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บทคัดยอ 
 

        คณะผูวิจัยไดศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพรในการ
ยับยั้งเช้ือ Klebsiella pneumoniae สายพันธุท่ีสราง
เอนไซม Extended–Spectrum β-Lactamase 
(ESBL) จํานวน 3 สายพันธุ ซ่ึงแยกไดจากส่ิงสง
ตรวจจากโรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 2 สายพันธุ 
และโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี จํานวน 1 สาย
พันธุ โดยใชวิธีการสกัดสมุนไพร 2 วิธี ไดแก การใช
ตัวทําละลายคือ 80 เปอรเซ็นตเมทานอล และการค้ัน
สด ใชสมุนไพรรวมท้ังส้ิน 11 ชนิดคือ มะกรูด 
เหงือกปลาหมอ ขลู มังคุด แกนฝาง พริกไทยดํา 
บอระเพ็ด ฟาทะลายโจร ขม้ินชัน มะปราง และ
กระเทียม ทําการทดลองโดยวิธี Disc diffusion test 
พบวาสารสกัดสดท่ีไดจากกระเทียมมีความสามารถ
ในการยับยั้งเช้ือ K. pneumoniae ไดดีท่ีสุดคือให
ขนาดของ inhibition zone อยูในชวง 10.0 - 19.0 
มิลลิเมตร ในขณะท่ีสารสกัดท่ีไดจากการใช 80 
เปอรเซ็นตเมทานอลพบวาใหขนาดของ inhibition 
zone ท่ีไมกวางนักคืออยูในชวง 7.0 - 12.5 มิลลิเมตร 
และสวนใหญแลวไมสามารถยับยั้งเช้ือได 

บทนํา 
 

 Extended-spectrum β-lactamase (ESBL) 
เปนเอนไซมท่ีพบไดในแบคทีเรียแกรมลบ รูปแทง 
พบครั้งแรกในเช้ือ Klebsiella ozaenae ในประเทศ
เยอรมัน จากนั้นก็พบกระจายไปท่ัวโลก (Bradford, 
2001) เอนไซมชนิดนี้พบไดในเช้ือหลายกลุมเชน 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa และ 
Capnocytophaga ochracea เปนตน (Bradford, 
2001; Naas et al, 1999;  Rosenae, 2000) โดย
เอนไซม ESBL สามารถทําลาย β-lactam ring ซ่ึง
เปนโครงสรางของยาในกลุม penicillins นอกจากน้ี
ยังทําใหเช้ือดื้อตอยาในกลุมของ cephalosporins 
และ monobactams อีกดวย (Clinical and Laboratory 
Standards Institute, 2006) จึงเปนปญหาตอการรักษา
เปนอยางมาก และเช้ือท่ีมีรายงานวามีการสราง
เอนไซมชนิดนี้ไดมากคือ K. pneumoniae ซ่ึงเปน
แบคทีเรียแกรมลบ       รูปแทง มีแคปซูล โคโลนี
เปนมูกเยิ้ม กอโรคปอดบวม โดยเฉพาะโรคปอด
บวม ท่ี เ กิ ด ในโ ร งพย าบ าล  ( hospital-acquired 
pneumonia) โดยเช้ือจะทําลายเนื้อเยื่อปอดทําใหเกิด

บทความวิจัย
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อุปกรณและวิธีการ 

 ในปจจุบันสมุนไพรไทยหลายชนิดไดถูก
นํามาศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งจุลชีพเชน พริกไทยดํา 
ขม้ินชัน มะนาว  เปนตน ซ่ึงสมุนไพรตางๆ เหลานี้มี
ฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ และ
ยีสตไดเชน Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Bacillus subtilis และ Candida albicans เปน
ตน (วิสาตรี  คงเจริญสุนทร และคณะ 2005) ดังนั้น
คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจนําสมุนไพรมาทดสอบ
ฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือ K. pneumoniae สายพันธุท่ี
สรางเอนไซม ESBL ท่ีแยกไดจากผูปวย ซ่ึงจะเปน
ขอมูลเบ้ืองตนและเปนอีกแนวทางหนึ่งในการใช
สมุนไพรเพื่อท่ีจะนํามาชวยในการรักษาโรคติดเช้ือ
ท่ียากตอการรักษาดวยยาแผนปจจุบัน 
  

 

เชื้อตัวอยาง 
 เช้ือ K. pneumoniae สายพันธุท่ีสรางเอนไซม 
ESBL จํานวน 3 สายพันธุ จากโรงพยาบาลนครปฐม 
จํานวน 2 สายพันธุ คือสายพันธุ 1a และ 2a  และจาก
โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีจํานวน 1 สายพันธุ
คือสายพันธุ 1b 
  

ตัวอยางสมุนไพร 
 ตัวอยางสมุนไพรท่ีบดเปนผงละเอียดจํานวน 
10 ชนิดไดแก ขลู บอระเพ็ด มะปราง มะกรูด แกน
ฝางพริกไทยดํา เหงือกปลาหมอ ฟาทะลายโจร 
ขม้ินชัน และมังคุด และตัวอยางสมุนไพรสดจํานวน 
1 ชนิดไดแก กระเทียม  
  1. การสกัดสมุนไพรดวย 80% เมทานอล  นํา
สมุนไพรแหงท่ีบดเปนผงไดแก  ขลู  บอระเพ็ด 
มะปราง มะกรูด พริกไทยดํา เหงือกปลาหมอ ฟา
ทะลายโจร แกนฝาง ขม้ินชัน และมังคุด ชนิดละ 25 
กรัมผสมกับ 80% เมทานอล ปริมาตร 85 มิลลิลิตร 
ตั้งท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 72 ช่ัวโมง จากนั้นนําไป
กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.1 นํา
สารละลายท่ีกรองไดไประเหยเอาตัวทําละลายออกท่ี
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 72 ช่ัวโมง 
ล ะ ล า ย ส า ร ส กั ด ท่ี ไ ด ด ว ย  dimethylsulfoxide 
(DMSO) จากนั้นกรองดวย Millipore filter 0.2 μm. 
 2. การสกัดสมุนไพรดวยวิธีคั้นสด  สมุนไพร
ท่ีใชวิธีการสกัดสดไดแก กระเทียม โดยนํากระเทียม
มาปอกเปลือก ลางดวยน้ํากล่ันปราศจากเช้ือ จากน้ัน
แชใน 70% แอลกอฮอลนาน 3 นาที ลางดวยน้ํากล่ัน
ปราศจากเช้ืออีกคร้ัง นําไปปนใหละเอียด จากนั้น
นําไปค้ันเอาน้ําออกมาใหมากท่ีสุด 
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 3. การเตรียมแผนยาสมุนไพร ดูดสารสกัด
จากสมุนไพรท่ีสกัดโดย 80% เมทานอล ใหไดความ
เขมขน 3 mg/disc และดูดสารสกัดสดจากกระเทียม
ปริมาตร 30 μl/disc ลงบน sterile paper disc ท่ีมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ท้ิงไวใหแหง 
 

การทดสอบความสามารถของสมุนไพรในการ

ยับย้ัง  K. pneumoniae สายพันธุที่สราง
เอนไซม ESBL 
 ปรับความขุนของเช้ือ K. pneumoniae โดยใช 
McFarland Standard No. 0.5 จากน้ัน streak เช้ือลง
บนอาหารเล้ียงเช้ือ Mueller - Hinton Agar (MHA) 
โดยใช sterile cotton swab วางแผนยาที่มีสารสกัด
สมุนไพรแตละชนิดลงบนอาหารเล้ียงเช้ือ MHA 
โดยทําแบบ duplicate นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 24 ช่ัวโมง วัดขนาดของ 
inhibition zone ท่ีเกิดขึ้นในหนวยมิลลิเมตร 

ผลการทดลอง 
 

 เม่ือนําสมุนไพรท้ัง 11 ชนิดมาทดสอบฤทธ์ิ
ในการยับยั้งเช้ือ K. pneumoniae สายพันธุท่ีสราง
เอนไซม ESBL พบวาสมุนไพรท่ีสกัดดวย 80% เม
ทานอล ใหขนาดของ inhibition zone ท่ีไมกวางนัก 
แตสวนใหญแลวจะไมให inhibition zone  ยกเวน
แกนฝางท่ีให inhibition zone กวางท่ีสุดขนาด 12.5 
± 0.7 มิลลิเมตร จากเช้ือท่ีไดจากโรงพยาบาล
นครปฐมสายพันธุ 1a ขณะเดียวกันสารสกัดสดท่ีได
จากกระเทียมใหขนาดของ inhibition zone ท่ีกวาง
คือ 19.0 ± 0, 10.0 ± 1.4 และ 16.5  ± 2.1 มิลลิเมตร 
จากเช้ือท่ีไดจากโรงพยาบาลนครปฐมจํานวน 2  สาย
พันธุ และโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีจํานวน 1 
สายพันธุ ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1. การยับยั้งเช้ือ K. pneumoniae ของสมุนไพรท่ีสกัดดวย 80% เมทานอลและวิธีค้ันสด  
(สายพันธุ 1a และ 2a เช้ือจากโรงพยาบาลนครปฐม และสายพันธุ 1b เช้ือจากโรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี) 
 

 
สมุนไพร 

Inhibition zone (mm ± SD) 
สายพันธุ 1a สายพันธุ 2a สายพันธุ 1b 

 1.ขลู - - 8.5 ± 0.6 
2.ขม้ินชัน - - - 
3.มะกรูด - - 8.0 ± 0 
4.มะปราง - - - 
5.ฟาทะลายโจร 7.0 ± 0 - - 
6.บอระเพ็ด - - 8.0 ± 1.7 
7.มังคุด - - - 
8.แกนฝาง 12.5 ± 0.7 - - 
9.พริกไทยดํา - - 7.8 ± 0.96 
10.เหงือกปลาหมอ - - - 
11.กระเทียม 
(ใชวิธีการค้ันสด) 

19.0 ± 0 10.0 ± 1.4 16.5 ± 2.1 



อภิปรายและสรุปผล 
 

 

 ผลการทดลองพบวาสมุนไพรท่ีสกัดโดยใช 
80% เมทานอล สวนใหญแลวไมสามารถยับยั้งเช้ือ 
K. pneumoniae สายพันธุท่ีสรางเอนไซม ESBL ได 
มีเพียงบางชนิดเทานั้นท่ีสามารถยับยั้งได ไดแก ขลู 
มะกรูด ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด พริกไทยดํา และ
แกนฝางซ่ึงเปนสมุนไพรท่ีให inhibition zone กวาง
ท่ีสุด (12.5 ± 0.7 มิลลิเมตร) ซ่ึงจากการศึกษาท่ีผาน
มาพบวาสมุนไพรสวนใหญไมสามารถยับยั้งเช้ือนี้
ไ ด ( http://www.scisoc.or.th/stt/3 2 / sec_b/paper/stt 
32_B4_B0153.pdf) อาจเนื่องมาจากคุณสมบัติของ
ตัวเช้ือเองท่ีสรางแคปซูลทําใหเช้ือทนทานมากข้ึน 
สําหรับสารสกัดจากแกนฝางนั้นพบวามีฤทธ์ิยับยั้ง
เช้ือกอโรคในระบบทางเดินอาหารเชน 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) อีกท้ังยัง
สามารถยับยั้งเช้ือ Methicillin-Resistant S. aureus 
(MRSA) ไดอีกดวย (Kim et al., 2004) 

สารตางๆ ท่ีมีอยูในสมุนไพรแตละชนิดมีฤทธ์ิ
ในการยับยั้งเช้ือไดแตกตางกัน การท่ีจะนําสาร
เหลานี้มาศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือนั้นจะตองมีการ
สกัดเอาสารน้ันออกมา โดยท่ียังคงความสามารถใน
การออกฤทธ์ิยับยั้งเช้ือจุลชีพได ในการทดลองคร้ังนี้
ผูวิจัยไดทําการสกัดสมุนไพร 2 วิธีคือ การใช 80% 
เมทานอลเปนตัวทําละลาย สมุนไพรท่ีใชวิธีนี้ในการ
สกัดไดแก ขลู บอระเพ็ด มะปราง มะกรูด พริกไทย
ดํา เหงือกปลาหมอ ฟาทะลายโจร แกนฝาง ขม้ินชัน 
และมังคุด สําหรับอีกวิธีคือการค้ันสด ใชสําหรับ
สารสกัดท่ีไดจากกระเทียม ซ่ึงมีสารที่สําคัญคือ    
อัลลิซิน (allicin) มีฤทธ์ิในการตอตานเชื้อแบคทีเรีย
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      
กรดอะมิโนท่ีพบไดในรูปของน้ํามันกระเทียม ไมมี
สี สารอัลลิซินสลายตัวเม่ือถูกความรอน ดังนั้น
วิธีการค้ันสดจึงทําใหยังคงสภาพของสารอัลลิซิน 
โดยสารอัลลิซินจะออกมาก็ตอเม่ือมีการคั้นหรือ
บดละเอียดซ่ึงเปนการกระตุนเอนไซมอัลลิเนส 
(allinase) สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงจากกรด       
อะมิโนอัลลิน (alliin) เปนอัลลิซิน (Astal, 2004) 
นอกจากนี้ ในกระ เ ที ยมยั งประกอบไปด ว ย
สารประกอบซัลเฟอรอยางนอย 33 ชนิด กรดอะมิโน 
17 ชนิด และสารซีลีเนียม (selenium) สารประกอบ
ตางๆ เหลานี้ในกระเทียมสงผลใหเกิดฤทธ์ิในการ
ยับยั้งจุลชีพได และยังสามารถยับยั้งเซลลมะเร็งบาง
ชนิดไดอีกดวย (Milner,  2001; Ip, 1996) 

 ความกวางของ inhibition zone ของสมุนไพร
แตละชนิดตอเช้ือแตละสายพันธุมีความแตกตางกัน
มาก ตัวอยางเชนในกรณีของแกนฝางให inhibition 
zone กับเช้ือท่ีไดจากโรงพยาบาลนครปฐมสายพันธุ 
1a แตไมให inhibition zone กับเช้ือท่ีไดจาก
โรงพยาบาลนครปฐมสายพันธุ 2a และจาก
โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรีสายพันธุ 1b อาจ
เนื่องมาจากความแตกตางของตัวเ ช้ือในแตละ      
สายพันธุของเช้ือท่ีทําใหความสามารถในการยับยั้ง
เ ช้ือตอสมุนไพรแตละชนิดใหผลแตกต างกัน 
อยางไรก็ตามหากมีการเพิ่มจํานวนของเช้ือในการ
ทดลองใหมากข้ึนอาจจะทําใหเห็นผลชัดเจนยิ่งข้ึน 
 การทดลองนี้เปนการทดลองเบ้ืองตนในการ
หาชนิดของสมุนไพรท่ีสามารถยับยั้งเช้ือท่ีมีการดื้อ

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551 151

http://www.scisoc.or.th/stt/28/web/content%20/J_10/%20J02.htm
http://www.scisoc.or.th/stt/28/web/content%20/J_10/%20J02.htm


 

เอกสารอางอิง 
 

วิสาตรี คงเจริญสุนทร, นิพนธ ชมโอสถ, จิรัชฌา  
จินดามล, จิราภรณ อารยะศิลปะธร, ปราณี  
ชะรัดรัมย, สุรีวัลย อุนอารมณ และ อารยา 
พิทยประเสริฐกุล. (2005). การสํารวจและ
ทดสอบหาสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญ
ของจุ ลินทรียและต านอนุมูลอิสระ .  31st 
Congress on Science and Technology of 
Thailand at Suranaree University of 
Technology. 

อิสยา จันทรวิทยานุชิต, วัชรินทร รังษีภาณุรัตน,   
พรทิพย พึ่งมวง, สมหญิง งามอุรุเลิศ และ 
พจมาน ผูมีสัตย.  (2548). การวินิจฉัยโรค
ติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย. กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย. 

Astal, Z.E. (2004). The inhibitory action of 
aqueous garlic extract on the growth of 
certain pathogenic bacteria. Eur Food Res 
Technol. 218:460-464. 

Bradford, P.A. (2001). Extended-Spectrum β-
lactamase in the 21st century: 
characterization, epidemiology, and 
detection of this important resistance 
threat. Clin. Microbiol. Rev. 14:933-951. 

Clinical and Laboratory Standards Institutes. 
(2006). Performance standards for 
antimicrobial disk susceptibility tests (9th 
ed.). Approved Standard M2-A9. Clinical 
and Laboratory Standards Institute, 
Wayne, PA. 

Gritsanapan, W., and Chulasiri, M. (1983). A 
preliminary study of antidiarrheal plants: I, 
antibacterial activity. Mahidol Univ. J. 
Pharm. Sci. 10:119-122. 

Ip, C., Lisk, D.J and Thompson H.J. (1996). 
Selenium-enriched garlic inhibits the early 
stage but not the late stage of mammary 
carcinogenesis. Carcinogenesis. 17(9): 
1979 -82. 

Iwalokun, B.A, Ogunledun, D.O., Ogbolu, D.O., 
Bamrio, S.B., and Jimi-Omojola, J. (2004). 
In Vitro Antimicrobial Properties of 
Aqueous Garlic Extract Against 
Multidrug-Resistant Bacteria and  Candida 
species from Nigeria. Journal of 
Medicinal Food. 7(3): 327-333. 

Kim, K.J., Yu, H.H., Jeong S., Cha, J.D., Kim, 
S.M., and You, Y.O. (2004). Inhibitory 
effects of Caesalpinia sappan on growth 
and invasion of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus. Journal of 
Ethnopharmacology. 91 (1): 81-87. 

Milner,  J.A. (2001). Supplement: Recent Advances 
on the Nutritional Effects Associated with 
the use of Garlic as a supplement. A 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551 152



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551 153

Historical Perspective on Garlic and 
Cancer. Journal of Nutrition.  

    131:1027S-1031S. 
Naas, T., Phillippon,  L., Poirel, L., Ronco, E., and  

Nordmann, P. (1999). An SHV derived 
extanded-spectrum beta-lactamase in 
Pseudomonas aeruginosa. Antimicrob 
Agents Chemother. 43:1281-4. 

Rosenau, A., Cattier, B., Gousset, N., Harrian, P., 
Phillippon, A., Quentin, R., et al. (2000). 
Capnocytophaga ochracea:characterization  
of a plasmid encoded expanded-spectrum 
TEM-17 beta-lactamase in the phylum 
Flavobacter-Bacteroides. Antimicrobial 
Agents Chemother. 44: 760-762. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saeed, S., and Tariq, P. (2006). Effects of Some 
Seasonal Vegetables and Fruits on the 
Growth of Bacteria. Pakistan Journal of 
Biological Sciences. 9 (8): 1547-1551. 

http://www.scisoc.or.th/stt/32/sec_b/paper/stt32_B
4_B0153.pdf. 

http://www.scisoc.or.th/stt/28/web/content/J_10/J0
2.htm.         

http://www.scisoc.or.th/stt/32/sec_b/paper/stt32_B4_B0153.pdf
http://www.scisoc.or.th/stt/32/sec_b/paper/stt32_B4_B0153.pdf
http://www.scisoc.or.th/stt/28/web/content/J_10/J02.htm
http://www.scisoc.or.th/stt/28/web/content/J_10/J02.htm

