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บทคัดย=อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤกษเคมี ฤทธิ์ตIานออกซิเดชัน ฤทธิ์ตIานแบคทีเรีย ความเปKนพิษตLอเซลล
ปกติและฤทธิ์ตIานไวรัสเริมชนิด 1 ของสารสกัดผลเสมา ผลเสมาถูกเก็บในเดือนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แยกเปลือกและเนื้อผลออกจากกัน ทําใหIแหIง แลIวบดและสกัดดIวยเอทานอล ทดสอบกลุLม
สารพฤกษเคมี 8 กลุLม ไดIแกL แอลคาลอยด คารดิแอกไกลโคไซด ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แอนทราควิโนนไกลโคไซด
แทนนิน คูมาริน และสเตอรอยด ทดสอบฤทธิ์ตIานออกซิเดชันดIวยวิธี DPPH โดยมีวิตามินซีเปKนสารมาตรฐาน การ
ตIานแบคทีเรียใชIการทดสอบ agar diffusion ตLอแบคทีเรียกLอโรคในมนุษย 10 ชนิด ไดIแกL B. subtilis, B. cereus,
S. aureus, S. saprophyticus, M. luteus, S. marcescens, E. aerogenes, S. typhimurium, P. vulgaris และ
P. aeruginosa โดยมีเอทานอลเปKนสารมาตรฐานเชิงลบ ทดสอบความเปKนพิษตLอเซลลปกติ (Vero cell) และฤทธิ์
ตIานไวรัสเริมชนิด 1 ดIวยวิธี green fluorescent protein (GFP) โดยมียาเปKนสารมาตรฐานควบคุม ไดIแกL อีลิปติซนี
และอะไซโคลเวียร ตามลําดับ ผลการวิจัยพบวLาสารสกัดเปลือกผลและเนื้อผลพบสาร 3 กลุLม ไดIแกL สเตอรอยด
น้ําตาลดีออกซี และแทนนิน โดยสารสกัดจากเปลือกและวิตามินซีมีการตIานออกซิเดชันต่ําที่คLา IC50±SD เทLากับ
0.82±33.4 µg/ml และ 2.290±0.30 µg/ml ตามลําดับ สารสกัดเปลือกผลแสดงฤทธิ์ตIานแบคทีเรียสูงกกวLาสาร
สกัดเนื้อผล โดยสารสกัดเปลือกผลมีฤทธิ์สูงที่สุดในการตIานแบคทีเรีย S. saprophyticus ที่ความเขIมขIนต่ําสุด
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(MIC) เทL า กั บ 0.24±0.12 mg/ml และแสดงฤทธิ์ตL อแบคที เรียชนิ ดอื่ น ๆ ในชL ว งความเขI มขIน ต่ํา สุด 1.00-6.00
mg/ml สารสกัดเนื้อผลมีฤทธิ์สูงที่สุด ในการตIานแบคทีเรีย S. saprophyticus เชLนเดียวกับสารสกัดเปลือกผล ที่
ความเขIมขIนต่ําสุดเทLากับ 0.75±0.00 mg/ml และแสดงฤทธิ์ตLอแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ในชLวงความเขIมขIนต่ําสุด
1.50-6.00 mg/ml สารสกัดทั้งสองชนิดไมLแสดงความเปKนพิษตLอเซลลปกติ (Vero cell) และไมLแสดงฤทธิ์ตIานไวรัส
เริมชนิด 1 ยาอิลิปติซีน (ellipticine) และอะไซโคลเวียร (acyclovir) มีคLา IC50 เทLากับ 0.75 และ 4.29 µg/ml ใน
การทดสอบความเปKนพิษตLอเซลลปกติและการตIานไวรัสเริมชนิด 1 ตามลําดับ
คําสําคัญ : เสมา; ฤทธิ์ทางชีวภาพ; พฤกษเคมี

Abstract
This research was aimed to study phytochemical screening test, antioxidant activity,
antibacterial activities, cytotoxicity and antiviral (HSV-1) activity of the extracts of O. elatior fruit.
The fruit was harvested in December 2015. After separation peeled fruit and flesh from juice, dried
and ground samples were successively extracted with ethanol. Both extracts were studied 8
standard preliminary phytochemical tests, including alkaloids, cardiac glycosides, flavonoids,
saponins, anthraquinone glycosides, tannins, coumarins, and steroids. The antioxidant activity of
the extracts was tested by DPPH assay, and vitamin C was a positive control. The antimicrobial
activities were tested by agar diffusion method, against ten human pathogenic microorganisms,
including B. subtilis, B. cereus, S. aureus, S. saprophyticus, M. luteus, S. marcescens, E. aerogenes,
S. typhimurium, P. vulgaris and P. aeruginosa, and ethanol was a negative control. Cytotoxicity tests
were performed against primate cell line (Vero cell) and anti-Herpes simplex virus type 1 by green
fluorescent protein (GFP) method, with standards, ellipticine and acyclovir as positive controls,
respectively. The results showed that; steroids, deoxy sugars and tannins were found in both
extracts. Also they showed the low antioxidant activity with DPPH assay. The IC50±SD of peeled fruit
extract was 0.82±33.4 µg/ml and vitamin C was the standard, showed IC50±SD of 2.290±0.30 µg/ml.
On the other hand, peel extract inhibited human pathogenic antimicrobial activity against 10
organisms. The peel fruit extract displayed % inhibition higher than that of flesh fruit extract. The
highest antimicrobial activities of peel fruit extract were against S. saprophyticus at the minimum
concentration of 0.24±0.12 mg/ml. This extract showed the minimum inhibitory concentration
against other microorganisms in range of 1.00-6.00 mg/ml. The highest antimicrobial activities of
flesh fruit extract were found to against S. saprophyticus at the minimum concentration of
0.75±0.00 mg/ml. This extract showed the minimum concentration inhibited against other
microorganisms in range of 1.50-6.00 mg/ml. Both extracts showed no activities against Vero cell
line and HSV-1. Notably, standard drugs, ellipticine and acyclovir showed IC50 of 0.75 and 4.29 µg/ml
for cytotoxicity and anti-HSV tests, respectively.
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1. บทนํา

น้ํ า หนั ก ตั ว สามารถยั บ ยั้ ง การอั ก เสบไดI รI อ ยละ
54.69±5.98 แ ล ะ 60.99±2.48 ต า ม ลํ า ดั บ [5]
นอกจากนี้ยังมีการรายงานสารสกัดเนื้อผลของเสมา
ปริมาณ 300 และ 900 mg/kg น้ําหนักตัว ทําใหIหนูตัว
เมียมีการลดการตั้งครรภลงรIอยละ 67 และ 84 ตาม
ลํ า ดั บ แตL ทั้ ง นี้ ส ารสกั ด ไมL มี ผ ลตL อ การปริ ม าณของ
สเป} ร มในหนู ตั ว ผูI โดยพบวL า ปริ ม าณระดั บ ฮอรโมน
เทสโทสเตอโรนสูงกวLาหนูที่ไมLไดIรับสารสกัดเสียอีก [6]
ยังไมLเคยมีรายงานการศึกษาฤทธิ์การตIานแบคทีเรีย
ความเปKนพิษตLอเซลลปกติ และฤทธิ์ตIานไวรัสเริมของ
ผลเสมามากLอน ดังนั้นคณะผูIวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้

เสมา (รูปที่ 1) มีชื่อวิทยาศาสตรวLา Opuntia
elatior Mill. วงศ Cactaceae [1] Opuntia เปK น พื ช
สกุลใหญLของพุLมไมIอวบน้ํา สLวนใหญLจะเติบโตบริเวณที่
มีความแหIงแลIง มีการสะสมน้ําไวIในสLวนของตIน ราก
และใบ เปKนพืชที่รูIจักกันโดยทั่วไป คือ ลูกแพรมีหนาม
(Prickly pears) [2] ลําตIนตLอกันเปKนขIอ ๆ ขึ้นไป สูง
2-4 เมตร มีลักษณะเปKนแผLนแบน รูปไขLกลับ ยาว 820 ซม. กวI า ง 8-12 ซม. สี เ ขี ย วเขI ม มี ห นาม เปK น
กระจุก 2-8 อัน ยาว 2-5 ซม. หรืออาจยาวไดIถึง 8 ซม.
ดอกเดี่ยวสีแดงหรือชมพู ภายในสีขาว บานโต 5 ซม.
อยูLไ ดIนานหลายวัน ผลรูปลูกแพรมีหนามสีแดงเนื้อสี
แดง เมล็ ด สี น้ํ า ตาล ขนาดประมาณ 0.5 ซม. [3]
สรรพคุณทางยา คือ ใชIรักษา โรคทIองมาน เนื้องอก แกI
ปวด บรรเทาอาการอักเสบ อาการติดเชื้อในลูกนัยนตา
รักษาโรคหลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด โรคหนองใน
อาการไอกรน เพิ่มการหลั่งของน้ําดี และขับเสมหะ [4]
เสมาพบมากในบริ เ วณที่ ร กรI า ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประชาชนในทIองถิ่นไดIนําผลสุกของเสมาใหIวัวกิน ผล
เสมามีองคประกอบเบตาไซยานิน ซึ่งเปKนสารที่ใหIสีแดง
เขIม [3] ในประเทศอินเดียพบปริมาณเบตาไซ
ยานิ น ในน้ํ า ผล 47.10 mg/100 ml ปริ ม าณฟ| น อลิ ก
รวม 49.82 mg น้ําหนักสมมูลกรดแกลลิก/100ml มี
ความเปKนกรดดIวยคLา pH เทLากับ 4.6 ปริมาณน้ําตาล
รวม 11.41 g/ml และสารบริ สุ ท ธิ์ ช นิ ด opuntiol
รI อ ยละ 1 [4] นอกจากนี้ ยั ง พบแรL ธ าตุ ที่ จํ า เปK น ตL อ
รLางกายมนุษย ไดIแกL โพแทสเซียม แคลเซียม โซเดียม
เหล็ก สังกะสี และทองแดง [2] มีการศึกษาฤทธิ์ตIาน
การอั ก เสบดI ว ยวิ ธี acetic acid-induced writhing
test ในหนู ท ดลอง พบวL า น้ํ า ผลเสมา 15 ml/kg
น้ํ า หนั ก ตั ว และยาโคลฟ| แ นคโซเดี ย ม 10 mg/kg

รูปที่ 1 เสมา (O. elatior)

2. วิธีการวิจัย
2.1 การเตรียมสารสกัด
เก็บผลเสมาเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ริม
ถนนหาดเจIาสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แยก
เปลือกผลและเนื้อผลออกจากน้ําและเมล็ด ตรวจสอบ
เอกลั ก ษณพื ชโดย อาจารย ดร.บุ ญ สนอง ชL ว ยแกI ว
อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ผึ่ ง
ตัวอยLางใหIแกIงสนิท และบดใหIละเอียดแลIวสกัดดIวย
การหมักในเอทานอล เปKนเวลา 3 วัน 3 ครั้ง ระเหย
238
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สารสกัด ดIวยเครื่องระเหยสุญญากาศ เก็บสารสกัดไวI
ทดสอบตLอไป
2.2 การทดสอบหาสารสําคัญเบื้องตนในส=วน
ของพืชที่น=าสนใจ
การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตIนทั้งหมด 8
กลุLมสาร [7] ดังนี้
2.2.1 การทดสอบแอลคาลอยด นํ า สาร
สกัดมาเล็กนIอย 2 M HCl 2 ml ตIม 2 นาที นําสLวนใส
1 ml แ ลI ว เ ติ ม Dragendorff’s reagent 2 ห ย ด
สังเกตการณเปลี่ยนสี
2.2.2 การทดสอบคารดิแอกไกลโคไซด นํา
สารสกัดมาเล็กนIอยเติม 10 % lead acetate ในน้ํ า
ตIมใหIเดือดเบา ๆ 15 นาที ทําใหIเย็น กรองแลIว สกัด
ดIวยไดคลอโรมีเทน นําสารละลายไประเหยจนเกือบ
แหI ง แบL งใสL ห ลอดทดลอง 3 หลอด ดั ง นี้ หลอดที่ 1
ทดสอบสL ว นที่ เ ปK น สเตอรอยด โดย LiebermannBurchard reaction หยด glacial acetic acid ลงไป
3 หยด เขยLา แลIวคLอย ๆ หยดกรดซัลฟ}วริกเขIมขIน 1
หยด สังเกตการณเปลี่ยนสี หลอดที่ 2 ทดสอบสLวนที่
เปK น บิ ว ที โ นไลด แลคโทน โดย Kedde’s reaction
หยด Kedde’s reagent ลงไป 1 ml และสารละลาย
1 M NaOH 2-3 หยด สังเกตการณเปลี่ยนสี หลอดที่
3 ทดสอบสL ว นที่ เ ปK น น้ํ า ตาลดี อ อกซี โดย KellerKiliane reagent เติม FeCl3 reagent 3 ml เติมกรด
ซัลฟ}วริกเขIมขIน 1 ml ไปตามขIาง ๆ หลอด สังเกตการณ
เปลี่ยนสี ระหวLางรอยตLอสารละลาย
2.2.3 การทดสอบฟลาโวนอยด นํ า สาร
สกัดมาเล็กนIอยสกัดไขมันออกดIวยเฮกเซน แลIวละลาย
ใน 80 % เอทานอล 10 ml แบL ง ใสL ห ลอดทดลอง 2
หลอด ดั ง นี้ หลอดที่ 1 ทดสอบ Cyanidin เติ ม กรด
ไฮโดรคลอริกเขIมขIน 0.5 ml และลวดแมกนีเซียม 1
แผL น สั ง เกตการณเปลี่ ย นสี หลอดที่ 2 ทดสอบ
Leucoanthocyanin เติ ม กรดไฮโดรคลอริ ก เขI ม ขI น

0.5 ml อุLนบนอLางน้ํารIอน 5 นาที กรดไฮโดรคลอริก
เขIมขIน สังเกตการณเปลี่ยนสี
2.2.4 การทดสอบซาโปนินเปKนการทดสอบ
ฟอง นําสารสกัดเล็กนIอยใสLในหลอดทดลองเติมน้ํากลัน่
5 ml อุLนบนอLางน้ํารIอน 5 นาที กรองขณะรIอน ปลLอย
ใหIสารละลายเย็นแลIวเขยLาสารละลายอยLางแรง 1 นาที
สังเกตผลนาน 30 นาที เติมกรดซัลฟ}วริกเจือจาง 1 ml
ลงในสารละลาย ตIมนาน 5 นาที ปลLอยใหIเย็น เขยLา
แรง ๆ 1 นาที บันทึกผล
2.2.5 การทดสอบแอนทราควิโนนไกลโคไซด นําสารสกัดมาเล็กนIอยใสLในหลอดทดลอง เติม 10
% กรดไฮโดรคลอริก 5 ml แลIวตIม นําสารละลายที่ไดI
สกั ด ดI ว ยไดคลอโรมี เ ทน นํ า ชั้ น น้ํ า ที่ ไ ดI เ ติ ม 10 %
แอมโมเนีย สังเกตการณเปลี่ยนสี
2.2.6 การทดสอบแทนนิ น เติ ม สารสกั ด
เล็กนIอยในหลอดทดลอง เติมน้ํากลั่น 5 ml แลIวอุLนบน
อLางน้ํารIอน 5 นาที กรองขณะรIอน นําสารละลายเติม
น้ํากลั่นแลIวหยด FeCl3 3-4 หยด สังเกตการณเปลี่ยน
สี
2.2.7 การทดสอบคูมาริน นําสารสกัดมา
เล็กนIอยละลายในเอทานอลแลIวหยดลงบนกระดาษ
กรองที่ชื้นดIวยสารละลาย 1 M NaOH นํากระดาษใหI
ความรIอน แลIวนําไปสLองภายใตIแสงอุตราไวโอเลต และ
สังเกตการณเรืองแสงที่เกิดขึ้นเมื่อฉายแสงอุตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร
2.2.8 ทดสอบสเตอรอยดในพืช (Liebermann-Burchard test) นํ า สารสกั ด มาเล็ ก นI อ ยเติ ม
กรดซั ล ฟ} ว ริ ก เจื อ จาง 10 mlเขยL า ใหI เ ขI า กั น ตI ม 15
นาที แลIวสกัดดIวยไดคลอโรมีเทน หยด glacial acetic
acid 3 หยดในสารละลาย เขยLาใหIเขIากันดี แลIวหยด
กรดซัลฟ}วริกเขIมขIน 1-2 หยด สังเกตการณเปลี่ยนสี
2.3 การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
การศึกษาฤทธิ์ตIานออกซิเดชันเบื้องตIนของ
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สารสกั ด ดI ว ยวิ ธี DPPH [8] เตรี ย มสารละลาย 0.02
mM 1, 1-diphenyl-2-picryl hydrazine (DPPH) 0.2
ml และสารสกัดที่ความเขIมขIนเริ่มตIน 5000 µg/ml
ในเมทานอล 0.1 ml และเมทานอล 3.7 ml ลงใน
หลอดทดลอง (ทดลอง 3 ซ้ํา) บLมในที่มืด 30 นาที และ
นํ า ไปวั ด คL า การดู ด กลื น แสง (UV) ที่ ค วามยาวคลื่ น
515 นาโนเมตร (วิตามินซีเปKนสารมาตรฐานเชิงบวก)
คํานวณคLารIอยละการตIานออกซิเดชันจากสูตร
DPPH scavenging (%) = [(A0 - A1) ÷ A0] x 100
เมื่อ A0 = คLาการดูดกลืนของสารควบคุม; A1 = คLาการ
ดูดกลืนของสารตัวอยLาง
หากสารสกั ด มี ฤ ทธิ์ ตI า นออกซิ เ ดชั น
มากกวLารIอยละ 50 ทดสอบหาคLา IC50 โดยการเตรียม
สารสกั ด ที่ ค วามเขI ม ขI น ตL า ง ๆ (125.000, 12.500,
1.250, 0.125, 0.012, 0.001 µg/ml) คํานวณคLา IC50
จากการเทียบคLาในกราฟ ระหวLางความเขIมขIนและคLา
เปอรเซ็ น ตการยั บ ยั้ ง โดยใชI สู ต รเดี ย วกั น ทดสอบ
ตัวอยLางละ 3 ครั้ง (n=3) และนํามาผลที่ไดIมาวิเคราะห
สLวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±S.D.)
2.4 การทดสอบความสามารถในการยั บ ยั้ ง
แบคทีเรีย [9]
2.4.1 การเตรียมจุลินทรียเพื่อใชIทดสอบ
นํา จุลิน ทรีย ที่ไ ดIจ ากหIอ งปฏิบัต ิก าร
จุล ิช ีว วิท ยา ศูน ยวิท ยาศาสตรและวิท ยาศาสตร
ประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10 ชนิด ดังนี้
B. subtilis, B. cereus, S. aureus, S.
saprophyticus, M. luteus, S. marcescens, E.
aerogenes, S. typhimurium, P. vulgaris แ ล ะ P.
aeruginosa เพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร NA โดยวิธีการ
แยกเชื้อ (streak plate) นําจุลินทรียที่บริสุทธิ์โคโลนี
เดี่ยว ใสLในอาหารเหลว NB เขยLาบนเครื่องเขยLาเปKน
เวลา 48 ชั่วโมง นําจุลินทรียที่เลี้ยงไดI ปริมาตร 106
CFU ( เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ า ก standard Mcfarland

number 5) ใสLในอาหาร NA แลIวเทลงจานเพาะเชื้อ
รอใหIแข็งตัว นําไปบLมไวIที่อุณหภูมิ 37 oC สภาวะ 5 %
CO2 เปKนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมไวIสําหรับทดสอบ
ตLอไป
2.4.2 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย
เบื้องตIนของสารสกัดเสมา
เตรี ย มสารสกั ด เสมาที่ ค วามเขI ม ขI น
100 mg/ml สLวนของเปลือกผลและเนื้อผล เติมสาร
สกั ด ทั้ ง หมดบน paper disc ขนาด 8 mm รอใหI
paper disc แหI ง แลI ว นํ า ไปวางบนจานเลี้ ย งเชื้ อ ที่
เตรี ย มไวI บL ม ไวI ที่ อุ ณ หภู มิ 37 oC สภาวะ 5 % CO2
เปKนระยะเวลา 24 ชั่วโมง วัดขนาดของวงใสจากขอบ
ของ paper disc ไปถึ ง ขอบของวงใสเปKนหนLวยมิลลิ
เมตร ตัวควบคุมลบ (negative control) คือ เอทานอล
2.4.3 การทดสอบหาคLาความเขIมขIนต่ําสุด
ที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย
การทดสอบตอนนี้ ทดสอบเฉพาะสาร
สกั ด จากเสมาที่ มี ฤ ทธิ์ ตI า นจุ ลิ น ทรี ย จากขI อ 2.4.2
เทLานั้น ดังวิธีการทดสอบดังนี้ เตรียมสารสกัดเสมาที่
ความเขIมขIนเริ่มตIน 100 mg/ml เจือจางใหIมีคLาความ
เขI ม ขI น 50.00, 25.00, 12.50, 6.25, 3.12 และ 1.56
mg/ml ตามลําดับ เติมสารละลายที่เตรียมไดI paper
disc ขนาด 8 mm จํานวน 60 µl ไดIคLาความเขIมขIน
ของสารละลายที่ใสLลงใน paper disc ดังนี้ 6.00, 3.00,
1.50, 0.75, 0.37, 0.18, 0.09 มิ ล ลิ ก รั ม ตL อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลํ า ดั บ รอใหI paper disc แหI ง แลI ว วาง paper
disc บนจานเลี้ยงแบคทีเรีย 7 ความเขIมขIน ตLอ 1 จาน
เพาะเชื้ อ บL ม ไวI ที่ อุ ณ หภู มิ 37 oC สภาวะ 5 % CO2
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง หาคLาความเขIมขIนต่ําสุดของสาร
สกัดที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย (MIC) 5 % DMSO เปKน
สารละลายควบคุมเชิงลบ
2.5 การทดสอบความเปWนพิษต=อเซลลX ป กติ
(Vero cell)
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วิธีทดสอบความเปKนพิษตLอเซลลปกติที่ติด
ฉ ล า ก โ ป ร ตี น เ รื อ งแ ส งสี เ ขี ย ว ชนิ ด pEGFP-N1
(Clonetech) [10] เปK น โดยมี วิ ธี การสรุป ดัง นี้ เตรี ยม
สารสกัดที่ความเขIมขIนสุดทIาย 50 µg/ml ปริมาตร 5
µl ลงในถาดหลุมชนิด 384 หลุม เติมสารละลายที่มี
เซลล Vero จํานวน 3.3 x 104 cells/ml ปริมาตร 45
µl บLมเปKนเวลา 4 วัน ที่อุณหภูมิ 37 oC ที่สภาวะ 5 %
CO2 วัดการเรืองแสงที่สภาวะกระตุIนและการปลLอย
พลังงานที่ความยาวคลื่น 485 และ 535 nm ตามลําดับ
ดI ว ย เ ค รื่ อ ง SpectraMax M5 microplate reader
(Molecular Devices, USA) โ ด ย ส า ร อิ ลิ ป ติ ซี น
(ellipticine) เปK น สารมาตรฐานเชิ ง บวก และ 5 %
DMSO เปKนสารละลายควบคุมเชิงลบ คํานวณหาคLา
ความเปKนพิษตLอเซลลดIวยสูตร
% Cytotoxicity = [1 - (FUT ÷ FUC)] x 100
เมื่อ FUT = การเรืองแสงของเซลลที่มีสารสกัด; FUC =
การเรืองแสงของเซลลที่ไมLมสี ารสกัด
2.6 ก า ร ท ด ส อ บ เ ร ิม ช น ิด 1 ( Herpes
simplex virus type-1, HSV-1)
การทดสอบฤทธิ์ตIานไวรัสเริมชนิด 1 จะ
ทดสอบในชLวงของความเขIมขIนที่ไ มLเปKนพิษตLอเซลล
ปกติ เปKนวิธีทดสอบความเปKนพิษตLอเซลลที่ติดฉลาก
โปรตีนเรืองแสงสีเขียวชนิด pEGFP-N1 (Clonetech)
[10] ดัง นี ้ ละลายสารตัว อยLา งดIว ย 10 % DMSO
สารละลายตัว อยLา งลงในทุก หลุม ของถาด 96 หลุม
ตLอ การเพาะเชื้อ ปริม าณ 10 µl/หลุม เติม 190 µl
ของเซลลปกติที่ติดฉลากโปรตีนเรืองแสงสีเขียว และ
เซลลปกติ (Vero cell) 1 x 105 เซลล/มิลลิลิตร ผสม
กับ 5 x 10 5 PFU/ml ของ HSV-1 (ATCC VR260)
ที่จะถูกเพิ่มในแตLละหลุม บLมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 oC ที่
สภาวะ 5 % CO2 เปKนเวลา 4 วัน วัดคLาการเรืองแสง
โ ด ย ใ ชI SpectraMax M5 ห ล า ย microplate ที่
ความยาวคลื่น 485 และ 535 nm และคํานวณรIอยละ

รIอยละของการยับยั้งไวรัสโดยใชIสมการตLอไปนี้ :
รIอยละการยับยั้งไวรัส = {1 - [(FUC - FUVT) ÷
(FUC - FUVC)]} x 100
เมื่อ FUC คือ คLาเฉลี่ยการเรืองแสงของเซลลปกติ ที่
ไมLต ิด ไวรัส ; FUVT คือ คLา เฉลี ่ย การเรือ งแสงของ
เซลลปกติที ่ต ิด ไวรัส ที ่เ ติม สารสกัด ; FUVC คือ
คLา เฉลี่ย การเรือ งแสงของเซลลปกติที่ติด เชื้อ ไวรัสที่
ไมLมีสารสกัด
คLา IC50 ทดสอบเมื่อสารสกัดมีคLารIอยละ
การยับยั้งมากกวLา 50 ยาอะไซโคลเวียร (acyclovir)
และ 0.5 % DMSO เปKน สารมาตรฐานเชิง บวกและ
เชิงลบตามลําดับ

3. ผลการวิจัยและวิจารณX
3.1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตน
สารสกัดสLวนของผลเสมาแหIง 2 สLวน ไดIแกL
เปลือกผลและเนื้อผลดIวยเอทานอล เปKนของเหลวหนืด
สีน้ําตาลจากการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องตIน 8
กลุL ม พบวL า สารสกั ด ทั้ ง สองมี ส ารกลุL ม เดี ย วกั น ดั ง นี้
กลุLมสเตอรอยด น้ําตาลดีออกซี และ แทนนิน ดังตาราง
ที่ 1
3.2 การทดสอบฤทธิ์ตานออกซิเดชันเบื้องตน
ผลการทดสอบฤทธิ์ ตI า นออกซิ เ ดชั น
เบื้องตIนของสารสกัดทั้งสLวน เปลือกผล และเนื้อผล
ดIวยวิธี DPPH พบวLาสารสกัดเปลือกผลแสดงคLา IC50
82.00±4.33 µg/ml สL ว นสารสกั ด เนื้ อ ผลมี คL า IC50
มากกวL า 125 µg/ml ขณะที่ วิ ต ามิ น ซี แ สดงคL า IC50
29.20±0.03 µg/ml (ตารางที่ 2) ในเสมายังไมLเคยมี
การศึกษาฤทธิ์ตIานออกซิเดชันมากLอน ดังนั้นจึงเปKน
การรายงานครั้งแรก แตLมีการรายงานปริมาณฟ|นอลิก
รวมดIวยเทคนิคการวิเคราะห Folin-Ciocalteu [2] ซึ่ง
อาจเปKนสารกลุLมแทนนินและเปKนกลุLมสารที่แสดงฤทธิ์
ตIานออกวิเดชันของผลเสมานี้
241

วารสารวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี

ปที่ 26 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561

ตารางที่ 1 พฤกษเคมีเบื้องตIนของผลเสมา
สารพฤกษเคมี
แอลคาลอยด
คารดิแอกไกลโคไซด
- สเตอรอยด
- บิวทีโนไลด แลคโทน
- น้ําตาลดีออกซี

วิธีการทดสอบ
Dragendorff

Liebermann-Burchard
Kedde’s reagent
Keller-Kiliane test
Cyanidin test
ฟลาโวนอยด
Leucoanthocyanin test
ซาโปนิน
Foam test
แอนทราควิโนนไกลโคไซด
Borntraeger reaction
แทนนิน
Ferric chloride test
คูมาริน
Alkaline test
โปรตีน
Ninhydrin test
หมายเหตุ : - หมายถึง ตรวจสอบใหIผลลบ; + หมายถึง ตรวจสอบใหIผลบวก
ตารางที่ 2 คLา IC50 (µg/ml) ในการตIานออกซิเดชัน
ของสารสกัดผลเสมาและวิตามินซี
สารสกัด
เปลือกผล
เนื้อผล
วิตามินซี

IC50
82.00
>125.00
29.20

สารสกัดเอทานอล
เปลือกผล
เนื้อผล
+
+
+
-

+
+
+
-

การทดสอบหาคL า ความเขI ม ขI น ต่ํ าสุด
(MIC) ของสารสกัดเปลือกผล และเนื้อผลในการยับยั้ง
แบคทีเรีย พบวLาสารสกัดเปลือกผลเสมา สามารถยับยัง้
S. saprophyticus ที่ คL า ความเขI ม ขI น ต่ํ า สุ ด เทL า กั บ
0.24±0.12 mg/ml รองลงมา คือ M. luteus และ P.
vulgaris ที่ คL า ความเขI ม ขI น ต่ํ า สุ ด เทL า กั บ 1.00±0.43
และ 1.50±0.00 mg/ml สารสกั ด เนื้ อ ผลเสมาที่ คL า
ความเขIมขIนต่ําสุดเทLากับ 0.75±0.00 mg/ml สามารถ
ยั บ ยั้ ง S. saprophyticus รองลงมา คื อ M. luteus
และ P. vulgaris ที่ คL า ความเขI ม ขI น ต่ํ า สุ ด เทL า กั บ
1.50±0.00 mg/ml ทั้งนี้ยังพบวLามีรายงานการศึกษา
ฤทธิ์ ตI า นจุ ลิ น ทรี ย ของสารสกั ด จากผลพื ช สกุ ล
Opuntia ชนิ ด O. dillenii [11] O. stricta [12] และ
O. ficusindica [13] แตLในเสมายังไมLมีการศึกษาฤทธิ์
ตIานจุลินทรียเลย ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเปKนการรายงาน
ครั้งแรกในการตIานแบคทีเรียของสารสกัดผลเสมา ดัง

SD
4.33
1.53
0.03

3.3 การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย
3.3.1 การทดสอบความสามารถในการ
ยับยั้งแบคทีเรียเบื้องตIน
ที่ ค วามเขI ม ขI น เริ่ ม ตI น 100 mg/ml
สารสกัดเปลือกผลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย 10 ชนิด
สLว นสารสกัด เนื้อ ผลสามารถยับยั้งแบคทีเรีย 9 ชนิด
ไมLยับยั้ง P. aeruginosa เพียงชนิดเดียว ดังตารางที่ 3
3.3.2 การทดสอบหาความเขIมขIนต่ําสุดที่
สามารถยับยั้งแบคทีเรีย
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ในตารางที่ 4

1 ในขณะที่ยาอะไซโคลเวียร แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งคLา
IC50 = 4.29 µg/ml ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 3 ความเฉลี่ย (±SD) ความสามารถของสาร
สกั ด จากเสมาในการยั บ ยั้ ง จุ ลิ น ทรี ย ที่
ความเขIมขIน 100 mg/ml

ตารางที่ 4 คLาความเขIมขIนต่ําสุด (±SD) ที่สารสกัด
เปลื อ กผลและเนื้ อ ผลในการยั บ ยั้ ง
แบคทีเรีย

ขอบเขตการยับยั้งของสารสกัด
(มิลลิเมตร)
จุลินทรีย
เปลือกผล
เนื้อผล
B. subtilis
24.3(±0.58) 25.0(±1.17)
B. cereus
23.0(±0.00) 24.0(±1.50)
S. aureus
25.3(±0.58) 25.0(±0.50)
S. saprophyticus 35.0(±0.58) 34.0(±0.00)
M. luteus
31.0(±0.00) 32.0(±1.50)
S. marcescens 15.0(±0.00) 13.0(±0.00)
E. aerogenes
26.7(±0.58) 25.0(±0.00)
S. typhimurium 14.0(±0.00) 14.0(±0.00)
P. vulgaris
20.3(±0.58) 19.0(±0.00)
P. aeruginosa
16.0(±0.00)
หมายเหตุ : - หมายถึง ไมLแสดงฤทธิ์เชื้อแบคทีเรีย

ขอบเขตการยับยั้งของสารสกัด
(มิลลิเมตร)
จุลินทรีย
เปลือกผล
เนื้อผล
B. subtilis
3.00(±0.00) 3.00(±0.00)
B. cereus
3.00(±0.00) 3.00(±0.00)
S. aureus
3.00(±0.00) 3.00(±0.00)
S. saprophyticus 0.24(±0.12) 0.75(±0.00)
M. luteus
1.00(±0.43) 1.50(±0.00)
S. marcescens
3.00(±0.00) 6.00(±0.00)
E. aerogenes
3.00(±0.00) 2.00(±0.87)
S. typhimurium 3.00(±0.00) 3.00(±0.00)
P. vulgaris
1.50(±0.00) 1.50(±0.00)
P. aeruginosa
6.00(±0.00)
หมายเหตุ : - หมายถึง ไมLแสดงฤทธิ์เชื้อแบคทีเรีย

3.4 การทดสอบความเปWนพิษต=อเซลลXปกติ
การทดสอบความเปK น พิ ษ ตL อ เซลลปกติ
(Vero cell) พบวLาที่ความเขIมขIนสูงสุด 50 µg/ml สาร
สกัดเปลือกผลและสารสกัดเนื้อผล มีความเปKนพิษตLอ
เซลลปกติรIอยละ 4.10 และ 0.96 ตามลําดับ ยาอิลิปติซีนมีความเปKนพิษตLอเซลลปกติดIวยคLา IC50=0.753
µg/ml ซึ่งฤทธิ์ทางชีวภาพนี้ยังไมLมีเคยมีการรายงานมา
กLอน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเปKนการรายงานครั้งแรก ดัง
แสดงในตารางที่ 5
3.5 การทดสอบฤทธิ์ตานไวรัสเริมชนิด 1
การทดสอบฤทธิ์ตIานไวรัสเริมชนิด 1 ของ
สารสกัดเสมา พบวLาที่ความเขIมขIนสูงสุด 50 µg/ml
สารสกัดทั้งสองไมLแสดงฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสเริม ชนิด

4. สรุป
สารสกัดเสมาทั้ง 2 สLวน พบสารพฤกษเคมี 3
กลุLม ไดIแกL สเตอรอยด น้ําตาลดีออกซี และแทนนิน
สL ว นเปลื อ กผลมี ฤ ทธิ์ ตI า นออกซิ เ ดชั น สู ง กวL า เนื้ อ ผล
ประมาณ 2 เทLา สามารถยับยั้งแบคทีเรียกLอโรคไดI 10
ชนิ ด และมี คL า ความเขI ม ขI น ต่ํ า สุ ด ตL อ S. saprophyticus ดีที่สุดที่ความเขIมขIน 0.24±0.12 mg/ml สLวน
สารสกัดเนื้อผลมีฤทธิ์ตIานแบคทีเรียไดI 9 ชนิด โดยที่
ความเขIมขIนเริ่มตIน 100 mg/ml ไมLยับยั้ง P. aeruginosa และที่ความเขIมขIน 50 µg/ml สารสกัดทั้งสอง
ไมLแสดงฤทธิ์ความเปKนพิษตLอเซลลและฤทธิ์ในการตIาน
เริมชนิด 1 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเสมายังมีไมL
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ตารางที่ 5 รIอยละความเปKนพิษตLอเซลลปกติที่ความเขIมขIนตLาง ๆ (µg/ml) ของสารสกัดเสมาและยาอิลิปติซีน
อิลิปติซีน
4.0
2.0
1.0
0.5
0.25
0.13

รIอยละการยับยั้ง
93.22
83.06
64.48
30.23
10.31
4.07

เปลือกผล
50.00
16.67
5.56
1.85
0.62
0.21

รIอยละการยับยั้ง
4.10
2.79
0.86
0.29
0.00
0.00

เนื้อผล
50.00
16.67
5.56
1.85
0.62
0.21

รIอยละการยับยั้ง
0.96
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00

ตารางที่ 6 รIอยละการยับยั้งไวรัสเริมชนิด 1 ที่ความเขIมขIนตLาง ๆ (µg/ml) ของสารสกัดเสมาและยาอะไซโคลเวียร
อะไซโคลเวียร
20.00
10.00
5.00
2.50
1.25
0.63

รIอยละการยับยั้ง
100.00
100.00
66.26
5.14
0.00
0.00

เปลือกผล
50.00
16.67
5.56
1.85
0.62
0.21

รIอยละการยับยั้ง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

เนื้อผล
50.00
16.67
5.56
1.85
0.62
0.21

รIอยละการยับยั้ง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

[2] Chauhan, S.P., Sheth, N.R., Rathod, I.S.,
Suhagia, B.N. and Maradia, R.B., 2013,
Phytochemical screening of fruits of
Opuntia elatior Mill, Am. J. Pharm. Tech.
Res. 3(2): 1-6.
[3] Yuyun, Y. and Jamaluddin, 2016, Study of
betacyanin level from cactus fruit
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spectrophotometry UV-VIS, Int. J. Phyto.
Pharm. 6(4): 85-89.
[4] Chauhan, S.P., Sheth, N.R. and Suhagia,
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มาก ดังนั้นควรมีการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพดIานอื่นของ
เสมาเพิ่มเติม

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดIรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผูIวิจัยขอขอบคุณ
อาจารย ดร.บุ ญ สนอง ชL ว ยแกI ว ที่ ชL ว ยกรุ ณ าพิ สู จน
เอกลักษณพืช และขอขอบคุณศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) ที่เอื้อเฟŽ•อการทดสอบ
ความเปKนพิษตLอเซลลและฤทธิ์ตIานไวรัสเริม ชนิด 1
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