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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และตานการอักเสบของสมุนไพรในพิกัดจันทนทั้ง 5 ท่ี

สกัดดวยนํ้า ซึ่งประกอบดวย จันทนแดง จันทนขาว จันทนา จันทนเทศ และจันทนชะมด ผลการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระดวยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP assay พบวา สารสกัดจันทนเทศ ฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระไดดีที่สุด โดยมีคา 

IC50 เทากับ 550.28 ± 34.88, 26.35 ± 5.64 ไมโครกรัม/มิลลิลติร และ 139.8 ± 2.26 mmol FeSO4/100 g ตามลําดบั 

และมีปริมาณฟนอลิกและฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด มีคาเทากับ 98.13 ± 0.75 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอกรัม และ 

48.00 ± 1.73 มิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอกรัม ตามลําดับ และฤทธ์ิในการตานการอักเสบโดยใชวิธี Nitric oxide สารสกัด

จันทนเทศสามารถยับยั้งการอักเสบไดดีท่ีสุด มีคา IC50 เทากับ 249.45 ± 9.99 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการศึกษาพบวา 

ในพิกัดจันทนทั้ง 5 สารสกัดจัทนเทศมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบไดดีที่สุด ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ี

สามารถนําไปเปนประยุกตใชเปนขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพ และพัฒนาใชเปนยารักษาโรคตอไป 
 

ABSTRACT 

This study investigated the antioxidant and anti-inflammatory effects of Jan Tung Ha by aqueous 

extraction including Dracaena loureiroi Gagnep., Santalum album., Tarenna hoaensis Pit., Myristica 

fragrans Houtt. and Mansonia gagei. The results of antioxidant activity by DPPH, ABTS and FRAP assay 

methods shown Myristica fragrans Houtt extracts were highest effects with IC50 values of 550.28 ± 34.88, 

26.35 ± 5.64 mg/ml and 139.8 ± 2.26 mmol FeSO4/100 g, respectively. The highest total phenolic and 

flavonoids content were 98.13 ± 0.75 mg of gallic acid equivalent/g and 48.00 ± 1.73 mg of equivalent 

catechins/g, respectively. For anti-inflammatory activity using Nitric oxide method, Myristica fragrans 

Houtt. extract was the most effective at inhibiting inflammation with IC50 value of 249.45 ± 9.99 µg/ml. 

The study found that extracts of spices all of Jan Tung Ha have antioxidant activity and anti-

inflammatory. Which from this study could be applied as basic health information and developed to be 

used as a drug for further treatment. 
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