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บทคัดยอ 

  การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรจํานวน 4 ชนิด คือ สบูดํา ชุมเห็ดเทศ ฝรั่ง  และพลู  
ท่ีระดับความเขมขน  1:1 ,  1:2 ,  1:3 ,  1:4 ,  1:5  และ 1:6  ตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิด  
Staphylococcus  aureus  และ Escherichia  coli   ทําการทดสอบดวยวิธี Agar  disc-diffusion  method  ตรวจ
ผลดวยการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสของสารสกัดสมุนไพร  ซึ่งรวมความกวางของ  paper  disc  ผล
การทดลองพบวาสารสกัดสมุนไพรท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ  Staphylococcus  aureus  ไดดีท่ีสุดคือ
สารสกัดจากพลู ซึ่งมีคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางวงใสกวางที่สุด 2.10 เซนติเมตร(ท่ีระดับความเขมขน 1:1) 
รองลงมาคือ  สารสกัดจากฝรั่ง  ชุมเห็ดเทศ  และสบูดํา  มีคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางวงใสกวางที่สุด 1.96  
เซนติเมตร  1.46  เซนติเมตร และ 1.40  เซนติเมตร ตามลําดับ  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทางสถิติ
พบวาสารสกัดจากพลูและฝรั่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (P ≤ 0.05)  
แตจะมีความแตกตางกับสารสกัดจากชุมเห็ดเทศและสบูดําอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สําหรับ
สารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ  Escherichia  coli  ไดดีท่ีสุดคือสารสกัดจากฝรั่ง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเสน
ผานศูนยกลางวงใสกวางที่สุด 2.16  เซนติเมตร (ท่ีระดับความเขมขน 1:1) รองลงมาคือสารสกัดจากพลู  
ชุมเห็ดเทศและสบูดํา  ซึ่งมีคาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางวงใสกวางที่สุด 1.50 เซนติเมตร  1.43 เซนติเมตร
และ 1.40 เซนติเมตรตามลําดับ  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทางสถิติพบวาสารสกัดจากฝรั่ง มีความ
แตกตางกับสารสกัดจากพลู  ชุมเห็ดเทศ และสบูดํา อยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05 
 

คําสําคัญ: สารสกัดสมุนไพร/ Staphylococcus aureus/ Escherichia coli 
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Abstract 
 This research demonstrates the efficiency of extracted 4 herbs; Jatropha  curcas , Senna  
alata, Psidium  guajava and Piper  betle  at the concentrations of  1:1 ,  1:2 ,  1:3 ,  1:4 ,  1:5 and 1:6 
to inhibit bacteria , Staphylococcus  aureus and Escherichia  coli. Agar disc-diffusion method was 
used to be tested for bacterial inhibition and examined the results by measuring the clear zone size 
of extracted herbs inhibition which included the width of paper disc. The results showed that the 
highest inhibition efficiency to Staphylococcus aureus was Piper betle extract with clear zone of 
2.10 cm at the concentration of 1:1. The lowers were Psidium guajava, Senna alata and Jatropha 
curcas extracts with clear zone of 1.96 cm, 1.46 cm and 1.40 cm, respectively. The extract from 
Psidium guajava at the concentration of 1:1 showed the highest inhibition of Escherichia  coli  with 
the clear zone of 2.16 cm, and the lowers were Piper  betle, Senna alata  and Jatropha  curcas 
extract with clear zone of 1.50 cm ,  1.43 cm and 1.40 cm  respectively. These data were showed the 
mean comparison of inhibition clear zone differences significantly at 0.05 (P ≤ 0.05).  
 

Keywords: Extracted Herbs/Staphylococcus aureus/ Escherichia coli 

 
บทนํา 

การพัฒนายาจากสมุนไพรจําเปนตอง
มีพื้นฐานความรูดานพฤกษศาสตรและเภสัช
วินิจฉัย  สมุนไพรใชเปนยาไดโดยตรงและ
เปนวัตถุดิบในการผลิตยาสําเร็จรูป  คําวา 
สมุนไพร  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย-
สถาน  พ.ศ.  2542 หมายถึง พืชที่ใชทําเปน
เครื่องยา  สมุนไพรกําเนิดมาจากธรรมชาติ
และมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย 
โดยเฉพาะดานสุขภาพ ซ่ึงใชทั้งการสงเสริม
สุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยา
สมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได
ระบุว า  ยาสมุนไพรหมายถึง  ยาที่ ไดจาก
พฤกษาชาติ สัตว หรือแรธาตุ ซ่ึงมิไดผสมปรุง
หรือแปรสภาพ เชน พืชก็ยังเปนสวนของราก 

ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงมิไดผานขั้นตอน
การแปรรูปใด ๆ ปจจุบันไดมีการนําสมุนไพร
มาใชประโยชนกันอยางกวางขวาง ทั้งในดาน
การปรุงแตงรสอาหาร ทําเปนอาหารเสริม
สุขภาพ เครื่องดื่ม สีผสมอาหารและสียอม 
ตลอดจนเครื่องสําอาง นอกจากนี้ยังพบวาสาร
สกัดจากสมุนไพรบางชนิดยังสามารถใชใน
การรักษาโรคได ที่สําคัญไมกอใหเกิดสารพิษ
ตกค า งภายในร า งกาย เหมื อนพวกสาร
ปฏิชีวนะบางชนิด    

ความสําคัญของสมุนไพรดังกลาว
งานวิจัยนี้จึงทดลองนําเอาสมุนไพร 4 ชนิด คือ 
สบูดํา (Jatropha curcas L.) ชุมเห็ดเทศ 
[Senna alata (L.) Roxb.] ฝร่ัง (Psidium   
guajava) และพลู (Piper betle  L.) มาสกัดเพื่อ
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ใชในการทดสอบการยับยั้งของเชื้อแบคทีเรีย 
2 ชนิด คือ Staphylococcus aureus  และ 
Escherichia coli  ซ่ึงกอใหเกิดโรค โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดสอบสารสกัด
สมุนไพรและหาระดับความเขมขนสารสกัด
สมุนไพรที่มีผลตอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
Staphylococcus  aureus และ Escherichia  coli   
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 1. การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร
ดวยเอทานอลรอยละ 95  
                1.1 สมุนไพรจํานวน  4  ชนิด  
ไดแก  สบูดํา  ชุมเห็ดเทศ  ฝร่ัง  และพลู  โดย
ใชสวนของใบและกาน 
                    1 . 2  นํ าสมุนไพรมาล า งให
สะอาดและผึ่งใหแหง 
                      1.3 หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ  หรือซอย
จนละเอียด 
                      1.4 ช่ังตัวอยางสมุนไพรที่หั่น
ละเอียดแลว  ตัวอยางละ  400  กรัม 
                      1.5 นํามาบดใหละเอียดดวย
เครื่องปนไฟฟาแลวใสลงในขวดแกวสีชา 
ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
                       1.6 เติมสารละลายเอทานอล
รอยละ 95ปริมาตร 600 มิลลิลิตร 
                      1.7 หมักไวนานประมาณ 2 - 3 
วัน และควรเขยาบอย ๆ 
                      1.8 นําสารสกัดที่ไดมากรอง
ดวยผาขาวบาง  และกระดาษกรอง  Whatman 
เบอร 40 

                      1.9 กล่ันแยกตัวทําละลายออก
ดวยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียสจนไดสารละลายที่ขนเหนียว 
                      1.10 เก็บสารสกัดสมุนไพรที่ได
ไ ว ใ น ตู แ ช แ ข็ ง เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า รทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรที่มีตอ
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด Staphylococcus 
aureus และเชื้อ Escherichia coli  
      2 .  การทดสอบผลของสารสกั ด
สมุนไพร 4 ชนิดตอการยับยั้งการเจริญของ

เชื้อแบคทีเรียชนิด  Staphylococcus  aureus  

และเชื้อ  Escherichia  coli 
 โดยดําเนินการทดสอบเปน 3 ขั้นตอน
คือ การตรวจวิเคราะหขั้นแรก (presumptive 
test) การตรวจวิเคราะหขั้นยืนยัน (confirm 
test)และการตรวจวิ เ คราะหขั้ นสมบู รณ 
(complete test) มีวิธีการดังนี้ 
            2.1 นําสารสกัดสมุนไพรที่ไดจากการ
กล่ันแยกตัวทําละลายออกดวยเครื่องกล่ัน
ระเหยสารแบบหมุน (rotary  evaporator)  มา
ทําการเจือจางดวยน้ํากลั่นในอัตราสวนของ
สารสกัดตอน้ํ ากลั่นจนได   6 ระดับความ
เขมขน คือ 1:1,  1:2,  1:3,  1:4,  1:5  และ 1:6   
           2.2 ถายตัวอยางเชื้อแบคทีเรียชนิด 
Staphylococcus  aureus และเชื้อ Escherichia  
coli ที่เล้ียงบนอาหาร NA ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียสเปนเวลา  24  ช่ัวโมง  จํานวน  1 
คอโลนี ลงในหลอดที่บรรจุอาหาร  NB  นํา
เชื้อไปบมที่อุณหภูมิ  37  องศาเซลเซียส เปน
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เวลา  24 ช่ัวโมงจะไดเชื้ออายุ 24 ช่ัวโมง เพื่อ
นําไปทดสอบในขั้นตอนตอไป 
            2 . 3  นํ า เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย ช นิ ด 
Staphylococcus aureus และเชื้อ Escherichia 
coli ที่ใชในการทดสอบในอาหาร NB ที่เตรียม
ไวในขอ 2.2 มาทําการกระจายเชื้อ (spread) ลง
บนอาหาร NA ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ        
           2.4 คีบแผนกระดาษกลม (paper disc) 
ดวยปากคีบ นําไปวางลงบนผิวอาหาร NA ที่
ทําการกระจายเชื้อไวแลว 
           2 .5  ใช ไมโครป เปตตดูดสารสกัด
สมุนไพรที่ระดับความเขมขนที่ตางกัน หยดลง
บนแผนกระดาษกลมปริมาตร 20 ไมโครลิตร 
จนครบทุกระดับความเขมขน 
           2.6 สําหรับชุดควบคุม จะใชน้ํากลั่น
ปราศจากเชื้อ ปริมาตร 20 ไมโครลิตรหยดลง
บนแผนกระดาษกลมแทนสารสกัดสมุนไพร 
           2.7 นําเชื้อเขาตูบมที่อุณหภูมิ  37 องศา
เซลเซียส  เปนเวลา  24  ช่ัวโมง 
           2.8 ผลการทดลองโดยการวัดเสนผาน
ศูนยกลางของวงใสที่เกิดขึ้น (เซนติเมตร) ซ่ึง
รวมความกวางของแผนกระดาษกลมดวย 
 2.9 บันทึกความเขมขนต่ําสุดที่เกิดวงใส
รอบแผนกระดาษกลม 
          2.10 นําคาที่ไดไปวิเคราะหผลทางสถิติ 
      
 
 
 

         3. การวางแผนการทดลอง และการ
วิเคราะหผลทางสถิติ 
             3.1 การวางแผนการทดลองโดยใช
แผนการทดลอง 4 × 6 Factorial Experiment in 
Completely Randomized Design (CRD) โดย
ทําการทดลองซ้ํา 3 คร้ัง 
             3.2 นําคาเฉลี่ยที่ไดไปตรวจสอบความ
แตกตางดวยวิ ธีการคํานวณทางสถิติแบบ 
Duncan’s New Multiple Range Test  
 

ผลการวิจัย 
 การทดสอบสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด 
ไดแก สบูดํา ชุมเห็ดเทศ ฝร่ังและพลูซ่ึงใชเอ
ทานอล รอยละ 95 เปนตัวทําละลาย เจือจาง
สารสกัดที่ไดดวยน้ํากลั่นที่ระดับความเขมขน
ที่ต างกัน  ในการยับยั้ งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus และ 
Escherichia coli เมื่อเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมไดผลการทดลองดังตอไปนี ้
 
 1. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร  
4  ชนิด  ท่ี  6 ระดับความเขมขน ตอการยับยั้ง

การเจริญของเชื้อ  Staphylococcus  aureus  
 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ยั บ ยั้ ง เ ชื้ อ 
Staphylococcus aureus ของสารสกัดสมุนไพร
แตละชนิดนั้น เมื่อนํามาหาคาทางสถิติแบบ
แฟกทอเรียล สรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  แสดงคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของวงใส (เซนติเมตร) ของสารสกัดสมุนไพร 4  ชนิด  
                  ที่ระดับความเขมขนตางกันตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus  aureus 
 

เช้ือแบคทีเรีย ระดับความ
เขมขน 

คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางวงใสของสารสกัดสมุนไพร 4  ชนิด (เซนติเมตร) 
สบูดํา ชุมเห็ดเทศ ฝรั่ง พลู 

Staphylococcus  
aureus   

1 : 1 1.400 1.467 1.967 2.100 
1 : 2 1.333 1.400 1.833 1.933 
1 : 3 1.333 1.267 1.667 1.833 
1 : 4 1.267 1.167 1.367 1.700 
1 : 5 1.267 1.133 1.300 1.533 
1 : 6 1.033 1.067 1.167 1.333 

 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1 นําคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรยีบเทียบประสทิธิภาพในการยับยั้งเชื้อ  
Staphylococcus  aureus  มีผลดังภาพที่ 1 
 

 
 

 

ภาพที่ 1  กราฟการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ตอการยบัยั้ง 
                          เชื้อ Staphylococcus aureus   
 

       จากตารางที่ 1 ไดนําผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบทางสถิติ พบวาการเกิดวงใสของ
สารสกัดแตละชนิด มีความแตกตางกัน การ

เปรียบเทียบการเกิดวงใสของสารสกัดสมุนไพร
แ ต ล ะ ช นิ ด ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร ยั บ ย้ั ง เ ช้ื อ  
Staphylococcus aureus พบวาสารสกัดสมุนไพร
ทั้ง 4 ชนิด สารสกัดจากพลูมีคาเฉลี่ยเทากับ  
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1.738±0.1139  และสารสกัดจากฝรั่ง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.550 ± 0.1304 ซ่ึงสารสกัดทั้ง 2 ชนิด 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.05 (P ≤ 0.05)  
 สําหรับสารสกัดจากสบูดํา  มีคาเฉลี่ย
เทากับ   1.272 ±0.0517 และสารสกัดจาก

ชุมเห็ดเทศมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.250±0.0642 ซ่ึง
สารสกัดทั้ง 2 ชนิดนี้ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (P 
≤ 0.05) แตจะมีความแตกตางกับสารสกัดจาก
พลูและฝรั่ง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05 (P ≤ 0.05) ดังตารางที่ 2  

 

      ตารางที่ 2  การเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของวงใส (เซนติเมตร) ของสารสกัด 
                                    สมุนไพร  4 ชนิด  ที่มีผลตอการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus   aureus   

ชนิดของสมุนไพร คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของวงใส* 
(mean ± standard  error) 

สบูดํา             1.272 ±  0.0517b  
ชุมเห็ดเทศ 1.250  ±  0.0642b  

ฝรั่ง 1.550  ±  0.1304a  
พลู 1.738  ±  0.1139a  

                   *อักษรภาษาอังกฤษตางกันหมายถึงคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 

 2. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 
4 ชนิด ท่ี 6 ระดับความเขมขน ตอการยับยั้ง

การเจริญของเชื้อ  Escherichia  coli   

 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ยั บ ยั้ ง เ ชื้ อ 
Escherichia coli ของสารสกัดสมุนไพรแตละ
ชนิด ที่นํามาหาคาทางสถิติแบบแฟกทอเรียล
สรุปไดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของวงใส (เซนติเมตร) ของสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด ที่ระดับ  
                  ความเขมขนตางกันตอการยับยัง้การเจริญของเชื้อ Escherichia coli   
 

เช้ือแบคทีเรีย ระดับความ
เขมขน 

คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางวงใสของสารสกัดสมุนไพร 4  ชนิด (เซนติเมตร) 
สบูดํา ชุมเห็ดเทศ ฝรั่ง พลู 

Escherichia coli 1 : 1 1.400 1.433 2.167 1.500 
1 : 2 1.367 1.367 2.100 1.400 
1 : 3 1.233 1.333 1.900 1.267 
1 : 4 1.200 1.267 1.833 1.267 
1 : 5 1.200 1.233 1.800 1.233 
1 : 6 1.100 1.166 1.700 1.200 
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จากผลการทดลองในตารางที่ 3 จึงนําคาเฉลี่ย
ที่ได มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้ง 

เชื้อ Escherichia coli มีผลดังภาพที่ 2 
 

 
 
 

 
  

 

ภาพที่ 2 กราฟการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิดตอการยบัยั้งเชื้อ 
Escherichia coli 
 
 จากตารางที่ 3 นําผลการทดสอบมา
เปรียบเทียบทางสถิติพบวาการเกิดวงใสของ

สารสกัดแตละชนิดมีความแตกตางกัน ดังสรุป
ในตารางที่ 4  

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของวงใส (เซนติเมตร) ของสารสกัด  

                            สมุนไพร 4 ชนิด ที่มีผลตอการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli  
ชนิดของสมุนไพร คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของวงใส* 

(mean ± standard  error) 
สบูดํา      1.250  ±  0.0461a 

ชุมเห็ดเทศ           1.300  ±  0.0393a 
ฝร่ัง           1.916  ±  0.0739b       
พลู           1.311  ±  0.0468a 

                  *อักษรภาษาอังกฤษตางกันหมายถึงคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 

 

ระดับความเขมขน 
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สรุปผล 
การศึกษาผลการยับยั้งของสารสกัด

สมุนไพร 4 ชนิด ไดแก สบูดํา ชุมเห็ดเทศ ฝร่ัง
และพลู  โดยใชตัวทําละลายเอทานอลรอยละ 
95 เปนตัวสกัดและทําการเจือจางสารสกัดดวย
น้ํากลั่นจํานวน  6  ระดับความเขมขนคือ 1:1, 
1:2, 1:3, 1:4, 1:5และ1:6 (สารสกัด: น้ํากลั่น) 
ในการยับยั้งเชื้อ  Staphylococcus aureus  และ
เชื้อ  Escherichia coli ผลการทดสอบพบวา
สารสกัดสมุนไพรแตละชนิด  แตละระดับ
ความเขมขนมีผลในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อไดแตกตางกันไปมีผลการศึกษาโดยสรุป
ดังนี้ 

1. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร  
4  ชนิด  ที่  6 ระดับความเขมขนตอการยับยั้ง
เชื้อ Staphylococcus aureus พบวาสารสกัดที่
ใ ห ผ ล ก า ร ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง เ ชื้ อ  
Staphylococcus aureus  ไดดีที่สุดคือสารสกัด
จากพลู รองลงมาคือสารสกัดจากฝรั่ง สารสกัด
จากชุม เห็ด เทศและสารสกัดจากสบู ดํ า
ตามลําดับ  ซ่ึงสารสกัดทั้ง 4 ชนิดนี้สามารถที่
จะยับยั้งการเจริญของเชื้อได  จํานวน 6 ระดับ
ความเขมขนคือ  1:1, 1:2,  1:3, 1:4,  1:5  และ 
1:6  ตามลําดับ  โดยที่ระดับความเขมขน 1:6 
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus  
ไดนอยที่สุดและเมื่อนําผลคาเฉลี่ยเสนผาน
ศูนยกลางวงใสที่ เกิดขึ้นมาหาคาทางสถิติ  
พบวาสารสกัดจากพลูและฝรั่ง มีความแตกตาง
ทางสถิติกับสารสกัดจากชุมเห็ดเทศและสบูดํา

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  (P 
≤ 0.05) 
 2. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร  
4  ชนิด  ที่ 6 ระดับความเขมขน ตอการยับยั้ง
เชื้อ Escherichia coli พบวาสารสกัดที่ใหผล
การยับยั้งการเจริญของเชื้อ  Escherichia coli 
ไดดีที่สุดคือ สารสกัดจากฝรั่ง รองลงมาคือ
สารสกัดจากพลู สารสกัดจากชุมเห็ดเทศและ
สารสกัดจากสบูดํา ตามลําดับ ซ่ึงสารสกัดทั้ง 
4 ชนิดนี้สามารถที่จะยับยั้งการเจริญของเชื้อ
ไดจํานวน 6 ระดับความเขมขนคือ  1:1,  1:2,  
1:3, 1:4,  1:5  และ 1:6  ตามลําดับโดยที่ระดับ
ความเขมขน 1:6  สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ  Escherichia coli ไดนอยที่สุด และเมื่อนํา
ผลคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางวงใสที่เกิดขึ้นมา
หาคาทางสถิติ  พบวาสารสกัดจากฝรั่งมีความ
แตกตางทางสถิติกับสารสกัดจากพลู ชุมเห็ด-
เทศ และสบูดํา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เชื่อมั่น  0.05  (P ≤ 0.05) 
             3. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 
4 ชนิด ที่ 6 ระดับความเขมขนตอการยับยั้งเชื้อ 
Staphylococcus aureus เปรียบเทียบกับเชื้อ  
Escherichia coli สรุปผลไดดังนี้  
      3.1  สารสกัดสบูดํา  พบวาใหผล
การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus 
aureus ไดมากกวาเชื้อ Escherichia coli  
 3.2 สารสกัดชุมเห็ดเทศ  พบวา
ใหผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia 
coli ไดมากกวาเชื้อ Staphylococcus aureus 
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     3.3 สารสกัดฝร่ัง พบวาใหผลการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli ได
มากกวาเชื้อ Staphylococcus aureus 
 3.4 สารสกัดพลูพบวาใหผลการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus  
ไดมากกวาเชื้อ Escherichia coli   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
           การศึกษาผลของประสิทธิภาพของ
สารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด คือ สบูดํา ชุมเห็ด
เทศ ฝร่ังและพลู ที่มีตอการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Staphylococcus aureus  และเชื้อ Escheri-
chia  coli  ระยะเวลา 24 ช่ัวโมงพบวาสารสกัด
จากสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อได โดยสารสกัดจากพลูสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus 
ไดดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากใบพลูมีน้ํามันหอม
ระเหย (essential  Oil) ที่ประกอบไปดวยสาร 
คาวิคัล (chavicol), คาวิบิทัล(chavibitol), 
ซิเนอัล (cineol), ยูจินอย (eugenoi),  คารวารัล 
(carvacrol),  แคริโอฟ-เลนต (caryophyllent)  
และบีตา-ไซโทสเท-รอล (ß – sitosterol) ซ่ึง
สารเหลานี้มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อโรคและยับยั้ง
เชื้อ Staphylococcus aureus ไดดี จึงนาจะทํา
ใหเกิดวงใสในขนาดที่กวางกวาสารสกัดชนิด
อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของอารยา พรม-
จักร  (2547)  ที่พบว าสารสกัดจากใบพลู
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่เปน
สา เหตุโรคพืช  3  ชนิดไดดีที่ สุด  และยั ง
สอดคลองกับรายงานของ ชัยวัฒน โตอนันต 
(2528) ซ่ึงพบวาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ

สู งสุ ดที่ ต านก าร เ ติ บ โตของร า ในสกุ ล 
Aspergillus sp. คือ พลู สวนสารสกัดจากฝรั่ง
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia  
coli ไดดีที่สุดจึงทําใหเกิดวงใสในขนาดที่
กวางกวาสารสกัดชนิดอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ใบฝรั่งมีน้ํามันหอมระเหย ยูจีนอล (eugenol), 
แทนนิน (tannin)  ซ่ึงมีฤทธิ์ฝาดสมานใชรักษา
อาการทองเสียและตานเชื้อแบคทีเรียไดหลาย
ชนิด เชน Shigella dysentriae Escherichia 
coli และแบคทีเรียที่ทําใหเกิดหนองซึ่งจะ
สอดคลองกับรายงานของพนมพร ภาณุทัต
และสาวิตรี วทัญูไพศาล ที่ไดระบุวา สาร
สกัดจากใบฝรั่งมีความสามารถในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียชนิด Escherichia coli และ 
Staphylococcus aureus ได 
 สวนสารสกัดสมุนไพรที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus และเชื้อ E. 
coli ไดรองลงมา  คือสารสกัดจากชุมเห็ดเทศ
และสบูดํา ทั้งนี้เพราะใบชุมเห็ดเทศมีสารแอน-
ทราควิ โนน  ไกลโคไซด  ( anthraquinone 
glycosides)  ของ เรอีน (rhein), แอรี-อิโมดิน
(aloe-emodin) และไฟไซโอน (physcione)  
และมีเอกลิโคนอิสระ (free aglycone)  ไดแก 
เรอีน (rhein), อีโมดิน (emodin), แอลี-อิโมดิน
(aloe-emodin), คริสโซเฟนัล (chrysophanol) 
และไอโซคริสโซเฟนัล (isochrysophanol)  
นอกจากนี้ยังมีสาร  คีมเฟอรัล (kaempferol), 
ไซโทสเทรอล (sitosterol) และ เซนโนไซด
(sennosides) A, B, C และ D ซ่ึงสารเหลานี้มี
ฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียไดหลายชนิด 
สอดคลองกับรายงานของอรพรรณ สงวน-
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เกียรติ (2543) ที่ระบุวาสารสกัดจากใบชุมเห็ด
เทศ สามารถฆาเช้ือ  Bacillus subtilis   Serratia  
marcescens   S.  aureus (แบคทีเรียที่ทําใหเกิด
เปนหนอง) E. coli (แบคทีเรียในลําไส) และ 
Klebsiella pneumoniae (แบคทีเรียทําใหเปน
โรคปอดปวม)ไดและยังพบวาสามารถตอตาน
เช้ือรา Microsporum  canis  Candida  albicans 
ซ่ึงเปนสาเหตุของการตกขาวและลิ้นเปนฝา 
และCrytococcus neoformans นอกจากนี้ยัง
ตอตานเชื้อรา Aspergillus niger  ซึ่งเปนสาเหตุ
ของโรคพืชได 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสถาบันวิ จั ยและ
พัฒนา ที่สนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณสาขา
ชีววิทยา  สาขาวิทยาศาสตรและสาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา ที่อนุเคราะหสถานที่ปฏิบัติการวิจัย 
 

เอกสารอางอิง 
กลุมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ. (2543). คูมือ
 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  ชุดท่ี 2  
 ยาจากพืชสมุนไพร. กรุงเทพฯ: กอง
 ส ง เ ส ริ มพื ช ส วน  ก รมส ง เ ส ริ ม
 ก า ร เ กษต ร .  คณะ เ ภสั ช ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2535). สมุนไพรสวนสิรี
 รุกขชาติ.  กรุงเทพฯ:  อัมรินทรพร้ิน-
 ต้ิงกรุฟ. 
จันทรจิรา  วิริยา. (2552). เชื้อ Escherichia  

 coli. สืบคนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

 2 5 5 4 จ า ก http://www.technohome.
 com/vspcite/front/board/show.php. 
ชัยวัฒน  โตอนันต. (2528). อิทธิพลของพืช
 สมุนไพรและเครื่องเทศบางชนิดท่ีมี

 ผลตอการเจริญ ของรา Aspergillus.  
 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร. 
ดรุณ  เพ็ชรพลาย  และคณะ. (2537). สมุนไพร

พื้นบาน. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: 
ก อ ง วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ส มุ น ไ พ ร  
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร ก า ร แ พ ท ย  
กระทรวงสาธารณสุข. 

นิจศิ ริ   เ ร่ืองรังสีและพะยอม   ตันติวัฒน . 
 (2534). พืชสมุนไพร. กรุงเทพฯ: โอ-
 เดียนสโตร 
พนมพร  ภาณุทัต และสาวิตรี วทัญูไพศาล. 
 (2546). การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในอาหาร
 ด ว ยส า รสกั ด จ า กพื ช เ ค ร่ื อ ง เ ทศ

 และสมุนไพรไทยบางชนิด.  สืบคน
 เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม 2554 จาก http:// 
 www.engineer.msu.ac.th/CD_Confer
 ence/conference/PRO CEEDING. 
พรอมจิต  ศรลัมทและคณะ. (2543). สมุนไพร
 สวนสิรีรุกขชาติ. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
 เภสัชพฤกษศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหิดล.   
ราชบัณฑิตยสถาน.(2542). พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  ๒๕๔๒ .
กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน. 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (2): 2555                             57

วันดี กฤษณพันธ. (2538). สมุนไพรสารพัด
 ประโยชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
 มหิดล. 
สุมณฑา  รัตนสินธุ. (2543). ความปลอดภัย
 ของอาหาร  (การใชระบบ HACCP).  
 กรุงเทพฯ:สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี. 
สุมาลี  เหลืองสกุล. (2535). จุลชีววิทยาทาง
 อาหาร. กรุงเทพฯ : ชัยเจริญ. 
สารานุกรมสมุนไพร. (2535). รวมหลักเภสัช
 กรรมไทย. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ิน
 ติ้งเฮาส. 
สํานักงานขอมูลสมุนไพร .  (2531).  คู มือ
 สมุนไพรประจําตูยา .  กรุงเทพฯ :  
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.    

อรพรรณ สงวนเกียรติ. (2543). ขอมูลพืชรอบ
อาคาร   80 ป   คณะเภสัชศาสตร . 
ขอนแกน: วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

อารยา  พรมจักร. (2547). การคัดเลือกสารสกัด
 จากพืชสมุนไพรบางชนิดในการ

 ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคที เรีย
 สาเหตุโรคพืชบางชนิด. รายงานการ
 วิจัย  วิทยาศาสตรบัณฑิต. กรุงเทพฯ:
 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลั ย 
 เกษตรศาสตร.   
Alcamo, I.E. (1994). Fundamentals of Micro- 

 biology. 4th ed. California: The 
 Benjamin Cummings. 
Berke, A., Tilton, R.C. (1986). Evaluation of 
 rapid  coagulase methods for the 
 identification of Staphylococcus  
 aureus. J. Clin. Microbiol. 23(5): 
 916–919. 
Murray, M.T., N.D. (1994). Natural 
 Alternatives to  Over-the-Counter 
 and Prescription Drugs. New York: 
 William Morrow and Company, Inc 
Murray, M., N.D., Pizzorno, J., N.D. (1998). 
 Encyclopedia of Natural Medicine. 
 2nd ed. California: Prima  Publishing. 

 


