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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เนื ้อสัตว์ ผัก และผลไม้ เพื่อการจําหน่ายโดยทัว่ ไป
นัน้ จะมีอายุการเก็บรักษาได้ แตกต่างกันทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ประเภทของอาหารและวิธีการเก็บรักษาที่
ใช้ เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่มีการปนเปื อ้ นของเชื ้อจุลินทรี ย์ตา่ งๆ ทําให้ อาหารเกิดการเน่าเสียได้
้ งทําให้ มีการเติมวัตถุกนั เสียลงไปในอาหารเพื่อ
เร็ วขึ ้นและมีอายุการเก็บรักษาได้ ไม่นาน ดังนันจึ
ชะลอหรื อยับยังการเจริ
้
ญเติบโตและทําลายเชื ้อจุลินทรี ย์ที่เป็ นสาเหตุการเน่าเสีย ทําให้ สามารถ
เก็บรักษาอาหารได้ นานขึ ้น วัตถุกนั เสียที่นิยมใช้ ในปั จจุบนั มักเป็ นกลุม่ กรดอ่อน เช่น กรดเบนโซอิก
และเกลือเบนโซเอท เป็ นต้ น หากมีการใช้ ในปริ มาณที่มากจนเกินกําหนด อาจทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับ
สารเหล่านี ้มากเกินความจําเป็ น ก่อให้ เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้
จากการค้ นคว้ างานวิ จั ย ต่ า งๆ พบว่ า สารสกั ด จากพื ช สมุ น ไพรในธรรมชาติ มี
ความสามารถในการออกฤทธิ์ยบั ยังหรื
้ อทําลายเชื ้อจุลินทรี ย์หลายชนิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่
สามารถใช้ สารสกัดจากพืชธรรมชาติแทนการใช้ สารเคมีที่เป็ นวัตถุกันเสีย อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่ม
มูลค่าให้ แก่พืชสมุนไพรชนิดนัน้ ๆได้ อีกด้ วย การนําสารสกัดเหล่านีม้ าเป็ นส่วนผสมในการผลิต
แผ่นฟิ ล์ มห่ออาหารเพื่อยืดอายุการเก็ บรั กษาอาหาร จึงเป็ นอี กทางเลือกหนึ่ง ที่ เหมาะสมและ
สามารถไปใช้ ประโยชน์ ได้ จริ ง เป็ นจุดขายทางการตลาดเกี่ ยวกับความปลอดภัยของผู้บริ โภค
เนื่องจากในปั จจุบนั การใช้ สว่ นประกอบจากธรรมชาติกําลังเป็ นที่นิยมในระดับสากล
การศึกษาสารสกัดจากพืชสมุนไพรทดแทนการใช้ สารเคมีที่เป็ นวัตถุกันเสีย จึงมีความ
จําเป็ นที่จะต้ องได้ ข้อมูลจากการทดลอง เพื่อหาวิธีและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด เพื่อให้ ได้
้ อทําลายเชือ้ จุลินทรี ย์กลุ่มตัวอย่างที่สนใจ รวมทัง้
สารสกัดมีประสิทธิ ภาพสูงสุดในการยับยังหรื
ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ อันเป็ นข้ อมูลที่สําคัญต่อการพัฒนาสารสกัดจากพืชสมุนไพรธรรมชาติ
ซึง่ สามารถผลิตใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารทําให้ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
1. สกัดสารจากสมุนไพรไทย พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี และตรวจหาสมบัติใน
การยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ที่พบว่ามีการปนเปื อ้ นในอาหาร
2. ทดสอบความไวของเชื ้อแต่ละชนิดต่อสารสกัดชนิดต่างๆ ด้ วยการหาค่าความเข้ มข้ น
ตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ (Minimal Inhibition Concentration, MIC) ความเข้ มข้ นตํ่าสุด
ที่สามารถฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) และ ความสามารถใน
การยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ทดสอบที่เวลาต่างๆ
้ ้อจุลนิ ทรี ย์จากสารสกัดผสม
3. ศึกษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
4. ศึกษาสารประกอบฟี นอลิกในสารสกัดสมุนไพรที่สกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
5. ศึกษาสารประกอบฟี นอลิกในสารสกัดสมุนไพรที่ขนาดอนุภาคต่างๆ ตามเวลา
6. ศึกษาผลของสารสกัดจากสุมนไพรต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์
จุลินทรี ย์ โดยการถ่ายภาพด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM)
7. ศึกษาผลของตัวทําละลายชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืช
สมุนไพร โดยการถ่ายภาพด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron
Microscope, SEM)
1.4 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
ได้ วิธีการที่เหมาะสมในการสกัดสารที่มีฤทธิ์ต้านเชือ้ จุลินทรี ย์จากสมุนไพรไทย และได้
ข้ อมูลสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่มีผลต่อการยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิดการเน่าเสียในอาหารซึ่ง
สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อประยุกต์ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การค้ นคว้ าวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การใช้ พื ช สมุ น ไพรเพื่ อ ยั บ ยั ง้ การเจริ ญ เติ บ โตของ
เชื ้อจุลินทรี ย์สว่ นใหญ่ในประเทศไทยมักจะเน้ นเฉพาะทางด้ านการแพทย์เนื่องจากพบว่าสารสกัด
จากสมุนไพรสามารถนํามาใช้ เป็ นยาหรื อเป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของยารักษาโรคที่เกิดขึ ้นกับ
มนุษย์ได้ แต่ก็มีการนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ ในด้ านอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องสําอางค์ จากการค้ นคว้ างานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่ามีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจที่แสดงให้ เห็น
ว่า พืชสมุนไพรหลายชนิดมีประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ได้
2.1 องค์ ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร
องค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพรในแต่ละชนิดมีสารสําคัญที่สามารถออกฤทธิ์ ได้
แตกต่างกัน ซึง่ สารเคมีที่ได้ ล้วนเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาจากการสังเคราะห์แสงของพืช พืชสมุนไพร
บางชนิดนํามาใช้ ปรุ งแต่งอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติได้ อีกด้ วย เช่น กระชาย ข่า และตําลึง เป็ นต้ น
สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ทางยาของพืชสมุนไพรที่มีผลต่อร่างกาย สามารถแยกได้ ดงั นี ้
2.1.1 ฟลาโวนอยด์ สารประกอบฟลาโวนอยด์อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นสาร Nutraceutical
ซึ่งหมายถึง อาหารหรื อองค์ประกอบของอาหารที่สามารถนํามาใช้ เป็ นยา หรื อมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ ทังในด้
้ านการป้องกัน และการรักษาโรค โดยพบประโยชน์มากมาย ได้ แก่
สารต้ านอนุมลู อิสระ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระสามารถช่วยป้องกันการถูก
ทําลายของเซลล์ และเนื ้อเยื่อร่างกายจากอนุมลู อิสระและออกซิเจนอิสระ
สารต้ านจุลนิ ทรี ย์ เช่น สารเควอเซติน มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นสารต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย สารโนบิลิติน
แทนเจอเรติน และเฮสเพอริ ดนิ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นสารต้ านเชื ้อรา
สารต้ านเชื ้อไวรัส เช่น สารเควอซิตนิ มอริน รูตนิ ไดไฮโดรเควอซิตนิ เอพิจีนิน คะเตชินและ
เฮสเพอริ ดนิ ช่วยในการต้ านทานไวรัสได้ 11 ชนิด
สารต้ านการอักเสบ เช่น สารเคมเฟอรอล เควอซิตนิ ไมริเซติน และฟิ เซอติน
ผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตพบว่าการได้ รับสารฟลาโวนอยด์จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคความดันโลหิตสูง
2.1.2 อัลคาลอยด์ คือสารจากพืชที่มีคณ
ุ สมบัติในทางการแพทย์และมีธาตุไนโตรเจน
เป็ นส่วนประกอบ ตัวอย่างของอัลคาลอยด์ ได้ แก่
อะโทรพีน สกัดได้ จากพืช Hyoscyamus Niger คุณสมบัติใช้ เป็ นยาแก้ อาการที่เกิดจาก
แก๊ สพิษ ที่มีผลต่อระบบประสาท
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โคเคอีน สกัดได้ จากพืช Erythroxylon coca คุณสมบัติใช้ เป็ นยาสลบได้ มีผลในเชิง
กระตุ้นระบบประสาทอย่างแรง
โคดีอีน สกัดได้ จากพืช Papaver somniferum คุณสมบัติ มีผลในทางแก้ ปวดและแก้ ไอ
2.1.3 แทนนิน เป็ นสารให้ ความฝาดในพืช พบได้ ในพืชหลายชนิด มีคณ
ุ สมบัติตกตะกอน
โปรตีน ทําให้ หนังสัตว์ ไม่เน่าเปื่ อยจึงมีการใช้ ในอุตสาหกรรมฟอกหนังด้ วย แทนนินมีฤทธิ์ ฝาด
สมานจึงใช้ เป็ นยารักษาโรคท้ องเสียได้ และมีฤทธิ์ยบั ยังการเจริ
้
ญของเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ตัวอย่าง
แทนนิน ได้ แก่ ทีโอแกลลิน กรดแกลลิก และกรดเอลลาจิก เป็ นต้ น
2.1.4 นํา้ มันหอมระเหย เป็ นสารที่อยู่ในพืช โดยทั่วไปมีกลิ่นหอม เป็ นส่วนผสมของ
สารเคมีหลายชนิดประเภทเทอร์ พีน มีฤทธิ์ขบั ลม สารเหล่านี ้หลายชนิดใช้ ปรุ งแต่งกลิ่นยา กลิ่น
อาหาร ใช้ เป็ นนํ ้าหอม และบางชนิดมีคณ
ุ สมบัตใิ นการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย
2.1.5 ไกลโคไซด์ เป็ นสารประกอบซึง่ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็ นนํ ้าตาล และส่วนที่ไม่ใช่
้
้าได้ ดีขึ ้น ส่วนที่ไม่ใช่นํ ้าตาลเป็ นพวกอินทรี ย์
นํ ้าตาล การมีนํ ้าตาลมาเกาะทําให้ สารนันละลายนํ
เคมี ซึง่ มีสตู รโครงสร้ างและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแตกต่างกันออกไป เช่น ถ้ าเป็ นสารแอนทราควิโนน
จะมีฤทธิ์ เป็ นยาถ่าย ถ้ าเป็ นสเตียรอยด์หรื อไตรเทอร์ พีน จะมีฤทธิ์ ลดการอักเสบหรื อขยาย
หลอดลม เป็ นต้ น
2.1.6 กัม เป็ นสารเหนียวที่พบในพืชบางชนิด จะพบเมื่อเรากรี ดหรื อทําให้ พืชเหล่านันเป็
้ น
แผลซึง่ บางชนิดใช้ ในทางยา ปั จจุบนั นิยมใช้ กนั แพร่หลายมากขึ ้นด้ วยวัตถุประสงค์ต่างๆกัน เช่น
ช่วยให้ อาหารมีความข้ นหนืด ช่วยให้ มีอีมลั ชัน่ สารแขวนลอยและฟองคงตัวและช่วยให้ เกิดเจล
2.1.7 ลาเท็กซ์ เป็ นยางสีขาวเหมือนนํ ้านม ประกอบด้ วย กัม เรซิน และสารอื่นๆ บางชนิด
มีสารเคมี ซึง่ เมื่อรวมกับสารบางอย่างจะทําให้ เกิดมะเร็ง
2.1.8 สเตียรอยด์ เป็ นสารประกอบในพืชที่ละลายได้ ดีในไขมันหรื อตัวทําละลายที่ละลาย
ไขมันได้ สารในกลุม่ นี ้บางตัวใช้ ในสารตังต้
้ นในการสังเคราะห์ยาต้ านการอักเสบ
2.1.9 ซาโปนิน เป็ นสารประเภทไกลโคไซด์ อาจเป็ นสเตียเรอยด์หรื อไตรเทอร์ พีน ซึ่ง
ซาโปนินมีคณ
ุ สมบัตทิ ําให้ เม็ดเลือดแดงแตก เป็ นพิษต่อสัตว์เลือดเย็น
2.1.10 ไซยาโนจินิกไกลโคไซด์ เป็ นสารเคมีที่มีอยู่ในพืช เมื่อถูกย่อยสลายด้ วยเอนไซม์
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี จะให้ ไซยาไนด์ซงึ่ เป็ นพิษต่อร่างกาย
2.2 การเตรียมสมุนไพรเพื่อการสกัด
พืชสมุนไพรที่นํามาสกัดส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของสมุนไพรแห้ ง หลังจากนันทํ
้ าให้
เป็ นผงละเอียด ซึง่ ในผงละเอียดจะมีองค์ประกอบสําคัญอยู่ภายใน เมื่อทําการสกัด ผงสมุนไพร
จะเข้ าไปสัมผัสและทําปฏิกิริยากับตัวทําละลายที่เหมาะสม และองค์ประกอบเหล่านัน้ จะถูก
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ละลายออกมาให้ ได้ มากที่สดุ เพราะฉะนันในการสกั
้
ดสมุนไพรจึงจําเป็ นต้ องบดพืชสมุนไพรแห้ งให้
เป็ นผงละเอียดเพื่อเพิ่มพื ้นที่ผิวของพืชสมุนไพรที่จะสัมผัสกับตัวทําละลายนันๆ
้ การลดขนาดของ
พืชสมุนไพรให้ เป็ นผงละเอียดควรคํานึงถึงโครงสร้ างของพืชสมุนไพรเป็ นหลัก ถ้ ามุนไพรมีลกั ษณะ
เป็ น ราก เนื ้อไม้ ควรบดให้ มีขนาดเล็ก แต่ถ้าสมุนไพรมีลกั ษณะเป็ น ใบ ดอก ถ้ าบดสมุนไพรให้ มี
ขนาดเล็กจนเกินไปก็อาจจะทําให้ เกิดปั ญหาในการอุดตันเครื่ องกรองในขบวนการสกัด และทําให้
ได้ องค์ประกอบที่ไม่ต้องการเกิดขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น ใบเบลลาดอนนา ถ้ าบดละเอียดมากจนเกินไป
จะได้ สารสกัดที่มีทงองค์
ั ้ ประกอบสําคัญและสารอื่นปนอยู่ในปริ มาณสูง แต่ถ้าหากใช้ ผงที่หยาบ
ปานกลางพบว่าจะให้ สารสกัดที่มีปริมาณองค์ประกอบสําคัญสูงสุด
2.3 กระบวนการสกัดส่ วนสกัดหยาบ
2.3.1 การสกัดด้ วยตัวทําละลาย
การแยกสารบางชนิดออกจากสารผสมโดยใช้ ตวั ทําละลายสกัดออกมานัน้ เป็ นเทคนิคที่
นิยมใช้ กนั มากในเคมีอินทรี ย์ สารผสมที่นํามาสกัดเป็ นสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารจากการ
สังเคราะห์ ในห้ องปฏิบตั ิการ หรื อสารจากผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม การสกัดสารด้ วยวิธีนีอ้ าศัย
สมบัติของการทําละลายของสารที่ต่างกันในตัวทําละลายชนิดต่างๆ สารผสมที่นํามาสกัดอาจ
เป็ นได้ ทงของแข็
ั้
งและของเหลว แต่ตวั ทําละลายที่ใช้ สกัดมักเป็ นของเหลว ซึง่ คุณสมบัติของตัวทํา
ละลายที่ใช้ ในการสกัดสารจากสมุนไพรสามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 คุณสมบัตขิ องตัวทําละลายบางชนิดที่ใช้ ในการสกัดสมุนไพร
ตัวทําละลาย
แอลกอฮอล์

นํ ้ากลัน่

คุณสมบัติ
เมทานอลและเอทานอล เป็ นที่นิยมใช้ กนั มาก เพราะมี
ความเป็ นพิษตํ่า มีอํานาจในการละลายสารกว้ างมาก ลด
ปฏิกิริยาการสลายตัวของนํ ้า ขจัดออกได้ ง่ายโดยไม่ต้อง
ใช้ ความร้ อนสูง และยังใช้ ทําละลายเอนไซม์ในพืชได้
เป็ นตัว ทํ า ละลายที่ สํ า คัญ ไม่ ไ วไฟ ไม่ เ ป็ นพิ ษ หาง่ า ย
ราคาถูก และสกัดสารได้ หลายชนิด แต่ไม่มีความคงตัว
อาจทําให้ เกิดการปนเปื อ้ นได้ ง่าย ก่อนนํามาใช้ ต้องผ่าน
กระบวนการกําจัดเชื ้อให้ เรี ยบร้ อย
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ตัวทําละลาย
อะซิโตน
อีเทอร์

คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน
เอสเทอร์
เมทิลนี คลอไรด์

คุณสมบัติ
เป็ นตัวทํ าละลายที่กําจัดไขมันได้ ดีและสามารถละลาย
สารพื ้นฐานในพืชได้ บ้าง แต่มีข้อเสียคือ มีกลิ่นฉุน กําจัด
ออกได้ ยาก
เป็ นตัวทําละลายที่ละลายสารได้ จํากัดชนิด ไม่ละลายสาร
พื ้นฐานชนิดอื่นๆที่มีอยูใ่ นเนื ้อเยื่อสมุนไพร
เป็ นตัวทําละลายที่สามารถละลายได้ ในสารเกือบทุกชนิด
แต่มี ข้อเสียคือ หากได้ รับประทานเข้ าไปจะเป็ นสารก่ อ
มะเร็ง
เหมาะสําหรับสารไม่มีขวั ้ และราคาถูก
เป็ นตัว ทํ า ละลายในการสกัด ยาสมุน ไพร ทํ า ให้ ตัว ยา
สําคัญเข้ มข้ นและทําให้ บริสทุ ธิ์
เกิดอิมลั ชัน แต่ทําให้ แห้ งหรื อระเหยได้ ยาก

2.3.2 การสกัดสารจากของแข็ง
สารผสมที่เป็ นของแข็งตามธรรมชาติมีทงพื
ั ้ ชและสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น ใบไม้ ดอกไม้
เปลือกไม้ รากไม้ ผลไม้ เมล็ด และอื่นๆ การสกัดโดยทัว่ ไปต้ องทําให้ ของแข็งแห้ งเพื่อขจัดนํ ้าออก
ก่อนแล้ วจึงบดให้ ละเอียดเพื่อทําให้ มีพื ้นที่ผิวมากซึ่งจะสกัดสารออกมาได้ มากที่สดุ จากนันจึ
้ ง
ุ หภูมิตา่ งๆ หรื อต้ มที่อณ
ุ หภูมิของจุดเดือดของตัวทําละลายที่ใช้
นําไปแช่ในตัวทําละลายที่อณ
สกัด ตัวทําละลายที่ใช้ ได้ แก่ เฮกเซน อีเทอร์ เมทิลีนคลอไรด์ คลอโรฟอร์ ม อะซีโตน แอลกอฮอล์
หรื อนํ ้า เมื่อแช่หรื อต้ มในระยะหนึง่ จึงกรองเอาของแข็งออก และนําสารละลายที่ได้ ไประเหยเอาตัว
ทําละลายออกจะได้ สารสกัดขันต้
้ น (Crude extract) ส่วนของแข็งที่เหลืออาจนําไปสกัดต่อได้ อีก
้
วยตัวทําละลายที่ไม่มีขวเมื
ั ้ ่อจะสกัดต่อจะใช้ ตวั ทําละลายที่มีขวสู
ั ้ งขึ ้น วิธีนี ้
ในกรณีที่สกัดขันแรกด้
จะทําให้ ได้ สารสกัดขันต้
้ นที่มีสารผสมหลายชนิดเมื่อนําไปแยกต่อจะได้ สารที่บริ สทุ ธิ์ ซึง่ สามารถ
นําไปวิเคราะห์หาโครงสร้ างในขันต่
้ อไป
2.3.3 หลักการเลือกตัวทําละลายให้ เหมาะสมกับสารที่ต้องการแยก
2.3.3.1 ตัวทําละลายสามารถละลายสารที่ต้องการสกัดได้
2.3.3.2 ตัวทําละลายต้ องไม่ละลายสารอื่นๆ ที่เราไม่ต้องการสกัด
2.3.3.3 ตัวทําละลายต้ องไม่ทําปฏิกิริยากับสารที่เราต้ องการสกัด และสามารถ
แยกออกจากสารที่เราต้ องการสกัดได้ ง่าย มีจดุ เดือดตํ่า ระเหยง่าย
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2.3.3.4 ตัวทําละลายไม่เป็ นพิษ และมีราคาถูก
2.3.4 ปั จจัยที่มีผลต่อการสกัดสมุนไพร
2.3.4.1 ตัวทําละลาย
2.3.4.2 สัดส่วนของสมุนไพรกับปริ มาณสารทําละลายที่จะใช้
2.3.4.3 อุณหภูมิที่ใช้ ในการสกัด
2.3.4.4 ขนาดอนุภาคของสมุนไพรที่จะนํามาสกัด
2.3.4.5 ระยะเวลาที่ใช้ ในการสกัด
2.3.5 ประโยชน์ของการสกัดด้ วยตัวทําละลาย
2.3.5.1 ใช้ สกัดนํ ้ามันพืชจากเมล็ดพืช เช่น นํ ้ามันงา รํ า ถัว่ ปาล์ม นุน่ บัว นิยมใช้
เฮกเซน เป็ นตัวทําละลาย
2.3.5.2 สกัดสารมีสีออกจากพืช
2.3.5.3 ใช้ สกัดนํ ้ามันหอมระเหยออกจากพืช
2.3.5.4 ใช้ สกัดยาออกจากสมุนไพร
2.4 พลูกับการยับยัง้ จุลินทรี ย์

รู ปที่ 2.1 พลู
พลู ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper betle Linn. ชื่อวงศ์ Piperaceae
ชื่อท้ องถิ่น เปล้ าอ้ วน ซีเก๊ าะ (มลายู - นราธิวาส) พลูจีน (ภาคกลาง)
ส่วนที่ใช้ เป็ นยา ใบสด
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พลู เป็ นพืชสมุนไพรที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็ นอยู่ของคนไทยมาช้ านานใน
ลักษณะของการบริ โภคกับ หมาก มี ถิ่น กํ า เนิ ดในประเทศอินเดีย ต่อมาจึง แพร่ ก ระจายไปยัง
ประเทศต่าง ๆ ทัว่ ทวีปเอเชียและแอฟริ กา พลูเป็ นไม้ เลื ้อยเกาะหรื อเกี่ยวพันกับไม้ หรื อหลักด้ วย
รากที่อยูต่ ามข้ อ ใบเป็ นใบเดี่ยว รูปร่างรี ถึงรูปไข่ ฐานใบป้านถึงมนกลมหรื อเว้ าเป็ นรูปหัวใจ ปลาย
ใบแหลม ก้ านใบยาวติดกับลําต้ น ใบมีสีเขียวเหลืองถึงเขียวเข้ ม ดังแสดงในรู ปที่ 2.1 ขอบใบเรี ยบ
มีกลิ่นฉุนและมีรสเผ็ด ดอกมีสีขาวขนาดเล็กเป็ นช่อบนแกนยาว พลูเป็ นพืชผลเดี่ยวทรงกลมเล็ก
เนื ้อนุ่ม เมื่อสุกมีสีแดง ขยายพันธุ์ได้ ดีโดยการปั กชําด้ วยเถายาวขนาด 3-5 ข้ อ ชอบดินอุดม
สมบูรณ์ที่มีการระบายนํ ้าที่ดี ชอบอากาศร้ อนชื ้นแต่ไม่ร้อนจัด ปลูกได้ ทกุ ภาคของประเทศ แหล่ง
ปลูกพลูที่สําคัญคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม กรุ งเทพมหานคร
มหาสารคาม ขอนแก่น และนครราชสีมา ในใบพลูมีนํ ้ามันหอมระเหย มีสีนํ ้าตาลปนเหลืองและมี
กลิน่ ฉุน เรี ยกว่า นํ ้ามันพลู
2.4.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสารสกัดพลูที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
นันทการญจน์ และคณะ (1988) ฤทธิ์ของนํ ้ามันหอมระเหยจากใบพลูมีความสามารถใน
การยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบได้ หลายชนิด ได้ แก่ Bacillus megaterium,
B. subtilis, Diplococus pneumoniae, Escherichia coli, Erwinia carotovora, Micrococcus
pyogenes และเชื อ้ ราได้ หลายชนิด ได้ แก่ เชื อ้ ราที่ ก่อให้ เกิ ดโรคผิวหนัง คือ Trichophyton
rubrum, T. mentagrophytes และเชื ้อราในกลุม่ Aspergillus
้
Yang และ Chou (1997) จากรายงานพบว่าสารสําคัญในใบพลูที่ออกฤทธิ์ยบั ยังการ
เจริ ญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ ได้ แก่ Eugenol และ Hydroxychavicol
Wilson และคณะ (1997) ศึกษานํ ้ามันกานพลูเพื่อการทดสอบการยับยังการงอกของ
้
สปอร์ ของเชื ้อ Botrytis cinerea สาเหตุโรคผลเน่าของผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว พบว่านํ ้ามันหอม
ระเหยกานพลูสามารถยับยังการงอกของสปอร์
้
ได้ ตงแต่
ั ้ ความเข้ มข้ นร้ อยละ 0.78 ที่เวลา 24 ชัว่ โมง
Amadioha (1999)
สกัดสารจากพูลด้ วยแอลกอฮอร์ และนํ ้า เพื่อศึกษาความ
สามารถของสารสกัดในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อ Colletotrichum lindemuthianum
สารสกัดพลูด้วยแอลกอฮอร์ มีประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อได้ ดีกว่า
Siriporn และคณะ (2000) ทดสอบยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อที่ทําให้ เกิดโรคทางเดิน
อาหารคือ E. coli และ Yersinia enterocolitica ด้ วยสารสกัดจากพลู ศึกษาผลของพีเอช และ
อุณหภูมิของสารสกัดที่มีผลต่อการยังยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อ พบว่าที่พีเอชตํ่าประสิทธิภาพใน
การออกฤทธิ์ ของสารสกัดดีกว่าที่พีเอชสูงและที่อุณหภูมิตํ่า (4 และ 10 องศาเซลเซียส)
ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารสกัดน้ อยกว่าที่อณ
ุ หภูมิสงู (25, 35 และ 45 องศาเซลเซียส)
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Vudhivanich (2003) สกัดพลูด้วยตัวทําละลาย เอทานอล 95 เปอร์ เซ็น ศึกษา
ความสามารถของสารสกัดจากพลูยบั ยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อ Xanthomonas axonopodis
pv.citri ด้ วยวิธี Disc diffusion method โดยการวัดค่า Inhibition zone ที่เกิดขึ ้น
Lopez (2003) สกัดใบแห้ งและใบสดของพลูด้วยตัวทําละลายเอทานอล ศึกษาฤทธิ์ของ
พลูในการยับยังเชื
้ ้อ E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella derby, Pseudomonas
aeruginosa, B. subtilis, Lactobacillus sp., Saccharomyces cerevisiae และ A. niger ด้ วย
วิธี Disc diffusion method ซึง่ สารสกัดจากใบแห้ งสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์
ได้ ทงหมด
ั้
สารสกัดจากใบสดสามารถยับยังเชื
้ ้อได้ 2 ชนิด คือ S. aureus และ Lactobacillus sp.
คงเดช สวาสดิ์พนั ธ์ (2003) สกัดใบพลูแห้ งด้ วยปิ โตรเลียมอีเทอร์ และเอทานอล ทดสอบ
ยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ด้วยวิธี Disc diffusion method พบว่าสารสกัดหยาบด้ วยเอทานอลออกฤทธิ์ใน
การยับยัง้ เชื อ้ ราและเชื อ้ แบคที เ รี ย สูง กว่า สารสกัดหยาบด้ ว ยปิ โตรเลี ย มอี เ ทอร์ ซึ่ง พบว่ า สาร
Hydroxychavicol ออกฤทธิ์ในการยับยังเชื
้ ้อรา T. mentagrophytes และยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย
S. aureus และ Staphylococcus sp.
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ (2004) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดพลูและนํ ้ามันพลู ด้ วยตัว
ทําละลายเอทานอล ในการทดสอบความไวของเชื ้อแบคทีเรี ย S. aureus และ S. epidermidis
เชื ้อรา T. mentagrophytes และ T. rubrum โดยวัดค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อ
(MIC) ค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถทําลายเชื ้อแบคทีเรี ย (MBC) และค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่
สามารถทําลายเชื ้อรา (MFC) ด้ วยวิธี Broth dilution method พบว่าสารสกัดพลูมีประสิทธิภาพใน
ญและฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ดีกว่านํ ้ามันพลู และในการทดสอบกับเชื ้อราพบว่าเชื ้อ
การยับยังการเจริ
้
T. mentagrophytes มีความไวต่อการออกฤทธิ์ของสารสกัดทังสองมากกว่
้
าเชื ้อ T. rubrum
Arambewela (2005) ศึกษาฤทธิ์ในการต้ านเชื ้อจุลินทรี ย์ของสารสกัดจากพลูด้วยตัว
ทําละลายเอทานอล ด้ วยวิธี disc diffusion method และหาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดโดย
วิเคราะห์หาปริมาณและเอกลักษณ์โครงสร้ างโมเลกุลแก๊ สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์
( Gas Chromatography – Mass Spectrometry, GC-MS) พบว่า สารสกัดจากพลูสามารถยับยัง้
การเจริ ญของเชื ้อ E. coli, S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa และ S. pyogenes ได้
และพบว่าองค์ประกอบทางเคมีที่อยู่ในสารสกัดพลู คือ Safrole, Eugenol, Allylpyro catechol
diacetate, Chavibitol acetate และ β-Phellandrene
Olonisakin และ Oladimeji (2007) ศึกษาองค์ประกอบสําคัญของกานพลูเพื่อวิเคราะห์
หาองค์ประกอบและโครงสร้ าง พบว่านํ ้ามันกานพลูมีองค์ประกอบเป็ น Eugenol ซึ่งมีมากถึง
ร้ อยละ 93.70 และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยังเชื
้ ้อได้ ดี
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รู ปที่ 2.2 โครงสร้ างทางเคมีของ Eugenol
Vaghasiya และคณะ (2007) ศึกษาความสามารถของสารสกัดจากสายพันธุ์พลู 8 ชนิด
เพื่อยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์โดยใช้ ตวั ทําละลายเมทานอล ในอัตราส่วน 1:10 กรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยหาค่า Inhibition zone พบว่าสารสกัดจากสายพันธุ์พลูทงั ้ 8 ชนิด สามารถยับยับ้
การเจริ ญเติบโตของเชื ้อ K. pneumoniae ได้ ดีซงึ่ ค่า Inhibition zone อยู่ระหว่าง 0.5-1.2
เซนติเมตร
Nalina และคณะ (2007) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดพลูที่มีอิทธิพลต่อการทําลายเชื ้อ
S. mutans โดยดูโครงสร้ างของเซลล์ที่ถกู ทําลายด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน
(Transmission Electron Microscopy, TEM) และศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดพบว่า
มี Hydroxychavicol กรดไขมัน (สเตียริ กและปาล์มเมติก) และ Hydroxyl fatty acid esters
(สเตียริ ก ปาล์มเมติก และไมริสติก) เป็ นองค์ประกอบหลัก
Sandeep และคณะ (2009) สกัดใบพลูสดด้ วยนํ ้ากลัน่ ในอัตราส่วน 1:3 กรัมต่อมิลลิลิตร
้ ง้
พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดที่ได้ จากพลู คือ Hydroxychavicol มีฤทธิ์ในการยับยั
และฆ่าเชื ้อ S. mutans

รูปที่ 2.3 โครงสร้ างทางเคมีของ Hydroxychavicol
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Caburian (2010) ศึกษาความสามารถของพลูในการยับยังจุ
้ ลินทรี ย์โดยหาค่าความ
เข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อ (MIC) ซึ่งจุลินทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบคือ S. ureus,
S. pyogenes, Candida albicans และ T. mentagrophytes ค่า MIC ที่ได้ มีคา่ เท่ากับ 125,
15.60, 250 และ 195 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ และหาองค์ประกอบที่สําคัญทางเคมี
โดยวิเคราะห์ หาปริ มาณและเอกลักษณ์ โครงสร้ างโมเลกุลแก๊ สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatography – Mass Spectrometry, GC-MS ) พบสารสําคัญคือ 5-(2propenyl)-1, 3-benzodioxole, Eugenol isomer และ Caryophyllene
2.5 กระชายกับการยับยัง้ จุลินทรีย์

รูปที่ 2.4 กระชาย
กระชาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia pundurata (R0xb.) Schitr.
วงศ์ Zingiberaceae
ชื่อท้ องถิ่น กะแอน ระแอน (ภาคเหนือ) ขิงทราย (มหาสารคาม) ว่านพระอาทิตย์
(กรุงเทพฯ)
ส่วนที่ใช้ เป็ นยา เหง้ าและราก
กระชาย หรื อ ขิงจีน เป็ นพืชสมุนไพรที่ปลูกเลี ้ยงกันในประเทศจีนและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีลกั ษณะเป็ นไม้ ล้มลุกไม่มีลําต้ นบนดิน มีเหง้ าใต้ ดนิ ซึง่ แตกรากออกไปเป็ นกระจุกจํานวน
มาก อวบนํ ้า ตรงกลางพองกว้ างกว่าส่วนหัวและท้ าย ดังแสดงในรูปที่ 2.4 ใบเดี่ยวเรี ยงสลับเป็ น
ระนาบเดียวกัน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้ าง 4.5-10 เซนติเมตร ยาว 13-15 เซนติเมตร ตรงกลาง

12

ด้ านในของก้ านใบมีร่องลึก ดอก ช่อ ออกแทรกอยูร่ ะหว่างกาบใบที่โคนต้ น กลีบดอกสีขาวหรื อ
ชมพูออ่ น ใบประดับรูปใบหอกสีมว่ งแดง ดอกย่อยบานครัง้ ละ 1 ดอก
สารสําคัญในรากและเหง้ ากระชายมีฤทธิ์ยบั ยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ยในลําไส้
ช่วยขับลม แก้ ท้องอืด ท้ องเฟ้อ ช่วยเจริ ญอาหารและแก้ โรคในช่องปาก และเป็ นยาอายุวฒ
ั นะ
ตํารายาไทยใช้ เหง้ าแก้ โรคในปากเช่น ปากเปื่ อย ปากเป็ นแผล ปากแห้ ง ขับระดูขาว ขับปั สสาวะ
รักษาโรคบิด แก้ ปวดมวนท้ อง จากการทดลองในสารสกัดแอลกอฮอล์และคลอโรฟอร์ ม พบว่ามี
ฤทธิ์ต้านเชื ้อราที่ทําให้ เกิดโรคผิวหนังและในปากได้ ดีพอควร
2.5.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสารสกัดกระชายที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรีย์
Penkhae และคณะ (2005) สารสกัดจากกระชายมีผลต่อการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
เชื ้อจุลินทรี ย์ Aspergillus niger, A. oryzae และ Penicillium sp. ซึง่ ได้ ศกึ ษาผลของสารสกัดต่อ
การยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์ด้วยวิธี Agar well diffusion method พบว่า สามารถ
ยับยังเชื
้ ้อ Penicillium sp. ได้ ดีกว่าเชื ้อ A. niger และ A. oryzae และพบว่าเมื่อความเข้ มข้ นของ
สารสกัดเพิ่มมากขึ ้น สามารถลดการเจริญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ มากขึ ้นด้ วย
สุภทั รา จามกระโทก (2006) ทดสอบสารสกัดหยาบจากพืชวงศ์ขิง 17 ชนิด ด้ วยเอทานอล
capsici,
ในการต่อต้ านการเจริ ญของเส้ นใยและการงอกของสปอร์ เชือ้ รา Colletotrichum
Dothiorella sp, C. gloeosporioide, Lasiodiplodia theobromae, Pestalotiopsis sp. และ
Pythium aphanidermatum พบว่า นํ ้ามันกระชายที่ความเข้ มข้ น 1,000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเส้ นใยเชื ้อราได้ ดี และเมื่อนํามาทดสอบผลต่อการงอกของสปอร์ เชื ้อรา
พบว่าสามารถยับยังการงอกของสปอร์
้
C. gloeosporioides C. capsici และ Pestalotiopsis sp.
ได้ ดี และได้ นําสารสังเคราะห์ ที่มีส่วนประกอบในพื ชที่ มีจําหน่ายทางการค้ ามาทดสอบ ได้ แก่
Camphene, Camphor, Eucalyptol, Eugenol และ Geraniol ซึง่ พบว่า Eugenol สามารถยับยัง้
การงอกของสปอร์ เชื ้อรา C. capsici, C. gloeosporioides และ Pestalotiopsis sp. ได้ ดี
พิชญ
ั ญา ชาญชัย (2006) ศึกษาประสิทธิภาพการเป็ นสารยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ของไส้ บรรจุไส้
กรอกที่แช่นํ ้ามันหอมระเหย โดยการหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อ (MIC) ด้ วยวิธี
Agar dilution method โดยพบว่าสารสกัดกระชายมีฤทธิ์ในการต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคแกรม
บวกดีที่สดุ โดยมีคา่ MIC อยู่ในช่วงร้ อยละ 0.1-0.4 ซึง่ ได้ นําไส้ บรรจุไส้ กรอก คือ ไส้ สด ไส้
คอลลาเจน และไส้ เซลโลเฟน แช่ในนํ ้ามันหอมระเหยจากกระชาย ทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้
จุลนิ ทรี ย์ของไส้ บรรจุที่แช่นํ ้ามันหอมระเหยด้ วยวิธี Disc diffusion method พบว่าไส้ สดที่แช่นํ ้ามัน
หอมระเหยจากกระชายที่ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ระยะเวลาแช่สาร 1 ชัว่ โมง มีประสิทธิภาพดี
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ที่สดุ ในการต้ านเชื ้อแบคทีเรี ยก่อโรคแกรมบวก ได้ แก่ B. cereus, S. aureus และ Listeria
monocytogenes
Suwimol และคณะ (2010) ศึกษาสารสกัดกระชายด้ วยตัวทําละลายเอทานอลใน
อัตราส่วน 1:5 กรัมต่อมิลลิลิตร ยับยังเชื
้ ้อ S. mutans, Lactobacillus sp., Aggregatibacter
actinomycetemcomitans และ C. albicans. ด้ วยวิธี Disc diffusion method และ Broth
microdilution method และศึกษาองค์ประกอบสําคัญทางเคมีของสารสกัดกระชายด้ วยเครื่ อง
วิเคราะห์ หาปริ มาณและเอกลักษณ์ โครงสร้ างโมเลกุลแก๊ สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์
(Gas Chromatography - Mass Spectrometry, GC-MS) พบว่าสารสําคัญหลักที่พบ คือ
Geraniol, Olefinic terpene, Linalool และ α –terpineol

รูปที่ 2.5 โครงสร้ างทางเคมีของ Geraniol
2.6 ข่ ากับการยับยัง้ จุลินทรี ย์

รูปที่ 2.6 ข่า
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ข่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Alpinia galanga (Linn.) Swartz., วงศ์ Zingiberaceae
ชื่อท้ องถิ่น กฏกกโรหิ
ณี ข่าหยวก ข่าหลวง สะเอเชย เสะเออเคย
ุ
ส่วนที่ใช้ เป็ นยา เหง้ า
ข่า เป็ นพืชล้ มลุกที่มีลาํ ต้ นเป็ นกอ มีเหง้ าอยูใ่ ต้ ดนิ เหง้ ามีสนี ํ ้าตาลอมแสดมีเส้ นแบ่งข้ อ
ช่วงสันๆ
้ ดังแสดงในรูปที่ 2.6 เนื ้อในเหง้ ามีสีขาวรสขมเผ็ดร้ อน แต่ไม่เผ็ดเหมือนกับขิง มักมีกลิน่
หอมฉุน ข่าเป็ นพืชใบเดีย่ ว ใบยาว ปลายใบมน ขอบใบเรี ยบ ก้ านใบยาวเป็ นกาบหุ้มซ้ อนกัน ดอก
เป็ นช่อสีขาวนวล ผลกลมสีแดงส้ มมีรสเผ็ดร้ อน เหง้ าข่าประกอบด้ วยนํ ้ามันหอมระเหยร้ อยละ
0.04 ในนํ ้ามันประกอบด้ วยสารหลายชนิด เช่น Methyl- cinnamate ร้ อยละ 48, Cineol ร้ อยละ
20-30, Eugenol, Camphor และ Pinones เป็ นต้ น
2.6.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสารสกัดข่าที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
จากผลงานวิ จัย พบว่ า ข่ า มี ฤ ทธิ์ ฆ่ า เชื อ้ แบคที เ รี ย สารสกัด ข่ า ด้ ว ยไดเอทิ ล อี เ ทอร์
ปิ โตรเลียมอีเทอร์ และนํ ้ากลัน่ สามารถฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย ที่เป็ นสาเหตุของอาการแน่นจุกเสียดท้ อง
ได้ โดยพบ Eugenol เป็ นสารสําคัญในการออกฤทธิ์ฆา่ เชื ้อแบคทีเรี ย สารสกัดข่าด้ วยแอลกอฮอล์
เมทานอล ไดคลอโรมีเทน เฮกเซน หรื อนํ ้ากลัน่ สามารถฆ่าเชื ้อราที่เป็ นสาเหตุของโรคกลากเกลื ้อน
ได้ โดยพบ 1- Acetoxychavicol acetate และ 1- Acetoxyeugenol acetate เป็ นสารสําคัญใน
การออกฤทธิ์ฆา่ เชื ้อรา
Oonmetta-aree (2006) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดจากข่าด้ วยตัวทําละลายเอทานอล ใน
การยับยังเชื
้ ้อ S. aureus และ E. coli ด้ วยวิธี Disc diffusion method ซึง่ พบว่า
สามารถยับยังเชื
้ ้อ S. aureus ได้ ดีที่สดุ จากนันทดสอบหาค่
้
า MIC และ MBC ด้ วยวิธี Broth
dilution method ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.325 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 1.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับและศึกษาองค์ประกอบสําคัญทางเคมีของสารสกัด ด้ วยเครื่ องวิเคราะห์หาปริ มาณและ
เอกลักษณ์โครงสร้ างโมเลกุลแก๊ สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatography –
Mass Spectrometry, GC-MS) พบว่าสารประกอบหลักที่อยู่ในสารสกัดคือ 1- Acetoxychavicol
acetate
Krittika และคณะ (2007) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดข่าด้ วยตัวทําละลายปิ โตรเลียม
อี เ ทอร์ และเอทานอล โดยวิ เ คราะห์ ห าองค์ ประกอบสํ า คัญทางเคมี ของสารสกัดด้ ว ยเครื่ อง
วิเคราะห์ หาปริ มาณและเอกลักษณ์ โครงสร้ างโมเลกุลแก๊ สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์
(Gas Chromatography - Mass Spectrometry, GC-MS) พบว่ามีสาร Zingiberene,
ุ สมบัติยบั ยังการเจริ
้
ญของเชื ้อ E. coli,
Turmerone, Methyl chavicol และ γ-terpinene ซึง่ มีคณ
S. aureus, B. cereus และ L. monocytogenes โดยทดสอบด้ วยวิธี Disc diffusion method
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Mayachiew (2007) ศึกษาสารสกัดข่ายับยังจุ
้ ลินทรี ย์ ด้ วยวิธี Disc diffusion method
และ Agar dilution method และพบว่าเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่ องวิเคราะห์หา
ปริ ม าณและเอกลัก ษณ์ โ ครงสร้ างโมเลกุ ล แก๊ สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิ เ ตอร์ (Gas
Chromatography - Mass Spectrometry, GC–MS) ของสารสกัดข่ามีสารเป็ นองค์ประกอบหลัก
คือ 1, 8-cineole ร้ อยละ 20.95, β-bisabolene ร้ อยละ 13.16, β-caryophyllene ร้ อยละ 17.95
และ β-selinene ร้ อยละ 10.56

รูปที่ 2.7 โครงสร้ างทางเคมีของ 1, 8-cineole
Natta L. (2008) ศึกษานํ ้ามันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง 5 ชนิด ที่ได้ จากการต้ มกลัน่ และ
สกัด ด้ ว ยตัว ทํ า ละลายปิ โตรเลี ย มอี เ ทอร์ และเอทานอล ที่ อ อกฤทธิ์ ยับ ยัง้ เชื อ้ ด้ ว ยวิ ธี Disc
diffusion method พบว่าสารสกัดจากข่ามีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ E. coli, S. aureus,
L.monocytogenes และ B. cereus จากนันได้
้ ทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีของสาร
สกัดโดยวิเคราะห์ด้วยเครื่ องวิเคราะห์หาปริ มาณและเอกลักษณ์ โครงสร้ างโมเลกุลแก๊ สโครมาโต
กราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatography - Mass Spectrometry, GC-MS) พบว่าสาร
ที่เป็ นองค์ประกอบสําคัญ คือ Methyl chavicol
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รูปที่ 2.8 โครงสร้ างทางเคมีของ Methyl chavicol
ชัยณรงค์ และคณะ (2008) ใช้ นํ ้ามันหอมระเหยที่สกัดจากข่าโดยการกลัน่ ด้ วยไอนํ ้า
ได้ สาร Geraniol และสาร
Linalool ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของนํ ้ามันหอมระเหยจากพืช
มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อราในดิน Sclerotium rofsii โดยการผสมลงในอาหารเลี ้ยง
เชื ้อ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยังเส้
้ นใยของเชื ้อรา S. rolfsii พบว่าที่ระดับความ
เข้ มข้ น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะมีผลต่อการเจริ ญของเส้ นใยเชื ้อรา S. rolfsii ทําให้ เส้ นใย
เชื ้อราบางลง
Latha และคณะ (2009) ศึกษาสารสกัดข่าด้ วยอะซิโตนยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
เชื ้อจุลินทรี ย์ด้วยวิธี Disc diffusion method พบว่า สารประกอบหลักที่อยู่ในสารสกัดข่า คือ
1’-Acetoxychavicol acetate สามารถยับยังเชื
้ ้อ S. typhi, E. coli และ Enterococcus faecalis
ได้

รู ปที่ 2.9 โครงสร้ างทางเคมีของ 1'- Acetoxychavicol acetate
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Kiranmayee และคณะ (2010) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดข่าด้ วยตัวทําละลาย
เมทานอล อะซิโตน และไดเอทิลอีเทอร์ ในการยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis, Enterobacter aerogene,
E. cloacae, E. coli, E. faecalis, K. pneumoniae, P. aeruginosa MTCC 6642,
S. typhimurium, S. aureus และ S. epidermis ด้ วยวิธี Disc diffusion method และ
ศึกษาหาค่า MIC และ MBC พบว่า สารสกัดข่าด้ วยเมทานอลสามารถยับยังเชื
้ ้อได้ ดี ซึง่ มีคา่ MIC
และ MBC อยู่ในช่วง 0.04-1.28 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.08-2.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ ศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดข่าด้ วยเมทานอลด้ วยเครื่ องวิเคราะห์ หา
ปริ ม าณและเอกลัก ษณ์ โ ครงสร้ างโมเลกุ ล แก๊ สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิ เ ตอร์ ( Gas
chromatographic - Mass Spectrometric, GC-MS) สารที่พบคือ 5-Hydroxymethyl furfural
ร้ อยละ 59.9, Benzyl alcohol ร้ อยละ 57.6, 1,8 cineole ร้ อยละ 15.65, Methylcinnamate ร้ อย
ละ 9.4, 3-phenyl-2-butanone ร้ อยละ 8.5 และ 1,2 benzenedicarboxylic acid ร้ อยละ 8.9
Weerakkody และคณะ (2010) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus,
E. coli, L. monocytogenes, S. typhimurium และ Clostridium perfringens และศึกษา
องค์ ประกอบทางเคมีของสารสกัดข่าด้ วยเครื่ องวิเคราะห์ หาปริ มาณและเอกลักษณ์ โครงสร้ าง
โมเลกุลโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ ( Gas chromatographic - Mass Spectrometric,
GC-MS) พบสารประกอบหลัก คือ 1'- Acetoxychavicol acetate (1'ACA) ร้ อยละ 63.4 และ
Neral ร้ อยละ 15.6
ภัทราวดี และคณะ (2010) ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดข่าร่ วมกับกรดอะซิติก ต่อ
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผักชี ซึง่ มีเชื ้อ E. coli และ S. typhimurium ปนเปื อ้ นอยู่ พบว่าสาร
สกัดข่ามีประสิทธิภาพลดปริ มาณจุลนิ ทรี ย์ได้ ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากฤทธิ์ของ 1′-Acetoxychavicol
acetate (ACA) ซึง่ เป็ นสารประกอบหลักที่พบในสารสกัดข่าซึง่ สามารถยับยัง้ S. aureus ได้ โดย
ผ่านเข้ าผนังเซลล์ไปทําลายเยื่อหุ้มเซลล์ชนในและชั
ั้
นนอกของเซลล์
้
ทําให้ ไซโทพลาซึม ภายใน
เซลล์ตกตะกอน นอกจากนันยั
้ งทําลายไซโทพลาสมิกเมมเบรนของเซลล์ทําให้ สารต่างๆที่อยู่
ภายในเซลล์ไหลออกนอกเซลล์

18

2.7 ตําลึงกับการยับยัง้ จุลินทรี ย์

รู ปที่ 2.10 ตําลึง
ตําลึง ชื่อวิทยาศาสตร์ Coccinia indica วงศ์ Cucurbitaceae
ชื่อท้ องถิ่น ผักแคบ (ภาคเหนือ) แคเด๊ าะ (กระเหรี่ ยงและแม่ฮองสอน) ตําลึง สี่บาท
(ภาคกลาง) ผักตํานิน (ภาคอีสาน)
ส่วนที่ใช้ เป็ นยา ใบและลําต้ น
ตํ า ลึง เป็ นไม้ เ ลื อ้ ยที่ มี มื อจับ ใช้ สํ า หรั บ เลื อ้ ยเกาะต้ น ไม้ ใ หญ่ ห รื อ ไม้ ปั ก หลัก มี สี เ ขี ย ว
จัดเป็ นสมุนไพรไทย ลําต้ นเป็ นเถาไม้ เลื ้อยเนื ้อแข็ง ใบเป็ นใบเดี่ยว มีลกั ษณะเป็ น 3 แฉก หรื อ 5
แฉก กว้ างและยาวประมาณ 4-8 เซ็นติเมตร โคนใบมีลกั ษณะเป็ นรู ปหัวใจ มีมือเกาะยื่นออกมา
จากที่ข้อ ดอกเป็ นดอกเดี่ยวหรื อดอกคู่ มีลกั ษณะเป็ นรู ประฆัง ดังแสดงในรู ปที่ 2.10 กลีบดอกสี
ขาว แยกเพศอยู่คนละต้ น ดอกออกตรงที่ซอกใบ ลักษณะของผลเป็ นวงรี ทรงยาวสีเขียวอ่อน เมื่อ
แก่จดั จะเป็ นสีแดง เป็ นที่ชื่นชอบของนกนานาชนิด
ประโยชน์ของตําลึงนอกจากจะปลูกเป็ นผักสวนครัวแล้ ว ตําลึงยังถือเป็ น "ยาเย็น" ที่มีฤทธิ์
ทางสมุนไพร ใช้ เป็ นยารักษาอาการแพ้ โดยทัว่ ไป ช่วยลดระดับนํ ้าตาลในเลือด ฤทธิ์ในด้ านการล้ าง
พิษ ซึง่ ครอบคลุมทังการล้
้
างพิษภายในและการล้ างพิษภายนอกร่างกาย ฯลฯ
2.7.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสารสกัดตําลึงที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
้ ้อ
Farrukh (2003) พบว่า การสกัดตําลึงด้ วยตัวทําละลาย เอทานอล สามารถยับยังเชื
E. coli, B. cereus และ S. aureus ได้
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Jadavpur University (2007) ได้ รายงานการวิจยั พบว่า การสกัดตําลึงด้ วยตัวทําละลาย
เมทานอล สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อ S. aureus, E. coli, B. subtilis และ P.
aeruginosa ได้
Dewanjee และคณะ (2007) พบว่าสารสกัดจากตําลึงสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของ
เชื ้อ S. aureus, E. coli, Shigella dysenteriae, S. soneii และ P. aeruginosa ได้
Shaheen (2009) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดจากตําลึงที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ
โดยใช้ ตวั ทําละลายที่แตกต่างกันซึ่งสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรี ยแกรมบวก
และแกรมลบ ด้ วยวิธี Disc diffusion method นอกจากนันยั
้ งได้ ศกึ ษาองค์ประกอบทางเคมีของ
สารสกัดพบว่าในสารสกัดประกอบไปด้ วย อัลคาลอยด์ แทนนิน ซาโปนิน ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์
และฟี นอล
้
เรี ย 3 ชนิด คือ
Prasanna (2010) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดตําลึงในการยับยังแบคที
E. coli, S. aureus และ Steptococcus pyrogens และยับยังเชื
้ ้อรา 2 ชนิด คือ Candida
albicans และ Trichophyton rubrum พบว่าสารสกัดตําลึงมีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ S. aureus
และ S. pyrogens ได้
2.8 เบญกานีกับการยับยัง้ จุลินทรีย์

รูปที่ 2.11 เบญกานี
เบญกานี ชื่อวิทยาศาสตร์ Quercus infectoria G. Olivier วงศ์ Fagaceae
ชื่อท้ องถิ่น เบญกานี
ส่วนที่ใช้ เป็ นยา ปูด
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เบญกานี เป็ นสมุนไพรที่พบได้ ในประเทศแถบอินเดีย โดยเป็ นพืชในวงศ์ Fagaceae ชื่อ
สามัญ ได้ แก่ aleppo galls, downy oak, nutgall, gallnut, oak white gall เป็ นไม้ ยืนต้ นขนาด
กลาง ลําต้ นโดยเฉพาะส่วนของกิ่งอ่อน มีก้อนแข็งๆ เรี ยกว่า ปูด (gall, gallnut, nutgall) เป็ น
เนื ้อเยื่อที่เจริ ญผิดปกติ ซึง่ สร้ างขึ ้นมาห่อหุ้มแมลงที่มาอาศัย มีลกั ษณะค่อนข้ างกลม แข็ง ภายใน
มีไข่ของแมลงชื่อ Cynips tinctoria ซึง่ เมื่อแมลงเข้ าสูร่ ะยะ larva จะกระตุ้นเนื ้อเยื่อให้ มี cellular
proliferation กลายเป็ น gall ซึง่ มีแทนนินมาสะสมอยู่ ทังนี
้ ้ ตามตําราแพทย์แผนไทยใช้ ปดู ต้ มแก้
อาการท้ องร่ วง ท้ องเสีย และบิด หรื อฝนกับนํ ้าเพื่อฆ่าเชื ้อบริ เวณที่มีบาดแผล เพราะสามารถฆ่า
เชื ้อแบคทีเรี ยได้ และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
2.8.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสารสกัดเบญกานีที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
้ ้อ
Metin และคณะ (1998) ศึกษาความสามารถของสารสกัดเบญกานีในการยับยังเชื
Bacillus brevis, B. subtilis, B. cereus, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, L.
monocytogenes A, Micrococcus luteus, K. pneumoniae, Mycobacterium smegmatus,
Proteus vulgaris, Alternaria alternata, Penicillium italicum, Fusarium equisetii และ
Candida albicans ด้ วยวิธี Disc diffusion method พบว่า สารสกัดสามารถยับยังเชื
้ ้อได้ โดยค่า
Inhibition zone อยูใ่ นช่วง 11-31 มิลลิเมตร และยังพบว่าใน gallnuts มีสารที่ประกอบไปด้ วย
แทนนิน ร้ อยละ 50-75, กรดแกลลิก ร้ อยละ 2-3, กรดเอลลาจิก ร้ อยละ 2, กลูโคส, แป้ง และ
etheric fats ร้ อยละ 3
Voravuthikunchai (2004) ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดเบญกานีด้วยสารสกัดเอทานอลที่มี
ผลในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อ E. coli ด้ วยวิธี Disc diffusion method ซึง่ ผลของ
Inhibition zone มีคา่ สูงสุดอยูท่ ี่ 14 มิลลิเมตร
Basri และคณะ (2004) ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดเบญกานีด้วยตัวทํา
้ ้อ (MIC) และ ความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่
ละลายอะซิโตน โดยหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
สามารถฆ่าเชื ้อ (MBC) แบคทีเรี ยแกรมบวก (S. aureus, S. epidermidis และ B. subtilis) และ
แกรมลบ (E. coli, S. typhimurium และ P. aeruginosa) พบว่าสารสกัดเบญกานีสามารถ
ยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis, S. epidermidis, S. typhimurium และ P. aeruginos ได้ ดี ขณะที่ E. coli
ไม่พบผลของการยับยัง้ และพบว่าในเบญกานีมีสาร แทนนิน ร้ อยละ 50-70 กรดแกลลิก และกรด
เอลลาจิกบางส่วน ซึง่ แทนนินมีความสามารถในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของจุลนิ ทรี ย์ได้ ดี
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รูปที่ 2.12 โครงสร้ างทางเคมีของแทนนิน
Vudhivanich (2004) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกั ด หยาบจากพื ช สมุ น ไพรด้ วย
เอทานอลร้ อยละ 95 ในอัตราส่วน 1:2 กรัมต่อมิลลิลิตร ในการยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อ Erwinia
carotovora subsp. carotovora สาเหตุโรคเน่าเละของผัก ด้ วยวิธี Disc diffusion method
พบว่าสารสกัดจากเบญกานีสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อดังกล่าวได้ ดี โดยเฉลี่ยแล้ วค่า
Inhibition zone มีคา่ เท่ากับ 3.51 เซนติเมตร
Sawangjaroen (2005) ศึกษาอิทธิพลของตัวทําละลาย เมทานอล n-เฮกเซน และ
ไดคลอโรมีเทนในการสกัดเบญกานีพบว่า สารสกัดเบญกานีด้วยตัวทําละลายเมทานอลสามารถ
ยับยังเชื
้ ้อ Blastocystis hominis ได้ คอ่ นข้ างดี
Lara และคณะ (2008) ศึกษาความสามารถของสารสกัดจากเบญกานีด้วยตัวทําละลาย
เมทานอลในการยับยังเชื
้ ้อ Proteus mirabilis, Citrobacter braaki และ S. aureus
Muskhazli และคณะ (2008) เปรี ยบเทียบความสามารถของสารสกัดเบญกานีด้วยตัวทํา
ละลายเมทานอลและนํ ้าเพื่อดูความสามารถของสารสกัดในการยับยังเชื
้ ้อ Cellulosimicrobium
cellulans ความเข้ มข้ นของสารสกัดที่ใช้ ในการทดสอบอยู่ในช่วง 0.25 – 4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
พบว่าสารสกัดเบญกานีด้วยเมทานอลให้ ผล Inhibition zone มากกว่าสารสกัดเบญกานีด้วยนํ ้า
Chusri และคณะ (2008) สกัดเบญกานีด้วยตัวทําละลายเอทานอล 95 เปอร์ เซ็น ใน
อัตราส่วน 1:5 กรัมต่อมิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 7 วัน ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดที่มี
ผลในการยับยังการเจิ
้
รญเติบโตของเชื ้อ S. aureus ด้ วยการหาค่า MIC และผลของของสารสกัดที่
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์
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Suwalak (2009) สกัดเบญกานีด้วยตัวทําละลายเอทานอล ร้ อยละ 50 ศึกษาฤทธิ์ใน
การต้ านเชื ้อ E. coli โดยหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อ (MIC) และ ค่าความเข้ มข้ น
ตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อ (MBC) ซึง่ อยู่ในช่วง 0.78 - 1.56 และ 1.56 - 3.12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ และได้ ศกึ ษาอิทธิพลของสารสกัดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์โดยการ
ถ่ายภาพด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)
จากสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี สามารถสรุปสารสําคัญที่มี
อยูใ่ นสมุนไพรและการนําสารสกัดไปใช้ ประโยชน์ได้ ดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สมุนไพรและสารสําคัญในสารสกัดสมุนไพรที่นําไปใช้ ประโยชน์
ชื่อสมุนไพร
พลู

กระชาย

ข่า

ตําลึง

เบญกานี

ลักษณะของสารสกัด สารสําคัญในสารสกัด การนําไปใช้ ประโยชน์
ผง
Hydroxychavicol
มีฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ย
และ Eugenol
อั น เ ป็ น ส า เ ห ตุ ข อ ง
อาการจุ ก เสี ย ด แน่ น
ท้ อง มีฤทธิ์ขบั นํ ้าดี
Geraniol, Linalool, ยับ ยัง้ การเจริ ญ เติ บ โต
ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
ผง
Olefinic terpene
เหง้ าและราก
และ α –terpineol
1′-Acetoxychavicol ยับ ยัง้ การเจริ ญ เติ บ โต
ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ ฆ่าเชื ้อ
acetate (ACA),
เหง้ า
ผง
ราซึง่ เป็ นสาเหตุของโรค
Zingiberene,
กลากเกลื ้อน
Turmerone และ
Methyl chavicol
Alkaloids, Tannins, ยับ ยัง้ การเจริ ญ เติ บ โต
Saponins,
ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
ผง
ใบและลําต้ น
Flavonoids,
Glycosides และ
Phenols
ปูด
ผง
Tannin, Gallic acid ยับ ยัง้ การเจริ ญ เติ บ โต
และ Ellagic acid
ของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
ส่วนที่ใช้
ใบ
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2.9 จุลินทรี ย์ชนิดต่ างๆที่เป็ นสาเหตุของการเน่ าเสียของอาหาร
จุลนิ ทรี ย์ที่เป็ นสาเหตุสําคัญให้ อาหารเน่าเสียมี 3 ประเภท ได้ แก่ แบคทีเรี ย ยีสต์ และรา
2.9.1 แบคทีเรี ย
แบคทีเรี ยเป็ นจุลนิ ทรี ย์ที่มีขนาดเล็ก มีรูปร่างต่างๆ กัน เช่น เกลียว กระบอกหรื อท่อนกลม
ซึง่ อาจเกาะเรี ยงตัวกันเป็ นสายหรื อกลุม่
แบคทีเรี ยมีการเจริญเพิม่ จํานวนโดยการแบ่งเซลล์โดย
เฉลี่ยที่สภาวะเหมาะสมจะเพิ่มจํานวนเป็ น 2 เท่าทุก 20-30 นาที ดังนันหากในอาหารมี
้
แบคทีเรีย
ปนเปื อ้ นเพียง 1 เซลล์ ภายใน 10 ชัว่ โมง จะมีจํานวนแบคทีเรี ยมากกว่า 1 ล้ านเซลล์ อาหารที่มี
แบคทีเรี ยปนเปื อ้ นอยูใ่ นระดับนี ้ จะเกิดการเน่าเสียเกิดขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ตัวอย่างแบคทีเรี ยที่ทํา
ให้ อาหารเน่าเสีย เช่น Pseudomonas Acinetobacter, Moraxella และ Flavobacterium
เป็ นต้ น
แบคทีเรี ยที่ทําให้ อาหารเกิดการเน่าเสียอาจแบ่งเป็ นกลุม่ ๆได้ โดยอาจพิจารณาจาก
ความสามารถในการย่อยสลายประเภทอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ ้นตัวอย่างเช่น
- แบคทีเรี ยที่ยอ่ ยสลายนํ ้าตาล จะมีเอนไซม์ชว่ ยย่อยสลายคาร์ โบไฮเดรตจําพวกแป้ง หรื อ
นํ ้าตาล
- แบคทีเรี ยที่ยอ่ ยสลายโปรตีน เช่น Clostridium, Pseudomonas (ดังแสดงในรูปที่ 2.14)
และ Proteus จะสร้ างเอนไซม์ยอ่ ยสลายโปรตีนทําให้ เกิดการเน่าเสีย แบคทีเรี ยบางชนิดในกลุม่ นี ้
สามารถย่อยสลายโปรตีนในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน ทําให้ เกิดสารที่มีกลิน่ เหม็น เช่น แก๊ ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์
- แบคทีเรี ยที่ยอ่ ยสลายเพกทิน แบคทีเรี ยกลุม่ นี ้มีน้อยชนิด เช่น Bacillus (ดังแสดงในรูปที่
2.13), Clostridium และ Erwinia เป็ นต้ น แบคทีเรี ยนี ้จะสร้ างเอนไซม์ออกมาย่อยสลายเพกทิน ซึง่
เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที่มีโครงสร้ างซับซ้ อนทําให้ อาหารประเภทผักและผลไม้ เกิดการเสียหายและเน่า
เสียได้
- แบคทีเรี ยที่สร้ างกรด เช่น กรดแอซิตกิ ทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงคุณภาพของอาหาร
โดยเฉพาะเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รสชาติจะเปลี่ยนไป เนื่องจากเกิดรสเปรี ย้ วจากกรดแอซิตกิ
ตัวอย่างแบคทีเรี ยที่สร้ างกรดแอซิตกิ เช่น Acetobacter และ Gluconobacter เป็ นต้ น

24

รู ปที่ 2.13 ลักษณะแบคทีเรี ยกลุม่ Bacillus

รูปที่ 2.14 ลักษณะแบคทีเรี ยกลุม่ Pseudomonas

2.9.2 ยีสต์
ยีสต์เป็ นจุลินทรี ย์ที่มีขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรี ย เซลล์มีรูปร่ างหลายลักษณะ เช่น กลม รี
เป็ นต้ น ส่วนใหญ่เพิ่มจํานวนโดยการแตกหน่อ ยีสต์เจริ ญได้ ดีในอาหารที่มีนํ ้าตาลสูง เช่น นํ ้าผลไม้
้
่มีปริ มาณเกลือมาก เช่น ผักดอง แฮม เบคอน และเนื ้อ
แยม ผลไม้ แช่อิ่มหรื อแห้ ง รวมทังอาหารที
เค็ม สปอร์ ของยีสต์ไม่ทนความร้ อนเหมือนกับสปอร์ ของแบคทีเรี ย นอกจากนี ้ ยีสต์ยงั มีเอนไซม์ที่
ย่อยสลายกรดอินทรี ย์ตา่ งๆที่ใช้ ในการถนอมอาหารได้ เช่น กรดแล็กติก กรดแอซิติก ทําให้ กรดมี
ความเข้ มข้ นลดลง ทําให้ อาหารมีสภาวะเหมาะสมต่อการเจริ ญของแบคทีเรี ยได้ อาหารที่เกิดการ
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เน่าเสียจากยีสต์มกั เกิดกลิ่นหมัก เมือก หรื อฝ้าบริ เวณผิวหน้ า รวมทังเกิ
้ ดความขุ่นและแก๊ สได้
ตัวอย่างยีสต์ที่ทําให้ อาหารเน่าเสีย เช่น Saccharomyces (ดังแสดงในรู ปที่ 2.15), Pichia และ
Torulopsis เป็ นต้ น

รูปที่ 2.15 ลักษณะยีสต์ Saccharomyces

2.9.3 รา
ราเป็ นจุลนิ ทรี ย์ที่พบอยู่ทวั่ ไป มีรูปร่างลักษณะและสีตา่ งๆกัน ราเป็ นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
ผัก ผลไม้ และอาหารแห้ ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เกิดการเน่าเสีย มีสี กลิ่น ที่ผิดปกติ และราบางชนิด
เช่น Aspergillus flavus ยังสามารถสร้ างสารพิษอะฟลาทอกซินขึ ้นในอาหารได้ โดยทัว่ ไปราเจริ ญ
ได้ ช้ากว่าแบคทีเรี ยและยีสต์ แต่เมื่อราเจริ ญได้ สกั ระยะหนึ่ง ก็จะเจริ ญได้ อย่างรวดเร็ ว ราสามารถ
ทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ ดี เช่น มีความชื ้นน้ อย ความเป็ นกรด จึงเป็ นปั ญหาในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารมาก ตัวอย่างราที่ทําให้ เกิดการเน่าเสียของอาหาร เช่น Aspergillus,
Penicillium (ดังแสดงในรูปที่ 2.16-2.17) และ Rhizopus เป็ นต้ น

26

รูปที่ 2.16 ลัษณะรากลุม่ Aspergillus

รู ปที่ 2.17 ลักษณะรากลุม่ Penicillium
เนื่องจากอาหารแต่ละชนิดมีองค์ประกอบบางอย่างที่แตกต่างกัน จุลินทรี ย์แต่ละชนิดมี
เอนไซม์ที่แตกต่างกัน ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงคุณภาพของอาหารแต่ละชนิด จึงเกิดจากจุลินทรี ย์
ต่างชนิดกัน ดังแสดงในตารางที่ 2.3 ซึง่ แสดงตัวอย่างของชนิดจุลนิ ทรี ย์ที่ทําให้ เกิดการเน่าเสียของ
อาหารแต่ละประเภท
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ตารางที่ 2.3 จุลนิ ทรี ย์ที่ทําให้ เกิดการเน่าเสียในอาหาร
กลุม่ อาหาร
อาหารทะเล
เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์
ไข่และผลิตภัณฑ์
นมและผลิตภัณฑ์
แยม ผลไม้ แห้ ง
อาหารกระป๋ อง
ผักและผลไม้
ธัญชาติ
นํ ้าผลไม้
เครื่ องเทศ

ตัวอย่างจุลนิ ทรี ย์
Achromobacter, Pseudomonas และ Vibrio
Achromobacter, Clostridium และ
Pseudomonas
Pseudomonas และ Proteus
Pseudomonas, Micrococcus และ
Streptococcus
Saccharomyces และ
Schizosaccharomyces
Bacillus stearothermophilus และ
Clostridium thermosaccharolyticum
Botrytis, Erwinia และ Penicillium
mold
Escherichia, Lactobacillus และ
Leuconostoc Yeast
Bacillus และ mold

2.10 การทดสอบความไวของเชือ้ ต่ อยาต้ านจุลินทรีย์
2.10.1 Dilution test
การทดสอบวิธีนี ้แบ่งออกเป็ น Broth dilution method และ Agar dilution method
2.10.1.1 Broth dilution method
เป็ นการทดสอบหาความไวของเชื ้อต่อยาปฏิชีวนะ โดยวิธีนี ้เป็ นวิธีที่ละเอียดวิธี
หนึง่ การทดสอบนี ้จะทําให้ ทราบทังค่
้ าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อ (MIC) และ ค่าความ
เข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อ (MBC) ของยาปฏิชีวนะนัน้ ๆ กับเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ทําการทดสอบ
หลักการโดยทั่วไปของวิธีนี ้ คือ เลี ้ยงเชื อ้ ที่ต้องการทดสอบในอาหารเลี ้ยงเชือ้ ชนิดเหลวซึ่งมียา
ปฏิชีวนะในปริ มาณต่างๆกันผสมอยู่ และสังเกตการเจริ ญเติบโตของเชื ้อในอาหารที่เลี ้ยงเชื ้อซึง่ มี
ยาปฏิชีวนะในปริ มาณต่างๆกัน การทดสอบหาความไวของเชือ้ จุลินทรี ย์ต่อยาปฏิชีวนะโดยวิธี
Broth dilution method นี ้ สามารถทําได้ ทงั ้ Macro broth dilution method และ Micro broth
dilution method ตรวจผลโดยดูการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ ค่าความเข้ มข้ นของยาปฏิชีวนะที่เชื ้อไม่
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เจริญ ถือว่าเป็ นค่า (MIC) การหาค่า MBC ทําได้ โดยนํา Broth จากหลอดที่ดแู ล้ วว่าไม่มีการเจริ ญ
ของเชื ้อจุลินทรี ย์ มาเลี ้ยงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิดแข็ง ตรวจผลโดยดูการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ ค่า
ความเข้ ม ข้ น ที่ น้ อยที่ สุด ของยาปฏิชี ว นะซึ่ง สามารถทํ า ลายเชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ ใ ห้ ล ดลงไม่น้ อ ยกว่า
ร้ อยละ 99.9 ถือว่าเป็ นค่า (MBC)
2.10.1.2. Agar dilution method
เป็ นวิธีมาตรฐานที่ใช้ ในการทดสอบความไวของเชื ้อแบบปริ มาณวิเคราะห์ โดยมี
หลักการทดสอบคล้ ายคลึงกับ Broth dilution method ต่างกันเพียงชนิดของอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
เท่านัน้ คือ การทดสอบโดยการเจือจางสารทดสอบในอาหารวุ้น และถ่ายเชื ้อลงบนผิวของอาหาร
วุ้น เป็ นวิธีที่เหมาะสมกับการทดลองเชื ้อในปริ มาณมาก ข้ อดีของวิธีนี ้คือ สามารถทําการทดสอบ
เชื ้อหลายชนิดบนอาหารจานเดียวกันได้ ซึง่ วิธีนี ้สามารถหาค่า MIC ได้ แต่ไม่สามารถหาค่า MBC
ได้ ตรวจผลโดยดูการเจริญเติบโตของเชื ้อ ค่าความเข้ มข้ นของสารที่เชื ้อไม่เจริ ญถือว่าเป็ นค่าความ
เข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ (MIC)
2.10.2 Diffusion test
วิธีที่ใช้ แพร่ หลายมากที่สดุ คือ Disc diffusion method เนื่องจากสะดวก
ประหยัดและใช้ เวลาน้ อยกว่าวิธีอื่น ๆ วิธีนี ้เป็ นการทดสอบในเชิงคุณภาพ สามารถบอกผลได้ ว่า
เชื ้อมีความไวต่อการทดสอบหรื อไม่ ไม่อาจทราบค่า MIC หรื อ MBC ได้ ไม่เหมาะในการทดสอบ
เชื ้อที่เจริ ญช้ าหลักการทัว่ ไปคือ การทําให้ ยาปฏิชีวนะบนแผ่น paper disc ซึมไปในอาหารเลี ้ยง
เชื ้อที่ได้ กระจายเชื ้อในจํานวนที่เหมาะสมไว้ แล้ วนําไปเพาะเลี ้ยงให้ เชื ้อเจริ ญเติบโต อ่านผลการ
ทดสอบโดยการวัดขนาดของ zone of inhibition ซึง่ จะเห็นเป็ นวงใสรอบแผ่น paper disc
ขนาดของ zone of inhibition นอกจากจะขึ ้นอยู่กบั ความไวของเชื ้อต่อสารแล้ วยังขึ ้นอยู่กบั ปั จจัย
หลายประการ เช่น ขนาดโมเลกุลของยาปฏิชีวนะ ปริ มาณอัตราการเจริ ญของเชื ้อ ภาวะความ
เป็ นกรดด่ า งและส่ ว นประกอบของอาหารเลี ย้ งเชื อ้ ตลอดจนระยะเวลาในการเพาะเชื อ้

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดพลูที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
ส่วนที่นํา
มาสกัด

ตัวทําละลาย

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

อุณหภูมิ

ใบสด

นํ ้ากลัน่
แอลกอฮอร์
เฮกเซน

1:3

48 ชม.

อุณหภูมิห้อง

E. coli.

พิมลวรรณ ทัพยากรพิจารณ์
(1992)

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:5

48 ชม.

60
องศาเซลเซียส

E. coli, S. aureus และ
Salmonella derby

Lopez (2003)

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:10

24 ชม.

อุณหภูมิห้อง

Wanchaitanawong (2005)

ใบแห้ ง

เอทานอล

-

48 ชม.

อุณหภูมิห้อง

ใบสด

เอทานอล

1:20

48 ชม.

อุณหภูมิห้อง

A. niger, A. oryzae และ
Penicillium sp.
E. coli และ
Yersinia enterocolitica
E. coli, P. aeruginosa,
S. epidermidis, S. aureus และ
S .pyogens

Siriporn และคณะ (2000)

Arambewela (2005)

29

28

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดพลูที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ (ต่อ)
ส่วนที่นํา
มาสกัด
ใบแห้ ง

ใบแห้ ง
ใบสดและ
ใบแห้ ง

ตัวทําละลาย
n-เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
เมทานอล
นํ ้ากลัน่
เอทานอล
เฮกเซน
เอทานอล

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา
1:3

7 วัน

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

Blastocystis hominis

Sawangjaroen (2005)

อุณหภูมิ
อุณหภูมิห้อง

1:10

24 ชม.

อุณหภูมิห้อง

1:5

48 ชม.

60
องศาเซลเซียส

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:10

24 ชม.

อุณหภูมิห้อง

ใบสด

เอทานอล

1:2

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

E. coli, S. Typhimurium,
Listeria monocytogenes และ
S. aureus
E. coli, S.aureus และ S.derby
A. niger, A. oryzae และ
Penicillium sp.
Xanthomonas axonopodis pv.
Citric

Weerakkody (2010)
Lopez (2003)
Wanchaitanawong (2005)
Vudhivanich (2003)

30

29

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดพลูที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ (ต่อ)
ส่วนที่นํา
มาสกัด

ใบแห้ ง

ตัวทําละลาย

เมทานอล

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา

1:10

24 ชม.

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

S.aureus, S.epidermidis,
Micrococcus flavus,
B. cereus, B.subtilis,
Klebsiella aerogenes และ
K. pneumonia

Vaghasiya และคณะ (2007)

อุณหภูมิ

อุณหภูมิห้อง

31

30

ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดกระชายที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรีย์
ส่วนที่นํา
มาสกัด

ตัวทําละลาย

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

อุณหภูมิ
S. mutans, Lactobacillus sp.,
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans และ
C. albicans
E. coli, S. aureus,
B. cereus และ
L.monocytogenes

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:5

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

Suwimol และคณะ (2010)

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:3

24 ชม.

อุณหภูมิห้อง

ใบแห้ ง

-

-

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

S. pyogenes

Limsuwan (2008)

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:10

24 ชม.

อุณหภูมิห้อง

Wanchaitanawong (2005)

ใบแห้ ง

เฮกเซน
คลอโรฟอร์ ม

-

-

-

A. niger, A. oryzae และ
Penicillium sp
S. aureus และ P. aeruginosa

Norajit (2007)

CHING (2008)

32

31

ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดกระชายที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรีย์ (ต่อ)
ส่วนที่นํา
มาสกัด
ใบแห้ ง

ตัวทําละลาย
คลอโรฟอร์ ม
เมทานอล
นํ ้ากลัน่

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา
-

-

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

B. cereus, S. aureus,
E. coli, S. Typhi และ Shigella
sp.

Voravuthikunchai (2006)

อุณหภูมิ
-

33

32

ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดข่าที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
ส่วนที่นํา
มาสกัด
ใบแห้ ง

ตัวทําละลาย
เอทานอล

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา
1:10
24 ชม.

อุณหภูมิ
อุณหภูมิห้อง

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

S. aureus และ E. coli

Oonmetta-aree (2006)
Voravuthikunchai (2006)

ใบแห้ ง

คลอโรฟอร์ ม
เมทานอล
นํ ้ากลัน่

1:5

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

B. cereus, S. aureus,
E. coli, S. Typhi และ
Shigella sp.

ใบแห้ ง

เอทานอล

-

-

-

Bactrocera dorsalis

sukhirun (2009)

ใบแห้ ง

คลอโรฟอร์ ม
เมทานอล
นํ ้ากลัน่
ปิ โตรเลียม
อีเทอร์

Sunilson (2009)

เนตรนภิส เขียวขํา (2010)

ใบแห้ ง

เมทานอล
อะซิโตน

-

-

-

E.. coli, S. enteriditis,
Clostridium perfringens,
S. aureus, B. cereus,
Saccharomyces cerevisiae
และ Candida albicans

1:2

3 วัน

อุณหภูมิห้อง

Colletotrichum leosporioides

34

33

ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดข่าที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ (ต่อ)
ส่วนที่นํา
มาสกัด

ตัวทําละลาย

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา

ใบแห้ ง

เมทานอล

1:10

-

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:10

24 ชม.

ใบแห้ ง

ใบแห้ ง

เอทานอล
ปิ โตรเลียม
อีเทอร์
คลอโรฟอร์ ม
เอทานอล
ปิ โตรเลียม
อีเทอร์

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

อุณหภูมิ
B. cerus, B. megaterium,
Micrococcus leuteus,
S. aureus, Streptococcus
80
องศาเซลเซียส lactis, P. aeruginosa, E. coli,
Enterobacter aerogenes,
Klebsiella pneumoniae และ S.
typhimurium

Gothandam (2010)

อุณหภูมิห้อง

Mayachiew (2007)

S. aureus
C. albicans และ E. aerogens

1:6

1:3

72 ชม.

24 ชม

31
องศาเซลเซียส

อุณหภูมิห้อง

Kochuthressia (2010)

E. coli, S. aureus,
B. cereus และ
L. monocytogenes

Natta (2008)

35
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ตารางที่ 2.7 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดตําลึงที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
ส่วนที่นํา
มาสกัด

ใบแห้ ง

ใบแห้ ง

ตัวทําละลาย

นํ ้ากลัน่
เอทานอล
เฮกเซน

ปิ โตรเลียม
อีเทอร์
ไดเอธิทอีเทอร์
คลอโรฟอร์ ม
อะซิโตน
เมทานอล

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

Farrukh (2008)

Shaheen (2009)

อุณหภูมิ

-

-

-

B. cereus, Corynebacterium
diptheriae, S. aureus,
Streptococcus pyogenes,
E.coli, K. pneumonia, Proteus
mirabilis,
P. aeruginosa, S. paratyphi
และ Shigella boydii

-

-

-

S. aureus และ S. paratyphi

36
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ตารางที่ 2.7 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดตําลึงที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ (ต่อ)
ส่วนที่นํา
มาสกัด
ใบแห้ ง

ใบแห้ ง

ตัวทําละลาย
เมทานอล
เอทานอล
เฮกเซน
เมทานอล

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา
-

1:5

24-48 ชม.

48 ชม.

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

S. pyogenes, S. aureus,
E. coli, P. aeruginosa และ
S. pneumoniae

Bagyalakshmi (2009)

อุณหภูมิ
-

อุณหภูมิห้อง

S. aureus, E. coli,
P. aeruginosa,
Shigella dysenteriae และ
Shigella soneii

Dewanjee (2007)

37

36

ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดเบญกานีที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์
ส่วนที่นํา
มาสกัด

ตัวทําละลาย

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
อัตราส่วน (กรัมต่อมิลลิลติ ร)
เวลา

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง
Basri และ Fan
(2004)

อุณหภูมิ

ใบแห้ ง

อะซิโตน

1:5

24 ชม

อุณหภูมิห้อง

S. epidermidis, B. subtilis,
E. coli, S. typhimurium และ
P. aeruginosa

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:5

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

E. coli

Voravuthikunchai (2004)

1:3

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

Blastocystis hominis

Sawangjaroen (2005)

1:5

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

S. aureus

Chusri (2008)

ใบแห้ ง

n-เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน
เมทานอล
เอทานอล

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:5

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

Helicobacter pylori

Voravuthikunchai (2008)

ใบแห้ ง

เอทานอล

-

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

E. coli

Suwalak (2009)

ใบแห้ ง

เอทานอล

1:2

7 วัน

อุณหภูมิห้อง

Erwinia carotovora subsp.
Carotovora

Vudhivanich (2004)

ใบแห้ ง

38

37

ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวข้ องกับสารสกัดเบญกานีที่ใช้ ในการยับยังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ (ต่อ)
ส่วนที่นํา
มาสกัด
ใบแห้ ง

ตัวทําละลาย
อัตราส่วน
เมทานอล

-

สภาวะที่ใช้ ในการสกัด
เวลา
72 ชม

อุณหภูมิ
อุณหภูมิห้อง

จุลนิ ทรี ย์ที่ใช้ ในการทดสอบ

เอกสารอ้ างอิง

Proteus mirabilis, Citrobacter
braaki และ S. aureus

Lara และคณะ (2008)

39

38
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บทที่ 3
อุปกรณ์ เคมีภณ
ั ฑ์ และวิธีดาํ เนินงานวิจัย
3.1 อุปกรณ์
3.1.1 หม้ อนึง่ ฆ่าเชื ้อโรค (Autoclave) SS-325, TOMY, Japan
3.1.2 Vertical Laminar flow VS-124, ISSCO, U.S.A.
3.1.3 เครื่ องระเหยสุญญากาศ (Rotary Vacuum Evaporator)
3.1.4 เครื่ องผสมสารละลาย (Vortex Mixer LMS รุ่น VTX-3000L)
3.1.5 เครื่ องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) UV-2450, Shimadzu, Japan
3.1.6 เครื่ องวัดความเป็ นกรดด่าง (pH Meter) MP220, Mettler Toledo, Switzerland
3.1.7 เครื่ องกรองสุญญากาศ (Vacuum pump)
3.1.8 กระดาษกรองเบอร์ 4 เส้ นผ่านศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร (whatman)
3.1.9 ตู้อบ (Hot Air Oven) ULM 500, Memmert, Germany
3.1.10 กระดาษกรองเส้ นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร (Toyo)
3.1.11 จานเพาะเชื ้อ (Petri dish) ขนาด 90×15 มิลลิเมตร
3.1.12 กล่องใส่จานเพาะเชื ้อ (Petri dish box)
3.1.13 พาราฟิ ล์ม (Parafilm)
3.1.14 Duran bottle
3.1.15 บีกเกอร์ (Beaker)
3.1.16 สําลีพนั ก้ าน
3.1.17 กระบอกตวง
3.1.18 ปิ เปต
3.1.19 ไมโครปิ เปต
3.1.20 ปากคีบ
3.1.21 ลูปเขี่ยเชื ้อ
3.1.22 ตู้บม่ เชื ้อ (Incubator)
3.1.23 กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM-5400)
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3.2 เคมีภณ
ั ฑ์
3.2.1 โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) (Ajax Finechem, Australia)
3.2.2 อะซิโตน (Acetone) (May & Baker, British)
3.2.3 เอทานอล (Ethanol) (May & Baker, British)
3.2.4 เมทานอล (Methanol) (May & Baker, British)
3.2.5 เฮกเซน (Hexane) (May & Baker, British)
3.2.6 คลอโรฟอร์ ม (Chloroform) (May & Baker, British)
3.2.7 โซเดียมคาร์ บอเนต (Na2CO3)
3.2.8 อาหารวุ้นแข็ง Nutrient agar (Hi-media)
3.2.9 อาหารเหลว Nutrient broth
3.2.10 โมโนเบสิกโซเดียมฟอสเฟต (monobasic sodium phosphate)
3.2.11 ไดเบสิกโซเดียมฟอสเฟต (dibasic sodium phosphate)
3.2.12 Triptic soy broth (TSB)
3.2.13 Folin-ciocalteu
3.2.14 ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ (Dimethyl sulfoxide, DMSO)
3.3 จุลินทรี ย์ท่ ใี ช้ ในการทดสอบ
3.3.1 Bacillus subtilis ATCC 6633 จากคลังเก็บรักษาสายพันธุ์ ฝ่ ายวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (ฝวช.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
3.3.2 Staphylococcus aureus ATCC 25923 จากคลังเก็บรักษาสายพันธุ์ ฝ่ าย
วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ (ฝวช.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.)
3.3.3 Escherichia coli ATCC 25922 จากคลังเก็บรักษาสายพันธุ์ ฝ่ ายวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ (ฝวช.) สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
3.4 สมุนไพรที่ใช้ ในการทดสอบ
3.4.1 พลู
3.4.2 กระชาย
3.4.3 ข่า
3.4.4 ตําลึง
3.4.5 เบญกานี
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3.5 วิธีเตรียมการสกัดสมุนไพร
นําสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด คือ พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี ล้ างทําความสะอาด แล้ ว
นําไปอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง จากนันบดให้
้
ละเอียดเป็ นผง
้
แล้ วทําการสกัดหยาบ ในอัตราส่วน 1:5 ของสมุนไพรต่อตัวทําละลายชนิดต่างๆ จากนันกรอง
ด้ วยเครื่ องกรองสุญญากาศ (Vacuum pump) โดยใช้ กระดาษกรองเบอร์ 4 นําสารสกัดที่ได้ ระเหย
แห้ งด้ วยเครื่ องระเหยสุญญากาศ (Rotary Vacuum evaporator) เติมสารละลายไดเมทิลซัลฟอก
ไซด์ (Dimethyl sulfoxide, DMSO) 20 มิลลิลิตร เก็บไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอ
นําไปใช้ งาน
3.6 วิธีการเพาะจุลินทรี ย์จากหลอดเชือ้ แห้ งแข็ง
ใช้ กระดาษทิชชูชุบแอลกอฮอล์ร้อยละ 70 พอหมาดเช็ดบริ เวณรอบๆ หลอดจุลินทรี ย์
(ampoule) จากนันใช้
้ ตะไบเหล็กเลื่อยลงบนหลอดบริ เวณกึ่งกลางสําลีให้ เป็ นรอยลึกลงไปในเนื ้อ
แก้ ว จากนันใช้
้ ผ้าที่มีความหนาและสะอาดรองและมีกระดาษทิชชูชบุ แอลกอฮอล์ร้อยละ 70 หุ้ม
้
เวณด้ านที่
หลอดจุลินทรี ย์ไว้ แล้ วทําการหักหลอดจุลินทรี ย์ โดยใช้ นิ ้วหัวแม่มือทังสองกดเบาๆบริ
ตรงข้ ามกับรอยเลื่อยนัน้ ดึงปลายหลอดจุลินทรี ย์และสําลีทิ ้งในหลอดนํ ้ายาฆ่าเชื ้อ ใช้ ไมโครปิ เปต
ดูดอาหารเหลวที่เหมาะสมกับจุลินทรี ย์แต่ละชนิด ประมาณ 0.3-0.4 มิลลิลิตร จากปริ มาตร 5
มิลลิลิตร ถ่ายลงในหลอดจุลินทรี ย์ เพื่อละลายสารผสมเซลล์จลุ ินทรี ย์ในหลอด ต้ องทําในสภาพที่
ปลอดเชื ้อ ดูดสารละลายผสมเซลล์จลุ ินทรี ย์จากหลอดจุลินทรี ย์ให้ หมด พร้ อมกับเขี่ยกระดาษรหัส
จุลินทรี ย์ลงบนจานอาหารแข็ง
เชือ้ ใส่ลงในหลอดอาหารเหลวเดิม จากนันหยดสารละลายเซลล์
้
(agar plate) จํานวน 1 หยด สารละลายเซลล์จลุ ินทรี ย์ที่เหลือทังหมดถ่
้
ายใส่ลงในอาหารเหลว
สําหรับจุลินทรี ย์ที่หยดลงบนจานอาหารแข็ง ใช้ ห่วงเหล็ก (loop) ฆ่าเชื ้อเขี่ยกระจายเชื ้อ (streak
plate) ให้ ได้ เป็ นโคโลนีเดี่ยวๆ สําหรับจุลินทรี ย์ที่ถ่ายลงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อแล้ ว (ทังในจานอาหาร
้
แข็งและในหลอดอาหารเหลว) นําไปบ่มที่อณ
ุ ภูมิและเวลาที่เหมาะสมของจุลินทรี ย์แต่ละชนิด เพื่อ
ดูการเจริญของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
3.7 วิธีการเตรี ยมสารละลายเชือ้ เข้ มข้ น
นําเชือ้ จุลินทรี ย์ที่ผ่านการเพาะในอาหารเหลวถ่ายลงในหลอดอาหารเลี ้ยงเชือ้ วุ้นเอียง
(Slant) 1 ลูป บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนันล้
้ างด้ วยสารละลาย
นํ ้าเกลือผสม( สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 1 มิลลิลิตร ผสมกับ นํ ้าเกลือเข้ มข้ น 0.85 เปอร์ เซ็นต์
800 มิลลิลติ ร) 3 มิลลิลติ ร เหวี่ยงผสมให้ เข้ ากันแล้ วดูดด้ วยไมโครปิ เปตปริ มาตร 50 ไมโครลิตร ใส่
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ในขวดที่เตรี ยมนํ ้าเกลือไว้ อยู่แล้ ว 20 มิลลิลิตร จากนันนํ
้ าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
660 นาโนเมตร ให้ คา่ ที่ได้ อยูร่ ะหว่าง 0.004 – 0.006 จะได้ สารละลายเชื ้อเข้ มข้ น 106 เซลล์
ส่วนการเตรี ยมสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ทําการชัง่ โมโนโซเดียมฟอสเฟต 27.8 กรัม
ละลายในนํ ้ากลัน่ 1,000 มิลลิลิตร และชัง่ ไดเบสิกโซเดียมฟอสเฟต 53.65 กรัม ละลายในนํ ้ากลัน่
1,000 มิลลิลติ ร แล้ วนําสารละลายทังสองผสมกั
้
นในอัตราส่วน โมโนโซเดียมฟอสเฟต 39 มิลลิลติ ร
ต่อ ไดเบสิกโซเดียมฟอสเฟต 61 มิ ลลิลิตร จากนัน้ ปรั บปริ มาตรด้ วยนํ า้ กลั่นจนกระทั่งได้
สารละลายปริ มาตร 200 มิลลิลติ ร
3.8 วิธีทดสอบการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ จุลินทรีย์
3.8.1 ทดสอบด้ วยวิธี Disc diffusion method
ใช้ สําลีพนั ปลายไม้ จ่มุ เชื ้อพอเปี ยกแล้ ว swab เชื ้อลงบนผิวอาหารวุ้นแข็ง 3 ระนาบ
จากนันใช้
้ ไมโครปิ เปตดูดสารสกัดสมุนไพรปริ มาตร 50 ไมโครลิตร หยดลงบนกระดาษกรองขนาด
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ที่ผ่านการฆ่าเชื ้อแล้ ว จากนันนํ
้ ามาวางบนจานเพาะเชื ้อโดยทํา
การทดลองเช่นนี ้ 3 ซํ ้า แล้ วนําจานเพาะเชื ้อไปบ่มในตู้บม่ เชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 24-48 ชัว่ โมง สังเกตผลการทดลองโดยดูลกั ษณะ clear zone และวัดขนาดเส้ นผ่าน
ศูนย์กลางบริ เวณวงใสที่เกิดขึ ้น
3.8.2 วิธีหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
(Minimal Inhibitory Concentration, MIC) ของสารสกัดสมุนไพร
นําเชื ้อที่บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง สําหรับแบคทีเรี ย และ 48
ชัว่ โมง สําหรับยีสต์ มาปรับความขุ่นในอาหารเลี ้ยงเชื ้อเหลวที่ปราศจากเชื ้อ จนมีความขุ่นเท่ากับ
สารละลายมาตรฐาน 0.5 Mc farland และ เตรี ยม 2-fold serial dilution โดยนําหลอดทดลอง
ขนาดเล็กมา 10 หลอด ใช้ ปิเปตดูดอาหาร TSB ใส่ในหลอดที่ 2 จนถึงหลอดที่ 10 ปริ มาณหลอด
ละ 1 มิลลิลิตร ทําให้ ปราศจากเชื ้อด้ วยหม้ อนึ่งดันไอ (Autoclave) อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
้ ปิเปตดูดสารสกัดจากสมุนไพรที่
ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ ้ว เป็ นเวลา 15 นาที จากนันใช้
เตรี ยมไว้ สําหรับทดสอบ (ความเข้ มข้ น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ใส่ในหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2
ปริ มาตรหลอดละ 1 มิลลิลิตร เขย่าหลอดที่ 2 ให้ สารสกัดจากสมุนไพรรวมตัวกับอาหาร TSB
จากนันใช้
้ ปิเปตดูดสารในหลอดที่ 2 ไปใส่ในหลอดที่ 3 ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าหลอด และทํา
เจือจางต่อไปจนถึงหลอดที่ 9 จากนันใช้
้ ปิเปตดูดสารจากหลอดที่ 9 เขย่าแล้ วทิ ้งไป 1 มิลลิลิตร
หลอดที่ 10 เป็ นหลอดที่มีเฉพาะอาหาร TSB ใช้ เป็ นหลอดควบคุม ใช้ ปิเปตดูดเชื ้อที่เตรี ยมไว้ ใส่ใน
หลอดทดลอง หลอดที่ 1 ถึง 10 หลอดละ 1 มิลลิลิตร นําไปบ่มเพาะในตู้เพาะเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง รายงานผลจากความขุ่นของการเจริ ญของเชื ้อจุลินทรี ย์ใน
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หลอดทดลอง ความเข้ มข้ นของหลอดทดลองสุดท้ ายที่เชื ้อไม่สามารถเจริ ญได้ คือ ค่า MIC หรื อ
Minimal Inhibitory Concentration
3.8.3 วิธีหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ (Minimal Bactericidal
Concentration, MBC) ของสารสกัดสมุนไพร
นําอาหารเหลว (Broth) จากหลอดที่ดแู ล้ วว่าไม่มีการเจริ ญของเชื ้อจุลินทรี ย์ มาเลี ้ยงใน
อาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิดแข็ง ตรวจผลดูการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ ค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดของสารสกัด
สมุนไพรซึ่งสามารถฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ให้ ลดลงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99.9 ถือว่าเป็ นค่าความเข้ มข้ น
ตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ (MBC)
3.8.4 วิธีศกึ ษาผลของสารสกัดจากสมุนไพรในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลินทรี ย์
ทดสอบต่อที่เวลาต่างๆ
ทําการเจือจางสารสกัดจากสมุนไพรที่ต้องการทดสอบในหลอดทดลองให้ ได้ ความเข้ มข้ น
เท่ากับค่า MIC ของสารที่ต้องการทดสอบ เพาะเลี ้ยงจุลินทรี ย์ที่ต้องการทดสอบในอาหาร TSB
ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร นําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ปรับความเข้ มข้ น
เริ่ มต้ นของจุลินทรี ย์ทดสอบ ให้ มีความขุ่นเทียบเท่ากับสารละลาย McFarland No.0.5 จากนัน้
ผสมจุลินทรี ย์ทดสอบกับสารสกัดสมุนไพรที่เตรี ยมไว้ ในหลอดทดลองด้ วยอัตราส่วน 1:1 สําหรับ
ชุดควบคุม (control) ให้ ใช้ อาหาร TSB แทนสารทดสอบ บ่มหลอดทดลองที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ทําการเก็บตัวอย่างในชัว่ โมงที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 24 และ 48 spread plate บน อาหาร
TSA นําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.8.5 วิธีศกึ ษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจากสารสกัดผสม
้
ญเติบโต
นําสารสกัดที่ได้ แต่ละชนิดที่ทราบผลแล้ วว่ามีความสามารถในการยับยังการเจริ
ของเชื ้อจุลินทรี ย์ผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม และทําการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยัง้
เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดผสมด้ วยวิธี Disc diffusion method
3.9 วิธีศึกษาปริมาณสารประกอบฟี นอลิกของสมุนไพรแต่ ละชนิดด้ วยตัวทําละลายชนิด
ต่ างๆ
หาค่าสารประกอบฟี นอลิกของสารสกัดสมุนไพร พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี
ที่สกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ โดยในแต่ละหลอดทดลอง เตรี ยมนํ ้ากลัน่ ปริ มาตร 2 มิลลิลิตร
สารสกัดปริ มาตร 0.1 มิลลิตร และสาร folin ciocalteu ปริ มาตร 0.2 มิลลิลิตร เขย่าส่วนผสม
ทังหมดให้
้
เข้ ากัน จากนันทิ
้ ้งไว้ 3 นาที เติมโซเดียมคาบอร์ เนตปริ มาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้ เข้ ากัน
ทิ ้งไว้ 1 ชัว่ โมง นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 795 นาโนเมตร
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3.10 วิธีศึกษาผลของเวลาที่ใช้ ในการสกัดสมุนไพรอนุภาคขนาดต่ างๆ
ทําการสกัดอนุภาคสมุนไพรขนาด 75, 180, 300 และ 600 นาโนเมตร โดยใช้ อตั ราส่วน
สมุน ไพรผงต่อ ตัว ทํ า ละลาย เป็ น 1:
5 (กรั ม นํ า้ หนัก แห้ ง : มิ ล ลิ ลิ ต รของตัว ทํ า ละลาย)
ที่อณ
ุ หภูมิห้อง โดยเก็บตัวอย่างที่เวลา 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24 และ 48 ชัว่ โมง จากนันนํ
้ าสารสกัด
ที่ได้ วดั ค่าสารประกอบฟี นอลิก
3.11 วิธีศึกษาผลของสารสกัดจากสมุนไพรต่ อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของ
เซลล์ จุลินทรี ย์
เตรี ยมอาหารเลี ้ยงเชื ้อเหลว 1 มิลลิลติ ร ในหลอดทดลอง จากนันเติ
้ มเชื ้อจุลินทรี ย์ 106 เซลล์
1 มิลลิลติ ร และสารสกัดจากสมุนไพร 1 มิลลิลิตร (ความเข้ มข้ น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ทิ ้งไว้ 24
ชัว่ โมง กรองเชื ้อและนําไปศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จลุ ินทรี ย์โดยการถ่ายภาพด้ วย
กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)
3.12 วิธีศึกษาผลของตัวทําละลายชนิดต่ างๆ ต่ อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของ
พืชสมุนไพร
นํ าสมุนไพรแห้ ง ที่ ได้ รับการคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติในการยับยัง้ เชื อ้ ได้ ดีที่ สุดไปศึกษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสมุนไพรก่อนและหลังการสกัดเมื่อใช้ ตวั ทําละลายชนิดต่างๆ
Electron
โดยการถ่ า ยภาพด้ ว ยกล้ อ งจุล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่อ งกราด (Scanning
Microscope, SEM)
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บทที่ 4
ผลการทดลอง วิเคราะห์ ผลการทดลอง
4.1 นํา้ หนักสมุนไพรก่ อนและหลังอบ
สมุนไพรสด พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี อย่างละ 1 กิโลกรัม ภายหลังจาก
อบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส (ดังแสดงในรูปที่ 4.1-4.5) แล้ วบดให้ ละเอียดเป็ นผง พบว่า
ร้ อยละของนํ ้าหนักสมุนไพรแต่ละชนิดมีคา่ เท่ากับ 12.53, 8.32, 11.98, 6.72 และ 97.00
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

รู ปที่ 4.1 พลูก่อนและหลังอบแห้ ง

รู ปที่ 4.2 กระชายก่อนและหลังอบแห้ ง

47

รู ปที่ 4.3 ข่าก่อนและหลังอบแห้ ง

รู ปที่ 4.4 ตําลึงก่อนและหลังอบแห้ ง

รู ปที่ 4.5 เบญกานีก่อนและหลังอบแห้ ง
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ตารางที่ 4.1 นํ ้าหนักสมุนไพร 1 กิโลกรัม ภายหลังการอบแห้ งที่อณ
ุ หภูมิ 50 องศาเซลเซียส

สมุนไพร

นํ ้าหนักแห้ ง (ร้ อยละ)

พลู
กระชาย
ข่า
ตําลึง
เบญกานี

12.53
8.32
11.98
6.72
97.00

4.2 การสกัดสารจากสมุนไพร
สกัดสารจากสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด คือ พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี ด้ วยตัวทํา
ละลายเอทานอล เมทานอล นํ ้ากลัน่ เฮกเซน และคลอโรฟอร์ ม ในอัตราส่วน 1:5 กรัมต่อมิลลิลิตร
เป็ นระยะเวลา 7 วัน หลังจากระเหยตัวทําละลาย (ดังแสดงในรูปที่ 4.6-4.10) จะได้ สารสกัดหยาบ
ซึง่ ปริ มาณของสารสกัดหยาบที่ได้ มีคา่ ตังแต่
้ 2 - 52 เปอร์ เซ็นต์โดยนํ ้าหนัก ดังแสดงในตารางที่ 4.2
สารสกัดพลูที่สกัดด้ วย นํ ้ากลัน่ เมทานอล เอทานอล เฮกเซน และคลอโรฟอร์ ม สารสกัดที่
ได้ มี ลักษณะเป็ นสีเ ขี ยวเข้ มค่อนข้ างเหนี ยว และพบว่าสารสกัดหยาบของพลูที่ ได้ มีค่าเท่ ากับ
10, 12, 10, 4 และ 4 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ โดยเมทานอลเป็ นตัวทําละลายที่ดีที่สดุ
รองลงมาคือนํ ้ากลัน่ และเอทานอล ส่วนเฮกเซนและคลอโรฟอร์ ม มีการละลายสารได้ เท่ากันและได้
สารสกัดน้ อยที่สดุ หรื อเพียง 1/3 เท่าของการสกัดด้ วยเมทานอล
สารสกัดกระชายที่สกัดด้ วย นํ ้ากลัน่ เมทานอล เอทานอล เฮกเซน และคลอโรฟอร์ ม สาร
สกัดที่ได้ มีลกั ษณะเป็ นนํ ้ามันผสมอยูก่ บั ของเหลวสีเหลือง และพบว่าสารสกัดหยาบของกระชายที่
ได้ มีคา่ เท่ากับ 10, 24, 32, 4 และ 4 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ โดยเอทานอลสามารถสกัด
สารได้ สงู ถึง 1/3 ของนํ ้าหนักสมุนไพรเริ่ มต้ น และสกัดสารได้ ดีกว่าการใช้ เฮกเซนหรื อคลอโรฟอร์ ม
ที่สกัดกระชายได้ ตํ่าสุดถึง 8 เท่า
สารสกัดข่าที่สกัดด้ วย นํ ้ากลัน่ เมทานอล เอทานอล เฮกเซน และคลอโรฟอร์ ม สารสกัดที่
ได้ มีลกั ษณะเป็ นสีขาวขุน่ และพบว่าสารสกัดหยาบของข่าที่ได้ มีคา่ เท่ากับ 10, 16, 10, 4 และ 3.2
เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ โดยเมทานอลเป็ นตัวทําละลายที่ดีที่สดุ และสามารถสกัดได้
ดีกว่าการใช้ เฮกเซนหรื อคลอโรฟอร์ มถึง 4 เท่า รองลงมาคือ นํ ้ากลัน่ และเอทานอลซึง่ เป็ นตัวทํา
ละลายที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน ส่วนการสกัดด้ วยเฮกเซนและคลอโรฟอร์ มมีคา่ น้ อยสุด
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สารสกัดตําลึงที่สกัดด้ วย นํ ้ากลัน่ เมทานอล เอทานอล เฮกเซน และคลอโรฟอร์ ม สารสกัด
ที่ได้ มีลกั ษณะเป็ นสีเขียว และพบว่าสารสกัดหยาบของตําลึงที่ได้ มีคา่ เท่ากับ 4, 6, 6, 2 และ 2
เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ การสกัดตําลึงด้ วยตัวทําละลายทัง้ 5 ชนิด มีคา่ น้ อยเมื่อเทียบ
กับสมุนไพรอื่นๆ คือ เพียงร้ อยละ 2-6 เท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม การสกัดด้ วยเมทานอลและ
เอทานอลให้ สารสกัดมากที่สดุ เท่ากัน คือ ร้ อยละ 6 รองลงมา คือ นํ ้ากลัน่ ส่วนเฮกเซนและ
คลอโรฟอร์ ม สารสกัดได้ น้อยเพียงร้ อยะละ 2 เท่านัน้
สารสกัดเบญกานีที่สกัดด้ วย นํ ้ากลัน่ เมทานอล เอทานอล เฮกเซน และคลอโรฟอร์ ม สาร
สกัดที่ได้ มีลกั ษณะเป็ นผลึกสีนํ ้าตาล ขาว และพบว่าสารสกัดหยาบของเบญกานีที่ได้ มีคา่ เท่ากับ
30, 52, 42, 2 และ 2 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก ตามลําดับ โดยการสกัดด้ วยตัวทําละลายทัง้ 5 ชนิด
ให้ สารสกัดสูงมากที่สดุ เมื่อเทียบกับพืช 4 ชนิด ก่อนหน้ านี ้ โดยเมทานอลสามารถสกัดได้ ถึง
ครึ่งหนึง่ ของนํ ้าหนักสมุนไพรเริ่มต้ น หรื อเป็ น 16 เท่าของสารสกัดด้ วยเฮกเซนและคลอโรฟอร์ ม
การสกัดด้ วยเอทานอลให้ สารสกัดมากแป็ นอันดับสอง และอันดับสามคือ นํ ้ากลัน่
จากผลการทดลองข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ เมทานอลและเอทานอล เป็ นตัวทําละลายที่ดีที่สดุ
ในการสกัดสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด รองลงมาคือนํ ้ากลัน่ ส่วนเฮกเซนและคลอโรฟอร์ มซึง่ เป็ นตัวทํา
ละลายที่มีขวน้
ั ้ อยหรื อไม่มีขวนั
ั ้ น้ มีประสิทธิภาพการสกัดได้ ตํ่า เพียงร้ อยละ 2-4 ในสมุนไพร
ทังหมด
้
ตารางที่ 4.2 ปริมาณของสารสกัดหยาบที่ได้ จากการสกัดสมุนไพรด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
สมุนไพร

ตัวทําละลาย

พลู

นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน

สารสกัดหยาบที่ได้
(กรัม/100 กรัม นน.แห้ ง)
10
12
10
4
4

กระชาย

นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน

10
24
32
4
4
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ตัวทําละลาย

สมุนไพร

นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน
นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน
นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน

ข่า

ตําลึง

เบญกานี

เมทานอล

เอทานอล

นํ ้ากลัน่

สารสกัดหยาบที่ได้
(กรัม/100 กรัม นน.แห้ ง)
10
16
10
3.2
4
4
6
6
2
2
30
52
42
2
2

เฮกเซน

รู ปที่ 4.6 สารสกัดพลูที่ได้ หลังจากระเหยตัวทําละลาย

คลอโรฟอร์ ม
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เมทานอล

เอทานอล

นํ ้ากลัน่

เฮกเซน

คลอโรฟอร์ ม

รู ปที่ 4.7 สารสกัดกระชายที่ได้ หลังจากระเหยตัวทําละลาย

เมทานอล

เอทานอล

นํ ้ากลัน่

เฮกเซน

คลอโรฟอร์ ม

รู ปที่ 4.8 สารสกัดข่าที่ได้ หลังจากระเหยตัวทําละลาย

เมทานอล

เอทานอล

นํ ้ากลัน่

เฮกเซน

รู ปที่ 4.9 สารสกัดตําลึงที่ได้ หลังจากระเหยตัวทําละลาย

คลอโรฟอร์ ม

52

เมทานอล

เอทานอล

นํ ้ากลัน่

เฮกเซน

คลอโรฟอร์ ม

รู ปที่ 4.10 สารสกัดเบญกานีที่ได้ หลังจากระเหยตัวทําละลาย

4.3 การศึกษาฤทธิ์ยับยัง้ เชือ้ จุลินทรีย์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
4.3.1 ศึกษาฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ด้วยวิธี Disc diffusion method
การทดสอบฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดจากสมุนไพรคือ พลู กระชาย ข่า ตําลึง
และเบญกานี ที่ความเข้ มข้ น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ต่อเชื ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus
ได้ ผลทดสอบดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
สมุนไพร

พลู

กระชาย

ตัวทําละลาย
นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน
นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน

ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ± S.D.a
E. coli
B. subtilis
S. aureus
8.3 ± 0.6
9.3 ± 0.6
8.7 ± 1.2
17.0 ± 2.6
20.3 ± 1.2
18.7 ± 1.5
18.0 ± 1.7
20.7 ± 0.6
20.7 ± 1.2
14.7 ± 2.1
18.0 ± 1.0
16.7 ± 2.1
9.3 ± 1.2
13.0 ± 1.0
12.3 ± 0.6
11.3 ± 0.6
11.7 ± 0.6
13.3 ± 1.5
13.3 ± 1.2
12.3 ± 0.6
17.0 ± 3.0
13.0 ± 0
14.0 ± 1.0
14.7 ± 1.5
12.3 ± 0.6
12.3 ± 0.6
14.3 ± 1.2
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ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ± S.D.a
E. coli
B. subtilis
S. aureus
นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล
ข่า
คลอโรฟอร์ ม
12 ± 0
12.3 ± 0.6
เฮกเซน
13 ± 1.0
13.6 ± 0.6
นํ ้ากลัน่
10.7 ± 1.2
เมทานอล
9.6 ± 1.5
12 ± 1.0
เอทานอล
10.7 ± 1.5
13.3 ± 0.6
ตําลึง
คลอโรฟอร์ ม
9.7 ± 0.6
14.0 ± 1.0
เฮกเซน
11.3 ± 0.6
16.0 ± 1.7
นํ ้ากลัน่
15.7 ± 0.6
21.3 ± 1.0
18.0 ± 1.0
25.3 ± 0.6
เมทานอล
20.3 ± 1.2
22.0 ± 1.0
เบญกานี
24.0 ± 1.0
เอทานอล
19.0 ± 1.0
20.0 ± 1.0
13.0 ± 1.0
คลอโรฟอร์ ม
10.3 ± 1.5
12.7 ± 0.6
12.0 ± 0
เฮกเซน
10.3 ± 1.0
11.3 ± 1.2
a
หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใส
สมุนไพร

ตัวทําละลาย

ผลทดสอบฤทธิ์ ในการยับยัง้ เชือ้ ของพลู ดังแสดงในรู ปที่ 4.11 พบว่าสารสกัดด้ วย
เอทานอลและเมทานอล มีผลยับยังแบคที
้
เรี ยทัง้ 3 ชนิด ได้ ดีที่สดุ รองลงมาคือ สารสกัดด้ วย
คลอโรฟอร์ ม และเฮกเซน ตามลํ า ดับ ส่ว นสารสกัด ด้ ว ยนํ า้ กลั่น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยัง้
แบคทีเรี ยได้ น้อยที่สดุ เมื่อเทียบกันระหว่างชนิดของสายพันธ์แบคทีเรี ย สารสกัดจากพลูสามารถ
ยับยังแบคที
้
เรี ยแกรมบวก (B. subtilis และ S. aureus) ได้ ดีกว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ (E. coli) ซึง่
เชื ้อ S. aureus ถูกยับยังได้
้ มากที่สดุ เมื่อเทียบกับ B. subtilis โดยพบว่าในสารสกัดพลูมีสาร
Eugenol ซึ่งมีมากถึงร้ อยละ 93.7 (Olonisakin และ Oladimej, 2007) และมีสาร
Hydroxychavicol (Sandeep และคณะ, 2009) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการยับยังเชื
้ ้อได้ ดี
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ส่วนผลทดสอบฤทธิ์ในการยับยังเชื
้ ้อของกระชาย ดังแสดงในรู ปที่ 4.12 สารสกัดจาก
ตัวทําละลาย 4 ชนิด ยกเว้ นนํ ้ากลัน่ สามารถยับยังแบคที
้
เรี ย 3 ชนิดได้ ดี โดยให้ แถบวงใสที่กว้ าง
และใกล้ เคียงกัน ทังในแบคที
้
เรี ยแกรมบวก (B. subtilis) และแบคทีเรี ยแกรมลบ (E. coli) ส่วนเชื ้อ
S. aureus ถูกยับยังได้
้ มากที่สดุ ส่วนสารสกัดด้ วยนํ ้ากลัน่ ไม่สามารถยับยังแบคที
้
เรี ยทัง้ 3 ชนิด ได้
้ ้อคือ Geraniol ซึ่งเป็ นสารที่เป็ นองค์ประกอบใน
เลย โดยพบว่าสารในกระชายที่มีฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยในกลุม่ แกรมบวก ชนิดกลม และชนิดท่อนได้ ดี
นํ ้ามันหอมระเหยหลายชนิด ซึง่ ยับยังเชื
(Pattnaik et al., 1997) ซึง่ สอดคล้ องกับผลการทดลองในงานวิจยั ครัง้ นี ้ที่สารสกัดจากกระชาย
สามารถยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis และ S. aureus ได้ ดีกว่าเชื ้อ E. coli
ส่วนสารสกัดข่าที่ได้ จากตัวทําละลายทัง้ 5 ชนิด พบว่าไม่มีประสิทธิภาพยับยังแบคที
้
เรี ย
แกรมลบได้ เลยในทุกกรณี ส่วนประสิทธิภาพยับยังแบคที
้
เรี ยแกรมบวกนัน้ พบว่า สารสกัดด้ วยเฮ
กเซนยับ ยัง้ ได้ ดี ที่ สุด รองลงมาคื อ สารสกัด จากคลอโรฟอร์ ม ส่ ว นสารสกัด จากเมทานอล
เอทานอล และนํ ้ากลัน่ ไม่พบประสิทธิภาพในการยับยัง้ ดังแสดงในรู ปที่ 4.13 โดยพบว่าในสาร
สกัดข่ามีสาร 1′- Acetoxychavicol acetate (ACA) ซึง่ เป็ นสารประกอบหลักที่สามารถออกฤทธิ์
ยับยังเชื
้ ้อได้ (ภัทราวดี และคณะ, 2010) โดยผ่านเข้ าผนังเซลล์ไปทําลายเยื่อหุ้มเซลล์ชนในและ
ั้
ั้
ญเสีย
ชันนอกของเซลล์
้
ทําให้ Cytoplasm ภายในเซลล์ตกตะกอน และทําให้ ผนังเซลล์ทงสองสู
ความสามารถในการควบคุมการแพร่ หรื อขนส่งสารเข้ าออกจากเซลล์ จึงส่งผลให้ สารต่างๆที่อยู่
ภายในเซลล์ไหลออกนอกเซลล์
ส่วนในสารสกัดตําลึงด้ วยตัวทําละลายทัง้ 5 ชนิด ไม่สามารถยับยังแบคที
้
เรี ยแกรมลบได้
ส่ ว นความสามารถในการยับ ยัง้ แบคที เ รี ย แกรมบวก พบว่ า สารสกัด ด้ ว ยเฮกเซนยับ ยัง้ เชื อ้
S. aureus ได้ ดีที่สดุ เมื่อสกัดด้ วยนํ ้ากลัน่ จะทําให้ มีประสิทธิภาพน้ อยทําให้ ไม่สามารถยับยังเชื
้ ้อ
B. subtilis ได้ เลย ถือว่าเป็ นตัวทําละลายที่มีประสิทธิภาพน้ อยที่สดุ ในการสกัดสารยับยังในตํ
้ าลึง
ดังแสดงในรูปที่ 4.14
สารสกัดเบญกานีมีประสิทธิมีประสิทธิภาพในการยับยังแบคที
้
เรี ยสูงมาก ดังแสดงในรูปที่
4.15 จากการทดลองขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยของสารสกัดจากตัวทําละลายทัง้ 5 ชนิด
อยู่ในช่วง 10 – 25 มิลลิเมตร เมื่อสกัดด้ วยเมทานอล เอทานอล นํ ้ากลัน่ คลอโรฟอร์ ม และ
เฮกเซน โดยพบว่า เมื่อสกัดด้ วยเมทานอลให้ ประสิทธิภาพในการยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis ได้ ดีที่สดุ
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Muskhazli และคณะ (1998) ที่พบว่าสารสกัดเบญกานีด้วย
เมทานอลให้ ผลยับยังเชื
้ ้อได้ ดีที่สดุ ส่วนสารสกัดด้ วยเฮกเซนและคลอโรฟอร์ มมีประสิทธิ ภาพใน
การยับยังได้
้ น้อยและมีคา่ ใกล้ เคียงกัน ส่วนงานวิจยั ของ Metin และคณะ (1998) ได้ รายงานว่า
้ ้อได้ หลายชนิดเช่นกัน และงานวิจยั ของ ราชิดา
สารสกัดเบญกานีด้วยเมทานอลสามารถยับยังเชื
หมัน่ ยามีน (1997) ได้ รายงานว่าสารสกัดจากเบญกานีมีฤทธิ์ต้านเชื ้อดีที่สดุ โดยมีขนาดเส้ นผ่าน
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ศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยประมาณ 20 – 21 มิลลิเมตร โดยสารที่ออกฤทธิ์ในการยับยังเชื
้ ้อ คือ สาร
กลุม่ ฟี นอลิก ซึง่ มีมากถึงร้ อยละ 50-70
จากการทดลองจะพบว่า การสกัด สารจากสมุน ไพรบางชนิ ด โดยใช้ นํ า้ กลั่น เป็ นตัว ทํ า
ละลาย จากคุณสมบัติของนํ ้าจะสกัดเอาสารเฉื่อยที่เป็ นอาหารของจุลินทรี ย์ออกมาด้ วยทําให้ เกิด
การเจริ ญของเชื ้อจุลินทรี ย์ได้ ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุที่ทําให้ สารสกัดเสื่อมคุณภาพ เมื่อนํามาทดสอบ
กับเชื ้อจึงพบว่าไม่สามารถยับยังการเจริ
้
ญของเชื ้อได้
สารสกัดจากสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด มีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อแต่ละชนิดได้ แตกต่างกัน
ชนิ ดมี
ซึ่ง ขึน้ อยู่กับสายพันธ์ ของเชื อ้ แบคที เรี ย โดยส่วนใหญ่ พ บว่าสารสกัดจากพืชทัง้ 5
ความสามารถยั บ ยั ง้ เชื อ้ แบคที เ รี ย แกรมบวกได้ ดี ก ว่ า แบคที เ รี ย แกรมลบ โดยสารที่ เ ป็ น
องค์ประกอบหลักในพืชสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อได้ คือ 1′- Acetoxychavicol acetate,
Eugenol, Geraniol และแทนนิน ซึง่ สารเหล่านี ้จะเข้ าไปควบคุมการสร้ างโคโลนีของเชื ้อแบคทีเรี ย
ขัดขวางการละลายของชันไขมั
้ นใน cytoplasmic membrane รวมทังยั
้ บยังปฏิ
้ กิริยาของเอนไซม์
ทําให้ โปรตีนภายในเซลล์รวมตัวกัน
จากผลการทดลองส่วนนีจ้ ะพบว่า ประสิทธิ ภาพในการออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ อ้ ของสารสกัด
สมุนไพรทัง้ 5 ชนิด มีฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อได้ ดีและมีคา่ สูงกว่าเมื่อเทียบกับผลการทดลองของงานวิจยั คน
อื่นๆ
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(ก)

(ข)

(ค)
รู ปที่ 4.11 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดพลูจากตัวทําละลายชนิดต่างๆ ที่ความเข้ มข้ น
5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร DMSO บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(ก) E. coli, (ข) B. subtilis และ (ค) S. aureus
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 4.12 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดกระชายจากตัวทําละลายชนิดต่างๆ ที่ความเข้ มข้ น
5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร DMSO บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(ก) E. coli, (ข) B. subtilis และ (ค) S. aureus
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(ก)

(ข)

(ค)
รู ปที่ 4.13 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดข่าจากตัวทําละลายชนิดต่างๆ ที่ความเข้ มข้ น
5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร DMSO บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(ก) E. coli, (ข) B. subtilis และ (ค) S. aureus
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(ก)

(ข)

(ค)
รูปที่ 4.14 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดตําลึงจากตัวทําละลายชนิดต่างๆ ที่ความเข้ มข้ น
5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร DMSO บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(ก) E. coli, (ข) B. subtilis และ (ค) S. aureus
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(ก)

(ข)

(ค)
รู ปที่ 4.15 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดเบญกานีจากตัวทําละลายชนิดต่างๆที่ความเข้ มข้ น
5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร DMSO บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
(ก) E. coli, (ข) B. subtilis และ (ค) S. aureus
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4.3.2 ศึกษาความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
(Minimal Inhibitory Concentration, MIC) ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
จากการทดสอบความสามารถในการยับยังเชื
้ อ้ ของสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด ด้ วยวิธี Disc
diffusion method พบว่า สารสกัดจากสมุนไพรด้ วยตัวทําละลายแต่ละชนิดมีความสามารถในการ
ยับยังเชื
้ อ้ ได้ แตกต่างกัน โดยสารสกัดพลูและกระชายด้ วยเอทานอล สารสกัดข่าและตําลึงด้ วย
เฮกเซน และสารสกัดเบญกานีด้วยเมทานอล มีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อได้ ดีที่สดุ จากนันนํ
้ า
สารสกัดต่างๆ มาหาค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย คือ พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี ใน
การยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย 3 ชนิด คือ E. coli, B. subtilis และ S. aureus ในหลอดทดลอง โดยวิธี
broth dilution method ตังแต่
้ ความเข้ มข้ น 2.5 – 0.0049 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า สมุนไพรทัง้
5 ชนิด มีความสามารถยับยังเชื
้ ้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในตารางที่ 4.4-4.8
สารสกัดพลูมีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus โดยความ
เข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อมีค่าเท่ากับ 1.25, 0.625 และ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
เรี ยแกรมบวก (B. subtilis และ S. aureus) ดีกว่า
ตามลําดับ โดยสารสกัดพลูยบั ยังแบคที
้
แบคทีเรี ยแกรมลบ (E. coli) ดังแสดงในตารางที่ 4.4 ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ
นนทกรณ์ และคณะ (2543) ที่รายงานว่า ความเข้ มข้ นตํ่าสุดของสารสกัดพลูด้วยเอทานอลที่
สามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อทัง้ 3 ชนิด อยูใ่ นช่วง 1.5625 – 3.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
สารสกัดกระชายมีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus โดยความ
้ ้อมีค่าเท่ากับ 1.25, 0.625 และ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
เข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
ตามลําดับ โดยสารสกัดกระชายสามารถยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis ได้ ดีที่สดุ เมื่อเทียบกับเชื ้อจุลินทรี ย์
อีก 2 สายพันธุ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Suwimon และ
คณะ (2010) ที่รายงานว่า สารสกัดจากระชายมีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยแกรม
บวกได้ หลายชนิด โดยความเข้ มข้ นตํ่าสุดของสารสกัดกระชายอยู่ในช่วง 0.5 – 2 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ ร
สารสกัดข่ามีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus โดยความ
เข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อมีคา่ เท่ากับ 2.5, 1.25 และ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ
้ ้อ B. subtilsi และ S. aureus มีค่าเท่ากันและ
ซึง่ ความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
ยับยังได้
้ ดีที่สดุ เช่นเดียวกันกับสารสกัดจากพลู ส่วน E. coli ยับยังได้
้ น้อยสุดโดยต้ องใช้ ความ
เข้ มข้ นมากถึง 2 เท่า จึงจะยับยังเชื
้ อ้ ได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับ
ผลงานวิจยั ของ Kiranmayee และคณะ (2010) ที่รายงานว่า สารสกัดจากข่ามีความสามารถใน
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การยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis, E. coli และ S. aureus ได้ โดยความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื ้อ
อยูใ่ นช่วง 0.04 - 1.28 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
สารสกัดตําลึงมีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus โดยความ
เข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อมีค่าเท่ากับ 2.5, 0.625 และ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ ซึง่ ความเข้ มข้ นตํ่าสุดของสารสกัดตําลึงออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อ B. subtilis และ S.aureus
ได้ ดีที่สดุ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Hussain (2010) โดยหา
ค่า MIC ของสารสกัดตําลึงต่อแบคทีเรี ยแกรมบวกและแบคทีเรี ยแกรมลบ พบว่าที่ความเข้ มข้ น
ของสารสกัดตําลึง 2.5 – 5.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถยับยังเชื
้ ้อได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สารสกัดเบญกานีมีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus โดย
ความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อมีค่าเท่ากับ 1.25, 0.3125 และ 0.3125 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งสารสกัดจากเบญกานีสามารถยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยแกรมบวกได้ ดีกว่า
แบคทีเรี ยแกรมลบในความเข้ มข้ นที่เจือจางกว่าสารสกัดจากสมุนไพรอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.8
ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Basri และ Fan (2005) ที่รายงานว่าค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุด
้ ้อแบคทีเรี ยแกรมบวก (S. aureus, B. subtilis, S. epidermidis และ P.
ที่สามารถยับยังเชื
aeruginosa) หรื อค่า MIC ที่วดั ได้ อยู่ในช่วง 0.0781 - 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสอดคล้ อง
กับผลงานวิจยั ของ Archa Vermani (2009) ที่รายงานว่า สารสกัดเบญกานีด้วยเมทานอล และนํ ้า
กลัน่ ค่า MIC ที่สามารถยับยังเชื
้ ้อ S. aureus ได้ มีคา่ เท่ากับ 0.1563 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
จากการทดลองจะเห็นได้ ว่า สารสกัดจากสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด มีความสามารถยับยังเชื
้ ้อ
แบคทีเรี ยแกรมบวกได้ ดีกว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ เนื่องจากแบคทีเรี ยแกรมลบมีเนือ้ เยื่อหุ้มเซลล์
ชันนอกเป็
้
นโมเลกุลของลิโปโพลีแซคคาไรด์ (Helander, 1998) เมื่อสารสกัดสัมผัสกับเชือ้
แบคทีเรี ยแกรมลบจะต้ องแพร่ ผ่านชัน้ ของลิโปโพลีแซคคาไรด์ก่อนถึงจะสามารถเข้ าไปทําลาย
เซลล์ได้ ทําให้ การยับยังหรื
้ อฆ่าเชื ้อทําได้ ยากกว่าแบคทีเรี ยแกรมบวก

63

ตารางที่ 4.4
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ตํ่ า สุด ของสารสกัด พลูด้ ว ยเอทานอลยับ ยัง้ การเจริ ญ
ของเชื ้อจุลินทรี ย์เข้ มข้ น 106 เซลล์ ใน 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารสกัด 1 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ น
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
2.5000
1.2500
0.6250
0.3125
0.1563
0.0781
0.0391
0.0195
0.0098
0.0049
หมายเหตุ

E. coli
+
+
+
+
+
+
+
+

เชื ้อจุลนิ ทรี ย์
B. subtilis
+
+
+
+
+
+
+

- คือ ไม่พบเชื ้อเจริญเติบโต , + คือ พบเชื ้อเจริญเติบโต

S. aureus
+
+
+
+
+
+
+
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ตารางที่ 4.5
ค่า ความเข้ ม ข้ น ตํ่า สุดของสารสกัดกระชายด้ ว ยเอทานอลยับยัง้ การเจริ ญ
ของเชื ้อจุลินทรี ย์เข้ มข้ น 106 เซลล์ ใน 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารสกัด 1 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ น
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
2.5000
1.2500
0.6250
0.3125
0.1563
0.0781
0.0391
0.0195
0.0098
0.0049
หมายเหตุ

E. coli
+
+
+
+
+
+
+
+

เชื ้อจุลนิ ทรี ย์
B. subtilis
+
+
+
+
+
+
+

- คือ ไม่พบเชื ้อเจริญเติบโต , + คือ พบเชื ้อเจริญเติบโต

S. aureus
+
+
+
+
+
+
+
+
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ตารางที่ 4.6
ค่ า ความเข้ มข้ นตํ่ า สุ ด ของสารสกั ด ข่ า ด้ วยเฮกเซนยั บ ยั ง้ การเจริ ญ
ของเชื ้อจุลินทรี ย์เข้ มข้ น 106 เซลล์ ใน 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารสกัด 1 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ น
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
2.5000
1.2500
0.6250
0.3125
0.1563
0.0781
0.0391
0.0195
0.0098
0.0049
หมายเหตุ

E. coli
+
+
+
+
+
+
+
+
+

เชื ้อจุลนิ ทรี ย์
B. subtilis
+
+
+
+
+
+
+
+

- คือ ไม่พบเชื ้อเจริญเติบโต , + คือ พบเชื ้อเจริญเติบโต

S. aureus
+
+
+
+
+
+
+
+
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ตารางที่ 4.7
ค่ า ความเข้ ม ข้ น ตํ่ า สุด ของสารสกัด ตํ า ลึ ง ด้ ว ยเฮกเซนยับ ยัง้ การเจริ ญ
ของเชื ้อจุลินทรี ย์เข้ มข้ น 106 เซลล์ ใน 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารสกัด 1 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ น
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
2.5000
1.2500
0.6250
0.3125
0.1563
0.0781
0.0391
0.0195
0.0098
0.0049
หมายเหตุ

E. coli
+
+
+
+
+
+
+
+
+

เชื ้อจุลนิ ทรี ย์
B. subtilis
+
+
+
+
+
+
+

- คือ ไม่พบเชื ้อเจริญเติบโต , + คือ พบเชื ้อเจริญเติบโต

S. aureus
+
+
+
+
+
+
+
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ตารางที่ 4.8
ค่าความเข้ มข้ นตํ่า สุดของสารสกัดเบญกานี ด้วยเมทานอลยับยัง้ การเจริ ญ
ของเชื ้อจุลินทรี ย์เข้ มข้ น 106 เซลล์ ใน 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารสกัด 1 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
ความเข้ มข้ น
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
2.5000
1.2500
0.6250
0.3125
0.1563
0.0781
0.0391
0.0195
0.0098
0.0049
หมายเหตุ

E. coli
+
+
+
+
+
+
+
+

เชื ้อจุลนิ ทรี ย์
B. subtilis
+
+
+
+
+
+

- คือ ไม่พบเชื ้อเจริญเติบโต , + คือ พบเชื ้อเจริญเติบโต

S. aureus
+
+
+
+
+
+
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4.3.3 การศึกษาความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ (Minimal Bactericidal
Concentration, MBC) ของสารสกัดจากสมุนไพร
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย คือ พลู กระชาย ข่า ตําลึง และเบญกานี ที่มี
ความสามารถในการฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย 3 ชนิด คือ E. coli, B. subtilis และ S. aureus จากผลการ
ทดลอง สมุนไพรทัง้ 5 ชนิด มีความสามารถในการฆ่าเชื ้อได้ โดยความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่า
เชื ้อมีคา่ ตังแต่
้ 0.625 – 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ดังแสดงในตารางที่ 4.9
พลูและตําลึงมีความสามารถในการฆ่าเชื ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus โดย
ความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อมีค่าเท่ากันคือ 2.5, 1.25 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ ซึ่งสารสกัดจากสมุนไพรทัง้ 2 ชนิด สามารถยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กระชายและข่ามีความสามารถในการฆ่าเชื ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus โดย
ความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อมีค่าเท่ากันคือ 2.5, 2.5 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลําดับ ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Kiranmayee และคณะ (2010) ที่รายงานว่า
ความเข้ มข้ นตํ่าสุดของสารสกัดข่าที่สามารถฆ่าเชื ้อ B. subtilis, E. coli และ S. aureus ได้ อยู่
ั น์ แย้ มสกุล
ในช่วง 0.08 – 2.56 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และจากรายงานการวิจยั ของ ภาณุวฒ
(2009) ซึง่ ได้ ทําการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากข่าในการยับยังแบคที
้
เรี ยที่ก่อให้ เกิดโรคในสุกรคือ
E. coli พบว่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อได้ มีคา่ เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึง่ มีค่า
สูงกว่าของงานวิจยั ครัง้ นี ้
ส่วนเบญกานีความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อ E. coli, B. subtilis และ S. aureus มี
ค่าเท่ากับ 1.25, 0.625 และ 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ โดยที่ประสิทธิภาพในการฆ่า
เชื ้อ B. subtilis ของสารสกัดเบญกานีมีคา่ สูงเมื่อเทียบกับสารสกัดอื่นๆ เพราะสามารถใช้ ความ
เข้ มข้ นที่เจือจางกว่า คือ เพียง 0.625 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั
ของ Basri และ Fan (2005) ที่รายงานว่า ค่าความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยแกรม
บวก (S. aureus, B. subtilis, S. epidermidis และ P. aeruginosa) หรื อค่า MBC ที่วดั ได้ อยู่
ในช่วง 0.3125 – 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
จากการทดลองเมื่อทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเชื ้อจากสารสกัดสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด พบว่า สาร
สกัดจากสมุนไพรสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยทัง้ 3 ชนิดได้ อย่างดี โดยออกฤทธิ์ฆ่าเชื ้อ
้ ้อทัง้ 3
แบคทีเรี ยแกรมบวกได้ ดีกว่าแบคทีเรี ยแกรมลบ และสารสกัดจากเบญกานีสามารถยับยังเชื
ชนิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่สดุ เนื่องจากใช้ ในความเข้ มข้ นที่เจือจางกว่าสารสกัดจากสมุนไพร
ชนิดอื่นๆ
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ตารางที่ 4.9
ค่า ความเข้ ม ข้ น ตํ่ า สุด ของสารสกัด สมุน ไพรที่ ส ามารถฆ่ า เชื อ้ จุลิ น ทรี ย์
เข้ มข้ น 106 เซลล์ ใน 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารสกัด 1 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
สมุนไพร
พลู
กระชาย
ข่า
ตําลึง
เบญกานี

ความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อจุลนิ ทรีย์ (มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
E. coli
2.5
2.5
2.5
2.5
1.25

B. subtilis
1.25
2.5
2.5
1.25
0.625

S. aureus
2.5
2.5
2.5
2.5
0.625

4.3.4 การศึกษาการยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ทดสอบต่อหน่วยเวลา
การวิเคราะห์ ความสามารถของสารสกัดจากสมุนไพรไทยในการยับยังการเจริ
้
ญเติบโต
ของเชื ้อจุลินทรี ย์ที่ทดสอบต่อหน่วยเวลา โดยการใช้ สารสกัดจากเบญกานี ในอัตราส่วนสมุนไพร
ต่อตัวทําละลายเมทานอล เป็ น 1:5 (กรัมต่อมิลลิลิตร) ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ระยะเวลา 7 วัน ได้ ผลดัง
แสดงในตารางที่ 4.10
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ตารางที่ 4.10 ผลการยับยังเชื
้ ้อจุลินทรี ย์ของสารสกัดเบญกานีที่เวลาต่างๆ โดยใช้ สารสกัด 1
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
มิลลิลติ ร ผสมกับ 1 มิลลิลติ ร ของเชื ้อเข้ มข้ น 106 เซลล์ บ่มที่อณ

E. coli

เชื ้อจุลนิ ทรี ย์
B. subtilis

S. aureus

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

เวลา (ชัว่ โมง)
0
2
4
6
8
16
24
หมายเหตุ

- คือ ไม่พบเชื ้อเจริญเติบโต , + คือ พบเชื ้อเจริญเติบโต

จํานวนเชื ้อ E. coli หลังจากสัมผัสกับสารสกัดเบญกานี พบว่า ที่เวลา 0 – 4 ชัว่ โมง ยัง
พบว่า มีเชื ้อเจริ ญเติบโตแต่ปริ มาณเชื ้อลดน้ อยลงตามเวลาที่เพิ่มมากขึ ้น หลังจากเวลาผ่านไป 6
ชัว่ โมง จะไม่ปรากฎมีเชื ้อ E. coli เหลืออยู่
จํานวนเชื ้อ B. subtilis หลังจากสัมผัสกับสารสกัดเบญกานี พบว่า ที่เวลา 0 - 6 ชัว่ โมง
เชื ้อมีจํานวนลดลงอย่างเห็นได้ ชดั เมื่อเวลาผ่านไป 4 ชัว่ โมง ปรากฏว่า จํานวนเชื ้อลดลงเหลืออยู่
เพียงร้ อยละ 20 และที่เวลา 6 ชัว่ โมง จะไม่ปรากฏเชื ้อ B. subtilis เหลืออยู่
ส่วนจํานวนเชื ้อ S. aureus หลังจากสัมผัสกับสารสกัดเบญกานี พบว่า ที่เวลา 0 – 4
ชัว่ โมง จํานวนเชื ้อจะลดลงเหลือเพียง ร้ อยละ 60 จนเวลาผ่านไป 6 ชัว่ โมง จะไม่ปรากฏเชื ้อ
S. aureus เหลืออยูเ่ ช่นเดียวกัน
จากการทดลองพบว่า ระยะเวลาที่สารสกัดเบญกานีสมั ผัสกับเชื ้อทัง้ 3 ชนิดจะมีอิทธิพล
ต่อการฆ่าเชื ้อ โดยเมื่อเวลาเพิ่มมากขึ ้นยิ่งทําให้ จํานวนเชื ้อลดน้ อยลง และเวลาในการที่เชื ้อสัมผัส
กับสารสกัด นานถึง 6
ชั่วโมง จะเป็ นเวลาน้ อยที่ สุดที่ จะยับยัง้ การเจริ ญเติบโตได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Won และคณะ (1997) ที่รายงานว่า สาร
สกัดจากสมุนไพรสามารถยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ยแกรมบวกและแบคทีเรี ยแกรม
ลบได้ จะต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อย 6 ชัว่ โมง จึงจะสามารถยับยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ได้ ทงหมด
ั้
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4.3.5 การศึกษาประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อของสารสกัดผสม
จากการทดลองข้ างต้ นพบว่ า สมุ น ไพรที่ มี ค วามสามารถในการออกฤทธิ์ ยั บ ยั ง้
เชื ้อจุลินทรี ย์ได้ ดีคือ พลู กระชาย และเบญกานี สามารถนํามาศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อได้ โดยการผสมสารสกัดต่างๆ ในความเข้ มข้ นที่กําหนด ดังนี ้
สูตรที่ 1 สารสกัดพลูและเบญกานี (อัตราส่วน 1:1)
สูตรที่ 2 สารสกัดกระชายและเบญกานี (อัตราส่วน 1:1)
สูตรที่ 3 สารสกัดพลูและกระชาย (อัตราส่วน 1:1)
สูตรที่ 4 สารสกัดพลู กระชาย และเบญกานี (อัตรส่วน 1:1:1)
จากสูตรที่ 1 – 4 มีความเข้ มข้ นรวมของสารสกัดผสม คือ 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เมื่อทดสอบกับ
้
ญของเชื ้อได้ ดัง
เชื ้อแบคทีเรี ยทัง้ 3 ชนิด สารสกัดผสมทัง้ 4 สูตรมีความสามารถยับยังการเจริ
แสดงในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดผสมจากสมุนไพรไทย
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ± S.D.a
E. coli
B. subtilis
S. aureus
สูตรที่ 1
12.3 ± 0.6
19.3 ± 0.6
20.8 ± 0.8
สูตรที่ 2
14.7 ± 0.8
19.8 ± 0.8
21.5 ± 0.5
สูตรที่ 3
10.7 ± 0.6
11.7 ± 1.2
12.7 ± 0.6
สูตรที่ 4
15.5 ± 1.3
19.8 ± 0.3
20.7 ± 0.3
a
หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใส
สารสกัด

จากการทดลองพบว่า การเสริ มประสิทธิ ภาพในการออกฤทธิ์ ของสารสกัดต่อเชื ้อ ทัง้ 3
ชนิด ในสูตรทื่ 1, 2 และ 4 มีประสิทธิภาพดีกว่าสูตรที่ 3 โดยขนาดผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยของ
สูตรที่ 1, 2 และ 4 ในการยับยังเชื
้ ้อ E. coli มีคา่ เท่ากับ 12.3, 14.7 และ15.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ
ดังแสดงในรูปที่ 4.16

72

สู ตรที่ 1

สู ตรที่ 2

สู ตรที่ 3

สู ตรที่ 4

รูปที่ 4.16 ประสิทธิภาพของสารสกัดผสมในการยับยังเชื
้ ้อ E. coli
สําหรับการยับยังเชื
้ ้อ B. subtils พบว่าสารสกัดในสูตรที่ 2 คือ พลู และเบญานี มีผลยับยัง้
เชื ้อได้ ดีสดุ โดยมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ยกว้ างถึง 19.8 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.17

สู ตรที่ 1
สู ตรที่ 2

สู ตรที่ 3
สู ตรที่ 4

รูปที่ 4.17 ประสิทธิภาพของสารสกัดผสมในการยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis
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ส่วนการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus ให้ ผลเช่นเดียวกันคือ สารสกัดในสูตรที่ 2 ให้ ผลยับยังเชื
้ ้อได้
ดีที่สดุ โดยมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ย 21.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.18

สู ตรที่ 1

สู ตรที่ 2

สู ตรที่ 3

สู ตรที่ 4

รู ปที่ 4.18 ประสิทธิภาพของสารสกัดผสมในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus
จากการทดลองเมื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเสริ มฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรพบว่า สาร
สกัดผสมจากสมุนไพรทัง้ 3 ชนิด มีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus ได้ ดีที่สดุ เมื่อเทียบ
กับการทดลองที่ 4.3.1 ถือว่าประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อของสารสกัดผสมดีกว่าการใช้
สารสกัดเพียงชนิดเดียว เนื่องจากสารสกัดผสมที่ความเข้ มข้ นเพียง 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ให้ ผลการยับยัง้ (ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางวงใสเฉลี่ย) ใกล้ เคียงกับสารสกัดจากสมุนไพรเพียงชนิด
เดียวที่ความเข้ มข้ น 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
4.4 ศึกษาสารประกอบฟี นอลิกจากสมุนไพรไทย
จากการทดลองหาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกจากการสกัดสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด ที่สกัด
ด้ วยตัวทําละลาย เมทานอล เอทานอล นํ ้ากลัน่ เฮกเซน และคลอโรฟอร์ ม ที่ความเข้ มข้ นของสาร
้
สกัด 0.0025 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่สกัดได้ มีค่าตังแต่
0.07 – 14.8 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนักของสมุนไพรแห้ ง ดังแสดงในตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่สกัดได้ จากสมุนไพรจากตัวทําละลายชนิดต่างๆ
อัตราส่วนที่ใช้ ในการสกัด 1:5 กรัมต่อมิลลิลิตรของตัวทําละลาย ที่อณ
ุ หภูมิห้อง ระยะเวลา 24
ชัว่ โมง
สมุนไพร
พลู
กระชาย
ข่า
ตําลึง
เบญกานี

สารประกอบฟี นอลิกที่สกัดได้ (กรัม/100 กรัม นน.แห้ ง)
นํ ้ากลัน่
เมทานอล
เอทานอล คลอโรฟอร์ ม
เฮกเซน
2.4
0.2
0.1
0.7
9.2

11.2
0.9
0.4
0.5
14.8

12.4
0.7
0.5
0.5
12

13.6
3.4
0.6
0.3
0.7

13.7
1
0.4
0.07
0.2

สารสกั ด พลู ที่ ไ ด้ จ ากการสกั ด ด้ ว ยตัว ทํ า ละลายชนิ ด ต่ า งๆ เมื่ อ ศึ ก ษาหาปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิก พบว่า สารสกัดด้ วยนํ า้ กลั่น เมทานอล เอทานอล คลอโรฟอร์ ม และ
เฮกเซน มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกเท่ากับ 2.4, 11.2, 12.4, 13.6 และ 13.7 เปอร์ เซ็น โดย
นํ ้าหนักของสมุนไพรแห้ ง ตามลําดับ โดยปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่สกัดด้ วยเฮกเซน และ
คลอโรฟอร์ มมีค่ามาก โดยเมื่อใช้ เฮกเซนเป็ นตัวทําละลาย จะสามารถสกัดได้ ปริ มาณมากที่สุด
รองลงมาเป็ นเอทานอลและเมทานอล ส่วนนํ ้ากลัน่ สกัดสารประกอบฟี นอลิกได้ ปริ มาณน้ อยสุด ซึง่
น้ อยกว่าเฮกเซนถึง 5 เท่า เนื่องจากสารประกอบฟี นอลิกในใบพลูเป็ นสารที่มีขวตํ
ั ้ ่า ดังนันเฮกเซน
้
ซึง่ เป็ นตัวทําละลายที่มีขวน้
ั ้ อยที่สดุ จึงสามารถละลายลายสารประกอบฟี นอลิกออกมาได้ มาก ซึง่
ผลที่ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Maisuthisakul ที่รายงานว่า ตัวทําละลายที่มีขวน้
ั ้ อยสามารถ
สกัดสารฟี นอลิกออกมาได้ ดีที่สดุ โดยสารประกอบฟี นอลิกในพลูเป็ นสารกลุม่ ที่มีขวตํ
ั ้ ่าเนื่องจากค่า
สัมประสิทธิ์การแบ่งระหว่างนํ ้ามัน – นํ ้ามีคา่ สูง
ส่วนสารสกัดกระชายที่ได้ จากการสกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ เมื่อศึกษาหาปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ ก พบว่ า สารสกัด กระชายที่ ส กัด ด้ ว ยนํ า้ กลั่น เมทานอล เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม และเฮกเซน มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกเท่ากับ 0.2, 0.9, 0.7, 3.4 และ 1
เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ า้ หนักของสมุนไพรแห้ ง ตามลําดับ โดยสารสกัดกระชายด้ วยคลอโรฟอร์ ม มี
ปริมาณสารประกอบฟิ นอลิกมากที่สดุ เมื่อเทียบกับตัวทําละลายชนิดอื่นๆ ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั อื่นๆ ที่ได้ ศกึ ษาหาปริมาณสารกลุม่ ฟี นอลิกในกระชาย ได้ รายงานว่า สารประกอบฟี นอลิก
ที่พบส่วนใหญ่เป็ นสารประเภทฟลาโวนอยด์ (Mongkolsuk และDean, 1964 ; Trakoontivakorn
et al.,2001 ,ธนศักดิ์ และคณะ ,2008)
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สารสกั ด ข่ า ที่ ไ ด้ จากการสกั ด ด้ วยตัว ทํ า ละลายชนิ ด ต่ า งๆ เมื่ อ ศึ ก ษาหาปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิก พบว่า สารสกัดข่าด้ วยนํ า้ กลั่น เมทานอล เอทานอล คลอโรฟอร์ ม และ
เฮกเซน มีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกเท่ากับ 0.1, 0.4, 0.5, 0.6 และ 0.4 เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนัก
ของสมุนไพรแห้ ง ตามลําดับ โดยสารสกัดจากคลอโรฟอร์ มสกัดสารประกอบฟี นอลิกได้ ปริ มาณ
มากที่สดุ เช่นเดีบวกับงานวิจยั ของ Nopparat และ Siree (2009)
สารสกัด ตํ า ลึง ที่ ไ ด้ จ ากการสกัด ด้ ว ยตัว ทํ า ละลายชนิ ด ต่า งๆ เมื่ อ ศึก ษาหาปริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิ ก พบว่ า สารสกั ด ตํ า ลึ ง ที่ ส กั ด ด้ วยนํ า้ กลั่น เมทานอล เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม และเฮกเซน มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกเท่ากับ 0.7, 0.5, 0.5, 0.3 และ 0.07
เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนักของสมุนไพรแห้ ง ตามลําดับ โดยสารสกัดจากนํา้ กลัน่ สกัดสารประกอบ
ฟี นอลิกได้ ปริ มาณมากที่สดุ และจากผลงานวิจยั ของ Arshad Hussain (2010) ที่ได้ ทําการศึกษา
สารประกอบฟี นอลิกในตําลึงที่ได้ จากการสกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ ซึ่งเมื่อนํามาวิเคราะห์
ด้ วยวิธี Thin Layer Chromatography และ High Performance Thin Layer Chromatography
(HPTLC) พบว่ า สารสกั ด จากตํ า ลึ ง ด้ ว ยนํ า้ กลั่น และเอทานอล มี ส ารประกอบฟี นอลิ ก เป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญ
สารสกัดเบญกานีที่ได้ จากการสกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ เมื่อศึกษาหาปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ ก พบว่ า สารสกัด เบญกานี ที่ ส กัด ด้ ว ยนํ า้ กลั่น เมทานอล เอทานอล
คลอโรฟอร์ ม และเฮกเซน มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกเท่ากับ 9.2, 14.8, 12, 0.7 และ 0.2
เปอร์ เซ็นต์ โดยนํ ้าหนักของสมุนไพรแห้ ง ตามลําดับ โดยสารสกัดจากเฮกเซนสกัดสารประกอบ
ฟี นอลิ ก ได้ ปริ ม าณน้ อยที่ สุ ด ส่ ว นเมทานอลสกั ด ได้ ปริ ม าณมากที่ สุ ด จากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบของสารประกอบฟี นอลิกพบว่า สารสกัดจากเบญกานีมีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
มากที่ สุด คื อ 14.8 เปอร์ เ ซ็น ต์ โดยนํ า้ หนักของสมุนไพรแห้ ง ค่า ที่ ได้ มี ค่าใกล้ เ คี ย งกับ ผลการ
วิเคราะห์ของ Kaur และคณะ (2008) ที่ได้ รายงานว่า มีมากถึง 20 เปอร์ เซ็นต์ ทังนี
้ ้ค่าที่แตกต่าง
อาจเกิดจากแหล่งของเบญกานีที่ใช้ ทดลอง
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ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก (กรัม/100 กรัม นน.แห้ ง)

4.5 ผลของสารประกอบฟี นอลิกที่ได้ จากการสกัดอนุภาคสมุนไพรขนาดต่ างๆ ตามเวลา
จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของขนาดอนุภ าคที่ มี ต่ อ การสกัด เบญกานี โดยใช้ อัต ราส่ ว น
เบญกานีผง ต่อ เมทานอล เป็ น 1: 5 (กรัมนํ ้าหนักแห้ ง: มิลลิลิตรของเมทานอล) ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
โดยการแปรผันขนาดเป็ น 75, 180, 600 และ850 ไมโครเมตร เป็ นเวลา 96 ชัว่ โมง โดยวิเคราะห์
จากปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกของสารสกัดที่วดั ได้ ที่เวลาต่างๆ ได้ ผลทดสอบ ดังแสดงในรู ปที่
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รูปที่ 4.19 ผลของขนาดของอนุภาคเบญกานีที่มีตอ่ การสกัดสารประกอบฟี นอลิกที่เวลาต่างๆ

จากการศึกษาเวลาที่ใช้ ในการสกัดสารสกัดจากเบญกานีช่วงระยะเวลา 2 - 48 ชัว่ โมง
พบว่าเมื่อระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ ้นทําให้ ปริ มาณสารประกอบฟิ นอลิกมีค่าเพิ่มมากขึ ้นอย่างมี
นัยสําคัญ โดยที่ช่วงเวลา 2 – 6 ชัว่ โมง ที่ขนาดอนุภาค 75 และ180 ไมโครเมตร สารประกอบ
ฟิ นอลิกที่สกัดได้ มีคา่ เพิ่มมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เจน หลังจากชัว่ โมงที่ 8 – 24 สารสกัดที่ได้ มีค่า
เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจนเมื่อเวลาที่ 48 ชัว่ โมง ปริ มาณสารที่สกัดได้ เริ่ มเข้ าสูส่ ภาวะสมดุล ส่วนที่ขนาด
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อนุกาค 300 และ 600 ไมโครเมตร สารประกอบฟิ นอลิกที่ได้ ค่อยๆเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ แต่จะไม่
เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เหมือนอนุภาคขนาดเล็ก จนถึงชัว่ โมงที่ 24 และ 48 สารสกัดที่ได้ เริ่ มเข้ าสู่
สภาวะสมดุล เมื่อพิจารณาตามขนาดอนุภาค พบว่า อนุภาคขนาดใหญ่ (600 ไมโครเมตร) และ
อนุภาคขนาดกลาง (180 และ 300 ไมโครเมตร) สามารถสกัดสารประกอบฟี นอลิกได้ เพียง 1/2
เท่าของอนุภาคเล็กสุด โดยสารประกอบที่สกัดได้ เป็ นสารประกอบที่อยู่ผิวนอก ส่วนสารประกอบที่
อยูภ่ ายในต้ องอาศัยการสกัดโดยการแพร่ของตัวทําละลายเข้ าไปในอนุภาคสมุนไพร
ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ Herodez (2003) ได้ ศกึ ษาผลของขนาดอนุภาค
ต่อการสกัดสาร antioxidant จาก Balm leaves พบว่า การลดขนาดอนุภาคทําให้ ประสิทธิภาพใน
การสกัดเพิ่มมากขึ ้น และสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ผกามาศ และคณะ (2007) ที่ศึกษาผล
ของขนาดเมล็ดขนุนที่สง่ ผลต่อการสกัดสารพรี ไบโอติกส์ พบว่า ขนาดของเมล็ดขนุนที่มีขนาดเล็ก
จะให้ ปริ มาณของสารสกัดที่สงู กว่า ทังนี
้ ้เนื่องจากพื ้นที่สมั ผัสระหว่างเมล็ดขนุนกับตัวทําละลายมี
มากขึ ้น และในขันตอนของการลดขนาดจะช่
้
วยทําลายผนังเซลล์ที่ห้ มุ สารที่ต้องการสกัด ทําให้ สาร
ที่ต้องการสกัดเกิดการแพร่ ส่ตู วั ทําละลายได้ ง่ายขึ ้น ทําให้ อตั ราการสกัดที่ได้ เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้
พิชญ์ อร ไหมสุทธิสกุล (2002) ได้ รายงานว่า เวลามีผลต่อปริ มาณสารสกัดที่ได้ โดยปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิกทังหมดจะมี
้
ปริ มาณเพิ่มขึ ้นในช่วง 6 ชัว่ โมงแรกของการสกัด หลังจากนันจะ
้
เริ่ มคงที่
4.6 การศึกษาผลของสารสกัดจากสุมนไพรไทยต่ อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของ
จุลินทรี ย์
ผลของสารสกัดเบญกานีด้วยเมทานอลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื ้นผิวของเชื ้อ E. coli
เมื่ อ ศึก ษาด้ ว ยกล้ อ งจุล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่อ งกราด (SEM) พบว่า เซลล์ ป รกติมี รู ป ร่ า ง
ลักษณะเป็ นแท่งและผิวของผนังมีลกั ษณะเรี ยบ เมื่อทําการเติมสารสกัดลงไป พบว่า สารสกัดจะ
ออกฤทธิ์ทําลายผนังเซลล์เป็ นส่วนใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 4.20
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(ก)

(ข)

รูปที่ 4.20 เชื ้อ E. coli (ก) ก่อนได้ รับสารสกัด (ข) หลังได้ รับสารสกัด
ส่วนผลของสารสกัดเบญกานีด้วยเมทานอลต่อเชื ้อ B. subtilis พบว่า ก่อนทําการเติมสาร
สกัดนัน้ เซลล์ปรกติมีความแข็งแรง มีลกั ษณะผิวเซลล์ที่ราบเรี ยบเช่นเดียวกับผิวเซลล์ของเชือ้
E. coli เมื่อมีการเติมสารสกัดลงไป จะมีผลทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชดั คือ เซลล์
ของ B. subtilis มีลกั ษณะยืดยาวขึ ้น และรูปร่างของผนังเซลล์มีการเปลี่ยนรูปไป โดยเกิดการยุบ
หรื อสลายตัว ทําให้ รูปร่างเซลล์ผิดปกติไปจากเดิม ดังแสดงในรูปที่ 4.21

(ก)

(ข)

รูปที่ 4.21 เชื ้อ B. subtilis (ก) ก่อนได้ รับสารสกัด (ข) หลังได้ รับสารสกัด
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สําหรับผลของสารสกัดเบญกานีด้วยเมทานอลต่อการเปลี่ยนแปลงของเชื ้อ S. aureus
พบว่า ลักษณะรู ปร่ างของเชื ้อปรกติเป็ นรูปทรงกลมผิวเรี ยบอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มก้ อน ซึง่ เมื่อทําการ
เติมสารสกัดพบว่า ผนังเซลล์ของเชือ้ ถูกทําลายจากผิวเรี ยบกลายเป็ นผิวขรุ ขระ และผนังเซลล์
บางส่วนมีการฉีกขาดและหลุดออกมาเกาะรวมกันที่พื ้นผิวภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 4.22

(ก)

(ข)

รู ปที่ 4.22 เชื ้อ S. aureus (ก) ก่อนได้ รับสารสกัด (ข) หลังได้ รับสารสกัด

จากผลการถ่ายภาพของจุลินทรี ย์ที่ถกู ยับยังด้
้ วยสารสกัดเบญกานีนนั ้ ได้ ผลเช่นเดียวกับ
การทดลองของ Chusri และ Voravuthikunchai (2009) ที่ศกึ ษาการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus ด้ วย
สารสกัดสมนุไพรจากเอทานอล โดยพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการควบคุมสารเข้ าออก ของเยื่อหุ้มเซลล์ เมื่อทําการตรวจสอบการรั่วไหลของสารประกอบที่ดดู กลืนแสง UV ซึง่ อาจ
รั่วไหลจากเยื่อภายในที่ช่วงความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร แต่ทําให้ เกิด pseudomulticellular
aggregates ทําให้ มีการเกาะตัวของกลุ่มเซลล์ที่มีผนังเซลล์หนา มีสาเหตุหลักจากสารกลุม่ แทน
นิน ซึง่ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้มีปรากฏในการทดลองของ Hamilton-Miller และ Shah
(1999) เกี่ยวกับการยับยังเซลล์
้
ของ S. aureus ด้ วยสารสกัดจากชาเขียว ที่ประกอบด้ วย
สารชีวภาพออกฤทธิ์ในกลุม่ แทนนิน และกรดแกลลิก
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นอกจากนี ้ Sakol และ Supayang (2009) พบว่า เซลล์ของ E. coli ซึง่ ปกติมี
รู ปร่ างเป็ น rod shape และมีผนังเซลล์ชนนอกประกอบด้
ั้
วยเยื่อติดแน่นกับ cytoplasmic
membrane เมื่อมีการใช้ สารสกัดของเบญกานีชนิดที่ความเข้ มข้ น MIC ที่ค่า 0.78 –1.56
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จะมีผลทําให้ เกิดการเสียผิวหน้ าเซลล์ของ E. coli และ cytoplasmic
membrane เกิ ดการถูกทํ าลาย เซลล์บางเซลล์ หยุดการแบ่งตัว และผนังเซลล์ชัน้ นอกเกิดการ
แยกตัวออกจาก cytoplasmic membrane รวมทังมี
้ การรั่วหรื อฉีกขาดของผนังเซลล์ชนนอกและ
ั้
cytoplasmic membrane
4.7 การศึกษาผลของตัวทําละลายต่ อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพืชสมุนไพร
สุมนไพรที่ใช้ ในการศึกษาผลของตัวทําละลายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา คือ
เบญกานี อนุภาคเบญกานีที่ใช้ ขนาด 300 ไมโครเมตร ใช้ เวลาในการสกัด 24 ชัว่ โมง ซึง่ ลักษณะ
ของเบญกานี ก่อนและหลังการสกัดด้ วยตัวทํ าละลายชนิดต่างๆ ถ่ายภาพจากกล้ องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscops, SEM) ดังแสดงในรูปที่ 4.23 – 4.28
สภาพพื ้นผิวของเบญกานีก่อนการสกัดพบว่า มีลกั ษณะขรุขระ ผิวหน้ าเสมอกัน ไม่มีรูพรุน
ดังแสดงในรูปที่ 4.23

รูปที่ 4.23 เบญกานีก่อนสกัด
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สภาพพื ้นผิวของเบญกานีที่สกัดด้ วยตัวทําละลายเมทานอลพบว่า มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ น
กว้ าง ลึก และฉีกขาดค่อนข้ างมาก (ดังแสดงในรู ปที่ 4.24) มากกว่าที่สกัดด้ วยตัวทําละลายชนิด
อื่นๆ แสดงให้ เห็นว่าตัวทําละลายเมทามอลมีฤทธิ์ในการสกัดเบญกานีได้ ดีที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับ
ร้ อยละของสารสกัดที่ได้ ของเบญกานีที่มีคา่ มากที่สดุ

รู ปที่ 4.24 เบญกานีหลังสกัดด้ วยตัวทําละลายเมทานอล

สภาพพื ้นผิวของเบญกานีที่สกัดด้ วยตัวทําละลายเอทานอลพบว่า มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ น
กว้ าง และฉีกขาด มากกว่าที่สกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดอื่นๆ แต่น้อยกว่าตัวทําละลายเมทานอล
(ดังแสดงในรู ปที่ 4.25) แสดงให้ เห็นว่าตัวทําละลายเอทานอลมีฤทธิ์ในการสกัดเบญกานีได้ ดีรอง
จากตัวทําละลายเมทานอล ซึง่ สอดคล้ องกับร้ อยละของสารสกัดที่ได้ ของเบญกานีที่มีค่ามากเป็ น
อันดับ 2
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รูปที่ 4.25 เบญกานีหลังสกัดด้ วยตัวทําละลายเอทานอล
สภาพพื ้นผิวของเบญกานีที่สกัดด้ วยนํ ้ากลัน่ พบว่า มีลกั ษณะเป็ นรู พรุ นลึกเช่นเดียวกับที่
สกัดด้ วยเมทานอล และเอทานอล แต่ไม่ถึงกับฉีกขาด ซึ่งสอดคล้ องกับการทดลองหาร้ อยละของ
สารสกัดที่ได้ ของเบญกานีที่สกัดด้ วยนํ ้ากลัน่ พบว่ามีคา่ มากเป็ นอันดับที่สาม ดังแสดงในรูปที่ 4.26

รูปที่ 4.26 เบญกานีหลังสกัดด้ วยนํ ้ากลัน่
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สภาพพื ้นผิวของเบญกานีที่สกัดด้ วยตัวทําละลายเฮกเซนพบว่า ลักษณะของพื ้นผิวไม่มี
รู พ รุ น ลึก เหมื อ นตัว ทํ า ละลายเมทานอล เอทานอล และนํ า้ กลั่น แต่ถูก กัดเซาะลงไปเล็ก น้ อ ย
(ดังแสดงในรูปที่ 4.27) แสดงให้ เห็นว่าตัวทําละลายเฮกเซนมีฤทธิ์ในการสกัดค่อนข้ างน้ อย

รูปที่ 4.27 เบญกานีหลังสกัดด้ วยเฮกเซน

ส่ว นสภาพพื น้ ผิ ว ของเบญกานี ที่ ส กัด ด้ ว ยตัว ทํ า ละลายคลอโรฟอร์ ม พบว่ า ลัก ษณะ
ของพื น้ ผิ ว ไม่ มี รู พ รุ น ลึ ก แต่ ถู ก กั ด เซาะลงไปเล็ ก น้ อย เหมื อ นกั บ ตั ว ทํ า ละลายเฮกเซน
(ดังแสดงในรูปที่ 4.28) แสดงให้ เห็นว่าตัวทําละลายคลอโรฟอร์ มมีฤทธิ์ในการสกัดค่อนข้ างน้ อย ซึง่
สอดคล้ องกับร้ อยละของสารสกัดที่ได้ ของเบญกานีที่มีคา่ ค่อนข้ างน้ อย ซึง่ มีคา่ เท่ากับตัวทําละลาย
เฮกเซน
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รูปที่ 4.28 เบญกานีหลังสกัดด้ วยคลอโรฟอร์ ม
จากการทดลองจะเห็นได้ ว่าตัวทําละลายแต่ละชนิดที่ใช้ สกัดเบญกานีมีความสามารถใน
การสกัดได้ แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ ลกั ษณะของพื ้นผิวสมุนไพรที่สกัดด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
แตกต่างกันไปด้ วยเมื่อทําการส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งพบว่าตัวทํา
ละลายที่มีขวสู
ั ้ งสามารถสกัดได้ ดีโดยลักษณะของพื ้นผิวเบญกานีสว่ นใหญ่จะมีรูพรุน และฉีกขาด
ส่วนตัวทําละลายที่มีขวน้
ั ้ อยมีความสามารถในการสกัดได้ น้อยจึงส่งผลให้ พื ้นผิวถูกกัดเซาะได้ น้อย
ตามไปด้ วย
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ทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.1.1 ปริ มาณสารสกัดหยาบจากสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด ที่สกัดด้ วยนํ ้ากลัน่ เมทานอล
เอทานอล คลอโรฟอร์ ม และ เฮกเซน พบว่า พลู ข่า และเบญกานีที่สกัดด้ วยเมทานอล กระชายที่
สกัดด้ วยเอทานอล และตําลึงที่สกัดด้ วยเอทานอลและเมทานอล ให้ ปริ มาณของสารสกัดหยาบ
มากที่สดุ และเมื่อเปรี ยบเทียบสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด สารสกัดจากเบญกานีมีปริ มาณสารสกัดหยาบ
มากกว่าสมุนไพรชนิดอื่นๆ
5.1.2 การทดสอบการหาบริ เวณยับยังเชื
้ ้อด้ วยวิธี Disc diffusion method เมื่อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อของสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด พบว่า
้ ้อทัง้ 3 ชนิดได้ ดี เมื่อ
สารสกัดจากพลูด้วยด้ วยเอทานอลมีความสามารถในการยับยังเชื
เทียบกับตัวทําละลายชนิดอื่นๆ โดยสามารถยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis และ S. aureus ได้ ดีกว่าเชื ้อ
E. coli
สารสกัดจากกระชายด้ วยเอทานอลมีความความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus
และ E. coli ได้ ดีที่สดุ ส่วนสารสกัดด้ วยคอลโรฟอร์ มสามารถยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis ได้ ดีที่สดุ
สารสกัดจากข่าด้ วยคลอโรฟอร์ มและเฮกเซนมีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus
และ B.subtilis ได้ ดีที่สดุ ส่วนสารสกัดจากข่าด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆไม่พบว่ามีการยับยังเชื
้ ้อ
E. coli เกิดขึ ้น
้ ้อ E. coli เกิดขึ ้น
สารสกัดจากตําลึงด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ ไม่พบว่ามีการยับยังเชื
ส่วนสารสกัดจากตําลึงด้ วยเฮกเซนมีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อ S. aureus และ B. subtilis
ได้ ดีที่สดุ
สารสกัดจากเบญกานีด้วยเมทานอลมีความสามารถในการยับยังเชื
้ ้อทัง้ 3 ชนิด ได้ ดีกว่า
ตัวทําละลายชนิดอื่นๆโดยยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis ได้ ดีที่สดุ และเมื่อเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพใน
การยับยังเชื
้ ้อจากสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด พบว่า สารสกัดจากเบญกานีมีความสามารถในการยับยัง้
เชื ้อได้ ดีที่สดุ
5.1.3 เมื่อเปรี ยบเทียบสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด พบว่า ความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถยับยังเชื
้ ้อ
(Minimal Inhibitory Concentration, MIC) และความเข้ มข้ นตํ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อได้ (Minimal
Bactericidal Concentration, MBC) ของสารสกัดจากเบญกานี ยับยังเชื
้ ้อ B. subtilis ได้ ดีที่สดุ
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5.1.4 การเสริ มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพร พบว่า เมื่อผสม
สารสกัดพลู กระชาย และเบญกานีเข้ าด้ วยกัน สามารถออกฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
5.1.5 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์จลุ ินทรี ย์ทงั ้ 3 ชนิด (E. coli,
B. subtilis และ S. aureus) โดยส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าลักษณะ
ผนังเซลล์ของเชื ้อทัง้ 3 ชนิด ถูกทําลายและเกิดการบิดตัวผิดไปจากรูปร่างเดิม
5.1.6 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเบญกานี หลังการสกัดด้ วย
เมทานอล โดยส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า มีลกั ษณะเป็ นรู พรุนและ
ฉีกขาดมากกว่าตัวทําละลายชนิดอื่นๆ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าตัวทําละลายเมทานอลมีความสามารถ
ในการสกัดสารสกัดออกมาได้ มาก ซึง่ สอดคล้ องกับปริ มาณของสารสกัดที่ได้ ที่มีค่าสูงกว่าเมื่อใช้
ตัวทําละลายชนิดอื่นๆ
5.1.7 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกที่สกัดได้ จากสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด มีปริ มาณแตกต่างกัน
ขึ น้ อยู่ กั บ ชนิ ด ของตัว ทํ า ละลายที่ ใ ช้ โดยสารสกั ด จากเบญกานี ด้ วยเมทานอลมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟี นอลิกมากที่สดุ เมื่อเทียบกับการสกัดสมุนไพรอื่นๆ
5.1.8 ขนาดอนุภาคของสมุนไพรมีอิทธิพลต่อการสกัดสารประกอบฟี นอลิก โดยอนุภาค
ของสมุนไพรขนาด 75 ไมโครเมตร จะทําให้ สามารถสกัดสารประกอบฟี นอลิกได้ ในปริ มาณสูง ใน
สภาวะที่ทดลอง และปริมาณของสารสกัดที่ได้ จะเข้ าสูส่ ภาวะสมดุล หลังจากชัว่ โมงที่ 8
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1. ทําการเปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ สมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ งแต่ละชนิด
2. ควรมีการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อระบุชนิดสารต่างๆ ที่เป็ นองค์ประกอบใน สารสกัดหยาบ
ที่ได้ ด้ วยเครื่ องวิเคราะห์ HPLC
3.
หากมี ก ารนํ า สารสกัด สมุน ไพรไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นอุต สาหกรมต่า งๆ เช่ น
อุตสาหกรรมอาหาร ควรมีการทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัดนันด้
้ วย

87

รายการอ้ างอิง
คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2539. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร,
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , หน้ า 73-84.
จิดาภา อริ ยะแจ่มเลิศ และคนอื่นๆ, 2540. การหาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อ
ใช้ ยบั ยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยที่ทําให้ อาหารเน่าเสีย. ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี.
นิจศิริ เรื องรังษี , 2534. เครื่ องเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้ า 22-29.
ผักสวนครัวไทย.ป้าสงวน.โรงพิมพ์ตงตงฮวด,
ั้
[ออนไลน์], 2545. แหล่งที่มา:
http://www.tungsong.com/samunpai/drug/22_Tumlung/Index_Tumlung.
html.
เพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ และ กัญจนา ดีวิเศษ, 2542. สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 2 ไม้ ริมรัว้ ,
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, หน้ า 42-43.
สุวิมล กีรติพิบลู , 2546.จุลนิ ทรี ย์กบั การควบคุมสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,
ส. เอเชียเพรส จํากัด, หน้ า 34-142.
หน่วยข้ อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมุนไพรไม่ใช่ยาหม้ อ, พิมพ์ครัง้ ที่1,
กรุงเทพฯ, [ออนไลน์], 2532. แหล่งที่มา:
http://www.samunpai.com/samunpai/show.php?cat=1&id=35
Adams, MR., and Moss, MO., 1995. “Chapter 5. Microbiology of Primary Food
Commodities” In: Food Microbiology.Cambridge: The Royal society of
Chemistry. 103 - 105.
Ahmad, I., and Beg, A.Z., 2001. “ Antimicrobial and phytochemical studies on 45 Indian
medicinal plants against multidrug resistant human pathogens”.
J Ethnopharmacol. 74: 113 - 123.
A.O.A.C., 1995. Official Methods of Analysis. 16th ed., Association of Official Analysis
Chemists, Arlington, Virginia.
Benkeblia, N., 2004. “Antimicrobial activity of essential oil extracts of various onions
(Alliumcepa) and garlic (Allium sativum)”. Lebensmittel Wissenschaft
and Technologie. 37: 263 - 268.

88

Cho, S.H., Lee, S.Y., Kim, J.W., KO, G.H., and Seo, I.W., 1995. “Development and
application of natural antimicrobial agent isolated from grapefruit seed
extract-antimicrobial activity of grapefruit seed extract”. Journal Food
Hygiene and Safety. 10: 33 - 39.
Chusri, S., and Voravuthikunchai, S.P., 2009. “Detailed studies on Quercus infectoria
Olivier (nutgalls) as an alternative treatment for methicillin-resistant
Staphylococcus aureus infections”. J. Appl Microbiol. 106: 89–96.
Dhingra, O.D., and Sinclair, J.B., 1995. Basic Plant Pathology Method. 2nd ed. CRC
Press.Inc., Florida.
Farag, R.S., Daw, Z.Y., Hewedi, F.M., and El-Baroty, G.S.A., 1989. “Antimicrobial activity
of some Egyptian spice essential oils”, Journal of Food Protection. 85:
289 - 293.
Ficker, C.E., et al., 2003. “Inhibition of human pathogenic fungi by members of
Zingiberaceae used by the Kenyah (Indonesian Borneo)”. Journal of
Ethnopharmacology. 85: 289 - 293.
Jaipetch, H., et al., 1982. “Constituents of Bosenbergia pandurata (syn. Kaempferia
pandurata): isolation crystal structure and synthesis of (±)-boesenbergin
A”. Australian Journal of Chemistry. 35: 351 - 361.
Jirovetz, L., Buchbauer, G., Pottachola, M., and Kalathil, N., 2003. “Analysis of the
essential oils of the leaves, stems, rhizomes and roots of the medicinal
plant Alpinia galanga from southern India”. Acta Pharmaceutica. 53:
73 - 81.
Kaur, G., Athar, M., and Alam, M.S., 2008. “Quercus infectoria galls possess antioxidant
activity and abrogates oxidative stress-induced functional alterations in
murine macrophages”. Chem Biol Interact. 171: 272–282.
Nguefack, J., Leth, V., Amvam, P.H., and Mathur, S.B., 2004. “Evaluation of five
essential oil from aromatic plant of Cameroon for controlling food
spoilage and mycotoxin producing fungi”. International Journal of Food
Microbiology. 94: 329 - 334.
Nikelson, N., 1999. “Taking the hysteria out of Listeria: The mechanics of Listeria and
strategis to find it”. Food Quality. 6: 28 – 34

89

Pithayanukul, P., et al., 2005. “Inhibition of Naja kaouthia venom activities by plant
polyphenols”. J. thnopharmacol. 97: 527–533.
Smid, E.J., and Gorris, L.G.M., 1999. “Natural antimicrobials for food preservation”, In:
Rahman, M.S. (ED.). Handbook of Food Preservation, Marcel Dakker,
New York. 285 – 308
Tiwawech, D., et al., 2000. “Enhancing effects of Thai edible plants on 2-amino-3, 8dimethylimidazo (4,5-ƒ) quinoxalinehepatocarcinogenesis in a rat
medium–term bioassay”. Cancer Letters. 158: 195 - 201.
Trakoontivakorn, G., et al., 2001. “Structural analysis of a novel antimutagenic
compound, 4-hydroxypanduratin A, and the antimutagenic activity of
flavonoids in a Thai spice, fingerroot (Bosenbergia pandurata Schult.)
against mutagenic heterocyclic amines”. Journal of Agricultural and
Food Chemistry. 49: 3046 - 3050.
Tuchinda, T., et al., 2002. “Anti-inflammation cyclohexenyl chalcone derivatives in
Bosenbergia pandurata”. Phytochemistry. 59: 169 - 173.

101

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
การคํานวณ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.วิเคราะห์ปริ มาณผลผลิตของสารสกัดจากสมุนไพรนําสารสกัดที่ได้ มาระเหยตัวทําละลายออก
เพื่อหาปริมาณผลผลิตที่ได้ ด้วยเครื่ องกลัน่ ระเหยระบบสุญญากาศ คํานวณโดยใช้ สตู ร ดังนี ้
%Yield (dry weight basis) = (W1×100) /W2
W1= นํ ้าหนัก (กรัม) สารสกัดหลังจากระเหยตัวทําละลายออก
W2= นํ ้าหนักแห้ ง (กรัม) ของตัวอย่าง
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ภาคผนวก ข
ข้ อมูลทางการทดลองและกราฟมาตรฐาน
ข.1 ข้ อมูลทางการทดลอง
ตารางที่ ข1.1 สารประกอบฟี นอลิกจากสารสกัดพลูด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
ค่าดูดกลืนแสง
ความเข้ มข้ น (ไมโครโมล)
สมุนไพร
ตัวทําละลาย
เมทานอล
0.996
1.644
เอทานอล
1.187
1.972
พลู
นํ ้ากลัน่
0.244
0.349
เฮกเซน
1.207
2.007
คลอโรฟอร์ ม
1.200
1.995
ตารางที่ ข1.2 สารประกอบฟี นอลิกจากสารสกัดกระชายด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
ค่าดูดกลืนแสง
ความเข้ มข้ น (ไมโครโมล)
สมุนไพร
ตัวทําละลาย
เมทานอล
0.414
0.128
เอทานอล
0.350
0.106
กระชาย
นํ ้ากลัน่
0.141
0.035
เฮกเซน
0.478
0.150
คลอโรฟอร์ ม
1.504
0.504
ตารางที่ ข1.3 สารประกอบฟี นอลิกจากสารสกัดข่าด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
ค่าดูดกลืนแสง
ความเข้ มข้ น (ไมโครโมล)
สมุนไพร
ตัวทําละลาย
เมทานอล
0.211
0.059
เอทานอล
0.241
0.069
ข่า
นํ ้ากลัน่
0.105
0.022
เฮกเซน
0.219
0.061
คลอโรฟอร์ ม
0.303
0.090
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ตารางที่ ข1.4 สารประกอบฟี นอลิกจากสารสกัดตําลึงด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
ค่าดูดกลืนแสง
ความเข้ มข้ น (ไมโครโมล)
สมุนไพร
ตัวทําละลาย
เมทานอล
0.269
0.079
เอทานอล
0.243
0.070
ตําลึง
นํ ้ากลัน่
0.360
0.110
เฮกเซน
0.073
0.011
คลอโรฟอร์ ม
0.184
0.049
ตารางที่ ข1.5 สารประกอบฟี นอลิกจากสารสกัดเบญกานีด้วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
ค่าดูดกลืนแสง
ความเข้ มข้ น (ไมโครโมล)
สมุนไพร
ตัวทําละลาย
เมทานอล
1.227
2.182
เอทานอล
1.063
1.759
เบญกานี
นํ ้ากลัน่
0.851
1.349
เฮกเซน
0.058
0.030
คลอโรฟอร์ ม
0.098
0.099
ตารางที่ ข1.6 สารประกอบฟี นอลิกที่ได้ จากการสกัดสมุนไพอนุภาคขนาดต่างๆ ตามเวลา
ค่าดูดกลืนแสง ความเข้ มข้ น(ไมโครโมล)
เวลา (ชัว่ โมง) ขนาดอนุภาค (ไมโครเมตร)
0.578
1.85
2
75
180
0.536
1.70
300
0.421
1.40
600
0.392
1.30
0.614
1.97
4
75
180
0.571
1.83
300
0.491
1.64
600
0.430
1.43
0.704
2.28
6
75
180
0.623
2.00
300
0.514
1.72
600
0.456
1.52
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เวลา (ชัว่ โมง)

ขนาดอนุภาค (ไมโครเมตร)

ค่าดูดกลืนแสง

ความเข้ มข้ น (ไมโครโมล)

8

75
180
300
600
75
180
300
600
75
180
300
600
75
180
300
600
75
180
300
600
75
180
300
600
75
180
300
600

0.710
0.627
0.531
0.532
0.712
0.632
0.552
0.544
0.721
0.637
0.578
0.560
0.724
0.641
0.623
0.577
0.730
0.644
0.630
0.581
0.730
0.644
0.631
0.582
0.730
0.644
0.631
0.582

2.30
2.02
1.78
1.69
2.31
2.03
1.85
1.73
2.34
2.05
1.94
1.79
2.35
2.07
2.00
1.85
2.37
2.08
2.03
1.86
2.37
2.08
2.03
1.86
2.37
2.08
2.03
1.86

12

16

24

48

72
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ตารางที่ ข1.7 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยด้ วยตัวทําละลายชนิดต่างๆ
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใส (มิลลิเมตร)
สมุนไพร
ตัวทําละลาย
E. coli
B. subtilis
S. aureus
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
เมทานอล
18 14 19 17 20 19 17 18.7 21 19 21 20.3
เอทานอล
19 16 19 18 20 20 22 20.7 20 21 21 20.7
พลู
คลอโรฟอร์ ม
16 12 15 14.7 19 16 15 16.7 17 18 19 18
นํ ้ากลัน่
9 8 8 8.3 10 9 9 9.3 8 8 10 8.7
เฮกเซน
10 8 10 9.3 12 13 12 12.3 13 14 12 13
เมทานอล
11 11 12 11.3 12 12 11 11.7 15 13 12 13.3
12 14 14 13.3 13 12 12 12.3 17 20 14 17
เอทานอล
13 13 13 13 14 15 13 14 16 15 13 14.7
กระชาย
คลอโรฟอร์ ม
- - - - นํ ้ากลัน่
- - 13 12 12 12.3 12 12 13 12.3 15 13 15 14.3
เฮกเซน
เมทานอล
- - - - - - - - - - เอทานอล
- - - - - 12 12 12 12 12 13 12 12.3
ข่า
คลอโรฟอร์ ม
- - - - นํ ้ากลัน่
- - - - - 13 12 14 13 13 14 14 13.6
เฮกเซน
เมทานอล
- - - 8 10 11 9.6 12 13 11 12
เอทานอล
- - - 9 12 11 10.7 14 13 13 13.3
ตําลึง
คลอโรฟอร์ ม
- - - 10 10 9 9.7 13 15 14 14
นํ ้ากลัน่
- - - - - 10 10 12 10.7
เฮกเซน
- - - 12 11 11 11.3 18 15 15 16
เมทานอล
21 19 21 20.3 26 25 25 25.3 22 23 21 22
20 18 19 19 24 23 25 24 19 21 20 20
เอทานอล
9 10 12 10.3 13 12 14 13 12 13 13 12.7
เบญกานี
คลอโรฟอร์ ม
15 16 16 15.7 20 21 22 21 19 17 18 18
นํ ้ากลัน่
11 9 10 10 12 12 12 12 10 12 12 11.3
เฮกเซน
1,2 และ 3 คือ จํานวนครัง้ ที่วดั , 4 คือ ค่าเฉลี่ย
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ตารางที่ ข1.8 ฤทธิ์ยบั ยังเชื
้ ้อจุลนิ ทรี ย์ของสารสกัดผสมจากสมุนไพรไทย
สารสกัด

ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางวงใสเฉลี่ย (มิลลิเมตร)
B. subtilis

E. coli
1
2
3
สูตรที่ 1 12.0 13.0 12.0
สูตรที่ 2 14.0 15.5 14.5
สูตรที่ 3 10.0 11.0 11.0
สูตรที่ 4 14.0 16.0 16.5
1,2 และ 3 คือ จํานวนครัง้ ที่วดั

4
1
2
12.3 19.0 20.0
14.7 20.5 19.0
10.7 12.0 10.0
15.5 19.5 20.0
, 4 คือ ค่าเฉลี่ย

3
19.0
20.0
12.0
20.0

4
19.3
19.8
11.7
19.8

1
20.0
22.0
13.0
20.5

ข.2 กราฟมาตรฐานที่ได้ จากการทดลอง

รูปที่ ข.2 กราฟมาตรฐานความเข้ มข้ นกรดแกลลิก

S. aureus
2
21.5
21.0
13.0
21.0

3
21.0
21.5
12.0
20.5

4
20.8
21.5
12.7
20.7
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