีอิทธิพลร่วมกันดังนั้นจึงต้องเลือก
นำมาใช้ให้เหมาะสม เร ิ ่มจากการใช้สัดส่วน
สมุนไพรต่อตัวทำละลายในระดับที่เหมาะสม 
1:11 หรือการใช้แอลกอฮอล์เป็นสารสกัดนาน     
4 - 6 ชั่วโมง หรือการใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแต่
ยืดเวลาสกัดออกไปหรือควรเพิ่มปัจจัยพื้นฐาน
โดยการต้มเพื่อเพิ่มอุณหภูมิขณะสกัดทำให้เพิ่ม
ปริมาณสารสกัดให้ออกมามากขึ้น และมีผลต่อ
สารออกฤทธ ิ ์  และการต ้านอนุม ูลอ ิสระไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการรายงานของ  
(Azwanida, 2015 ) ความแปรปรวนของสาร
สกัดเป็นไปตามช่วงเวลาที่ใช้ ชนิดตัวทำละลาย 
pH อุณหภูมิ ขนาดของชิ้นส่วนพืช และสัดส่วน
ของสมุนไพรต่อสารละลายซึ ่งปกติใช้ 1 : 10     
ส ิ ่งเหล่านี ้ท ั ้งหมดเป็นปัจจัยพื ้นฐานที ่ม ีต่อ
คุณภาพสารสกัด และรวมถึงเทคนิคขั ้นตอน
รายละเอ ียดปล ีกย ่อย และเทคโนโลย ีทาง
วิศวกรรมที ่ใช้ในกระบวนการหมักก็มีผลต่อ
ปริมาณและส่วนประกอบของสารพฤกษาเคมี  
ด ั งน ั ้ น เทคน ิคว ิธ ีการสก ัดพ ืชสม ุนไพรใน
อุตสาหกรรมการผลิตยาจึงต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพราะมีผลต่อสารพฤกษาเคมีโดยตรง  
           อย่างไรก็ตามการสกัดรากปลาไหลเผือก
โดยวิธีการใช้น้ำด้วยวิธีการต้มหรือแช่ในน้ำร้อน
หรือน้ำอุ ่นในลักษณะของการดื ่มเป ็นน้ำชา
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สมุนไพร รวมถึงวิธีการดองเหล้าในระดับความ
เข้มและช่วงเวลาพอเหมาะตามวิธีภูมิปัญญา
ชาวบ้านก็ยังสามารถใช้ได้เช่นกัน เพราะเป็นวิธีที่
ให้สารต้านอนุมูลอิสระในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
แต่อาจจะมีผลต่อปริมาณและสารชนิดอื่น ๆ ที่มี
ในเนื้อเยื่อรากปลาไหลเผือกใหญ่ 
 

ผลการตรวจสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 
 

  จากการทดสอบฤทธ ิ ์ต ้านแบคทีเรีย 
พบว่า สารสกัดหยาบรากปลาไหลเผือกใหญ่ด้วย
เอธานอลยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิด คือ E. 
coli, L. monocytogenes และ S. typhinurium 
และฆ่าแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิด คือ B. cereus, 
S. aureus และ V. parahaemolyticus แต่สาร
สกัดหยาบรากปลาไหลเผือกใหญ่ด้วยน้ำไม่
สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ และยับยั้งเชื้อได้เพียง
ช่วงเวลาหนึ่ง ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 6 
  จากการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดหยาบที่ได้มาจากวิธีสกัดที่แตกต่างกัน การ
ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายสามารถสกดัสาร
พฤกษาเคมีออกมาได้ดีกว่าทำให้มีผลในการฆ่า
เชื้อแบคทีเรียในการก่อโรคได้แตกต่างจากการใช้
น้ำเป็นตัวทำละลายที ่ออกฤทธิ ์ได้เพียงยับยั้ง
เพียงชั ่วเวลาหนึ่งเท่านั้น น้ำอาจจะเป็นตัวทำ
ละลายดั้งเดิมที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง  สารสกัด
สามารถออกฤทธิ์ยับยั ้งแบคทีเรียได้ปานกลาง
เมื ่อเปรียบเทียบกับสารสกัดที่ได้จากการสกัด
ด้วยแอลกอฮอล์ เนื่องจากน้ำสามารถช่วยละลาย
สารฟลาโวนอยด์ได้มากแต่ไม่สามารถทำลาย

แบคทีเรียได้ ส่วนสารประกอบ   ฟีนอลิกก็มีฤทธิ์
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Das et al., 2010) 
ความสามารถในการต ้านอนุม ูลอ ิสระและ
แบคทีเรียเป็นผลมาจากสารหลายกลุ่มที่มแีละถกู
สก ัดออกมาจากรากปลาไหลเผ ือก ได ้แก่  
quassinoids, triterapenes-type tirucallane, 
-carbolene alkaloids, cathin-6-one 
alkaloids, squalene derivatives, biphenyl 
neolignan, proteins, terpenoids, cardiac 
glycoside, ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ ี น อ ล ิ ก  แ ล ะ 
ฟลาโวนอยด์ (Rehman et al., 2016)  
  จากการศึกษาตัวทำละลายต่างกันให้ได้
ปริมาณสารสกัดที่แตกต่าง โดยเฉพาะการใช้
เมธานอล เอธานอล และน้ำ จะให้ปริมาณสาร
สกัดช่วง 1.2-15, 1.8-5.3 และ 2.4-4 % แต่การ
ใช้น้ำมีโอกาสทำให้สูญเสียในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณสูงถึง 35% (Elhag et al., 2016) แสดง
ให้เห็นว่ามีผลต่อปริมาณและชนิดสารพฤกษา
เคมีของรากปลาไหลเผือกใหญ่ ซึ่งมีรายงานว่า
แอลกอฮอล์สามารถสกัดแยกสารบางตัวที่ออก
ฤทธิ์ได้ดีในการต้านเซลล์มะเร็งหรือยับยั้งการ
แบ่งเซลล์ (anti-proliferative) แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นพิษระดับเซลล์ (Cytotoxic) รวมทั้ง
สามารถฆ่าเช้ือมาลาเรีย และแบคทีเรียเช่น สาร
ก ล ุ ่ ม อ ั ล ค า ล อ ย ด์ แ ล ะ ก ล ุ ่ ม ย ่ อ ย พ ว ก 
Eurycomanone และ Eurycomalactone และ
สารอื่น ๆ เป็นต้น (Rheman et al., 2016) ซึ่ง
สอดคล้องกับการใช้สารสกัดหยาบจากวิธีที ่ใช้
เอธานอลเป็นตัวทำละลายในครั้งนี้ที่สามารถฆ่า
และยับยั้งการเจริญแบคทีเรียก่อโรคได้  สำหรับ
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ที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำมีผลในการสกัดสารได้
น้อยกว่าทั้งปริมาณและชนิดจึงมีผลแค่ยับยั้ง ซึ่ง
คงเป็นผลมาจากสารพวกฟลาโวนอยด์จึงมีฤทธิ์
เพียงยับยั้งได้ชั ่วคราวเนื่องจากมีความรุนแรง
น้อยกว่า ส่วนใหญ่มีฤทธิ์ทางส่งเสริมสุขภาพ
มากกว่าดังที่ได้กล่าวไปแล้วตอนต้น   
           ด ั งน ั ้ น เพ ื ่ อความปลอดภ ัยการใช้
ประโยชน์จากสารพฤกษาเคมีจากสมุนไพร
หลังจากสกัดจำเป็นต้องนำไปแยกเป็นสารเดี ่ยว
เช่นในอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อการ
นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำในการรักษา
โรคหรือเพื่อบำรุงสุขภาพ เพราะไม่เช่นนั้นจะ
เป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคได้ในกรณีที ่ร่างกาย
ได้รับสารในปริมาณมากเกินไป จากการศึกษา
ความเป็นพิษระดับเซลล์โดยทดสอบความเป็น
พิษที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์  (mutagenicity 
effect) แบคทีเรียพบว่าสารสกัดที ่ระดับ 877 
และ 1 ,750 ไมโครกร ัม/จาน ทำให ้ เช ื ้อ S. 
typhinurium และ E. coli มีโคโลนีที ่ผ ิดปกติ 
( revertants colonies) 1 7 . 6 80 . 4  แ ล ะ 
17.550.27 มากกว่ากลุ่มควบคุม (6.660.57 
โคโลนี) (Aida et al., 2016) ซึ่งน่าเป็นผลมาจาก
ส า ร ก ล ุ ่ ม อ ั ล ค าลอย ด ์ พ วก  -carbolene 
เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์หรือพันธุกรรม 
(genotoxic)  และก ่อให ้ เก ิดการกลายพันธุ์  
(Razak and Aidoo, 2011) จากการศึกษาความ
เป็นพิษระดับเซลล์ทั้งในเซลล์สัตว์ เซลล์มะเร็ง
และแบคทีเรีย ความเป็นพิษจากสารสกัดที่ได้
จากการสกัดด้วยแอลกอฮอล์จะมากกว่าน้ำ มี
การแนะนำให้ใช้สารสกัดรากปลาไหลเผอืกที่สกดั

ด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ที่ระดับ 300 และ 200 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน โดยไม่แสดงความเป็นพิษ 
(Shuid et al., 2011) การ ใช ้ ในระด ับส ู งถึ ง 
1,200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ในหนูทำให้เป็น
พิษอย่างฉับพลันในหนู น่าจะเป็นพิษมาจากสาร
eurycomanone (Chan et al., 2010)  ด ั งนั้ น
จึงไม่แนะนำให้นำรากสมุนไพรมาใช้ในการดอง
เหล้าเพื่อรับประทานเพราะอาจจะเป็นพิษต่อ
ร่างกายหรือในระดับเซลล์ แต่ควรรับประทานใน
รูปแบบของผงรากปลาไหลเผือก ทั้งแบบแคปซูล 
ลูกกลอน กาแฟและชา (การสกัดด้วยน้ำ) และ
ควรใช้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายได้ขับ
สารออกและไม่ให้มีการสะสมในร่างกายสูงมาก
เกินไป    
             
สรุป 
 

  จากการศึกษาปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพ
การสกัดสารพฤกษาเคมีจากรากปลาไหลเผือก
ใหญ่ การสกัดโดยใช้น้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส นาน 6 ช่ัวโมง และการใช้เอธานอล 30 
% ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง  
ม ี ป ร ิ ม า ณ ส า ร ต ้ า น อ น ุ ม ู ล อ ิ ส ร ะ  แ ล ะ
สารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด เฉลี่ยเท่ากับ 0.302 
mg Vitamin C/g DM และ 353.07 mg Gallic 
acid/g DM, และ 0.3063 mgVitamin C/g DM 
และ 330.40 mg Gallic acid/g DM ตามลำดับ 
นอกจากนั้นสารสกัดหยาบที ่ใช้เอธานอลสกัด
สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli, L. monocytogenes 
และ S. typhinurium  และสามารถฆ่าแบคทีเรยี
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ไ ด้  3  ชน ิ ด  ค ื อ  V. parahaemolyticus, B. 
cereus และ  S. aureus ด ั งน ั ้ นระด ับความ
เข้มข้นเอธานอล อุณหภูมิ และระยะเวลาการ
สกัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูล

อิสระ และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด หรือมี
ผลต่อชนิดของสารพฤกษาเคมีในสารสกัดหยาบ 
และส่งผลต่อการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ
แบคทีเรีย

 
ตารางที่ 1   
ผลของระดับปัจจัยในวิธีการสกัดต่างๆ ต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดของสารสกัดหยาบรากปลาไหลเผือกใหญ่ด้วยวิธีต่าง ๆ 

 

    หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ยทีอ่ักษรแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนัยยิ่งสำคัญทางสถิติ (p<0.01)  

 
 
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสกัด % การยบัยั้ง 

 สารตา้นอนุมูล
อิสระ 

(mg vitamin C/g 
DM) 

  สารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด  

(mg Gallic acid/g 
DM) 

ชนิดตัวทำละลาย    

      นำ้กลั่นหรือเอธานอล 0% 67.05กข 0.29ก 292.85กข 

      เอธานอล 30% 66.05กข 0.28ก 282.40ข 
      เอธานอล 50% 63.98ข 0.27ก 288.62กข 
      เอธานอล95% 69.25ก 0.28ก 300.07ก 

ระยะเวลาในการสกัด           2 
ชั่วโมง 69.05ก 0.29ก 294.82ก 

                                   4 ชัว่โมง 64.35ข 0.28ข 281.07ข 
                                   6 ชัว่โมง 66.35ข 0.27ข 297.07ก 

อุณหภูมิในการสกดั  30 องศา
เซลเซียส 70.89ก 0.30ก 279.23ข 

                         60 องศาเซลเซียส 62.27ข 0.26ข 302.73ก 
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ตารางที่ 2   
ผลการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบ
รากปลาไหลเผือกใหญ่ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยใช้น้ำและเอธานอลเป็นตัวทำทะลายด้วยวิธีต่าง ๆ 

ทรีต
เมนต ์

เอธาน
อล  
(%) 

เวลา 
(ชม.) 

อุณหภูมิ  
(เซลเซียส) 

% **  
การยับยั้ง 

สารต้านอนุมูลอิสระ* 
(mg vitamin C/g 

DM) 

   สารฟีนอลิกทั้งหมด 
**(mg Gallic 
acid/g DM) 

1 0 (น้ำ) 2 30 67.72
ขค

 0.2877
ขค

 275.73
จฉชญ

 

2 0 (น้ำ) 2 60 64.01
ขคง

 0.2723
ขคงจ

 294.40
คงจฉช

 

3 0 (น้ำ) 4 30 67.82
ขค

 0.2880
ขค

 230.40
ฎฐ

 

4 0 (น้ำ) 4 60 64.12
ขคง

 0.2727
ขคงจ

 337.07
กขค

 

5 0 (น้ำ) 6 30 67.39
 ขคง

 0.2863
ขคง

 266.40
ฉชญฎ

 

6 0 (น้ำ) 6 60 71.22
 กข

 0.3020
กข

 353.07
ก
 

7 30 2 30 71.84
 กข

 0.3047
กข

 299.73
ขคงจฉ

 

8 30 2 60 60.74
ขคง

 0.2590
คงจฉ

 247.73
ญฎฐ

 

9 30 4 30 72.27
 กข

 0.3063
กข

 330.40
กขค

 

10 30 4 60 60.14
 ขคง

 0.2560
คงจฉ

 215.73
ฎ
 

11 30 6 30 72.38
 กข

 0.3070
กข

 339.73
กข

 

12 30 6 60 58.95
 จฉช

 0.2513
จฉชญ

 261.07
ชญฎฐ

 

13 50 2 30 69.95
 กข

 0.2973
กข

 281.07
งจฉชญ

 

14 50 2 60 68.52
 กขค

 0.2910
กขค

 343.73
ก
 

15 50 4 30 72.46
 กข

 0.3073
กข

 265.07
ฉชญฎ

 

16 50 4 60 51.28
ฉช

 0.2197
ชญ

 269.07
ฉชญฎ

 

17 50 6 30 71.49
 กข

 0.3030
กข

 231.73ฎฐ 

18 50 6 60 50.18
ช
 0.2153

ญ
 341.07

กข
 

19 95 2 30 77.27
 ก
 0.3270

ก
 295.07

คงจฉช
 

20 95 2 60 72.33
 กข

 0.3070
กข

 321.07
กขคง

 

21 95 4 30 72.12
 กข

 0.3060
กข

 283.73
งจฉช

 

22 95 4 60 54.55
 จฉช

 0.2330
ฉชญ

 317.07
กขคง

 



54  วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น  / ปีที่  42 ฉบับที่  2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563  

23 95 6 30 67.96
 ขค

 0.2887
ขค

 251.73
ชญฎฐ

 

24 95 6 60 71.24
 กข

 0.2433
จฉชญ

 331.73
กขค

 

  หมายเหตุ: ค่าเฉลีย่ที่อักษรแตกต่างกนัในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
** มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01), * มีความแตกต่างอยา่งมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ผลการทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพในต้านแบคทีเรียของสารสกัดรากปลาไหลเผือกใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฆ่าเชื้อ 

ฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อ 

ก. ใช้สารสกัดด้วยเอธิลแอลกอฮอล ์ ข. ใช้สารสกัดด้วยน ำ 

ยับยั้ง 

ยับยั้ง 

ยับยั้ง 

ยับยั้ง ยับยั้ง 

ยับยั้ง 

ยับยั้ง 

ยับยั้ง ยับยั้ง 
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ตารางที่ 3   
แสดงการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากรากปลาไหลใหญ่ที่ใช้ตัวทำละลายในการสกัดที่แตกต่างกัน 

ชนิดเชื้อก่อโรค 
กลุ่มควบคุม 
น้ำลั่น/DMSO 

การออกฤทธิ์ของสารสกัดรากปลาไหลเผือกใหญ่ 

สกัดด้วยน้ำ สกัดด้วยเอธานอล 

     Bacillus cereus 0  (มล.) 13 มม. / ยับยั้ง 25 มม. / ฆ่าเช้ือ 

     Escherichia coli 0  (มล.) 13 มม. / ยับยั้ง 12 มม. / ยับยั้ง 

     Listeria monocytogenes 0  (มล.) 12 มม. / ยับยั้ง 21 มม. / ยับยั้ง 

    Salmonella typhimurium 0  (มล.) 20 มม. / ยับยั้ง 12 มม. / ยับยั้ง 

    Staphylococcus aureus 0  (มล.) 10 มม. / ยับยั้ง 20 มม. / ฆ่าเช้ือ 

    Vibrio parahaemolyticus 0  (มล.) 12 มม. / ยับยั้ง 15 มม. / ฆ่าเช้ือ 

หมายเหต:ุ เนื่องจากสารสกัดหยาบด้วยเอธานอลไม่สามารถละลายได้ด้วยน้ำกลั่น แต่ละลายในสารละลาย DMSO จึงใช้สารใน
กลุ่มควบคุมที่ต่างกัน 
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