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ABSTRACT 

 

The goal of this research is to conduct the isolation and structural elucidation 

of the secondary metabolites of some Thai medicinal plants and evaluate their anti-

malarial, anticancer, and other biological activities including anti-TB as well as 

antimicrobial activities. The five Thai medicinal plants species that were studies were; 

Jacaranda obtusifolia H.B.K. ssp. rhombifolia (G.F.W. Meijer) Gentry, Cyperus 

kyllingia Endl., Spermacoce remota Lamk., Schoutenia glomerata King subsp. 

peregrin (Craib) Roekm. & Hartona and Lindenbergia philippensis (Cham.) Benth. 

The structures of the isolated compounds were elucidated based on 1D, 2D nuclear 

magnetic resonance (NMR), mass spectrometry (MS) analyses and comparison with 

previously reported spectral data. The twig parts of J. obtusifolia, the aerial parts and 

roots of C. kyllingia, the aerial parts and roots of S. remota, the leaves and twigs of S. 

glomerata and the leaves and roots of L. philippensis were dried, ground and 

sequentially extracted with hexane, chloroform and methanol. The essential oils of the 

leaves of J. obtusifolia, the aerial parts of C. kyllingia, the aerial parts of S. remota, 
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the leaves of S. glomerata and the leaves of L. philippensis were isolated by 

hydrodistillation. The chemical constituents of the essential oils were analyzed using 

capillary GC and GC-MS. The extracts and essential oils from the selected plants 

were subjected to bioassay screening for anti-malarial activity against the drug 

resistant K1 strain of Plasmodium falciparum, cytotoxic activity against KB (oral 

cavity cancer), MCF-7 (breast cancer) and NCI-H187 (small cell lung cancer) human 

cancer cell lines and Vero cell, anti-TB activities against Mycobacterium tuberculosis 

H37Ra and antimicrobial activities. The biological activities were used as a guide for 

the isolation, purification, and structure elucidation of secondary metabolites. 

The methanolic extract of J. obtusifolia twigs was found to be active against 

the NCI-H187 (small cell lung cancer) with a half maximal inhibitory concentration 

(IC50) value of 23.2 µg/mL. The active extract was fractionated and purified by 

reverse phase flash column chromatography and C18-HPLC. One new isoflavone 7-

hydroxy-3′-methoxy-4′-O-β-D-glucoside isoflavone along with (–)-liquiritigenin, (–)-

neoliquiritin, isoliquiritin, genistin, daidzein, isoliquiritigenin, and formononetin were 

also isolated. A new compound 7-hydroxy -3′-methoxy-4′-O-β-D-glucoside 

isoflavone, (–)-liquiritigenin, isoliquiritigenin, genistin and daidzein were 

demonstrated as active constituents. 7-Hydroxy-3′-methoxy-4′-O-β-D-glucoside 

isoflavone possessed strong cytotoxicity against KB and NCI-H187 with the IC50 

values of 2.5 and 7.5 µg/mL. (–)-Liquiritigenin and isoliquiritigenin showed some 

activities against NCI-H187 cell lime with IC50 values of 30.1 and 16.6 µg/mL, 

respectively. Daidzein exhibited significant cytotoxicity against KB, MCF-7 and NCI-

H187 cell lines with the IC50 values of 5.7, 28.2 and 8.1 µg/mL, and genistin 

exhibited strong cytotoxicity against KB cell line with the IC50 value of 2.8 µg/mL 

and showed moderate cytotoxicity against NCI-H187 cell line with the IC50 value of 

27.3 µg/mL, respectively. In addition, isolated compounds showed no cytotoxicity 

against Vero cells. The J. obtusifolia essential oil showed significantly strong 

activities against NCI-H187, MCF-7 and KB cell lines with IC50 values of 6.8, 5.8 and 

5.6 µg/mL, respectively, but was non-cytotoxic against Vero cells. The essential oil 

showed some activity against M. tuberculosis H37Ra strain with an MIC value of 25.0 

µg/mL. The essential oil showed activity against both Gram-positive bacterial 

(Staphylococcus aureus ATCC25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC27553) and 
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Gram-negative bacterial (Escherichia coli ATCC25922) and showed strong antifungal 

activity against Aspergillus flavus and Trichophyton mentagrophytes, but did not 

inhibit the growth of Candida albicans. The MIC values of the active essential oil was 

investigated using the disc diffusion method. The essential oil exhibited the highest 

antibacterial efficacy against S. aureus with an MIC value of 1.3 mg/mL followed by 

E. coli and P. aeruginosa at 5.0 mg/mL. The major components of the leaf essential 

oil were hexadecanoic acid (28.1%), linoleic acid (15.9%) (E)-phytol (10.7%), 

nonacosane (3.9%) and octadecanoic acid (3.7%). 

 Guided by cytotoxicity on human cancer cell lines, fractionation of the active 

chloroform extract from the root of C. kyllingia led to the isolation of stigmasterol and 

alkyl trans-furulate. Fractionation of the active hexane extract from the aerial part 

resulted in the isolation of the long chain hydrocarbons (hexacosane, heptacosane, 

octacosane, nonacosane and tricosane). cadinol (19.3%), caryophyllene oxide 

(12.2%), -muurolol (11.6%), -humulene (9.9%) and -atlantone (6.1%) were 

identified as the major components of the C. kyllingia essential oil. The essential oil 

showed significant activities against P. falcipalum (K1), multidrug resistant strain 

with an IC50 value of 7.5 µg/mL. The essential oil showed significantly cytotoxicity 

against NCI-H187, MCF-7 and KB cell lines with the IC50 values of 7.7, 17.3 and 

15.1 µg/mL, but was non-cytotoxic against Vero cells. Furthermore, the essential oil 

also showed activity against M. tuberculosis H37Ra strain with a MIC value of 25.0 

µg/mL. The essential oil exhibited antibacterial activity against S. aureus, E. coli and 

P. aeruginosa. S. aureus and also showed antifungal activity against C. albicans, A. 

flavas and T. mentagophytes. The essential oil exhibited the highest antibacterial 

efficacy against E. coli with a MIC value 1.3 mg/mL and P. aeruginosa with the MIC 

value of 2.5 mg/mL. 

Activity guided fractionation of the active chloroform extract of the roots of S. 

remota  has led to the isolation of stigmasterol, trans and cis-p-coumaroyl derivatives.  

The major components of the essential oil were (E)-phytol (25.5%), 6,10,14-

trimethyl-2-pentadecanone, (24.3%), methyl hexadecanoate (11.6%), ethyl 

hexadecanoate (9.3%) and pentadecanoic acid (9.1%). The S. remota essential oil 

showed some cytotoxicity against KB cell lines with an IC50 value of 29.0 µg/mL, but 

was non-cytotoxic against Vero cells. The essential oil exhibited antibacterial activity 
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against S. aureus, E. coli and P. aeruginosa. S. aureus and also showed antifungal 

activity against C. albicans, A. flavas and T. mentagophytes. The essential oil 

exhibited the highest antibacterial efficacy against S. aureus with the MIC value of 

1.3 mg/mL, E. coli and P. aeruginosa with the MIC value of 2.5 mg/mL. 

The isolation and purification of the active chloroform extract of the S. 

glomerata twigs, lupeol was isolated as the active constituent against KB and NCI-

H187 with the IC50 values of 20.5 and 24.4 µg/mL, but was non-cytotoxic to Vero 

cells. The major components of the leaf essential oil were hexadecanoic acid (39.6%), 

9,12,15-octadecatrien-1-ol (Z,Z,Z) (14.5%), nonacosane (10.8%), (E)-phytol (8.0%) 

and neophytadiene (3.3%). The essential showed significantly cytotoxicity against 

NCI-H187 cell line with an IC50 value of 8.6 µg/mL, but was non-cytotoxic against 

Vero cells. The essential oil exhibited antibacterial activity against S. aureus, E. coli 

and P. aeruginosa. S. aureus and also showed antifungal activity against C. albicans, 

A. flavas and T. mentagophytes. The essential oil exhibited the highest antibacterial 

efficacy against all microorganism used with the MIC value of 1.3 mg/ mL for E. coli, 

S. aureus and P. aeruginosa.  

Another plant L. philippensis a medicinal plant used for treatment of fever and 

skin diseases was studied. Cytotoxic activity guided fractionation of the active hexane 

leaves extract resulted in the isolation of the fatty acids which were converted to the 

fatty acid methyl ester derivatives (FAMEs). Methyl palmitate (23.2%), methyl 

linoleate (8.9%), methyl oleate (56.4%), and methyl stearate (11.7%) were identified 

as the major components. The major components of the essential oil were(E)-phytol 

(26.8%), L-linalool (19.0%), -terpineol (9.3%), octen-3-ol (7.1%) and geraniol 

(6.9%). The L. philippensis essential oil possessed good cytotoxicity against KB cell 

line with an IC50 value of 7.1 µg/mL and showed some activity against NCI-H187 cell 

line with an IC50 value of 17.4 µg/mL, but was non-cytotoxic to Vero cells. The 

essential oil possessed the highest antibacterial efficacy against P. aeruginosa at the 

MIC value of 1.3 mg/mL followed by S. aureus at the MIC value of 2.5 mg/mL. 
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ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ ฤทธ์ิทางชีวภาพและองคป์ระกอบทางเคมีของสมุนไพรไทย 5 ชนิด 
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บทคัดย่อ 

        งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการแยก ศึกษาการหาโครงสร้างสารทุติยภูมิ และศึกษาฤทธ์ิ
ตา้นมาลาเรีย มะเร็ง รวมถึงฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืนไดแ้ก่ ฤทธ์ิตา้นวณัโรคและจุลชีพจากสมุนไพรไทย 
5 ชนิดคือ ศรีตรัง หญา้ตุม้หู หญา้ลูกขา้ว รวงผึ้ง และหญา้น ้าดบัไฟ พิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของ
สารท่ีแยกไดโ้ดยการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค 1D 2D นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ แมสสเปคโทรเม
ตรี และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีเคยรายงาน น าก่ิงของตน้ศรีตรัง ส่วนเหนือดินและรากของหญา้
ตุม้หู ส่วนเหนือดินและรากของหญา้ลูกขา้ว ใบและก่ิงของรวงผึ้ง และส่วนใบและรากของหญา้
น ้าดบัไฟมาท าแหง้ บด และท าการสกดัใชต้วัท าละลาย เฮกเซน คลอโรฟอร์ม และเมธานอล ศึกษา
องคป์ระกอบทางเคมีของน ้ามนัหอมระเหย โดยน าส่วนใบสดของตน้ศรีตรัง ส่วนเหนือดินสดของ
หญา้ตุม้หู  ส่วนเหนือดินสดของหญา้ลูกขา้ว ส่วนใบสดของรวงผึ้ง และใบสดของหญา้น ้าดบัไฟมา
สกดัน ้ามนัหอมระเหยดว้ยวธีิการกลัน่ดว้ยน ้า และวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีดว้ยแก๊สโคร
มาโทกราฟี-แมสสเปคโตรเมทรี (GC-MS) น าสารสกดัและน ้ามนัหอมระเหย มาทดสอบฤทธ์ิตา้น
มาลาเรียต่อเช้ือชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม (Plasmodium falciparum) สายพนัธ์ุ K1 ท่ีด้ือต่อยา
หลายชนิด ฤทธ์ิตา้นมะเร็งช่องปาก  มะเร็งทรวงอก และมะเร็งปอด ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
ปกติ (Vero cell) ฤทธ์ิตา้นวณัโรคต่อเช้ือ Mycobacterium tuberculosis สายพนัธ์ุ H37Ra และ ฤทธ์ิ
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ตา้นจุลชีพ ท าการแยกสารใหบ้ริสุทธ์ิของสารส าคญัโดยใชผ้ลการออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดั
เป็นตวัน า 
        จากผลการทดสอบการออกฤทธ์ิทางชีวภาพ พบวา่ สารสกดัดว้ยตวัท าละลายคลอโรฟอร์มจาก
ก่ิงของตน้ศรีตรังสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งปอด โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 23.2 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เม่ือท าการแยกสารใหบ้ริสุทธ์ิดว้ยวธีิทางโครมาโทกราฟีแบบ reverse 
phase และ C18-HPLC สามารถแยกสารส าคญัตวัใหม่ได ้หน่ึงชนิดคือ 7-hydroxy-3′-methoxy-4′-O-
β-D-glucoside isoflavone พร้อมกบั (–)-liquiritigenin (–)-neoliquiritin isoliquiritin genistin, 
daidzein isoliquiritigenin และ formononetin เม่ือน าไปทดสอบการออกฤทธ์ิทางชีวภาพ พบวา่สาร
ตวัใหม่ 7-hydroxy-3′-methoxy-4′-O-β-D-glucoside isoflavone (–)-liquiritigenin isoliquiritigenin 
genistin และ daidzein เป็นสารส าคญัในการออกฤทธ์ิทางชีวภาพ โดยสารตวัใหม่ สามารถยบัย ั้ง
การเจริญเติบโตในระดบัดีต่อเซลลม์ะเร็งช่องปาก และมะเร็งปอด โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 2.5 และ 7.5 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (–)-liquiritigenin และ isoliquiritigenin ออกฤทธ์ิในระดบัปานกลางต่อ
เซลลม์ะเร็งปอด โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 30.1 และ16.6 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดบั daidzein 
ออกฤทธ์ิอยา่งมีนยัส าคญัต่อเซลลม์ะเร็งช่องปาก มะเร็งทรวงอก และมะเร็งปอด โดยมีค่า IC50 
เท่ากบั 5.7 28.2 และ 7.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดบั และสาร genistin ออกฤทธ์ิในระดบัดี
ต่อเซลลม์ะเร็งช่องปาก มีค่า IC50 เท่ากบั 2.8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และออกฤทธ์ิในระดบัปาน
กลางต่อเซลลม์ะเร็งปอด โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 27.3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดบั ศึกษาความ
เป็นพิษของสารส าคญัท่ีแยกได ้ พบวา่ไม่เป็นพิษต่อเซลลป์กติ น ้ามนัหอมระเหยของศรีตรัง 
สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตในระดบัดีต่อเซลลม์ะเร็งปอด มะเร็งทรวงอก และมะเร็งช่องปาก โดย
มีค่า IC50 เท่ากบั 5.8 6.8 และ 5.6 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่เป็นพิษต่อเซลลป์กติ  ทดสอบฤทธ์ิการ
ตา้นวณัโรคของน ้ามนัหอมระเหย พบวา่ออกฤทธ์ิยบัย ั้งวณัโรคต่อเช้ือ M. tuberculosis สายพนัธ์ุ 
H37Ra ท่ีค่า MIC เท่ากบั 25.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เม่ือน าน ้ามนัหอมระเหยมาทดสอบฤทธ์ิตา้น
จุลชีพ พบวา่มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Staphylococcus aureus สายพนัธ์ุ 
ATCC25923 Pseudomonas aeruginosa สายพนัธ์ุ ATCC27553) และแบคทีเรียชนิดแกรมลบ 
(Escherichia coli สายพนัธ์ุ ATCC25922) และมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราชนิด Aspergillus flavas และ 
Trichophyton mentagophytes แต่ไม่มีฤทธ์ิยบัย ั้งต่อเช้ือราชนิด Candida albicans ศึกษาความเขม้ขน้
ต ่าสุดของน ้ามนัหอมระเหยท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยวธีิ disc diffusion 
พบวา่ น ้ามนัหอมระเหยมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียดีท่ีสุดมีค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดท่ีสามารถยบัย ั้งแบคทีเรีย 
(MIC) ทั้งสามชนิด พบวา่ มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียต่อเช้ือ S. aureus ดีท่ีสุดโดยมีค่า MIC เท่ากบั 1.3 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือเช้ือ E. coli และ P. aeruginosa ท่ีความเขม้ขน้เท่ากบั 5.0 
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มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ามนัหอมระเหยพบวา่ สารท่ีเป็น
องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากศรีตรังไดแ้ก่ hexadecanoic acid (28.1%) linoleic acid 
(15.9%) (E)-phytol (10.7%) nonacosane (3.9%) และ octadecanoic acid (3.7%) 
        ท าการแยกบริสุทธ์ิสารสกดัดว้ยตวัท าละลายคลอโรฟอร์มจากกรากของหญา้ตุม้หู ไดส้าร
stigmasterol และ alkyl trans-furulate เม่ือท าการแยกบริสุทธ์ิสารสกดัดว้ยตวัท าละลายเฮกเซนจาก
ใบของหญา้ตุม้หู ไดส้ารและสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสายยาว (hexacosane heptacosane 
octacosane nonacosane และ tricosane) สารท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากหญา้
ตุม้หูไดแ้ก่ α-cadinol (19.3%) caryophyllene oxide (12.2%) α-muurolol (11.6%) α-humulene 
(9.9%) และ α-atlantone (6.1%) น ้ามนัหอมระเหยของหญา้ตุม้หู สามารถตา้นมาลาเรียในระดบัดีต่อ
เช้ือชนิดพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม (P. falciparum) สายพนัธ์ุ K1 ท่ีด้ือต่อยาหลายชนิดโดยมีค่า IC50 
เท่ากบั 7.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัต่อเซลลม์ะเร็ง
ปอด มะเร็งทรวงอก และมะเร็งช่องปาก โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 7.7 17.3 และ 15.1 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร และไม่เป็นพิษต่อเซลลป์กติ  นอกจากน้ียงัพบวา่น ้ามนัหอมระเหยของหญา้ตุม้หูยงั
สามารถออกฤทธ์ิยบัย ั้งวณัโรคต่อเช้ือ M. tuberculosis สายพนัธ์ุ H37Ra ท่ีค่า MIC เท่ากบั 25.0 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เม่ือน าน ้ามนัหอมระเหยมาทดสอบฤทธ์ิตา้นจุลชีพ พบวา่มีฤทธ์ิตา้น
แบคทีเรียทั้งสามชนิดคือ S. aureus P. aeruginosa และ E. coli และยงัมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราทั้งสามชนิด
คือ A. flavas T. mentagophytes และ C. albicans ศึกษาฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียดีท่ีสุดมีค่าความเขม้ขน้
ต ่าสุดท่ีสามารถยบัย ั้งแบคทีเรีย พบวา่มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียต่อเช้ือ S. aureus และ E. coli ดีท่ีสุดโดย
มีค่า MIC เท่ากบั 1.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ออกฤทธ์ิต่อเช้ือ P. aeruginosa มีความเขม้ขน้เท่ากบั 5.0 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
        เม่ือท าการแยกสารส าคญัของสารสกดัดว้ยตวัท าละลายคลอโรฟอร์ม จากรากของหญา้ลูกขา้ว
ไดส้าร stigmasterol และสารท่ีมีโครงสร้างบางส่วนเป็น trans และ cis-p-coumaroyl สารท่ีเป็น
องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากหญา้ลูกขา้วไดแ้ก่ (E)-phytol (25.5%) 6,10,14-
trimethyl-2-pentadecanone (24.3%) methyl hexadecanoate (11.6%) ethyl hexadecanoate (9.3%) 
และ pentadecanoic acid (9.1%) น ้ามนัหอมระเหยจากหญา้ลูกขา้วสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโต
อยา่งมีนยัส าคญัต่อเซลลม์ะเร็งช่องปาก โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 29.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และไม่
เป็นพิษต่อเซลลป์กติ ศึกษาฤทธ์ิตา้นจุลชีพของน ้ามนัหอมระเหย พบวา่มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียทั้งสาม
ชนิดคือ S. aureus P. aeruginosa และ E. coli และยงัมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราทั้งสามชนิดคือ A. flavas T. 
mentagophytes และ C. albicans ศึกษาฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียดีท่ีสุดมีค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดท่ีสามารถ
ยบัย ั้งแบคทีเรีย พบวา่มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียต่อเช้ือ S. aureus ดีท่ีสุดโดยมีค่า MIC เท่ากบั 1.3
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มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ออกฤทธ์ิต่อเช้ือ E. coli และ P. aeruginosa มี MIC เท่ากบั 2.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร   
        เม่ือท าการแยกบริสุทธ์ิสารสกดัดว้ยตวัท าละลายคลอโรฟอร์มจากก่ิงรวงผึ้ง พบสารส าคญัคือ 
lupeol ซ่ึงสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตในระดบัปานกลางต่อเซลลม์ะเร็งช่องปาก และมะเร็งปอด 
โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 20.5 และ 24.4 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และไม่เป็นพิษต่อเซลลป์กติ สารท่ีเป็น
องคป์ระกอบหลกัของน ้ามนัหอมระเหยจากรวงผึ้งไดแ้ก่ hexadecanoic acid (39.6%) 9,12,15-
octadecatrien-1-ol (Z,Z,Z) (14.5%) nonacosane (10.8%) (E)-phytol (8.0%) และ neophytadiene 
(3.3%) น ้ามนัหอมระเหยจากหญา้รวงผึ้งสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั ต่อ
เซลลม์ะเร็งปอด โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 8.6 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และไม่เป็นพิษต่อเซลลป์กติ 
ศึกษาฤทธ์ิตา้นจุลชีพของน ้ามนัหอมระเหย พบวา่มีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียทั้งสามชนิดคือ S. aureus P. 
aeruginosa และ E. coli และยงัมีฤทธ์ิตา้นเช้ือราทั้งสามชนิดคือ A. flavas T. mentagophytes และ C. 
albicans  โดยมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียต่อเช้ือ S. aureus P. aeruginosa และ E. coli มีค่า MIC เท่ากบั 
1.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
        สมุนไพรอีกตน้ท่ีท าการศึกษาในงานวจิยัน้ีคือ หญา้น ้าดบัไฟ สมุนไพรท่ีใชล้ดไขแ้ละโรค
ผวิหนงั เม่ือท าการแยกสารควบคู่กบัฤทธ์ิตา้นการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง จากสารสกดัเฮกเซน
จากใบ พบกรดไขมนัหลายชนิด ท าการศึกษาองคป์ระกอบของกรดไขมนัเหล่าน้ีโดยท าการ
เปล่ียนไปเป็นอนุพนัธ์ของกรดไขมนัเมทิลเอสเทอร์ พบวา่ methyl palmitate (23.2%) methyl 
linoleate (8.9%) methyl oleate (56.4%) และ methyl stearate (11.7%) เป็นองคป์ระกอบหลกั สารท่ี
เป็นองคป์ระกอบหลกัของน ้ ามนัหอมระเหยจากหญา้น ้าดบัไฟคือ (E)-phytol (26.8%) L-linalool 
(19.0%) α-terpineol (9.3%) octen-3-ol (7.1%) และ geraniol (6.9%) น ้ามนัหอมระเหยจากหญา้
น ้าดบัไฟ สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตอยา่งมีนยัส าคญัต่อเซลลม์ะเร็งช่องปาก โดยมีค่า IC50 
เท่ากบั 7.1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตในระดบัปานกลางต่อ
เซลลม์ะเร็งช่องปอด โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 17.4 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และไม่เป็นพิษต่อเซลลป์กติ 
น ้ามนัหอมระเหยมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียต่อเช้ือ P. aeruginosa ดีท่ีสุดโดยมีค่า MIC เท่ากบั 1.3 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีฤทธ์ิต่อเช้ือ E. coli และ S. aureus ท่ีค่า MIC เท่ากบั 2.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร 


