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บทคัดยอ 

การศึกษาครั ้งนี ้ไดศึกษาผลของสมุนไพรในพิกัดเบญจผลธาตุ ซึ ่งประกอบดวย กกลังกา แหวหมู เตาเกียด  

หญาชันกาด และเปราะหอม ในการตานอนุมูลอิสระ และตานการอักเสบที่สกัดดวยนํ้า ผลการศึกษาพบวาฤทธิ์การตาน 

อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP assay สารสกัดกกลังกา มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระไดดีที่สุด โดยมีคา IC50 

เทากับ 125.58 ± 2.83, 109.25 ± 4.10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ  282.5 ± 3.55 mmol FeSO4/100 g ตามลําดับ และมี

ปริมาณฟนอลิกและฟลาโวนอยดรวมมากท่ีสุด มีคาเทากับ 50.22 ± 0.13 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอกรัม และ 127.66 

± 11.89 มิลลิกรัมสมมูลแคทีชินตอกรัม ตามลําดับ และฤทธิ์ในการตานการอักเสบ โดยใชวิธี Nitric oxide สารสกัดกก

ล ั ง ก าส าม า รถย ั บย ั ้ ง ก า รอ ั ก เ สบ ไ ด  ด ี ท ี ่ ส ุ ด  ม ี ค  า  IC50 เ ท  า ก ั บ  90.74 ± 2.84 ไ ม โ ค รกร ั ม /ม ิ ลล ิ ล ิ ต ร  

จากการศึกษาพบวาสมุนไพรในพิกัดเบญจผลธาตุ สารสกัดกกลังกามีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ ตานการอักเสบไดดีท่ีสุด 

ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปเปนประยุกตใชเปนขอมูลพ้ืนฐานดานสุขภาพ และพัฒนาใชเปนยารักษาโรคตอไป 

 

ABSTRACT 

       This study investigated the antioxidant and anti-inflammatory effects of Benjapoltadhu by aqueous 

extraction including Cyperus alternifolius L., Cyperus rotundus L., Homalomena aromatica Schott., 

Panicum repens L., Kaempferia galanga L. The results of antioxidant activity by DPPH, ABTS and FRAP 

assay methods shown Cyperus alternifolius L. extracts were highest effects with IC50 values of 125.58 ± 

2.83, 109.25 ± 4.10 mg/ml and 282.5 ± 3.55 mmol FeSO4/100 g, respectively. The highest total phenolic 

and flavonoids contents were 50.22 ± 0.13 mg of gallic acid equivalent/g and 127.66 ± 11.89 mg of 

equivalent catechins/g, respectively. For anti-inflammatory activity using Nitric oxide method, Cyperus 

alternifolius L. extracts was the most effective at inhibiting inflammation with IC50 value of 90.74 ± 2.84 

µg/ml. The study found that Cyperus alternifolius L. extracts 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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