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บทคัดยอ 
 ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 10 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคบน

ผิวหนัง 6 ชนิด ไดแก Escherichia coli O157:H7, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, methicillin resistant Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis 

โดยนําสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิด ที่สกัดดวยน้ําและเอทานอลมาทดสอบกับเชื้อกอโรคดวยวิธี 

agar disc diffusion และ broth dilution พบวามะยมที่สกัดดวยเอทานอลใหคา MIC ต่ําสุดในการยับยั้ง   การ

เจริญของ E. coli O157:H7 โดยมีคา MIC และ MBC เทากับ 250 และ 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 

มะยม กลอย และมะเนียงน้ําที่สกัดดวยเอทานอลใหคา MIC ต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของ P. acnes โดยมีคา 

MIC เทากับ 250 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีคา MBC เทากับ 500, >500 และ >500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

ตามลําดับ       ฮอมที่สกัดดวยเอทานอลใหคา MIC ต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของ Ps. aeruginosa, S. 

aureus และ MRSA โดยมีคา MIC เทากับ 31.2, 3.9 และ 7.8 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ คา MBC เทากับ 

62.5, 15.6 และ 31.2 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ฮอมและกระดังงาใหคา MIC ต่ําสุดในการยับยั้งการ

เจริญของ S. epidermidis โดยมีคา MIC และคา MBC เทากับ 31.2 และ 62.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ 

จากการทดสอบความเปนพิษตอเซลลเพาะเลี้ยง พบวามะเนียงน้ําที่สกัดดวยเอทานอลมีความเปนพิษสูงที่สุด 

รองมาคือบัวบกที่สกัดดวยเอทานอลโดยมีคา CD50 เทากับ 0.04 และ 0.16 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ  

คําสําคัญ  : พืชสมุนไพร  ความเปนพิษตอเซลลเพาะเลี้ยง, disc diffusion, broth dilution 

 
ABSTRACT 

Ten medicinal plants were extracted by water and ethanol.  All medicinal plant extracts were 

tested their growth inhibitory effect on 6 pathogenic bacteria i.e. Escherichia coli O157:H7, 

Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, methicillin resistant 

Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis by an agar disc diffusion and a broth 

dilution methods.  It was found that the ethanolic extract of Phyllantus acidus showed the highest 

activity against E. coli O157:H7 with MIC value of 250 mg/ml and MBC value of 500 mg/ml whereas P. 

acnes showed the highest sensitivity to ethanolic extracts of Aesculus assamica, Dioscorea hispida 

and Ph. acidus with the MIC value of 250 mg/ml and the MBC values of >500, >500 and 500 mg/ml, 
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respectively.  Moreover, the ethanolic extract of Baphicacanthus cusia showed the highest activity 

against Ps. aeruginosa, S. aureus and MRSA with MIC values of 31.2, 3.9 and 7.8 mg/ml and MBC 

values of 62.5, 15.6 and 31.2 mg/ml, respectively.  Ethanolic extracts of B. cusia and Cananga 

odorata showed the highest activity against S. epidermidis with MIC value of 31.2 mg/ml and MBC 

value of 62.5 mg/ml.  Cytotoxicity of extracts were tested on Vero cells.  It was found that ethanolic 

extracts of A. assamica showed the highest toxicity followed by Gnetum montanum with CD50 of 0.04 

and 0.16 mg/ml.  
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คํานํา 
 ปจจุบันพืชสมุนไพรมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากยาที่ใชอยูในปจจุบันสวนใหญเปนสารเคมี

สังเคราะห เมื่อใชเปนเวลานานจะทําใหเกิดการสะสมของสารพิษ และเชื้อกอโรคสามารถปรับตัวทําใหเกิดการดื้อ

ยา การที่เชื้อโรคมีการพัฒนาสายพันธุเพื่อการอยูรอดตลอดเวลา กอใหเกิดความรุนแรงและการดื้อยามากขึ้นเปน

ลําดับ ยาที่พัฒนาขึ้นมาใหมที่สามารถตานการดื้อยาและรักษาโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ มักมีราคาแพงเพราะ

ตองนําเขาจากตางประเทศ ดังนั้นดวยความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในประเทศ

ไทย ภูมิปญญาในการนําพืชสมุนไพรมาใชเปนยาตั้งแตสมัยโบราณ และความกาวหนาดานวิทยาศาสตร

การแพทย จึงมีผูนําสารสกัดสมุนไพรมาประยุกตใชในทางการแพทยมากขึ้น เพราะหาไดตามธรรมชาติทั่วไป มี

ผลขางเคียงตอรางกายของผูใชนอยและราคาคอนขางถูก สามารถนํามาใชทดแทนยาแผนปจจุบันที่มีราคาแพง 

อีกทั้งยาที่ไดจากพืชสมุนไพรนี้อาจชวยแกปญหาเรื่องการดื้อยาของเชื้อกอโรคได 

 โรคติดเชื้อทางผิวหนังเปนโรคที่พบไดบอยในผูคนทุกเพศทุกวัย ทั้งมีสาเหตุมาจากเชื้อรา ไวรัส และ

แบคทีเรีย โดยเชื้อกอโรคแตละสายพันธุจะกอความรุนแรงของโรคที่แตกตางกันไป ในสวนของเชื้อแบคทีเรียที่พบ

ทั่วไป เชน Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ S. 

epidermidis อาจกอใหเกิดแผลพุพอง ฝ หนอง หรือสิว ซึ่งสามารถรักษาไดโดยใชยาตานจุลชีพทั่วไป แตถาเปน

เชื้อดื้อยาจะมีความรุนแรงในการกอโรคสูงและยากตอการรักษา จะตองใชยาตานจุลชีพหลายขนานรวมกันใน

การรักษา ซึ่งมีราคาแพงและมีฤทธิ์ขางเคียงสูงในการรักษา ดังนั้นพืชสมุนไพรจึงเปนอีกทางเลือกที่นาสนใจและ

ถูกนํามาใชในทางการแพทยเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาพบวาสมุนไพรหลายชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ

กอโรคและฆาเชื้อกอโรคได  เชน P. acnes ถูกยับยั้งการเจริญไดดวยสารสกัดจาก rose (Rosa damascene 

Mill.) duzhong (Eucommia ulmoides Oliv.) และ yerba mate (Ilex paraguariensis  St. Hill.) ซึ่งนอกจากจะ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคแลวยังมีผลตอการหลั่งสารที่เกี่ยวของกับการอักเสบใหมีปริมาณที่นอยลงไดอีก

ดวย (Tsai et al.,  2010)  S. epidermidis สามารถถูกยับยั้งการเจริญไดดวยสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยหลาย

ชนิด เชน กระชาย เทพทาโร เนียมหูเสือ ผักชีฝร่ัง ผักไผ สมโอ เสม็ดขาว มหาหงส มะมุด และไมหอมอินเดีย 

(กนกวรรณ และ กัญญา, 2552) S. aureus สามารถถูกยับยั้งการเจริญไดดวยสาร vernolide และ vernodalol ที่

สกัดไดจากใบของตน bitter (Vernonia amygdalina Delile.) (Erasto et al., 2006) รากของตนไผแมกซิกัน 
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(Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) (Shan et al., 2007) และรากและใบของพืชตระกูล Cistaceae  

(Barrajon-Catalan et al., 2010)  E. coli ถูกยับยั้งการเจริญไดดวยสารสกัดจากพืชหลายชนิดเชน goraka 

(Garcinia quaesita Pierre.), galanga root (Alpinia galanga  (Linn.) Swartz.) และ lemon iron bark 

(Eucalyptus staigerana F. Muell.) (Weerakkody et al., 2010)  สวน MRSA ถูกยับยั้งการเจริญไดดวยสาร

สกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิด ไดแก evergreen dogwood (Cornus angustata Chun.), pinyin (Elsholtzia 

rugulosa Hemsl.) และ nauhri (Elsholtzia blanda  Benth.) (Zuo et al., 2008) เปนตน 

 จะเห็นวาพืชสมุนไพรหลายชนิด มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคบนผิวหนัง

ได และยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ยังไมเคยมีการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

กอโรค  นอกจากนี้ยาหรือผลิตภัณฑที่ไดจากสารสกัดสมุนไพรยังตองการการพัฒนาและปรับปรุง โดยเฉพาะการ

ผลิตเพื่อใชเปนยารักษาโรคทดแทนยาที่ไดจากสารเคมีสังเคราะหที่ใชในปจจุบัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรตอการเจริญของเชื้อแบคทีเรียกอโรคบางชนิดที่พบบนผิวหนังเพื่อใชเปน

สารสําคัญในผลิตภัณฑยาหรือผลิตภัณฑตางๆ ทดแทนการใชสารเคมี 

 

อุปกรณและวิธีการ 
1. การสกัดสารจากพืชสมุนไพร 

เก็บรวบรวมพืชสมุนไพร 10 ชนิด ไดแก กลอย กระดังงา กุมบก เตย นางแยม บัวบก มะยม มะเนียงน้ํา 

หญาถอดปลอง และ ฮอม โดยแยกเปนสวนตางๆ ของพืชตามรายงานการใชประโยชน (ตารางที่ 1) ลางใหสะอาด 

อบใหแหงที่อุณหภูมิ 55 °C สกัดสารออกฤทธิ์ดวยเอทานอล 95% และน้ํากลั่น โดยใชอัตราสวนสมุนไพรตอตัวทํา

ละลายเทากับ 1: 10 กรองสารสกัดดวยกระดาษกรอง Whatman เบอร 1 นําไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่อง 

rotary evaporator กอนทําใหแหงดวยเครื่อง lyophilizer 

Table 1 List of medicinal plants used in the experimental 

Medicinal plant Part used 

Aesculus assamica (มะเนียงน้ํา) Leaf 

Baphicacanthus cusia (ฮอม) Leaf 

Cananga odorata (กระดังงา) Leaf 

Centella asiatica (บัวบก) Aerial part 

Clerodendrum chinense (นางแยม)  Leaf 

Crateva adansonii  (กุมบก) Bark 

Dioscorea hispida (กลอย) Tuber 

Equisetum debile (หญาถอดปลอง) Trunk 

Pandanus amaryllifolius (เตย) Leaf 

Phyllantus acidus (มะยม) Leaf 

 
 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 795 

2. การทดสอบความสามารถในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกอโรคดวยวิธี agar disc diffusion 
แบคทีเรียกอโรคที่ใชทดสอบไดแก E. coli O157:H7, P. acnes, Ps. aeruginosa, S. aureus, MRSA 

และ S. epidermidis ทําการเพาะเลี้ยงเชื้อทดสอบในอาหารเหลว Mueller Hinton broth (MHB) บมที่ 37 ºC 

เปนเวลา 16-18 ชั่วโมง สวน  P. acnes เล้ียงในอาหาร Brain Heart Infusion (BHI) broth บมที่อุณหภูมิ 37 °C 

ในสภาวะไรออกซิเจน เปนเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นปรับความขุนของแบคทีเรียใหเทียบเทากับสารละลาย

มาตรฐาน McFarland เบอร 0.5 ใชไมพันสําลีปลอดเชื้อจุมลงในหลอดเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบแตละชนิด 

นําไปเกลี่ยบนผิวหนาอาหาร Mueller Hinton agar (MHA) ยกเวน P. acnes นํามาเกลี่ยบนอาหาร BHI agar 

นํา paper disc ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร จุมลงในสารสกัดสมุนไพรความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร ผ่ึงใหแหง กอนนําไปวางบนผิวหนาอาหารที่เกลี่ยเชื้อไว จากนั้นใช paper disc ชุบยาปฏิชีวนะ 

gentamicin ความเขมขน 2.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร วางเปนชุดควบคุมผลบวก และชุบตัวทําละลายซึ่งไดแก น้ํา

กล่ัน และ dimethyl sulfoxide (DMSO) วางเปนชุดควบคุมผลลบ นําไปบมที่ 37 ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง ยกเวน  

P. acnes บมที่อุณหภูมิ 37 °C ในสภาวะไรออกซิเจน เปนเวลา 72 ชั่วโมง บันทึกเสนผานศูนยกลางวงใสของการ

ยับยั้ง คัดเลือกสารสกัดสมุนไพรที่ใหผลบวก เพื่อทดสอบหาคา MIC และ MBC ตอไป 
3. การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารทดสอบที่สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อทดสอบ (MIC) และ
คาความเขมขนต่ําสุดของสารทดสอบที่สามารถฆาเชื้อทดสอบได (MBC)  

เจือจางสารสกัดสมุนไพรที่ใหผลบวกจากขอ 2 และยาปฏิชีวนะ gentamicin แบบลําดับสวน 2 เทา โดย

ความเขมขนเริ่มตนเปน 500 และ 2.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากนั้นนําแบคทีเรียทดสอบที่ปรับความ

ขุนแลว (ดังขอ 2) เติมลงในหลอดทดลองแตละหลอด นําไปบมที่ 37 ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง ยกเวน P. acnes 

บมที่อุณหภูมิ 37 °C ในสภาวะไรออกซิเจน เปนเวลา 72 ชั่วโมง อานผลการเกิดความขุนของแบคทีเรียทดสอบใน

หลอดทดลองดวยตาเปลาเทียบกับหลอดควบคุม คา MIC คือคาความเขมขนของสารทดสอบ ในหลอดทดลองที่ไม

เกิดความขุนขึ้นนําหลอดทดสอบที่ไมพบการเจริญของเชื้อมา streak plate บนอาหาร MHA บมที่ 37 ºC เปนเวลา 

24 ชั่วโมง ยกเวน    P. acnes ใหนํามา streak บนอาหาร BHI agar บมที่อุณหภูมิ 37 °C ในสภาวะไรออกซิเจน 

เปนเวลา 72 ชั่วโมง อานผลโดยดูการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ แปลคาที่ไดโดยความเขมขนที่อานเปนคา 

MBC ซึ่งสามารถฆาเชื้อทดสอบได 100% 
4. การศึกษาความเปนพิษตอเซลลเพาะเลี้ยง  

เติมสารสกัดสมุนไพรในแตละความเจือจางลงในจานเพาะเลี้ยงเซลลขนาด 96 หลุม จากนั้นเติมเซลล

เพาะเลี้ยง (Vero cell) ลงในทุกหลุม นําไปบมที่ 37 ºC ใน 5% CO2 incubator เปนเวลา 72 ชั่วโมง ยอมสีเซลล

ดวย 0.1% crystal violet ในเอทานอล 1% ทิ้งไว 15 นาที และลางสียอมออก คํานวณคาความเขมขนของ

สารละลายที่ไมเปนพิษตอเซลล 50% (50% cytotoxic dose, CD50) โดยวิธีของ Reed and Muench (1938) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 10 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของ

แบคทีเรียกอโรคผิวหนัง 6 ชนิด ไดแก E. coli O157:H7, P. acnes, Ps. aeruginosa, S. aureus, MRSA และ 

S. epidermidis โดยใชสารสกัดความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวามะยมที่สกัดดวยเอทานอล

สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคไดทั้ง 6 ชนิด โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสของการยับยั้งอยูที่ 
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8.3, 8.0, 9.2, 15.7, 16.0 และ 9.5 มิลลิเมตร ตามลําดับ ฮอมและนางแยมที่สกัดดวยเอทานอลสามารถยับยั้ง

การเจริญของแบคทีเรียได 4 ชนิด คือ Ps. aeruginosa, S. aureus, MRSA และ S. epidermidis โดยมีขนาด

เสนผานศูนยกลางวงใสของการยับยั้งอยูระหวาง 7.7-8.5, 12.2-12.7, 13.7-14.1 และ 10.3-14.0 มิลลิเมตร 

ตามลําดับ มะเนียงน้ําที่สกัดดวยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคได 4 ชนิด คือ P. acnes, 

S. aureus, MRSA และ S. epidermidis โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสของการยับยั้งเปน 11.5, 13.3, 

13.3 และ 11.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ กลอยที่สกัดดวยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคได 

4 ชนิด คือ P. acnes, Ps. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสของการ

ยับยั้งอยูที่ 15.3, 8.0, 8.3 และ 10.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ กุมบก กระดังงาที่สกัดดวยเอทานอลและมะยมที่สกัด

ดวยน้ํากลั่นสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคได 3 ชนิด คือ S. aureus, MRSA และ S. epidermidis 

โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสของการยับยั้งอยูระหวาง 7.2-13.5,   9.0-19.0 และ 7.8-13.0 มิลลิเมตร 

ตามลําดับ บัวบกและหญาถอดปลองที่สกัดดวยเอทานอล กลอย กระดังงาและนางแยมที่สกัดดวยน้ํากลั่น 

สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคได 1 ชนิด คือ MRSA โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสของการ

ยับยั้งอยูระหวาง 7.7-19.3 มิลลิเมตร เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ gentamicin ความเขมขน 2.5 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตร พบวาสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียไดทั้ง 6 ชนิดโดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางวงใส

ของการยับยั้งอยูที่ 25.0, 25.7, 25.3, 26.0, 8.0 และ 29.0 มิลลิเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) จากการวิจัย

พบวาสารสกัดสมุนไพรมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกมากกวาแกรมลบเนื่องจากผนังเซลลของแบคทีเรียแกรม

บวก  ไมมี outer membrane จึงทําใหสารสกัดซึมเขาสูเซลลไดงายกวาแบคทีเรียแกรมลบ (Parekh and 

Chanda, 2007) สวนเตยที่สกัดดวยเอทานอล และเตย บัวบก กุมบก มะเนียงน้ํา หญาถอดปลอง และฮอมที่สกัด

ดวยน้ํากลั่นไมสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคได อาจเนื่องมาจากหลายปจจัย เชน ในพืชสมุนไพร

อาจไมสารยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย วิธีการสกัดสารออกจาสมุนไพรไมเหมาะสม หรือ ตัวทําละลายที่ใช

ไมสามารถละลายสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียออกมาได สําหรับตัวทําละลายน้ํากลั่นและ 

DMSO ไมมีผลตอการทดสอบ  

 เมื่อนําสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบมาหาคา MIC และ MBC โดย

ใชสารสกัดสมุนไพรความเขมขนเริ่มตน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และยาปฏิชีวนะ gentamicin 2.5 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตร เปนความเขมขนเริ่มตนในการทดสอบ ทําการเจือจางแบบลําดับสวน 2 เทา พบวามะยมที่สกัด

ดวยเอทา-นอลใหคา MIC ต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของ E. coli O157:H7 โดยมีคา MIC และ MBC เทากับ 

250 และ 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ มะยม กลอย และมะเนียงน้ําที่สกัดดวยเอทานอลใหคา MIC 

ต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของ P. acnes โดยมีคา MIC เทากับ 250 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีคา MBC เทากับ 

500, >500 และ >500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ฮอมท่ีสกัดดวยเอทานอลใหคา MIC ต่ําสุดในการยับยั้ง

การเจริญของ Ps. aeruginosa, S. aureus และ MRSA โดยมีคา MIC เทากับ 31.2, 3.9 และ 7.8 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร คา MBC เทากับ 62.5, 15.6 และ 31.2 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ฮอมและกระดังงาใหคา MIC 

ต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของ S. epidermidis โดยมีคา MIC และคา MBC เทากับ 31.2 และ 62.5 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ gentamicin พบวามีคา MIC ของแบคทีเรียกอโรค
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ทั้ง 6 ชนิด เทากับ 0.32, 0.08, 0.16, 0.08, 0.31 และ 0.16 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ สวนคา 

MBC เทากับ 1.25, 2.5, 0.16, 0.16, >2.5 และ 0.63 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 3)  

ในการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดจากสมุนไพรตอเซลลเพาะเลี้ยง (Vero cell) พบวามะเนียงน้ําที่

สกัดดวยเอทานอลมีความเปนพิษสูงที่สุด รองมาคือบัวบกที่สกัดดวยเอทานอล โดยมีคา CD50 เทากับ 0.04 และ 

0.16 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ สวนสารสกัดที่มีความเปนพิษตอเซลลนอยที่สุดคือ กลอยที่สกัดเอทานอล 

ซึ่งมีคา CD50 เทากับ 1.42 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (ตารางที่ 4) 
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Table 2  Antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of local medicinal plant by an agar disc diffusion method   

Zone of inhibition  (mm) Extract or Control Solvent 
E. coli O157:H7 P. acnes Ps. aeruginosa S. aureus MRSA S. epidermidis 

Aesculus assamica  Ethanol 0 11.5±0 0 13.3±0.3 13.3±0.3 11.0±0.9 
(มะเนียงน้ํา) Water 0 0 0 0 0 0 

Baphicacanthus cusia  Ethanol 0 0 8.5±0.5 12.7±0.6 13.7±0.6 14.0±0 
(ฮอม) Water 0 0 0 0 0 0 

Cananga odorata  Ethanol 0 0 0 9.0±0 9.0±0 7.8±0.3 
(กระดังงา) Water 0 0 0 0 15.0±0 0 

Centella asiatica  Ethanol 0 0 0 0 7.7±0.6 0 
(บัวบก) Water 0 0 0 0 0 0 

Clerodendrum chinense  Ethanol 0 0 7.7±0.8 12.2±0.8 14.1±1 10.3±0.58 
(นางแยม) Water 0 0 0 0 8.0±0 0 

Crateva adansonii  Ethanol 0 0 0 7.2±0.3 17.5±0 12.0±1.0 
(กุมบก) Water 0 0 0 0 0 0 

Dioscorea hispida  Ethanol 0 15.3±0.58 8.0±0 8.3±0.6 10.0±0 0 
(กลอย) Water 0 0 0 0 17.5±0.5 0 

Equisetum debile Ethanol 0 0 0 0 19.3±1.2 0 
(หญาถอดปลอง) Water 0 0 0 0 0 0 

Pandanus amaryllifolius Ethanol 0 0 0 0 0 0 
(เตย) Water 0 0 0 0 0 0 

Phyllantus acidus Ethanol 8.3±0.8 8±0 9.2±0.8 15.7±0.6 16.0±1.7 9.5±0.5 
(มะยม) Water 0 0 0 13.5±0.3 19.0±0 13.0±0 
Distilled water (Negative control) 0 0 0 0 0 0 
DMSO (Negative control) 0 0 0 0 0 0 
Gentamicin (Positive control) 25.0±0 25.7±0.6 25.3±0.6 26.0±0 8.0±0 29.0±0 
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Table 3 MIC and MBC of local medicinal plant extracts against some pathogenic bacteria by a broth dilution method 

Concentration (mg/ml) 

E. coli O157:H7 P. acnes Ps. aeruginosa S. aureus MRSA S. epidermidis Extract or Control Solvent 

MIC  MBC  MIC  MBC  MIC  MBC  MIC  MBC  MIC  MBC  MIC  MBC  

Aesculus assamica Ethanol  -  - 250 >500  -  - 125 250 250 500 250 500 
(มะเนียงน้ํา) Water  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Baphicacanthus cusia  Ethanol  -  -  -  - 31.25 62.5 3.9 15.63 7.81 31.25 31.25 62.5 
(ฮอม) Water  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Cananga odorata  Ethanol  -  -  -  -  -  - 62.5 125 31.25 62.5 31.25 125 
(กระดังงา) Water  -  -  -  -  -  -  -  - 31.25 125  -  - 

Centella asiatica  Ethanol  -  -  -  -  -  -  -  - 125 250  -  - 
(บัวบก) Water  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Clerodendrum chinense  Ethanol  -  -  -  - 125 250 62.5 125 125 250 125 250 
(นางแยม) Water  -  -  -  -  -  -  -  - 250 500  -  - 

Crateva adansonii  Ethanol  -  -  -  -  -  - 31.25 125 125 250 62.5 125 
(กุมบก) Water  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Dioscorea hispida  Ethanol  -  - 250 >500 125 250 62.5 125 31.25 62.5  -  - 
(กลอย) Water  -  -  -  -  -  -  -  - 250 >500  -  - 

Equisetum debile Ethanol  -  -  -  -  -  -  -  - 125 250  -  - 
(หญาถอดปลอง) Water  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Pandanus amaryllifolius Ethanol  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
(เตย) Water  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Phyllantus acidus  Ethanol 250 500 250 500 250 500 250 500 31.25 62.5 250 500 
(มะยม) Water  -  -  -  -  -  - 500 >500 500 >500 125 250 
Gentamicin (Positive control) 0.31 1.25 0.08 2.5 0.16 0.16 0.08 0.16 0.31 >2.5 0.16 0.63 

(-): not conducted due to its negative result on an agar disc diffusion method 
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Table 4 Cytotoxicity of medicinal plant extracts 

CD50 (mg/ml) 
Medicinal plant 

95% Ethanol  Water 

Aesculus assamica (มะเนียงน้ํา) 0.045 - 

Baphicacanthus cusia (ฮอม) 0.179 0.357 

Cananga odorata (กระดังงา) 0.201 0.713 

Centella asiatica (บัวบก) 0.159 - 

Clerodendrum chinense (นางแยม)  0.357 - 

Crateva adansonii  (กุมบก) 0.713 - 

Dioscorea hispida (กลอย) 1.423 1.423 

Equisetum debile (หญาถอดปลอง) 0.179 - 

Pandanus amaryllifolius (เตย) 0.800 - 

Phyllantus acidus (มะยม) 0.179 0.179 

         (-): not conducted 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียกอโรคผิวหนังทั้ง 6 ชนิด ไดแก E. coli 

O157:H7,   P. acnes, Ps. aeruginosa, S. aureus, MRSA และ S. epidermidis ดวยวิธี agar disc diffusion 

พบวาพืชสมุนไพรทั้ง 10 ชนิด ไดแก กลอย กระดังงา กุมบก เตย นางแยม บัวบก มะยม มะเนียงน้ํา หญาถอด

ปลอง และ ฮอมที่สกัดดวยเอทานอล มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทดสอบดีกวาสารสกัดจากน้ํากลั่น โดยมะยมที่สกัด

ดวย เอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคไดทั้ง 6 ชนิด เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด พบวา

สารสกัดแตละชนิดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบไดแตกตางกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาคา MIC 

และ คา MBC พบวามะยมที่สกัดดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของ E. coli 

O157:H7 มะยม กลอยและมะเนียงน้ําที่สกัดดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของ P. 

acnes ฮอมท่ีสกัดดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของ Ps. aeruginosa, S. aureus 

และ MRSA ฮอมและกระดังงาที่สกัดดวยเอทานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญของ S. 

epidermidis 

ในการทดสอบความเปนพิษของสารสกัดจากสมุนไพรตอเซลลเพาะเลี้ยง (Vero cell) พบวามะเนียงน้ําที่

สกัดดวย    เอทานอลมีความเปนพิษสูงที่สุด รองมาคือบัวบกที่สกัดดวยเอทานอล โดยมีคา CD50 เทากับ 0.04 

และ 0.16 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งคาความเปนพิษตอเซลลเพาะเลี้ยงนี้เปนคาการชี้แนะถึงความเปน

พิษของสารสกัดสมุนไพรที่มีตอเซลลเพาะเลี้ยงโดยตรง อยางไรก็ตามในการนําไปใชจริงนั้นสามารถใชความ

เขมขนของสารสกัดไดมากกวาคา CD50 เนื่องจากรางกายผูใชมีกลไกการปองกันและกําจัดสิ่งแปลกปลอม

ชวยเหลืออีกทางหนึ่ง (ฉวีวรรณ, 2553) 
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