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คณะผูวิจัยไดศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรในการ
ยับยั้งเชื้อ Klebsiella pneumoniae สายพันธุที่สราง
เอนไซม Extended–Spectrum
β-Lactamase
(ESBL) จํานวน 3 สายพันธุ ซึ่งแยกไดจากสิ่งสง
ตรวจจากโรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 2 สายพันธุ
และโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี จํานวน 1 สาย
พันธุ โดยใชวิธีการสกัดสมุนไพร 2 วิธี ไดแก การใช
ตัวทําละลายคือ 80 เปอรเซ็นตเมทานอล และการคั้น
สด ใชสมุนไพรรวมทั้งสิ้น 11 ชนิดคือ มะกรูด
เหงื อ กปลาหมอ ขลู มั ง คุ ด แก น ฝาง พริ ก ไทยดํ า
บอระเพ็ ด ฟ า ทะลายโจร ขมิ้ น ชั น มะปราง และ
กระเทียม ทําการทดลองโดยวิธี Disc diffusion test
พบวาสารสกัดสดที่ไดจากกระเทียมมีความสามารถ
ในการยับยั้งเชื้อ K. pneumoniae ไดดีที่สุดคือให
ขนาดของ inhibition zone อยูในชวง 10.0 - 19.0
มิ ล ลิ เ มตร ในขณะที่ ส ารสกั ด ที่ ไ ด จ ากการใช 80
เปอรเซ็นตเมทานอลพบวาใหขนาดของ inhibition
zone ที่ไมกวางนักคืออยูในชวง 7.0 - 12.5 มิลลิเมตร
และสวนใหญแลวไมสามารถยับยั้งเชื้อได

Extended-spectrum β-lactamase (ESBL)
เปนเอนไซมที่พบไดในแบคทีเรียแกรมลบ รูปแทง
พบครั้งแรกในเชื้อ Klebsiella ozaenae ในประเทศ
เยอรมัน จากนั้นก็พบกระจายไปทั่วโลก (Bradford,
2001) เอนไซมชนิดนี้พบไดในเชื้อหลายกลุมเชน
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa และ
Capnocytophaga ochracea เปนตน (Bradford,
2001; Naas et al, 1999; Rosenae, 2000) โดย
เอนไซม ESBL สามารถทําลาย β-lactam ring ซึ่ง
เปนโครงสรางของยาในกลุม penicillins นอกจากนี้
ยั ง ทํ า ให เ ชื้ อ ดื้ อ ต อ ยาในกลุ ม ของ cephalosporins
และ monobactams อีกดวย (Clinical and Laboratory
Standards Institute, 2006) จึงเปนปญหาตอการรักษา
เป น อย า งมาก และเชื้ อ ที่ มี ร ายงานว า มี ก ารสร า ง
เอนไซมชนิดนี้ไดมากคือ K. pneumoniae ซึ่งเปน
แบคทีเรียแกรมลบ รูปแทง มีแคปซูล โคโลนี
เป น มู ก เยิ้ม กอ โรคปอดบวม โดยเฉพาะโรคปอด
บ ว ม ที่ เ กิ ด ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ( hospital-acquired
pneumonia) โดยเชื้อจะทําลายเนื้อเยื่อปอดทําใหเกิด
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อุปกรณและวิธีการ
เชื้อตัวอยาง
เชื้อ K. pneumoniae สายพันธุที่สรางเอนไซม
ESBL จํานวน 3 สายพันธุ จากโรงพยาบาลนครปฐม
จํานวน 2 สายพันธุ คือสายพันธุ 1a และ 2a และจาก
โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีจํานวน 1 สายพันธุ
คือสายพันธุ 1b

ตัวอยางสมุนไพร
ตัวอยางสมุนไพรที่บดเปนผงละเอียดจํานวน
10 ชนิดไดแก ขลู บอระเพ็ด มะปราง มะกรูด แกน
ฝางพริ ก ไทยดํ า เหงื อ กปลาหมอ ฟ า ทะลายโจร
ขมิ้นชัน และมังคุด และตัวอยางสมุนไพรสดจํานวน
1 ชนิดไดแก กระเทียม
1. การสกัดสมุนไพรดวย 80% เมทานอล นํา
สมุ น ไพรแห ง ที่ บ ดเป น ผงได แ ก ขลู บอระเพ็ ด
มะปราง มะกรูด พริก ไทยดํา เหงื อกปลาหมอ ฟา
ทะลายโจร แกนฝาง ขมิ้นชัน และมังคุด ชนิดละ 25
กรัมผสมกับ 80% เมทานอล ปริมาตร 85 มิลลิลิตร
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 72 ชั่วโมง จากนั้นนําไป
กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1 นํา
สารละลายที่กรองไดไประเหยเอาตัวทําละลายออกที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 72 ชั่วโมง
ล ะ ล า ย ส า ร ส กั ด ที่ ไ ด ด ว ย dimethylsulfoxide
(DMSO) จากนั้นกรองดวย Millipore filter 0.2 μm.
2. การสกัดสมุนไพรดวยวิธีคั้นสด สมุนไพร
ที่ใชวิธีการสกัดสดไดแก กระเทียม โดยนํากระเทียม
มาปอกเปลือก ลางดวยน้ํากลั่นปราศจากเชื้อ จากนั้น
แชใน 70% แอลกอฮอลนาน 3 นาที ลางดวยน้ํากลั่น
ปราศจากเชื้ออีกครั้ง นําไปปนใหละเอียด จากนั้น
นําไปคั้นเอาน้ําออกมาใหมากที่สุด

ในป จ จุ บั น สมุ น ไพรไทยหลายชนิ ด ได ถู ก
นํามาศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งจุลชีพเชน พริกไทยดํา
ขมิ้นชัน มะนาว เปนตน ซึ่งสมุนไพรตางๆ เหลานี้มี
ฤทธิ์ยับยั้ งเชื้ อแบคทีเรีย แกรมบวก แกรมลบ และ
ยีสตไดเชน Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Bacillus subtilis และ Candida albicans เปน
ตน (วิสาตรี คงเจริญสุนทร และคณะ 2005) ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจนําสมุนไพรมาทดสอบ
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ K. pneumoniae สายพันธุที่
สรางเอนไซม ESBL ที่แยกไดจากผูปวย ซึ่งจะเปน
ขอมูลเบื้องตนและเป นอีกแนวทางหนึ่งในการใช
สมุนไพรเพื่อที่จะนํามาชวยในการรักษาโรคติดเชื้อ
ที่ยากตอการรักษาดวยยาแผนปจจุบัน
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3. การเตรียมแผนยาสมุนไพร ดูดสารสกัด
จากสมุนไพรที่สกัดโดย 80% เมทานอล ใหไดความ
เขมขน 3 mg/disc และดูดสารสกัดสดจากกระเทียม
ปริมาตร 30 μl/disc ลงบน sterile paper disc ที่มี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ทิ้งไวใหแหง

ผลการทดลอง
เมื่อนําสมุนไพรทั้ง 11 ชนิดมาทดสอบฤทธิ์
ในการยับยั้งเชื้อ K. pneumoniae สายพันธุที่สราง
เอนไซม ESBL พบวาสมุนไพรที่สกัดดวย 80% เม
ทานอล ใหขนาดของ inhibition zone ที่ไมกวางนัก
แตสวนใหญแลวจะไมให inhibition zone ยกเวน
แกนฝางที่ให inhibition zone กวางที่สุดขนาด 12.5
± 0.7 มิลลิเมตร จากเชื้อที่ไดจากโรงพยาบาล
นครปฐมสายพันธุ 1a ขณะเดียวกันสารสกัดสดที่ได
จากกระเทียมใหขนาดของ inhibition zone ที่กวาง
คือ 19.0 ± 0, 10.0 ± 1.4 และ 16.5 ± 2.1 มิลลิเมตร
จากเชื้อที่ไดจากโรงพยาบาลนครปฐมจํานวน 2 สาย
พันธุ และโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีจํานวน 1
สายพันธุ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1

การทดสอบความสามารถของสมุนไพรในการ
ยับยั้ง K. pneumoniae สายพันธุที่สราง
เอนไซม ESBL
ปรับความขุนของเชื้อ K. pneumoniae โดยใช
McFarland Standard No. 0.5 จากนั้น streak เชื้อลง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller - Hinton Agar (MHA)
โดยใช sterile cotton swab วางแผนยาที่มีสารสกัด
สมุ น ไพรแต ล ะชนิ ด ลงบนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ MHA
โดยทําแบบ duplicate นําไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซี ย สเป น เวลา 24
ชั่ ว โมง วั ด ขนาดของ
inhibition zone ที่เกิดขึ้นในหนวยมิลลิเมตร

ตารางที่ 1. การยับยั้งเชื้อ K. pneumoniae ของสมุนไพรที่สกัดดวย 80% เมทานอลและวิธีคั้นสด
(สายพันธุ 1a และ 2a เชื้อจากโรงพยาบาลนครปฐม และสายพันธุ 1b เชื้อจากโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุร)ี
สมุนไพร
1.ขลู
2.ขมิ้นชัน
3.มะกรูด
4.มะปราง
5.ฟาทะลายโจร
6.บอระเพ็ด
7.มังคุด
8.แกนฝาง
9.พริกไทยดํา
10.เหงือกปลาหมอ
11.กระเทียม
(ใชวิธกี ารคั้นสด)
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Inhibition zone (mm ± SD)
สายพันธุ 1a
สายพันธุ 2a
สายพันธุ 1b
8.5 ± 0.6
8.0 ± 0
7.0 ± 0
8.0 ± 1.7
12.5 ± 0.7
7.8 ± 0.96
19.0 ± 0
10.0 ± 1.4
16.5 ± 2.1
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ผลการทดลองพบวาสมุนไพรที่สกัดโดยใช
80% เมทานอล สวนใหญแลวไมสามารถยับยั้งเชื้อ
K. pneumoniae สายพันธุที่สรางเอนไซม ESBL ได
มีเพียงบางชนิดเทานั้นที่สามารถยับยั้งได ไดแก ขลู
มะกรูด ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด พริกไทยดํา และ
แกนฝางซึ่งเปนสมุนไพรที่ให inhibition zone กวาง
ที่สุด (12.5 ± 0.7 มิลลิเมตร) ซึ่งจากการศึกษาที่ผาน
มาพบวาสมุนไพรสวนใหญไมสามารถยับยั้งเชื้อนี้
ไ ด ( http://www.scisoc.or.th/stt/3 2 / sec_b/paper/stt
32_B4_B0153.pdf) อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของ
ตัวเชื้อเองที่สรางแคปซูลทําใหเชื้อทนทานมากขึ้น
สําหรับสารสกัดจากแกนฝางนั้นพบวามีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้ อ ก อ โรคในระบบทางเดิ น อาหารเช น Shigella
spp., Vibrio cholera และ V. parahaemolyticus ได
(http://www.scisoc.or.th/stt/28/web/content /J_10/
J02.htm; Gritsanapan and Chulasiri, 1983) อีกทั้งยัง
สามารถยับยั้งเชื้อ Methicillin-Resistant S. aureus
(MRSA) ไดอีกดวย (Kim et al., 2004)
ความกวางของ inhibition zone ของสมุนไพร
แตละชนิดตอเชื้อแตละสายพันธุมีความแตกตางกัน
มาก ตัวอยางเชนในกรณีของแกนฝางให inhibition
zone กับเชื้อที่ไดจากโรงพยาบาลนครปฐมสายพันธุ
1a แตไมให inhibition zone กับเชื้อที่ไดจาก
โรงพยาบาลนครปฐมสายพั น ธุ 2a
และจาก
โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีสายพันธุ 1b อาจ
เนื่ อ งมาจากความแตกต า งของตั ว เชื้ อ ในแต ล ะ
สายพันธุของเชื้อที่ทําใหความสามารถในการยับยั้ง
เชื้ อ ต อ สมุ น ไพรแต ล ะชนิ ด ให ผ ลแตกต า งกั น
อยางไรก็ตามหากมีการเพิ่มจํานวนของเชื้อในการ
ทดลองใหมากขึ้นอาจจะทําใหเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น
การทดลองนี้เปนการทดลองเบื้องตนในการ
หาชนิดของสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อที่มีการดื้อ

อภิปรายและสรุปผล
สารตางๆ ที่มีอยูในสมุนไพรแตละชนิดมีฤทธิ์
ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ ได แ ตกต า งกั น การที่ จ ะนํ า สาร
เหลานี้มาศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อนั้นจะตองมีการ
สกัดเอาสารนั้นออกมา โดยที่ยังคงความสามารถใน
การออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพได ในการทดลองครั้งนี้
ผูวิจัยไดทําการสกัดสมุนไพร 2 วิธีคือ การใช 80%
เมทานอลเปนตัวทําละลาย สมุนไพรที่ใชวิธีนี้ในการ
สกัดไดแก ขลู บอระเพ็ด มะปราง มะกรูด พริกไทย
ดํา เหงือกปลาหมอ ฟาทะลายโจร แกนฝาง ขมิ้นชัน
และมังคุ ด สําหรับอี ก วิ ธี คือ การคั้นสด ใชสํา หรั บ
สารสกั ด ที่ ไ ด จ ากกระเที ย ม ซึ่ ง มี ส ารที่ สํ า คั ญ คื อ
อัลลิซิน (allicin) มีฤทธิ์ในการตอตานเชื้อแบคทีเรีย
เชน Bacillus megaterium, B. subtilis, S. aureus, S.
saprophyticus, Streptococcus pneumonia, K.
pneumoniae, E. coli, Pseudononas aeruginosa,
Proteus mirabilis (Saeed and Tarig, 2006; Astal,
2004; Iwalogan et al, 2004) โดยสารนี้เปน
กรดอะมิโนที่พบไดในรูปของน้ํามันกระเทียม ไมมี
สี สารอั ล ลิ ซิ น สลายตั ว เมื่ อ ถู ก ความร อ น ดั ง นั้ น
วิธีการคั้นสดจึงทําใหยังคงสภาพของสารอัลลิซิน
โดยสารอั ล ลิ ซิ น จะออกมาก็ ต อ เมื่ อ มี ก ารคั้ น หรื อ
บดละเอี ย ดซึ่ ง เป น การกระตุ น เอนไซม อั ล ลิ เ นส
(allinase) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงจากกรด
อะมิโนอัลลิน (alliin) เปนอัลลิซิน (Astal, 2004)
นอกจากนี้ ในกระเที ยมยั งประกอบไปด ว ย
สารประกอบซัลเฟอรอยางนอย 33 ชนิด กรดอะมิโน
17 ชนิด และสารซีลีเนียม (selenium) สารประกอบ
ตางๆ เหลานี้ในกระเทียมสงผลใหเกิดฤทธิ์ในการ
ยับยั้งจุลชีพได และยังสามารถยับยั้งเซลลมะเร็งบาง
ชนิดไดอีกดวย (Milner, 2001; Ip, 1996)
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