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ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากรักด า (Diospyros curranii)  
ในการยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส 

The Antibacterial Activity of some Pure Compounds from 
 Diospyros curranii Against some Opportunistic Gram-negative Bacteria 

วิสาตรี คงเจริญสุนทร1*  วารี เนื่องจ านงค์2  และ  พนิดา อภิบาล1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาฤทธิ์ของ cholestanol stigmasterol และ friedelin ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากรากรักด า 

(Diospyros curranii) ซึ่งอยู่ในวงศ์ Ebenaceae ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส คือ E. 
coli ATCC 25913, A. baumannii และ P. aeruginosa เปรียบเทียบกับเตตร้าซัยคลินและแอมพิซิลลิน โดยวิธี 
Broth dilution susceptibility test และหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย 
(Minimum Inhibition concentration: MIC) ผลการทดลองพบว่า stigmasterol สามารถยับย้ังการเจริญเติบโต
ของเช้ือแบคทีเรียที่น ามาทดสอบได้บางชนิด โดยให้ค่า MIC ต่ าสุดที่ 128 ไมโครโมล friedelin สามารถยับยั้งการ
เจริญของ E. coli ATCC 25913, A. baumannii และ P. aeruginosa มีค่า MIC เท่ากับ 512 256 และ 1024 
ไมโครโมล ตามล าดับ cholestanol สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ P. aeruginosa มีค่า MIC เท่ากับ 2048 ไมโคร
โมล แต่ไม่สามารถยังยั้งการเจริญของ A. baumannii และ E. coli ATCC 25913 (MIC มากกว่า 2048 ไมโคร
โมล) เมื่อเปรียบเทียบสารบริสุทธิ์ทั้งสามชนิด จากรักด ากับยาปฏิชีวนะ พบว่า friedelin มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
รองลงมาคือ stigmasterol มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเตตร้าซัยคลิน และ cholestanol มีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กับแอมพิซิลลิน นอกจากน้ียังพบว่าสารบริสุทธิ์จากรักด าที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ
แบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
This research was aimed to study effect of cholestanol, stigmasterol and friedelin, 

derived from the root of Diospyros curranii (Ebenaceae), and compare anti-bacterial activity with 
two antibiotics; ampicillin and tetracycline against some gram negative opportunistic bacteria. 
The antibacterial activity of all bioactive compounds were tested against Acinetobacter 
baumannii, Escherichia coli ATCC 25913 and Pseudomonas aeruginosa. To determine value of 
Minimal Inhibitory concentration (MIC), the broth dilution susceptibility test was designed to test 
all pure compounds. The results were indicated that some pure compounds of D. curranii could 
inhibit the growth of some opportunistic bacteria with the best MICs of 128 µM for stigmasterol. 
Friedelin could inhibit the growth of E. coli ATCC 25913, A. baumannii and P. aeruginosa with 
the MIC of 512 256 and 1024 µM friedelin, respectively. Cholestanol could inhibit the growth of 
P. aeruginosa with the MIC of 2048 µM, but could not inhibit A. baumannii and E. coli ATCC 
25913 (MIC more than 2048 µM). When compared antibacterial activity of the compounds to 
ampicillin and tetracycline, friedelin gave the best antibacterial activity, followed by antibacterial 
activity of stigmasterol that had antibacterial activity closed to tetracycline. Cholestanol gave 
antibacterial activity as well as antibacterial activity of ampicillin. In conclusion, some pure 
compounds from D. curranii could inhibit the growth of bacteria by the different concentrations 
that correlated to a number of opportunistic bacteria with statistic significance (p<0.05). 
 
ค าส าคัญ: รักด า  ฤทธิย์ับยั้งการเจริญแบคทีเรียฉวยโอกาส  MIC 
Keywords: Root of Diospyros curranii, Antibacterial activity of opportunistic bacteria, MIC 
 

บทน า 
A. baumannii, E. coli และ P. aeruginosa 

เป็นเชื้อก่อโรคในโรงพยาบาล ซึ่งเช้ือเหล่านี้เป็นสาเหตุ
ส าคัญของการติดเช้ือของคนไข้ในโรงพยาบาลที่มี
ภูมิคุ้มกันต่ า การติดเช้ือจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องมือ
ทางการแพทย์เพื่อตรวจหรือรักษา เช่น คนที่มีแผล
เปื่อยอักเสบ แผลไฟไหม้ โดยที่เช้ือจะเพิ่มจ านวนอยู่ใน
น้ าหรือที่มีความช้ืนตามเครื่องมือหรือเครื่องช่วยหายใจ 
(Tortora et al., 2007) ซึ่งการติดเช้ือจากแบคทีเรีย
เหล่านี้ถือเป็นปัญหาที่ส าคัญระดับประเทศ เพราะ

ก่อให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรียเหล่านี้ 
เช่น ดื้อต่อยากลุ่มเพนิซิลลิน แอมพิซิลลิน โพลีมิกซิน 
สเตรปโตมัยซิน เตตร้าซัยคลิน เป็นต้น และมักพบ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ผู้ป่วยเกิดการ
แพ้ยา ระบบร่างกายเสียสมดุล เนื่องจากยาปฏิชีวนะ
เข้าไปท าลายเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในล าไส้ นอกจากนี้การ
รับประทานยาปฏิชีวนะไม่ครบขนาด  หรือใช้บ่อย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจท าให้เช้ือแบคทีเรียดื้อยา 
จากปัญหาเหล่านี้ท าให้เราต้องพัฒนายาต้านจุลินทรีย์
ชนิดใหม ่เพื่อทดแทนยาตัวเก่าที่รักษาไม่ได้ผล ซึ่งท าให้
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ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น สูญเสียรายได้
จ านวนมหาศาลในระดับชาติ (นงลักษณ์, 2548) 

รักด า (Diospyros curranii) เป็นพืช
สมุนไพรไทยที่อยู่ในวงศ์ Ebenaceae (วงศ์ไม้ตะโก) 
เป็นไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม เนื้อไม้แกร่งและมีสีด า เป็น
แหล่งสะสมของอัลคาลอยด์ พืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกัน 
ได้แก่ มะพลับ (D. areolata) พลับดง (D. bejaudii ) 
จัน (D. decandra) พลับจีน (D. kaki) มะเกลือ (D. 
mollis) อิน (D. pubicalyx) เป็นต้น (สมภพ, 2539; 
ประภัสสร และคณะ, 2532; Mallavadhani et al., 
1998) สารบริสุทธิ์ ที่ได้จากรักด าเป็นสารกลุ่มเทอร์พี
นอยด์ (terpenoids) กลุ่มสเตียรอยด์ (steroids) กลุ่ม
แนฟโทควิโนน (naphthoquinones) กลุ่มเบนโซไพ
แรน  (  benzopyrones)  กลุ่ มแนฟทาลี น 
(naphthalene) กลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) 
และกลุ่มแทนนิน (tannin) โดยพบกลุ่มเทอร์พีนอยด์
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
มากมาย (Mallavadhani et al., 1997; Veberic et 
al., 2009) แคทีคอล (catechol) ที่ได้จากรากของ
มะพลับจีน (D. kaki Thunb) ยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียกลุ่มแอนเอโรบิก ที่แยกได้จากล าไส้ใหญ่ 
(Jeong et al., 2009) สารสกัดจาก Euclea 
natalensis มีคุณสมบัติในการต้านการติดเช้ือของ
แบคทีเรียและมีผลต่อการดื้อยาของเช้ือก่อโรควัณโรค 
(Bapela et al., 2007; Lall and Meyer, 2001; 
Kooy et al., 2006; Kuete et al., 2009) สารกลุ่ม
เทอร์พีนอยด์ของพืชวงศ์ Diospyros มีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย (Mallavadhani et al., 1997) สารบริสุทธิ์
ที่ได้จากรากรักด าจากใบ ผล รากและแก่นไม้ของ
มะพลับมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น
สามารถต้านอนุมูลอิสระ สามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียและสามารถยับยั้งการเจริญของมะเร็งล าไส้

ใหญ่ได้ (Bei et al., 2005; Fan et al., 2006; Park 
et al, 2006; Jeong et al., 2009; Matsushita et 
al, 2010) สารสกัดจาก D. crassiflora ซึ่งมีฤทธิ์ต้าน
จุลินทรีย์และยีสต์ (Tangmouo et al., 2006) สาร
สกัดจากล าต้นของ D. variegate สามารถระงับความ
เจ็บปวด ลดไข้ และลดการอักเสบในหนู (Trongsakul 
et al., 2003) cholestanol มีคุณสมบัติในการยับยั้ง
การเพิ่มจ านวนของไวรัส รวมถึงสามารถลดไขมันใน
หลอดเลือด (Lundin et al., 2011; Miettinen et al., 
1989) stigmasterol มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการท างานของ
ต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยไทรอยด์ ลดระดับน้ าตาลในเลือด 
ลดความเข้มข้นของ cholesterol ในหลอดเลือด และ
เป็นตัวยับยั้งกระบวนการเป็นพิษต่อตับ (Batta et al., 
2005; Panda et al., 2008) friedelin มีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญเซลล์มะเร็ง ยับย้ังกระบวนการลอกรหัส
พันธุกรรมของเ ช้ือ HIV-1 และสามารถยับยั้ งเ ช้ือ
แบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus, S. 
epidermidis และ Bacillus subtilis (Adeniyi et al., 
2003; Reyes-Chilpa et al., 2004; Yasunaka et 
al., 2005) อย่างไรก็ตามยังมีรายงานความเป็นพิษของ
สารกลุ่ม diosquinone จากพืชวงศ์ Diospyros 
(Adeniyi et al., 2003) 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของ
สารบริสุทธิ์ที่ได้จากรากรักด า ได้แก่ cholestanol 
stigmasterol และ friedelin ในการยับยั้งการเจริญ
เช้ือแบคทีเรียฉวยโอกาสบางสายพันธุ์โดยวิธี Broth 
dilution susceptibility test และเปรียบเทียบ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ส า ร บ ริ สุ ท ธิ์  cholestanol 
stigmasterol และ friedelin กับยาปฏิชีวนะ พร้อมท้ัง
หาค่าความเข้มข้นของสารบริสุทธิ์และยาปฏิชีวนะที่
น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือเแบคทีเรียฉวย
โอกาส minimum inhibitory concentration (MIC) 
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ผลการวิจัยที่ได้นี้อาจเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าสาร
บริสุทธ์ที่สกัดได้จากสมุนไพรไทย มาพัฒนาเป็นตัวยา
รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียในอนาคต หรือสามารถน า
สารบริสุทธ์ิเหล่านี้มาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะที่รักษาโรค
ติดเช้ือแบคทีเรียฉวยโอกาสที่ไม่ได้ผล หรือสามารถ
น าไปใช้ควบคู่กับยาปฏิชีวนะเพื่อลดผลข้างเคียงของ
การใช้ยาปฏิชีวนะ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อ
ยอดในการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรชนิดนี้
ต่อไป 
 
การทดลอง 
1. การสกัดสารและพสิูจน์เอกลกัษณ์ของสาร 

น าส่วนรากของรักด าแห้งที่เก็บจากจังหวัด
อุดรธานีมาตากให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง น้ าหนัก 4.5 
กิโลกรัม มาท าการสกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน แล้ว
น าส่วนสกัดที่แยกได้ไประเหยออกด้วยเครื่องระเหย

แบบหมุน ได้ส่วนสกัดหยาบ 13.5 กรัม มาท าการแยก
ด้วยคอลัมน์โคมาโทกราฟี ด้วยวิธี gradient elution 
โดยเริ่มต้นจากเฮกเซน 100% เพิ่มความมีขั้วขึ้นเรื่อย ๆ 
จนถึง 100% เอทิลอะซิเตท แล้วตามด้วยเมทานอล 
เป็นล าดับสุดท้าย ได้ 10 fraction น า fraction ที่ 3 
มาแยกต่อด้วยคอลัมน์โคมาโทกราฟีโดยใช้ตัวท าละลาย 
5% EtOAc : Hexane ได้ cholestanol โดย
เปรียบเทียบข้อมูล1H และ 13C Nakajima et al. 
(2002) น าfraction ที่ 4 มาแยกต่อด้วยคอลัมน์ 
โคมาโทกราฟีโดยใช้ตัวท าละลาย 10% EtOAc : 
Hexane ได้ stigmasterol โดยเปรียบเทียบข้อมูล1H 
และ 13C กับ Kover and Forgo (2004) และน า
fraction ที่ 5 มาแยกต่อด้วยคอลัมน์โคมาโทกราฟีโดย
ใช้ตัวท าละลาย20% EtOAc : Hexaneได้ friedelin 
โดยเปรียบเทียบข้อมูล1H และ 13C กับ Shashi and 
Asish (1994) สารบริสุทธ์ิมีสูตรโครงสร้างดังรูปที่ 1 

 

    
cholestanol                                                   stigmasterol 

 
friedelin 

รูปที่ 1 สูตรโครงสร้างของ cholestanol, stigmasterol และ friedelin 
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2. การเตรียมสารละลาย (stock solution) ของสาร
บริสุทธิ์และยาปฏชิีวนะ 

เตรียมสารละลาย master stock ของ 
cholestanol, stigmasterol และ friedelin ซึ่งเป็น
สารบริสุทธิ์ในตัวท าละลาย dimethyl sulfoxide 
(DMSO) ที่มีมวลโมเลกุล เท่ากับ 388 414 และ 428 
ดาลตันตามล าดับ ความเข้นข้น 2048 ไมโครโมล 
จากนั้นเจือจางสารละลาย master stock 2048  
ไมโครโมล ด้วยน้ ากลั่นที่ปลอดเช้ือ โดยเติม master 
stock ที่เข้มข้น 2048 ไมโครโมล ปริมาตร 500 
ไมโครลิตร ใส่ใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 
มิลลิลิตร แล้วเติมน้ ากลั่นปริมาตร 500 ไมโครลิตร จะ
ได้สารละลายที่ความเข้มข้น 1024 ไมโครโมล จากนั้น
น าสารละลายความเข้มข้น 1024 ไมโครโมล มาท าให้
เจือจางลงทีละสองเท่า ด้วยน้ ากลั่นที่ปลอดเช้ือ ใน
ท านองเดียวกันจนได้ความเข้มข้น 512 256 128 และ 
64 ไมโครโมล ตามล าดับ 

เตรียม master stock ของยาปฏิชีวนะ
แอมพิซิลลินและเตตร้าซัยคลินที่มีมวลโมเลกุล 371.40 
และ 444.435 ตามล าดับเข้มข้น 1 โมลาร์ จากนั้น
น าไปกรองด้วยกระดาษกรองขนาด 0.2 ไมโครเมตร 
แล้วเจือจางสารละลายยาปฏิชีวนะให้มีความเข้นข้น
ลดลงที่ละสองเท่าด้วยน้ ากลั่นปลอดเช้ือจนได้ความ
เข้มข้น 2048 1024 512 256 128 และ 64 ไมโครโมล 
การเจือจางสารละลายยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินและ 
เตตร้าซัยคลิน จาก master stock 2048 ไมโครโมล 
ท าโดย เติมสารละลายยาปฏิชีวนะเข้มข้น 2048 ไมโคร
โมล ปริมาตร 500 ไมโครลิตร ใส่ใน centrifuge tube 
ขนาด 1.5 มิลลิลิตรแล้วเติมน้ ากลั่นปลอดเช้ือจ านวน 
500 ไมโครลิตร ใส่ใน microcentrifuge tube ขนาด 
1.5 มิลลิลิตร จะได้สารละลายยาปฏิชีวนะความเข้มข้น 
1024 ไมโครโมล จากนั้นเจือจางสารละลายยา

ปฏิชีวนะด้วยน้ ากลั่นที่ปลอดเช้ือในท านองเดียวกันจน
ได้เข้มข้นเป็น 512 256 128 และ 64 ไมโครโมล 
ตามล าดับ 
3. การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเชื้อแบคทีเรีย minimal inhibitory 
concentration (MIC) ของสารบริสุทธิ์ 
cholestanol, stigmasterol และ friedelin โดย
วิธี Broth dilution susceptibility test (Clinical 
and Standard Institute, 2006) 

เพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรีย A. baumannii E. 
coli ATCC 25913 และ P. aeruginosa ในอาหาร
เลี้ยงเ ช้ือ NA แล้ วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ  37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 18–24 ช่ัวโมง จากนั้นคัดเลือก
โคโลนีเดี่ยวของเช้ือมาทดสอบจ านวน 4–5 โคโลนี มา
เพาะในอาหารเลี้ยงเช้ือ Mueller Hinton broth: 
MHB (Becton Dickenson and Company, U.S.A.) 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ท าการเปรียบเทียบความ
เข้มข้นของเช้ือแบคทีเรีย A. baumannii, E. coli 
ATCC 25913 และ P. aeruginosa โดยเปรียบเทียบ
ความขุ่นของเช้ือเท่ากับ MacFarland 0.5 (เพื่อให้เช้ือ
มีปริมาณ 1.5× 108 CFU/ml) เตรียมเช้ือที่เทียบความ
ขุ่นของเช้ือแบคทีเรีย A. baumannii, E. coli ATCC 
25913 และ P. aeruginosa กับ MacFarland 0.5 
จ านวน 100 ไมโครโมล มาใส่ในอาหาร MHB 3 
มิลลิลิตร จากนั้นเติม cholestanol ความเข้มข้น 
2048 ไมโครโมล ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส่ลงใน
อาหาร MHB หลอดเดิม แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ท าการทดลองซ้ าจน
ครบทุกความเข้มข้น จากนั้น เปลี่ยนตัวอย่างจาก 
cholestanol เป็น stigmasterol และ friedelin แล้ว
ท าการทดลองในท านองเดียวกันจนครบทุกความ



KKU Science Journal Volume 41 Number 3736 Research736 KKU Science Journal Volume 41 Number 3 Research 
 

 

เข้มข้น นับจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียที่รอดชีวิตด้วย
การน าสารทดสอบที่ผสมเช้ือมาเจือจางด้วยน้ าเกลือ 
0.85% NaCl ให้มีความเข้มข้น 1:10-1, 1:10-2, 1:10-3, 
1:10-4 และ 1:10-5 ไมโครโมล เอาหลอดที่มีความ
เข้มข้น 1:10-3, 1:10-4 และ 1:10-5 ไมโครโมล มานับ
จ านวนแบคทีเรีย แล้วดูดเช้ือที่เจือจางแล้วทุกความ
เข้มข้น จ านวน 100 ไมโครลิตร มาใส่ในอาหาร NA 
(nutrient agar, Merck, Germany) ที่เตรียมไว้โดยใช้ 
sterile spreader เกลี่ยเชื้อแบคทีเรียให้ท่ัวผิวหน้าของ
อาหาร NA จากนั้นน าแบคทีเรียไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เ ป็นเวลา 18-24 ช่ัว โมง  น า เ ช้ือ
แบคทีเรียในอาหาร NA มานับจ านวนโคโลนีที่มีอยู่
ประมาณ 1-200 โคโลนี แล้วหาค่าจ านวนแบคทีเรียต่อ
มิลลิลิตรของตัวอย่าง ในหน่วย colony forming unit 
ต่อมิลลิลิตร (CFU/ml) ดังนี ้

จ านวนแบคทีเรียต่อมิลลิลิตรของตัวอย่าง = 
A (colony) × B (dilution) × 10 หน่วยเป็น colony 
forming unit ต่อมิลลิลิตร: CFU/ml 

A = ค่าเฉลี่ยของจ านวนแบคทีเรียบนจาน
อาหาร 3 จาน ท่ีระดับการเจือจางเดียวกัน 

B = ส่วนกลับของระดับการเจือจาง 
10 = ส่วนกลับของปริมาตรของเช้ือ 100 

ไมโครลิตรที่ดูดมาใส่ลงในจานเพาะเช้ือ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ใช้โปรแกรมสถิติ SPSS 16 ออกแบบการ
ทดสอบด้วยแผนแบบสุ่มสมบูรณ์และการวิเคราะห์ 
(CRD: complete randomized designs and the 

analysis) หาความสัมพันธ์ระหว่าง cholestanol, 
stigmasterol และ friedelin ที่ความเข้มข้น 2048 
1024 512 256 128 และ 64 ไมโครโมล กับค่าเฉลี่ย
ของจ านวนแบคทีเรีย A. baumannii E. coli ATCC 
25913 และ P. aeruginosa 
 

ผลการทดลอง 
จากการทดลองหาประสิ ท ธิ ภ าพของ 

cholestanol stigmasterol และ friedelin จากรักด า 
เปรียบเทียบกับน้ า เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญเช้ือแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาส 3 
สายพันธ์ุ ด้วยวิธี Broth dilution susceptibility test 
โดยการนับจ านวนโคโลนีของแบคทีเรียที่รอดชีวิต ดัง
ในตารางที่ 1 และ 2 พบว่า friedelin สามารถยับยั้ง
การเจริญเชือ้แบคทีเรียทั้งสามชนิดคือ A. baumannii 
E. coli ATCC 25913 และ P. aeruginosa โดยมีค่า 
MIC เท่ากับ 512 256 และ 1024 ไมโครโมล 
ตามล าดับ cholestanol สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ 
P. aeruginosa มีค่า MIC เท่ากับ 2048 ไมโครโมล แต่
สาร cholestanol ไม่สามารถยับยั้ งการเจริญเ ช้ือ
แบคทีเรีย A. baumannii และ E. coli ATCC 25913 
ได้ (ค่า MIC มากกว่า 2048 ไมโครโมล) และ 
stigmasterol ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ เ ช้ื อ  P. 
aeruginosa ได้ดีที่สุดมีค่า MIC เท่ากับ 128 ไมโคร
โมล แต่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ A. baumannii 
และ E. coli ATCC 25913 ดังตารางที่ 1 และ 2 และ
รูปที่ 2-4 
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ตารางที ่1 เปรียบเทียบการออกฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิดจากรากรักด า ในการยับย้ังการเจริญของเช้ือ E. 
coli ATCC 2513, A. baumannii และ P. aeruginosa ที่ระดับความเข้มข้นคือ 1.5×108 CFU/ml 

สารบริสุทธิ ์ ชนิดของแบคทีเรีย จ านวนแบคทีเรีย (โคโลนี  S.D.) ที่รอดจากการฆ่าด้วยสารบริสุทธิ์ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ (105CFU/ml) ค่า MIC (µM) 
2048 (µM) 1024 (µM) 512 (µM) 256 (µM) 128 (µM) 64 (µM) H2O 

cholestanol 

E. coli ATCC 
25913 

200±2 253±2 314±2 372±2 409±2 464±2 500±3 >2048 

A. baumannii 89±1 123±5.77 162±2.65 193±4.36 239±1 271±1 663±2.8 >2048 
P. aeruginosa 0±1 9±1 60±0 198.3±0.47 209±1 212±1 224±2.31 2048 

stigmasterol 

E. coli ATCC 
25913 

159±5.13 180±4 248±3 296±3 371±3 437±3 500±3 >2048 

A. baumannii 43±3 95.67±0.58 124±1.73 152±3.22 205±0.58 214±0.58 633±2.8 >2048 
P. aeruginosa 52±2.51 74±3.21 132.67±1.15 164.67±2.08 187±2.31 201±2.31 224±2.31 1024 

friedelin 

E. coli ATCC 
25913 

33±4.35 64±2 87±1 132±3.61 180±3.05 216±3 500±3 512 

A. baumannii 26±2 55±5.86 72±2.8 157±1 201±4.0 232±2.8 633±2.8 256 
P. aeruginosa 15±0 55.67±2.51 96.33±2.51 145.33±2.1 194±3 210.3±2.1 224±2.31 2048 

แอมพิซิลิน 

E. coli ATCC 
25913 

96.66±2.87 145±1.67 232±2.47 257±2.47 289±2.47 314±2.43 500±3 >2048 

A. baumannii 93.33±3.51 201±2.51 299±2.51 399±2.51 484±2.51 609±2.51 633±2.8 >2048 
P. aeruginosa 31.3±1.52 40±3.61 55±1.15 66.67±3.78 200±1.52 213±1.58 224±2.3 256 

เตตร้าซัยคลิน 

E. coli ATCC 
25913 

37±5.57 55±2.65 75±1 111±2.08 201±3.7 242±1 500±3 512 

A. baumannii 75±3.05 207±1 301±1 412±1 518±1 627±1 633±2.8 1024 
P. aeruginosa 12±1.73 85±3 153±6.24 201±3 208±4.67 217±1.73 224±2.31 2048 

 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบระดับความเข้มข้นต่ าสุดของสารบริสุทธิ์ทั้งสามชนิดและยาปฏิชีวนะที่สามารถยับยั้งการ
เจริญเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ 

สารบริสุทธิ ์
แบคทีเรยี 

E. coli ATCC 25913 A. baumannii P. aeruginosa 
cholestanol >2048 (µM) >2048 (µM) 2048 (µM) 
stigmasterol >2048 (µM) >2048 (µM) 128 (µM) 

friedelin 512 (µM) 256 (µM) 1024 (µM) 
แอมพิซิลิน >2048 (µM) >2048  (µM) 256 (µM) 

เตตร้าซัยคลิน 512 (µM) 1024(µM) 2048 (µM) 
 

การ เปรี ยบ เ ทียบประสิทธิภาพของยา
ปฏิชีวนะ พบว่าแอมพิซิลลินสามารถยับยั้งการเจริญ
เช้ือ P. aeruginosa ได้ดีที่สุดโดยมีค่า MIC เท่ากับ 
256 ไมโครโมล แต่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ A. 
baumannii และ E. coli ATCC 25913 โดยมีค่า MIC 
มากกว่า 2048 ไมโครโมล ส่วนเตตร้าซัยคลินสามารถ
ยับยั้งการเจริญเช้ือแบคทีเรีย E. coli ATCC 25913 

โดยมีค่า MIC เท่ากับ 512 ไมโครโมล สามารถยับยั้ง
การเจริญเช้ือแบคทีเรีย P. aeruginosa โดยมีค่า MIC 
เท่ากับ 1024 ไมโครโมล และสามารถยับยั้งการเจริญ
เช้ือแบคทีเรีย A. baumannii ได้น้อยที่สุดโดยมีค่า 
MIC เท่ากับ 2048 ไมโครโมล แสดงดังตารางที่ 1 และ 
2 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารบริสุทธิ์ทั้งสาม
ชนิดคือ cholestanol, stigmasterol และ friedelin 
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กับยาปฏิชีวนะ พบว่าสาร friedelin มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด คือดีกว่ายาแอมพิซิลลินและเตตร้าซัยคลินในการ
ยับยั้งการเจริญเช้ือ A. baumannii, E. coli ATCC 
25913 และ P. aeruginosa รูปที่ 2-4 รองลงมาคือ
สาร stigmasterol มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยา 

เ ต ต ร้ า ซั ย ค ลิ น ใน กา ร ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ เ ช้ื อ  A. 
baumannii และ P. aeruginosa และ cholestanol 
มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาแอมพิซิลลินในการยับยั้ง
การเจริญเช้ือ A. baumannii และ P. aeruginosa  
ดังตารางที่ 1 และ 2 และรูปที่ 2-4 

 

 
 

รูปที ่2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ cholestanol, stigmasterol, friedelin, ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินและยา
ปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25913 ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ 

 

 
 
รูปที ่3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ cholestanol, stigmasterol, friedelin, ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินและยา

ปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน ในการยับยั้งการเจริญเช้ือ A. baumannii ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ 
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รูปที ่4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ cholestanol, stigmasterol, friedelin, ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินและยา
ปฏิชีวนะเตตร้าซัยคลิน ในการยับยั้งการเจริญเช้ือ P. aeruginosa ที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ 
 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การรอด
ชีวิตของแบคทีเรีย พบว่า friedelin ยับยั้งการเจริญ
เช้ือ E. coli ATCC 25913 ได้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับยาเตตร้าซัยคลินในการยับยั้งการเจริญเช้ือ 
E. coli ATCC 25913 รองลงมาคือ stigmasterol ซึ่งมี
ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาแอมพิซิลลิน และพบว่า 
cholestanol สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ E. coli 
ATCC 25913 ได้น้อยที่สุด (รูปที่ 2-4) พบว่า 
friedelin ยับยั้งการเจริญเช้ือ A. baumannii ได้ดี
ที่สุด (รูปที่ 2-4) friedelin ยังสามารถยับยั้งการเจริญ
เ ช้ือแบคที เรียทั้งสามชนิดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ 
stigmasterol และ cholestanol  เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารบริสุทธิ์ทั้งหมดกับแอมพิซิลลิน
และเตตร้าซัยคลิน (ตารางที่ 1 และ 2) พบว่า 
cholestanol ยับยั้งการเจริญเชื้อ P. aeruginosa ได้ดี
ที่ สุ ด  รองลงมาคือ  friedelin ซึ่ งมี ประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับแอมพิซิลลิน และ stigmasterol ยับยั้งการ
เจริญของเช้ือ P. aeruginosa ได้น้อยที่สุด ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเตตร้าซัยคลิน (รูปที่ 2-4) 

เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติพบว่า 
cholestanol, stigmasterol และ friedelin และยา
ปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเช้ือ

แบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสได้แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของจ านวนโคโลนีท่ีรอดจากการยับยั้งการเจรญิ
เช้ือแบคทีเรียกับระดับความเข้มข้นของสารบริสุทธิ์ทั้ง
สามชนิดพบว่า เมื่อระดับความเข้มข้นของสารบริสุทธิ์
สูงขึ้นค่าเฉลี่ยของจ านวนโคโลนีที่รอดจากการยับยั้ง
การเจริญเช้ือแบคทีเรียก็จะมีค่าน้อยลง ดังรูปที่ 2-4 
และยังพบว่าเมื่อระดับความเข้มข้นของสารบริสุทธิ์มาก
ข้ึน อาจจะสามารถยับยั้งการเจริญเช้ือแบคทีเรียแกรม
ลบดื้อยาได้ทุกชนิด แต่ที่ cholestanol ไม่สามารถ
ยับยั้งการเจริญเช้ือ E. coli ATCC 25913 เพราะความ
เข้มข้นท่ีเริ่มต้นทดสอบอาจจะน้อยไป จึงไม่เพียงพอใน
การยับยั้งการเจริญแบคทีเรียชนิดนี้ อาจจะต้องเพิ่ม
ความเข้มข้นให้สูงกว่า 2048 ไมโครโมล (ตารางที่ 1-2 
และรูปที่ 2-4 อย่างไรก็ตาม ควรมีการเพิ่มระดับความ
เข้มข้นของสารบริสุทธิ์เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์
ต่อเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ ต่อไป 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 
การศึกษาฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์ทั้ง 3 ชนิด 

พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ
ฉวยโอกาส (A. baumannii, E. coli ATCC 25913 
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และ P. aeruginosa ) ได้บางชนิด โดย friedelin มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งสามชนิด stigmasterol และ cholestanol มี
ประสิทธิภาพรองลงมา โดย friedelin สามารถยับยั้ง 
A. baumannii และ E. coli ATCC 25913 ได้ดีกว่า
แอมพิซิลลิน เมื่อเปรียบเทียบสารบริสุทธิ์ทั้งสามชนิด
จ า ก รั ก ด า กั บ ย า ป ฏิ ชี ว น ะ  พบ ว่ า  friedelin มี
ประสิทธิภาพดีที่สุด รองลงมาคือ stigmasterol มี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใ กล้ เ คี ย ง กั บ แอมพิ ซิ ล ลิ น  แ ล ะ 
cholestanol มีประสิทธิภาพต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับยา
ปฏิชีวนะทั้งสองชนิด 

cholestanol และ stigmasterol เป็นสาร
บริสุทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มสเตียรอยด์และ friedelin เป็นสาร
ที่อยู่ในกลุ่มไตรเทอร์พีน cholestanol นอกจากจะมี
คุณสมบัติยับยั้งการเจริญเช้ือจุลินทรีย์บางสายพันธุ์ 
อาจไปรบกวนกระบวนการถ่ายรหัสของ DNA และ
ยับยั้งการสังเคราะห์ RNA และโปรตีน (Ettayebi et 
al., 2000) หรืออาจจะไปรบกวนสมดุลของการผ่านเข้า
ออกของสาร (Lundin et al., 2011; Zai-Chang et 
al, 2005) นอกจากนี้อาจมีฤทธ์ิในการลดไขมันในหลอด
เลือดของมนุษย์ (Lundin et al, 2011; Miettinen et 
al., 1989) stigmasterol ที่แยกจากล าต้นของ
ทองกวาว (Butea monosperma) มีฤทธิ์ช่วยยับยั้ง
โรคไทรอยด์ และโรคภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า (Panda 
et al., 2008) friedelin มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
เซลล์มะเร็ง และสามารถยับยั้งเช้ือการเจริญเติบโตของ
เช้ือ S. aureus S. epidermidis B. subtilis และ E. 
coli (Reyes-Chilpa et al., 2004; Yasunaka et al., 
2005) นอกจากนี้ไตรเทอร์พีนจากใบของมะพลับ (D. 
kaki) ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ 
รวมทั้ง ใช้เป็นส่วนผสมในต ารับยาสมุนไพรจีน  และ
ไตรเทอร์พีนจากเปลือกล าต้นของ D. decandra มี

ฤทธิ์ต้านเช้ือวัณโรค (Nareeboon et al., 2006; Fan 
et al., 2006) จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า 
friedelin สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ A. baumannii 
E. coli และ P. aeruginosa แต่ไม่สามารถยับยั้งการ
เจริญ เ ช้ือ E. coli ส่ วน cholestanol และ 
stigmasterol ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ เ ช้ื อ  P. 
aeruginosa 

จากการน าสารบริสุทธิ์ จากรักด ามาทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญแบคทีเรียแกรมลบ
ฉวยโอกาส สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา
เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและยับยั้งการเจริญ
แบคทีเรียกลุ่มฉวยโอกาสสายพันธุ์อื่น  ๆ รวมทั้ ง
แบคทีเรียสายพันธุ์ดื้อยาต่อไป นอกจากนี้ควรศึกษา
เปรียบเทียบกลไกการท างานของสารบริสุทธิ์ทั้งสาม
ชนิดจากรักด ากับยาปฏิชีวนะต้นแบบ เช่น แอมพิซิลลิน
และเตตร้าซัยคลิน เพื่อหากลไกการยับยั้งการเจริญ
แบคทีเรียต่อไปในอนาคต และควรท าการศึกษาใน
ระดับเชิงโมเลกุลโดยติดตามฤทธ์ิของสารบริสุทธ์ิเหล่านี้
เข้าไปในเซลล์ของแบคที เรียที่ ยั งมี ชีวิตอยู่  และ
ตรวจสอบผลของสารบริสุทธิ์เหล่านี้ต่อออร์กาแนล
ต่างๆของแบคทีเรีย นอกจากนี้อาจน าสารบริสุทธิ์ทั้ง
สามชนิดจากรักด าไปพัฒนาใช้แทนหรือควบคู่กับยา
ปฏิ ชีวนะที่ ใ ช้ ไม่ ได้ผลในปัจจุบัน ซึ่ งอาจจะ เป็น
ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียฉวย
โอกาส ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณการใช้ยา
ปฏิ ชี วนะที่ เ ป็นอันตรายต่ อ เซลล์มนุษย์  และมี
ผลข้างเคียงมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามควรทดสอบ
ความเป็นพิษ และความปลอดภัยของการใช้สารบริสุทธ์ิ 
ก่อนน ามาใช้จริงในการรักษาโรค 
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