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 ABSTRACT 

 

        This study consisted of three objectives, firstly, to conserve medicinal plants 

which have high potential value for primary health care of the Mien in Sancharurn 

village for sustainable use in their community.  Secondly, to survey and record 

medicinal plants used by the Mien in Sancharurn Village to collect herbarium 

specimens and produced book for the young Mien and as a reference in the 

community.  Lastly, to determine the chemical compounds and biological activities of 

the medicinal plants most frequently used in traditional medicine of the Mien in 

Sancharurn village in order to validate the usefulness of the Mien’s medicinal plants.   

        More than 168 species of medicinal plants were surveyed.  These plants 

belonged to 78 families and 164 genera.  Interview data indicated that women are the 

majority users whereas the most common usage categories were for birth related 
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conditions (44 species, 26.2%).  It was followed by infections/infestations (27species, 

16.1%), and pain (24 species, 14.3%). 

        Phenolics, flavonoids, and triperpenes were found by phytochemical screening of 

ten extracts of medicinal plants.  All extracts were tested for DPPH, FRAP, and total 

phenolic content.  It was found that Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees var. 

curviflorus (hung teaw yam) has the highest amount of antioxidant in DPPH 

scavenging activity (EC50 = 0.219 mcg), its FRAP value, expressed as FeSO4 

equivalents, is 949.143 ± 0.074 mg/g extract and its total phenolic content, expressed 

as gallic acid equivalents, equals 17,368.421 ± 0.009 mg/g extract.  The results of the 

antimicrobial by disk diffusion method found that Schefflera sp. aff S. bengalensis 

Gamb. and Plumbago indica L. have antimicrobial activity against Staphylococcus 

aureus with MIC of 0.726 and 0.782 mg/ml, respectively.  The tests showed that ten 

combined plants which were selected from the Mien’s postpartum herbal bath have 

beneficial to postpartum women’s health. 

        The scientific data both from laboratory results and in literature reviewed has 

been provided to the entire community.  Meetings for brainstorming were then held 

with community.  The meetings discussed ways to conserve medicinal plants habitat, 

an encouragement of knowledge transmission among herbalist’s families and the 

entire village.  Plant conservation by establishment of home and community gardens 

was also developed for sustainable use.  
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บทคัดย่อ 

 

        วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีมีสามขอ้ หน่ึงคือเพื่ออนุรักษพ์ืชสมุนไพร ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพ
ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของชนเผา่เม่ียนในหมู่บา้นสันเจริญ เพื่อใหมี้ใชอ้ยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ี สอง
คือเพื่อส ารวจและจดบนัทึกความรู้ดา้นการใชส้มุนไพรเพื่อเก็บรวบรวมท าเป็นหนงัสือพืชสมุนไพร
ส าหรับเยาวชนและใชเ้ป็นหนงัสืออา้งอิงในพื้นท่ี และสามคือเพื่อท่ีจะตรวจสอบสารส าคญัเบ้ืองตน้
และฤทธ์ิทางชีวภาพของพืช เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับยนืยนัประโยชน์ของพืชท่ีถูกใชโ้ดยชาวเม่ียน 
        ผลการส ารวจ พบวา่หมอพื้นบา้น มีการใชส้มุนไพรมากกวา่ 168 ชนิด พืชทั้งหมดถูกจดัอยูใ่น 
78 families และ 164 genera ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูท่ี้ใชส้มุนไพรส่วนใหญ่เป็นสตรีและ
พืชถูกใชใ้นสตรีหลงัคลอดมีมากถึง 44 ชนิด (26.2%) รองลงมาจะเป็นพืชท่ีใชใ้นโรคติดเช้ือ (27 
ชนิด) และใชเ้พื่อลดปวด (24 ชนิด) ตามล าดบั  
        การทดสอบกลุ่มสารส าคญัในสารสกดั พบ กลุ่มสารฟีนอลิค  ฟลาโวนอยด์ และไตรเทอร์ปีน 
ส่วนการทดสอบฤทธ์ิตา้นออกซิเดชัน่และหาปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด พบวา่พืชทั้งสิบชนิดมีปริมาณ
สารตา้นการออกซิเดชัน่ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยในจ านวนน้ี ฮุ่งเต่ียวยา่ม 
(Phlogacanthus curviflorus (Wall.) Nees var. curviflorus) แสดงฤทธ์ิตา้นออกซิเดชัน่
สูงสุด โดยท่ีความเขม้ขน้เท่ากบั 0.219 mcg สามารถท าใหส้ารอนุมูลอิสระ DPPH ลดลงร้อยละ
หา้สิบ (EC50 = 0.219 mcg) ฤทธ์ิตา้น ferric reducing activity มีความแรงเป็น 949 เท่าของ 
FeSO4 (FeSO4 equivalents = 949 mg/g extract) ขณะท่ีปริมาณฟีนอลิค เป็น 17,368 เท่าของ 



viii 
 

gallic acid (equals 17,368.421 ± 0.009 mg/g extract) การทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียพบวา่
อู่จ่าพี้  (Schefflera sp. aff S. bengalensis Gamb.) และ โฮ่งล่ิน (Plumbago indica L.) มีฤทธ์ิ
ตา้นเช้ือ Staphylococcus aureus ท่ีความเขม้ขน้ต ่าสุดคือ 0.726 และ 0.782 มก/มล. ตามล าดบั ซ่ึง
ผลการทดสอบดงักล่าวสามารถยนืยนัไดว้า่การแช่ตวัในน ้ าตม้สมุนไพร ใหป้ระโยชน์ต่อหญิงหลงั
คลอด สามารถก าจดัเช้ือโรคบริเวณผวิหนงั และการใชส้มุนไพรในสูตรต ารับดงักล่าวน่าจะมีส่วน
ช่วยในการฟ้ืนตวัของหญิงหลงัคลอดกลุ่มน้ีใหดี้ข้ึน  

ขอ้มูลจากการวจิยัในคร้ังน้ี เม่ือน ามารวบรวมเขา้กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ใน
วรรณกรรม ไดส่้งกลบัไปใหชุ้มชน โดยการจดัการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางร่วมกนัใน
การอนุรักษส์มุนไพรและองคค์วามรู้ดา้นการใชส้มุนไพร และนอกจากน้ียงัมีการปลูกสมุนไพรทั้ง
ในสวนหลงับา้นและสวนสาธารณะของชุมชน เพื่อการใชส้มุนไพรอยา่งย ัง่ยนืต่อไป   


