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ฤทธิ์การยับยั้งของผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree ต่อ MethicillinResistant Staphylococcus aureus และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
The Inhibitory Effects of Herbal Product, CHD-1 Raisin Tree on
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
and Food Spoilage Bacteria

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ 1* จำลอง แสงส่ง2 วีรสิทธิ์ ขำวผ่อง2
พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์ 3 และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย4

บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรยี่ห้อ CHD-1 Raisin Tree ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ
สาธารณรัฐเกาหลีที่เรียกว่า Raisin tree 2 รูปแบบ คือรูปแบบเม็ดและรูปแบบแคปซูลซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ต้านแบคทีเรียที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่ม Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่ง
เป็นแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาหลายชนิดและแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย (Spoilage bacteria) ที่แยกจากอาหาร
ทะเลแห้ง จานวน 5 ชนิด (Bacillus coagulans, B. laterosporus, B. licheniformis, Staphylococcus
caprae และ S. hominis) โดยการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง 2 รูปแบบด้วยเทคนิค Agar
well diffusion assay พบว่าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเม็ด (ละลายด้วยน้า) สามารถยับยั้งการเจริญของ MRSA ทุกสาย
พันธุ์ที่นามาศึกษาในครั้งนี้จานวน 5 สายพันธุ์และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสียจานวน 5 สายพันธุ์ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยมี บ ริ เ วณยั บ ยั้ ง เท่ า กั บ 10.00 0.00 ถึ ง 16.70 0.12 มิ ล ลิ เ มตร และ 13.30 0.15 ถึ ง
21.00 0.10 มิล ลิเ มตร ตามลาดับ ส่ว นในรู ปแบบของเหลวในแคปซูล ไม่พ บว่ ามี ความสามารถในการยั บยั้ ง
แบคทีเรียในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ CHD-1 Raisin Tree ในรูปแบบเม็ดน่าจะนาไป
ประยุกต์ใช้เป็นยาชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม MRSA และแบคทีเรียกลุ่มอื่น ๆ
ทดแทนยาปฏิชีวนะได้ในอนาคต
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ABSTRACT
In this study, the CHD-1 Raisin Tree, a herbal product which derived from plant called
Raisin tree and produced in Republic of Korea, was investigated. The two types of product:
tablet and capsule, were different for their antibacterial activity against two bacterial groups of
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) resistant to several antibiotics and spoilage
bacteria isolated from dried seafood product (Bacillus coagulans, B. laterosporus, B.
licheniformis, Staphylococcus caprae and S. hominis). The activities of two herbal product types
were revealed by the agar well diffusion assay. The tablet type dissolved by distilled water
showed effective growth inhibition against 5 strains of MRSA and spoilage bacteria with inhibition
zone in a range of 10.000.00 to 16.700.12 mm and 13.300.15 to 21.000.10 mm, respectively.
Whereas, product in capsule type showed no activity against all of the both test MRSA and
spoilage bacteria. Therefore, the herbal product, CHD-1 Raisin Tree in tablet type was able to
apply as a new effective drug in order to inhibit pathogenic bacteria, especially MRSA, and other
bacteria for replacing antibiotics in future.
คาสาคัญ: MRSA แบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย CHD-1 Raisin Tree Agar well diffusion assay
Keywords: MRSA, Spoilage bacteria, CHD-1 raisin tree, Agar well diffusion assay

บทนา
ในปัจจุบันความนิยมใช้สมุนไพรมีเพิ่มมากขึ้น
ทั้ ง ที่ ใช้ เ พื่ อ เ ป็ น ย า รั กษา โ ร ค เ ป็ นส่ ว นผ ส ม ใ น
เครื่องสาอาง อาหารเสริมและเครื่องดื่ม (วันดี, 2538)
นอกจากนี้ ใ นประเทศต่ า ง ๆ มี ค วามสนใจในการใช้
ประโยชน์ จ ากพื ช สมุ น ไพรเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท าง

a

การแพทย์ ม ากขึ้ น รวมทั้ งในสาธารณรั ฐ เกาหลี มี
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับความนิยมมากคือ CHD-1
Raisin Tree (ภาพที่ 1) เป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ส มุน ไพรที่
ได้มากจากต้น Raisin Tree และดาเนินการจาหน่าย
โดยรัฐบาลรวมทั้งในร้ านค้าทั่วไป ซึ่งสมุนไพรชนิดนี้มี
สรรพคุณในการขับสารตกค้างในตับ

b

c

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree; (a) บรรจุภัณฑ์ (b) สมุนไพรรูปแบบเม็ด และ (c)
สมุนไพรรูปแบบแคปซูล
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Raisin Tree หรือ Japanese raisin tree
เป็นสมุนไพรพื้นเมืองพบได้ในทวีปเอเชียตะวันออกและ
มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การเติมในอาหาร และ
ในหลายประเทศใช้เป็นยารักษาโรค อาทิเช่น ประเทศ
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นต้น (Hyun et al., 2010) และจากงานวิจัยหลาย
ฉบับที่ผ่านมาพบว่าในส่วนต่าง ๆ ของ Raisin Tree มี
คุณสมบัติมากมาย เช่น ส่วนผลมีคุณสมบัติต้านอนุมูล
อิสระและต้านการเกิดโรคเบาหวาน เป็นต้น (Kim et
al., 2005; Lee et al., 2005) ส่วนเปลือกมีคุณสมบัติ
ต้านการเกิดมะเร็งและต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น (Korea
Food and Drug Administration, 2012; Li et al.,
2005) และส่วนใบมีคุณสมบัติในการต้านการเจริญของ
จุลินทรีย์ก่อโรค อาทิเช่น Giardia lamblia และ
Salmonella Typhimurium strains TA98 และ
TA100 รวมทั้งต้านการเกิดการกลายพันธุ์ เป็นต้ น
(Gadelha et al., 2005; Rinent et al., 2008; Cho
et al., 2004; Park et al., 2007)
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงสรรพคุณ
ทางด้านอื่น ๆ รวมทั้งฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค
และแบคที เ รี ย ที่ ท าให้ อ าหารเน่ า เสี ย ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
พบว่าแบคทีเรียดังกล่าวมีการพัฒนาความต้านทานต่อ
ยาปฏิชีวนะมีผลทาให้สารต้านจุลชีพทั่วไปที่ใช้รักษา
โรคไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา (Montefore et al.,
1989) ทาให้แบคทีเรียก่อโรคจานวนมากมีการดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะ รวมทั้งการปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียในอาหารก็
เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยได้ ม ากขึ้ น
แบคทีเรียกลุ่มที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ อาทิเช่น แบคทีเรีย
กลุ่ม MRSA (Machdo et al., 2003), Helicobacter
pylori (Malekzadeh et al., 2001) และ Klebsiella
pneumoniae (Hermandez-Alles et al., 1999;
Martinez-Martinex et al., 1999) เป็นต้น นอกจากนี้
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แบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสียซึ่งบางชนิดสามารถก่อโรคได้
อาทิเช่น S. aureus, Vibrio parahaemolyticus, V.
vulnificus, V. cholerae, Clostridium botulinum,
Salmonella spp., Shewanella putrefaciens,
Pseudomonas spp., Aeromonas spp. และ
Photobacterium phosphoreum และอาจพบจุลินทรีย์
กลุ่ ม อื่ น ๆ เช่ น Lactic acid bacteria (LAB),
แบคที เ รี ย วงศ์ Enterobacteriaceae
และ
Brochothrix thermosphacta (Matamoros et al.,
2009) ถ้ารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนแบคทีเรีย
เหล่านี้จะทาให้ผู้บริโภคเกิดความเจ็บป่วยได้ ซึ่งความ
เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคเป็น
อย่างมากทางด้านความปลอดภัยทางอาหาร
ดังนั้นในการศึ กษาครั้ งนี้จึงท าการศึ กษาถึ ง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรคกลุ่ม MRSA เนื่องจากในปัจจุบันมีการดื้อต่ อยา
ปฏิชีว นะหลากหลายชนิ ด ยกตัวอย่ างเช่ น การศึกษา
ของ จุ ฑามณี และมณฑล (2547) ได้ ตรวจหาเชื้ อ
MRSA จากผู้ ป่ วยในโรงพยาบาลชุ ม พรเขตอุ ด มศั ก ดิ์
จังหวัดชุมพร โดยการเก็บตัวอย่าง และแยกเชื้อจาก
ผู้ป่วยจานวน 10 ราย รวม 30 ตัวอย่าง พบเชื้อ MRSA
ในผู้ป่วยจานวน 3 ราย (16.60%) และจากการศึกษา
แบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพ พบว่า MRSA ดื้อต่อ
ยา Nalidilix acid ขณะที่ MSSA (Methicillinsusceptible Staphylococcus aureus) ทั้งหมดดื้อ
ยาในกลุ่ม Penicillin เช่น Oxacillin, Ampicillin และ
ยากลุ่มอื่น ๆ เช่น Nalidixic acid, Gentamicin,
Erythromycin, Tetracycline และ Trimetroprim
และการศึกษาของ Kerttula et al. (2004) ที่ได้
ทาการศึกษาถึงการระบาดของแบคทีเรียกลุ่ม MRSA
ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1997–2002 ที่ เ มื อ ง Helsinki
สาธารณรัฐฟินแลนด์ พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากแบคทีเรีย
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กลุ่มนี้จานวน 1,718 ราย โดยพบในตัวอย่างเลือด
1.90%, ปัสสาวะ 4.60% และอื่น ๆ 93.50% โดยช่วง
อายุที่พบ MRSA จะเฉลี่ยอยู่ที่ 65 ปี และพบว่าเป็น
ผู้ชาย 49.00% โดยพบว่าในปี ค.ศ. 1997 พบ MRSA
0.23% และในปี ค.ศ. 2002 พบ 1.15% จากโรงพยาบาล
ที่ในเขตเมือง Helsinki ซึ่งช่วงอายุของผู้ป่วยที่พบจะมี
อายุมากกว่า 65 ปี ส่วนโรงพยาบาลในเขตนอกเมือง
Helsinki มีอัตราการเพิ่มขึ้นจาก 31.00% เป็น 63.00%
จากงานวิ จั ย หลายฉบั บ ที่ ผ่ า นมา อาทิ เ ช่ น
การศึ ก ษาของพี ร พั ฒ น์ และคณะ (2553) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรจาก
ขมิ้น ชัน และกระเทีย มที่ผ ลิต เป็ นการค้ าในการยั บยั้ ง
MRSA และ MSSA ผลการศึกษาพบว่าสารสกัด
สมุนไพรที่ผลิตเป็นการค้าจากขมิ้นชันสามารถยับยั้ง
การเจริญของ MRSA และ MSSA ได้บางสายพันธุ์ และ
การศึ ก ษาของสุ บั ณ ฑิ ต และคณะ (2553) ที่ ไ ด้
ท าการศึ ก ษาถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกระชายด าและ
ส้มแขกสาเร็จรูปในการต้านเชื้อ S. aureus พบว่าสาร
สกั ด จากสมุ น ไพรทั้ งสองชนิ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ยับยั้งการเจริญของ S. aureus ได้ และยังพบว่าสาร
สกัดสมุนไพรที่ผลิตเป็นการค้าชนิดอื่น เช่น ขมิ้นชัน ขิง
กระเทียม และมะกรูด สามารถยับยั้งการเจริญของ
S. aureus ได้เช่นเดียวกัน จากการศึกษาดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าสมุนไพรสามารถนามาใช้ในการรักษาโรคติด
เชื้ อ ต่ า ง ๆ ได้ ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ นั บ เป็ น อี ก
ทางเลือกหนึ่งที่สาคัญในการนามาใช้รักษาโรคติดเชื้อ
(Cos et al., 2006; Elegami et al., 2007; Zhao et al., 2010)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งการใช้ พื ช สมุ น ไพร จากการวิ จั ย
พบว่าสารสกัดที่ได้จากสมุนไพรนั้นมีผลข้างเคียงในการ
รักษาน้อยมากเมื่อเทียบกับยารักษาโรคที่สังเคราะห์ขึ้น
จากสารเคมี (วันดี, 2541; Quave et al., 2008) จึงทา
ให้การวิจัยเพื่อค้นหาตัวยาใหม่ในรูปสารบริสุทธิ์จากพืช
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ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องและในการศึกษาครั้งนี้ยัง
ได้ ท าการศึ ก ษาถึ งคุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
CHD-1 Raisin Tree ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม
ที่ทาให้อาหารเน่าเสีย ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวน่าจะนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ยาชนิ ด ใหม่ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม MRSA และแบคทีเรียกลุ่ม
อื่น ๆ เพื่อใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะได้ในอนาคต

วิธีดาเนินงานวิจัย
1. การเตรียมเซลล์แบคทีเรียทดสอบ
นาแบคทีเรียทดสอบกลุ่ม MRSA จานวน 5
สายพันธุ์ (MRSA สายพันธุ์ H8, P16, Q17, T18 และ
T20) และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย จานวน 5
สายพันธุ์ (Bacillus coagulans, B. laterosporus,
B. licheniformis, Staphylococcus caprae และ
S. hominis) มาขีดแยกเชื้อ (Streak) บนอาหารเลี้ยง
เชื้อ Trypticase Soy Agar (TSA) และนาไปบ่มที่
อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
จากนั้นนาโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียทดสอบแต่ละชนิด
มาเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองขนาด 16×150 มิลลิเมตร
ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase Soy Broth (TSB)
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35±1
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง และปรับปริมาณ
เซลล์ แ บคที เ รี ย ทดสอบให้ มี ค่ า เท่ า กั บ 1.0×104
CFU/mL ด้วยสารละลาย 0.85% (w/v) Normal saline
2. การเตรียมสารละลายสมุนไพรสาเร็จรูป
นาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสาเร็จรูปรูปแบบเม็ดมา
ละลายด้ ว ยน้ ากลั่ น ที่ ป ราศจากเชื้ อ ในอั ต ราส่ ว น
สมุนไพรสาเร็ จรูป 1 เม็ด ต่อน้ากลั่นปราศจากเชื้อ 1
มิ ล ลิ ลิ ต ร (1:1) ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรส าเร็ จ รู ป
รู ป แบบแคปซู ล ใช้ เ ข็ ม ที่ ป ราศจากเชื้ อ เจาะน า
สารละลายออกมาจากแคปซูลและใส่ในหลอดทดลองที่
ปราศจากเชื้ อ โดยที่ ส ารละลายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร
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ส าเร็ จ รู ป ทั้ ง 2 รู ป แบบจะถู ก เก็ บ ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ 4
องศาเซลเซียส จนกว่าจะนาออกมาใช้
3. การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งของสารสกัดสมุนไพร
ด้วยเทคนิค agar well diffusion assay (Shan et al.,
2007)
ใช้ ไ ม้ พั น ส าลี ที่ ป ราศจากเชื้ อ จุ่ มและบิ ด กั บ
ข้า งหลอดทดลอง จากนั้น ป้า ย (swab) แบคทีเ รี ย
ทดสอบที่มี ปริ มาณเซลล์ เท่ ากับ 1.0×104 CFU/mL
จากการทดลองข้อ 1 ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller
Hinton agar (MHA) วางจานเพาะเชื้อไว้ 15 นาที
จากนั้นเจาะอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 มิลลิเมตร ด้วย Metallic borer ปราศจากเชื้ อ
(แบคทีเรียทดสอบละ 3 หลุม) และเติมสารละลาย
สมุนไพรรูปแบบเม็ด (ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร) และสมุนไพรรูปแบบแคปซูลลงในหลุมที่เจาะ
ไว้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA ปริมาตร 30 ไมโครลิตร
นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48
ชั่ว โมง และวัด ขนาดบริเ วณยั บยั้ งรอบหลุม ในหน่ ว ย
มิลลิเมตร โดยการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งด้วยเทคนิค
Agar well diffusion assay ใช้ S. aureus ATCC 25923 S. aureus
ATCC 43300 และ E. coli ATCC 25922 เป็นเชื้อควบคุม
พร้อมทั้งคานวณค่าอัตราส่วนของพื้นที่บริเวณยับยั้งต่อ
พื้นที่ ของหลุม และดัชนีค่า การยับ ยั้ง ตามวิธี การของ
Leonel Ochoa-Solano and Olmos-Soto (2006)
ดังสมการข้างล่างนี้ โดยกาหนดดัชนีค่าการยับยั้งเป็น
0, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+ เมื่อ
ประสิทธิภาพการยับยั้งเป็น 0.00, 0.01-0.50, 0.510.70, 0.71-1.00, 1.01-2.00, 2.01-3.00, 3.01-4.00,
4.01-5.00, 5.01-6.00, 6.01-7.00 และ 7.01-8.00
ค่าประสิทธิภาพการยับยั้ง
= [(×(รัศมีบริเวณยับยั้ง)2)–(×(รัศมีของหลุม2))]
( × รัศมีของหลุม2)
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ผลการวิจัย
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree
จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree รูปแบบเม็ด
และแคปซูล ได้ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1
2. การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree ในการ
ยับ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคที เรี ย กลุ่ ม MRSA และ
แบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสียที่แยกได้จากอาหาร
ทะเลแห้ง
จากการศึ กษาประสิ ท ธิภ าพของผลิต ภั ณ ฑ์
สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree ในการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียกลุ่ม MRSA และแบคทีเรียที่ทาให้อาหาร
เน่าเสียที่แยกได้จากอาหารทะเลแห้ง ด้วยวิธี Agar
well diffusion assay พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รู ป แบบเม็ ด (ละลายด้ ว ยน้ ากลั่ น ที่ ป ราศจากเชื้ อ )
สามารถยับยั้งการเจริญของ MRSA จานวน 5 สายพันธุ์
ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญของ MRSA สายพันธุ์ P16
ได้สูงสุด โดยมีบริเวณยับยั้ง ประสิทธิภาพการยับยั้ ง
และดัชนีการยับยั้งเท่ากับ 16.70  0.35 มิลลิเมตร,
6.75 และ 9+ ตามลาดับ รองลงมาคือ MRSA สายพันธุ์
T18, T20, Q17 และ H8 โดยมีบริเวณยับยั้ง
ประสิทธิภาพการยับยั้ง และดัชนีการยับยั้งอยู่ในช่วง
10.00  0.00 ถึง 16.30  0.12 มิลลิเมตร, 1.78 ถึง
6.38 และ 4+ ถึง 9+ ตามลาดับ ส่วนประสิทธิภาพใน
การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
จานวน 5 สายพันธุ์ พบว่าสามารถยับยั้ง S. caprae ได้
สูงสุด โดยมีบริเวณยับยั้ง ประสิทธิภาพการยับยั้ง และ
ดัชนีการยับยั้งเท่ากับ 23.30  0.29 มิลลิเมตร, 14.08
และ 10+ ตามล าดั บ รองลงมาคื อ S. hominis,
B. laterosporus, B. licheniformis และ B. coagulns โดยมี
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บริ เ วณยับ ยั้ ง ประสิ ท ธิภ าพการยั บ ยั้ ง และดัชนี ก าร
ยั บ ยั้ ง อยู่ ใ นช่ ว ง 13.30 0.15 ถึ ง 21.00 0.10
มิล ลิ เ มตร, 3.91 ถึ ง 11.25 และ 6+ ถึ ง 10+ ตามล าดั บ
ตามลาดับ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบแคปซูล

พบว่ า ไม่ มี ค วามสามารถในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
แบคทีเรียทั้ง 2 กลุ่มที่นามาศึกษาในครั้งนี้ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรรูปแบบเม็ด
สมุนไพรรูปแบบแคปซูล
ผลิตภัณฑ์ของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลี
ความนิ่มของแคปซูล
ไม่มีแคปซูล
นิ่ม
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
3.0
5.0
ความสามารถในการละลายน้า
ละลายน้าได้ดี (ภายใน 2 ชั่วโมง)
ไม่ละลายน้า
ความสามารถในการลอยน้า
จมน้า
จมน้า
ความสามารถในการละลายในกรดเกลือ (HCl, pH = 2)
ละลายหมดภายใน 2 ชั่วโมง
ละลายหมดภายใน 10 ชั่วโมง
ประสาทสัมผัสด้านกลิน่
กลิ่นหอมและมีแคปซูลอ่อนนุ่ม กลิ่นสมุนไพรที่อาจรบกวนผู้บริโภค
การรับประทาน
รับประทานง่าย
รับประทานได้ง่ายแต่อาจจะมีกลิ่น

ตารางที่ 2 ขนาดบริเวณยับยั้ง ประสิทธิภาพการยับยั้ง และดัชนีการยับยั้งของผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin
Tree ต่อ MRSA และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
แบคทีเรียทดสอบ
MRSA สายพันธุ์ H8
MRSA สายพันธุ์ P16
MRSA สายพันธุ์ Q17
MRSA สายพันธุ์ T18
MRSA สายพันธุ์ T20
Bacillus coagulans
Bacillus laterosporus
Bacillus licheniformis
Staphylococcus caprae
Staphylococcus hominis
Staphylococcus aureus
ATCC25923
Staphylococcus aureus
ATCC43300
E. coli ATCC25922

สมุนไพรรูปแบบเม็ด
ประสิทธิภาพการ
ยับยั้ง
1.78
10.00  0.00
6.75
16.70  0.35
4.06
13.50  0.07
6.38
16.30  0.12
4.21
13.70  0.12
3.91
13.30  0.15
7.31
17.30  0.12
6.38
16.30  0.12
14.08
23.30  0.29
11.25
21.00  0.10
บริเวณยับยั้ง
(มิลลิเมตร)

ดัชนีการ
ยับยั้ง
4+
9+
7+
9+
7+
6+
10+
9+
10+
10+

สมุนไพรรูปแบบแคปซูล
บริเวณยับยั้ง
ประสิทธิภาพการ
(มิลลิเมตร)
ยับยั้ง
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00
0.00
0.00  0.00

ดัชนีการ
ยับยั้ง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16.70  0.35

6.75

9+

0.00  0.00

0.00

0.00

21.00  0.10

11.25

10+

0.00  0.00

0.00

0.00

11.50  2.12

2.56

5+

0.00  0.00

0.00

0.00

หมายเหตุ: ดัชนีค่าการยับยั้ง: 0 (0.00), 1+ (0.01-0.50), 2+ (0.51-0.70), 3+ (0.71-10), 4+ (1.01-2.00), 5+ (2.01-3.00), 6+ (3.01-4.00), 7+ (4.015.00), 8+ (5.01-6.00), 9+ (6.01-7.00) และ 10+ (7.01-8.00)
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บทสรุปและวิจารณ์การวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree 2 รูปแบบคือ
รูปแบบเม็ดและรูปแบบแคปซูลซึ่งมีความแตกต่างกัน
โดยที่ ส มุ น ไพรรู ป แบบเม็ ด (ละลายด้ ว ยน้ ากลั่ น ที่
ปราศจากเชื้ อ ) สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ MRSA
จานวน 5 สายพันธุ์ (MRSA สายพันธุ์ H8, P16, Q17,
T18 และ T20) และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
จานวน 5 สายพันธุ์ (B. coagulns, B. laterosporus,
B. licheniformis, S. caprae และ S. hominis) ได้
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบแคปซูลพบว่าไม่มี
ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 2
กลุ่ ม ที่ น ามาศึ ก ษา ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร CHD-1
Raisin
Tree เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ มี ต้ น ก าเนิ ด ใน
สาธารณรัฐเกาหลีและมีรายงานถึงฤทธิ์การชาระล้าง
สารตกค้างในตับ (Personal communication) ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น การศึ ก ษาถึ ง คุ ณ สมบั ติ ด้ า นอื่ น ๆ ยั ง ไม่ มี
รายงาน ดั งนั้ นจึ งมีค วามสนใจในด้า นคุ ณ สมบั ติท าง
กายภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง 2 รูปแบบ พบว่ามี
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความสามารถในการละลายน้า
ความสามารถในการลอยน้า ความสามารถในการ
ละลายในกรดเกลือ (HCl, pH = 2) ประสาทสัมผัสด้าน
กลิ่น และการรับประทาน รวมทั้งในการศึกษาถึงฤทธิ์
ในการยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย ชนิ ด ต่ า ง ๆ ยกตั ว อย่ า งเช่ น
แบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม MRSA ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดื้อต่อ
ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาแบคทีเรียชนิดนี้เพิ่มขึ้ น
(Abeylath et al., 2008) เนื่องจากมีความต้องการยา
ชนิดใหม่จากแหล่งธรรมชาติเพื่อมาทดแทนยาปฏิชีวนะ
นั่นเอง และจากผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
CHD-1 Raisin Tree ในรูปแบบเม็ดมีความสามารถใน
การยับยั้ง MRSA ได้สูงจากผลของการยับยั้งที่กว้างมาก
ในช่วง 10.000.00 ถึง 23.300.29 มิลลิเมตร จาก
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การเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในพืชสมุนไพรอื่น ๆ
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาของพรรณพิชญา และคณะ
(2550) ได้ทาการศึกษาถึงฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสาร
สกั ด จากผลมะขามป้ อ มต่ อ
Salmonella
Typhimurium ที่แยกได้จากไก่ โดยสกัดด้วยตัวทา
ละลาย 4 ชนิด (acetone, ethyl acetate, ethanol
และ methanol) โดยพบบริ เ วณยั บ ยั้ ง ที่ มี ค วาม
แตกต่างกัน โดยสารสกัดที่สกัดด้วย ethyl acetate ให้
บริเวณยับยั้งกว้างที่สุดเท่ากับ 11.421.71 มิลลิเมตร
รองลงมาคือ สารสกัดที่สกัดด้วย acetone, ethanol,
methanol และสารสกัด สดจากผลมะขามป้อมให้
บริ เ วณยั บ ยั้ ง เท่ า กั บ 8.92 1.71, 8.57 1.71,
8.011.53, 6.921.14 มิลลิเมตร ตามลาดับ
รายงานการศึกษาของ Kim et al. (2004)
ได้ทาการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ Caesalpinia
sappan ในการยับยั้ง MRSA จานวน 13 สายพันธุ์
และ Methicillin-sensitive
Staphylococcus
aureus (MSSA) จานวน 1 สายพันธุ์ โดยสกัดด้วยตัว
ท าละลาย 4 ชนิ ด (chloroform,
n-butanol,
methanol และน้า) พบว่าที่ความเข้มข้นสูงสุด คือ 1
มิลลิกรัมต่อดิสก์ มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย
ทั้ ง สองกลุ่ ม สู ง สุ ด นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า สารสกั ด จาก
Caesalpinia sappan ที่สกัดด้วย chloroform,
n-butanol, methanol และน้า ให้บริเวณยับยั้งอยู่
ในช่วง 9.00-12.00, 12.00-16.00, 14.00-19.00 และ
8.50-13.00 มิลลิเมตร ตามลาดับ
การศึกษาที่ผ่านมาของ Oonmetta-aree et
al. (2006) ได้ ท าการศึ ก ษาถึ ง ฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง
S. aureus ของสารสกัดจากข่า กระชาย ขิง และขมิ้น
พบว่าสารสกัดจากข่ามีฤทธิ์ในการยับยั้ง S. aureus สูง
ที่สุด โดยมีบริเวณยับยั้งเท่ากับ 22.330.58 มิลลิเมตร
รองลงมาคือ กระชาย (11.000.00 มิ ล ลิเ มตร) ขิ ง
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(11.00  0.00 มิลลิเมตร) และขมิ้น (10.00  0.00
มิลลิเมตร) ตามลาดับ
รายงานของ Islam et al. (2008) ได้
ทาการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของ
พืชสมุนไพรพื้นเมืองบางชนิดในสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ จากตัวอย่างพืชสมุนไพรจานวน 16 ชนิด
พบว่ามีพืชสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ Blumea lacera,
Chenopodium album Linn., Enhydra fluctuans
Lour., Mentha arvensis Linn. และ Glinus
oppositifolius Linn. ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย
ก่อโรค ได้แก่ Shigella dysenteriae, Salmonella
typhi, S. paratyphi, Bacillus cereus, B. subtilis,
B. megaterium, E. coli, Pseudomonas
aeruginosa, S. aureus และ Vibrio cholerae ด้วย
วิธี Disk diffusion พบว่ าพื ชสมุน ไพร Blumea
lacera สามารถยั บยั้งแบคทีเ รียทุก ชนิดที่ ทดสอบ
ยกเว้น P. aureuginosa โดยให้บริเวณยับยั้งอยู่ในช่วง
11.00-23.00 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถยับยั้ง B. cereus
ได้สู งสุด (23.00 มิล ลิเมตร) พื ชสมุ นไพร Enhydrus
fluctuans Lour. และ Mentha arvensis Linn. ให้
บริเวณยับยั้งอยู่ในช่วง 7.00-10.00 มิลลิเมตร โดย
Mentha arvensis Linn. สามารถยับยั้งแบคทีเรียทุก
ชนิดที่ทดสอบยกเว้น B. cereus และ Enhydrus
fluctuans สามารถยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดที่ทดสอบ
ยกเว้น S. paratyphi และ B. megaterium ส่วนพืช
สมุนไพร Chenopodim album Linn. และ Glinus
oppositifolius Linn. ให้บริเวณยับยั้งอยู่ในช่วง 9.0013.00 มิลลิเมตร
ส่วนการศึกษาที่ผ่านมาของ Naik et al.
(2010) ได้ทาการศึกษาถึงประสิทธิภาพของน้ามันหอม
ระเหยจากตะไคร้ในการต่อต้านแบคทีเรียก่อโรค ได้แก่
S. aureus, B. cereus, B. subtilis, E. coli,
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Klebsiella pneumoniae และ P. aeruginosa ด้วย
วิธี agar well diffusion ที่ความเข้มข้น 5%, 10%,
15%, 20%, 25% และ 30% พบว่าน้ามันหอมระเหย
จากตะไคร้มีประสิทธิภาพในการยับยังแบคทีเรียก่อโรค
ได้ทุกชนิด ยกเว้น P. aeruginosa โดยมีบริเวณยับยั้ง
ที่ความเข้มข้น 5-30% ของแบคทีเรียทดสอบแต่ละ
ชนิดมีค่าอยู่ในช่วง 14.33-29.66, 12.66-28.00, 8.3324.66, 8.33-22.33 และ 7.66-17.00 มิ ล ลิ เ มตร
ตามลาดับ ซึ่งฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์
สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree มีประสิทธิภาพสูงมาก
โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นได้
จากหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
CHD-1 Raisin Tree น่าจะมีส่วนประกอบของ
สารสาคัญที่สามารถยับยั้งหรือทาลายแบคทีเรียทั้งกลุ่ม
ที่ก่อโรครุนแรง กลุ่มที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะมากมาย และ
แบคทีเรียกลุ่มที่ทาให้อาหารเน่าเสียรวมทั้งผลิตภัณฑ์
สมุนไพรดังกล่าวอาจจะมีความเข้มข้นที่สูง
ดังนั้นในการศึ กษาขั้นต่อไปควรดาเนินการ
ศึกษาถึงองค์ประกอบสาคัญ ๆ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
CHD-1 raisin tree เพื่อทาให้เข้าใจถึงกลไกของการ
ยับยั้งหรือทาลายแบคทีเรียก่อโรคชนิดนี้และชนิดอื่น ๆ
ต่ อ ไป และน่ า จะน ามาซึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถน ามา
ทดแทนยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ได้และมีความปลอดภัยต่อ
ประชาชนมากกว่ายาปฏิชีวนะได้ในอนาคต
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