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 ฝร่ังพนัธ์ุข้ีนกเป็นฝร่ังพนัธ์ุพื้นเมืองของไทย มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Psidium guajava L. อยู่
ในวงศ ์MYRTACEAE การศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมใบฝร่ังข้ีนกจาก 15 พื้นท่ีในประเทศไทย โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อจดัท าขอ้ก าหนดทางเภสัชเวทของใบฝร่ังข้ีนก และองคป์ระกอบทางเคมีของน ้ ามนั
หอมระเหยจากใบฝร่ังข้ีนก จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ทางเคมีฟิสิกส์ของใบฝร่ัง
ข้ีนก พบวา่ปริมาณเถา้รวม เถา้ท่ีไม่ละลายในกรด น ้ าหนกัท่ีหายไปเม่ือท าให้แห้ง ปริมาณสารสกดั
ดว้ยเอทานอล ปริมาณสารสกดัท่ีละลายดว้ยน ้ า ปริมาณความช้ืนและปริมาณน ้ ามนัหอมระเหยมีค่า
เป็นร้อยละ 7.88±0.50, 7.03±0.31, 1.42±0.25, 8.61±0.78, 10.21±0.52, 8.71±0.47 และ 1.54±0.17
โดยน ้ าหนกัแห้งตามล าดบั นอกจากน้ีโครงสร้างทางมหทรรศน์และจุลทรรศน์ของใบ พบขนชนิด
เซลลเ์ดียวและต่อมน ้ามนัจ านวนมาก ขนของใบฝร่ังข้ีนกพบทั้งสองดา้นของใบคือดา้นหลงัใบและ
ทอ้งใบ โดยเฉล่ียใน 1 ตารางมิลลิเมตร มีค่าเป็น 24.21±3.75 และ 46.20±4.68 ตามล าดบั ต่อมน ้ ามนั
โดยเฉล่ียใน 1 ตารางมิลลิเมตร มีค่าเป็น 38.94±3.96 สร้างลายพิมพเ์คมีของสารสกดัดว้ยเอทานอล
จากใบฝร่ังข้ีนกด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดยใช้ตัวท าละลายไดคลอโรมีเทนต่อ
เอทิลอะซิเตทต่อเมทานอลต่อกรดอะซิติก  8:4:2:0.1 ตรวจวัดภายใต้แสงขาวและแสง
อลัตราไวโอเลตความยาวคล่ืน 254 และ 365 นาโนเมตรและท าปฏิกิริยาเกิดสีกบักรดซัลฟิวริก 
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน ้ ามนัระเหยในใบฝร่ังข้ีนกซ่ึงถูกสกดัโดยวิธีการกลัน่ดว้ยน ้ า 
พบองค์ประกอบทางเคมีอย่างน้อย 40 ชนิด โดยวิธีแกสโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมทรี 
องคป์ระกอบหลกัคือ คารีโอฟิลลีน (ร้อยละ 28.21±2.91) ลิโมนีน (ร้อยละ 7.17±5.47) แอลฟาโคพา
อีน (ร้อยละ 8.06±3.58) อะโรมาเดรนดรีน (ร้อยละ 6.86±3.86) และโกลบูรอล (ร้อยละ 5.90±2.89)
พบว่าน ้ ามนัระเหยใบฝร่ังข้ีนกมีฤทธ์ิ่่าเช้ือแบคทีเรียชนิดแกรมบวก ได้แก่ Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis และ Micrococcus luteus 
 
ภาควชิา  วทิยาลยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข     ลายมือช่ือนิสิต  
สาขาวชิา วทิยาศาสตร์สาธารณสุข      ลายมือช่ือ อ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั  
ปีการศึกษา 2556      ลายมือช่ือ อ.ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม  



v 
 

 
# # 5578960253 : MAJOR PUBLIC HEALTH SCIENCES 
KEYWORDS : PHARMACOGNOSTIC SPECIFICATION / KHEE NOK CULTIVAR / 
ESSENTIAL OIL CONSITUENTS/ ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

SUWIMOL TONGKAMKAEW : QUALITY ASSESSMENT AND ANTIMICROBIAL 
ACTIVITIES OF PSIDIUM GUAJAVA LEAVES. ADVISOR : CHANIDA PALANUVEJ, 
Ph.D., CO-ADVISOR : ASSOC. PROF. NIJSIRI RUANGRUNGSI, Ph.D., 91 pp.  
  

 Khee Nok cultivar is the indigenous variety of P.guajava L. (Myrtaceae) in Thailand. Its 
leaves were collected from 15 places throughout Thailand and investigated for the 
pharmacognostic specification of leaves and chemical constituents of the leaf essential oil. The 
results demonstrated the contents of loss on drying, total ash, acid insoluble ash, ethanol-soluble 
extractive value, water-soluble extractive value, moisture and volatile oil content as 7.88±0.50, 
7.03±0.31, 1.42±0.25, 8.61±0.78, 10.21±0.52, 8.71±0.47 and 1.54±0.17 by dried weight, 
respectively. Anatomical and histological structures of the leaf were illustrated. Unicellular 
trichomes and oil glands were abundant. Trichomes were found in both dorsal and ventral region. 
The average trichome numbers in 1 mm2 of dorsal and ventral area were 24.21±3.75 and 
46.20±4.68 respectively. The average oil gland numbers in 1 mm2 was count in the same way and 
revealed the average of 38.94±3.96. Thin layer chromatographic fingerprint of ethanolic extract 
was achieved using dichloromethane: ethyl acetate: methanol: acetic acid 8:4:2:0.1 as mobile 
phase and visualization under day light, UV 254 nm, 365 nm and staining with sulfuric acid 
reagent. The leaf essential oil was extracted by hydrodistillation. At least 40 chemical constituents 
of the essential oil were identified by GC/MS. The major constituents were caryophyllene 
(28.21±2.91%), limonene (7.17±5.47%), copaene<alpha-> (8.06±3.58%), aromadendrene 
(6.86±3.86%) and globulol (5.90±2.89%). The essential oil was investigated for antimicrobial 
activity by agar diffusion assay and demonstrated bactericidal activity against Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Micrococcus luteus.  
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