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ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบสะระแหน
โดยตัวทําละลายเอทานอล
Antibacterial activity from leaf extracts of
Mentha cordifolia Opiz. by ethanol extraction
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดจากใบสะระแหน (Mentha cordifolia
Opiz.) โดยวิธีการสกัดดวยเอทานอล ที่มีตอเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus agalactiae, Salmonella Typhi, Escherichia coli และ Klebsiella
pneumoniae โดยวิธี agar disc diffusion ผลการศึกษาพบวาใบสะระแหน มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Salmonella
Typhi ไดดีที่สุด รองลงมาคือ Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae และ Streptococcus pyogenes โดยมีขนาดคาเฉลี่ยของ Clear zone คือ
13.17±0.05, 12.50±0.05, 12.00±0.07, 11.67±0.06, 11.00±0.03 และ 10.50±0.02 มิลลิเมตร ตามลําดับและ
ผลที่ไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งการที่ใบสะระแหน มี
ความสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดีเปนผลมาจากสวนประกอบที่สําคัญของน้ํามันหอมระเหยจากพืชชนิดนี้คือ
eugenol phenol และ thymol ซึ่งออกฤทธิ์ตอตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคไดหลายชนิด ผลที่ไดแสดงใหเห็น
ศักยภาพที่สําคัญในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบานที่มีอยูโดยทั่วไปและสามารถนําไป
พัฒนาเพื่อใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปองกันโรคติดเชื้อในระบบตางๆ ของรางกายได ทั้งเปนการสงเสริมใหมี
การนําพืชสมุนไพรไทยมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น
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ABSTRACT
This study intended to investigate the antibacterial activity of Mentha cordifolia Opiz.
extract, which was extracted by ethanol, inhibiting Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus agalactiae, Salmonella Typhi, Escherichia coli and Klebsiella
pneumoniae by the agar disc diffusion method. It was found that Mentha cordifolia Opiz.
extract highly inhibited Salmonella Typhi more effectively than Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae and Streptococcus pyogenes
with a mean clear zone of 13.17±0.05, 12.50±0.05, 12.00±0.07, 11.67±0.06, 11.00±0.03 and
10.50±0.02 mm., respectively. These results were statistically significant difference at the
confidence level of 95% (P<0.05 ). Mentha cordifolia Opiz. extract can give highly antibacterial
activity because of the two major components of essential oil of this plant which are eugenol
phenol and thymol. These two components are widely used to inhibit a great number of
pathogenic bacteria. The results of this study also reveal the potential uses of the extracts of
native medicinal plants in inhibiting pathogenic bacteria and can be developed for use as
prevention for bacterial infections.
คําสําคัญ: ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย สะระแหน Lamiaceae
Keywords: Antibacterial activity, Mentha cordifolia Opiz., Lamiaceae

บทนํา
มนุ ษ ย รู จั ก นํ า เอาพื ช สมุ น ไพรมาใช ใ น
ชีวิตประจําวันตั้งแตสมัยโบราณกาล ซึ่งความตองการ
พื ช สมุ น ไพรได พั ฒ นาควบคู ไ ปกั บ การเจริ ญ รุ ง เรื อ ง
ทางดานวัฒนธรรม ความเป นอยู ในสังคม เศรษฐกิ จ
และการเมือง วิธีเลือกใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรค
ของบรรพบุรุษนั้นถือไดวาเปนศาสตรที่ล้ําลึก และเปน
มรดกทางวัฒนธรรมที่มี คุณคา อยา งยิ่ง โดยได นําพื ช
สมุนไพรมาใชรักษาโรคในรูปแบบตางๆ เชนยาหมอ ยา
ลู ก กลอน โดยใช บํ า บั ด โรคที่ มี อ าการไม รุ น แรงมาก
นอกจากนั้ น ยั ง นํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งเทศ เครื่ อ งปรุ ง
ประกอบอาหารได ปจจุบัน โรงพยาบาลหลายแหงใน
ประเทศไทยไดนําสมุนไพรไทยมาพัฒนาเปนตํารับยา
สํ า ห รั บ แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย เ พื่ อ รั ก ษ า โ ร ค ต า ง ๆ

(Chotchoung-chatchaia et al, 2012) เนื่องจากมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภคมากกวายาแผนปจจุบันที่ได
จากการสังเคราะหทางเคมี และมีแนวโนมการนําไปใช
ประโยชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในประเทศไทยมีสมุนไพร
เปนจํานวนมาก หาไดงาย ราคาถูก สามารถปลูกใชได
เองภายในครัวเรือน การใชสมุนไพรจึงมีความปลอดภัย
และชวยประหยัดรายจายของครอบครัว ตลอดจนชวย
ลดการขาดดุลการคาของประเทศในการสั่งซื้อยาไดเปน
จํานวนมากอีกดวย นอกจากที่กลาวมาแลวสมุนไพรยัง
มีฤทธิ์อีกดานหนึ่งที่สําคัญคือ สารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย
(Antimicrobials) ที่ ส ามารถพบอยู ใ นพื ชสมุ นไพร
หลายชนิดในประเทศไทย และยังไดมีการนํามาพัฒนา
เปนสวนประกอบสําคัญในยาหยอดตาสูตรสมุนไพรอีก
ดวย พืชสมุนไพรไทยที่เปนสวนประกอบสําคัญในยา

งานวิจัย
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หยอดตาสมุนไพรคือพืชวงศ Lamiaceae ซึ่งไดแ ก
กะเพรา (Mitra et al., 2000) นอกจากนี้ยังมีพืชวงศ
Lamiaceae ที่ น า สนใจอีก ชนิ ด หนึ่ ง คื อ สะระแหน
(Mentha cordifolia Opiz.) ซึ่งมีสรรพคุณ แกปวด
ทอง แกจุกเสียด ขับผายลม ขับเหงื่อ ขับลม ถอนพิษไข
แก แ น น แก ไ อ ขั บ เสมหะ แก ป วดศี ร ษะ ดมแก ล ม
ทาแกฟกบวม กลิ่นหอมเย็นของใบสะระแหนชวยใหสด
ชื่นปลอดโปรง สมองแจมใส แกปวดหัวและเปนหวัด
เปนไขได โดยนําใบสะระแหนมาขยี้แลวทาขมับ กลิ่น
ของสะระแหนซึ่งจะชวยใหรูสึกผอนคลาย หายเครียด
ได นอกจากนี้สะระแหนนํามารับประทาน หรือนํามาชง
น้ํา ดื่ม เพื่อ ชว ยยอ ยอาหาร และยั งใช โรคในเด็ ก เช น
ซางซั ก และช ว ยให ผ ายลมได ดี ลดอาการท อ งขึ้ น
ทองเฟอ (Chotchoungchatchaia et al., 2012)
พืชวงศ Lamiaceae เปนพืชสมุนไพร ที่คน
สวนใหญรูจักกันดี หาไดงาย และสามารถปลูกไดตาม
ครัวเรือนทั่วไป ลักษณะเดนคือ เปนไมพุมหรือไมเถา
ลําตนเหลี่ยม ดอกออกเปนชอยกสูงคลายฉัตร หรือบาง
ก็ไมยกสูงมาก เปนวงศของ กะเพรา โหระพา แมงลัก
สะระแหน ยี่ ห ร า ลาเวนเดอร โรสแมรี บลู ซั ล เวี ย
ซัลเวียฮัมมิ่งเบิรดแดง ออริกาโน ในหลายประเทศมัก
นิยมนําพืชวงศ Lamiaceae มาใชประกอบอาหาร เพื่อ
เพิ่มรสชาติใหกับอาหารและทําใหอาหารนารับประทาน
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งพืชวงศนี้ยังมีสรรพคุณทางยามากมาย
และยังมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียไดหลายชนิด ซึ่งจาก
การศึกษากอนหนานี้ของ Janssen และคณะ ในป
ค.ศ. 1989 ที่ประเทศรวันดาพบวาน้ํามันหอมระเหย
จากพืชวงศ Lamiaceae ที่สําคัญคือ ยี่หรา แสดงให
เห็นถึงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียไดดี ซึ่งเปน
ผลมาจากสวนประกอบที่สําคัญของน้ํามันหอมระเหย
จากพืชชนิดนี้คือ eugenol phenol และ thymol ซึ่ง
พบวา eugenol เปนสารออกฤทธิ์ตอตานเชื้อจุลินทรีย
ที่มีอยูในน้ํามันหอมระเหยของสมุนไพรหลายชนิด เชน

81

โหระพา และกะเพรา เปนตน จากการวิจัยในป ค.ศ.
2002 โดย Ponce และคณะไดวิจัยศึกษาฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ํามันหอมระเหยจากโหระพา
เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการตอตานเชื้อแบคทีเรี ย native
microflora ของ Swiss chard (Beta vulgaris L. var
cicla) โดยวิธี agar diffusion method และหาคา
minimum bactericidal concentration (MBC)
และ minimum inhibitory concentration (MIC)
ของน้ํามันหอมระเหย จากการทดลองพบวาน้ํามันหอม
ระเหยของโหระพามี ข นาด inhibition
zone
10.00±1.00 ml และมีคา MIC และ MBC 1.5
ml/100 ml และ 0.06 ml/100 ml ตามลําดับ ตอมา
ในป ค.ศ. 2005 Moreira และคณะไดวิจัยศึกษาฤทธิ์
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของน้ํามันหอมระเหยจาก
โหระพา ทดสอบฤทธิ์ ใ นการต อ ต า นเชื้ อ แบคที เ รี ย
Escherichia coli 4 สายพันธุ จากการทดลองพบวา
น้ํ า มั น หอมระเหยของโหระพามี ข นาด inhibition
zone ระหวาง 9-14 ml และมีคา MIC และ MBC
1.9 ml/100 ml และ 2.00 ml/100 ml ตามลําดับ
รวมทั้งรายงานการวิจัยที่ใชน้ํามันหอมระเหยของยี่หรา
ทดสอบการตอตานเชื้อราในกลุม Candida spp. โดย
Celso Vataru Nakamura และคณะในป ค.ศ. 2004
ซึ่งพบวาน้ํามันหอมระเหยของยี่หราจะทําปฏิกิริยากับ
ผนั ง เซลล ข องเชื้ อ ราทํ า ให เ กิ ด การรบกวนการ
แลกเปลี่ยนสารของเซลลกับสิ่งแวดลอมภายนอกเปน
ผลให เ ชื้ อ ราไม ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได ซึ่ ง ให ผ ล
เที ย บเท า กั บ ยาต อ ต า นเชื้ อ ราที่ ใ ช อ ยู โ ดยทั่ ว ไป
นอกจากนี้ ยั ง พบการศึ ก ษาสารสกั ด ใน กะเพรา
(Ocimum sanctum L.) โดย Kothari และคณะในป
ค.ศ. 2004 พบว า เมื่ อ ป อ นสารสกั ด กะเพราด ว ย
แอลกอฮอล 70% ทางทอเขาที่กระเพาะหนูขาว ใน
ขนาด 100 mg/kg ตอน้ําหนักตัว 1 kg มีผลรักษาแผล
ในกระเพาะอาหารที่ เ กิ ด จาก aspirin วิ ธี Shay-
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induced ulcers หรือการใชความเย็น (Specific
repeated cold stress animals) สารสกัดผงใบ
กะเพราดวยเอทานอล ขนาด 100 mg/kg เมื่อปอน
ใหกับหนูขาวทางปาก วันละ 1 ครั้ง หรือฉีดน้ํามัน
fixed oil จากเมล็ดกะเพรา ขนาด 1-3 ml/kg เขาทาง
ช อ งท อ งของหนู ต ะเภาที่ เ หนี่ ย วนํ า ให เ กิ ด แผลใน
กระเพาะอาหารดวย aspirin, alcohol, histamine,
pyloric ligation, indomethacin, reserpine,
seratonin และ stress พบวาสามารถลดการหลั่งกรด
และปองกันการถูกทําลายของเยื่อบุกระเพาะอาหารได
ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ฤทธิ์ ของส า ร ส กั ด จ า ก ใบ ส ะ ร ะ แ ห น ( Mentha
cordifolia Opiz.) โดยวิธีการสกัดดวยเอทานอล ที่มี
ต อ เชื้ อ แบคที เ รี ย Staphylococcus
aureus,
Streptococcus pyogenes, Strepto-coccus
agalactiae, Salmonella Typhi, Escherichia coli
และ Klebsiella pneumoniae โดยวิธี agar disc
diffusion ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนการสงเสริมการนําภูมิ
ปญญาดานสมุนไพรไทย ไปใชประโยชนไดอยางมาก
ในด า นการประยุ ก ต นํ า สารสกั ด จากพื ช ในวงศ
Lamiaceae
ไปใช ป ระโยชน ใ นด า นต า งๆ เช น
รักษาการติดเชื้อของอวัยวะภายนอกของรางกาย เชน
ผิวหนัง หรือ ดวงตา การปรับปรุงกระบวนการการ
ถนอมอาหาร หรื อ การพั ฒ นาสูต รยาสมุ นไพรให ไ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไปในอนาคต

วิธีการดําเนินการวิจัย
เชื้ อ แบคที เ รี ย จํ า นวน 6 สายพั น ธุ คื อ
Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes,
Streptococcus
agalactiae,
Salmonella Typhi, Escherichia coli และ
Klebsiella pneumoniae โดยไดรับความอนุเคราะห
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จาก ภาควิ ช าเวชศาสตร ก ารธนาคารเลื อ ดและจุ ล
ชี ว วิ ท ยาคลิ นิ ก คณะสหเวชศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การสกั ด สารจากใบสะระแหน ด ว ยตั ว ทํ า ละลาย
95% เอทานอล
นําใบสดของสะระแหนมาบดใหละเอียดดวย
โกร ง บดยา (Motar)
จากนั้ น นํ า ไปแช ใ น 95%
เอทานอล 200 ml ป ด ด ว ยกระดาษฟอย ตั้ ง ทิ้ ง ไว ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวทําการกรองดวย
กระดาษกรอง นําสารสกัดหยาบที่ไดจากการกรองไปใส
ใน Round bottom flask จากนั้นนําไประเหยแหง
ดวยเครื่อง Rotary Evaporator ภายใตความดันต่ํา
ที่อุณหภูมิ 45 °C นําสารสกัดที่ไดมาทดสอบกับเชื้อ
แบคทีเรียทั้ง 6 สายพันธุ ในการเก็บสารสกัดจะเก็บไว
ในที่ไมมีแสงแดด ที่อุณหภูมิ 4 °C
การเตรียมแผนยาสมุนไพร
ดู ด สารสกั ด จากใบสะระแหน ที่ ส กั ด ให ไ ด
ปริมาตร 10 µl ลงบน sterile paper disc ที่มีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 6 ml ทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหอง
การทดสอบฤทธิ์ ก ารต า นเชื้ อ แบคที เ รี ย ของยา
ปฏิ ชี ว นะและเอทานอลเพื่ อ ใช เ ป น ตั ว ควบคุ ม
(Control) โดยวิธี Agar disc diffusion method
ทําการ Spread แยกเชื้อแบคทีเรียทั้ง 6 สาย
พันธุ ลงบนอาหาร LB agar จากนั้นใชแผน paper
disc ที่ มี เ อทานอล และยาปฏิ ชี ว นะ 3 ชนิ ด คื อ
Sulfamethoxazole+trimethoprim, Streptomycin+penicillin G และ Kanamycin สําหรับเปนตัว
ควบคุม (control) วางลงบน LB agar ซึ่ง 1 Petri
dish จะวางแผน disc 1 แผน แลวนํา Petri dish ที่
วางแผน paper disc ไปบมที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา
24 ชั่วโมง (ทําการทดสอบกับเชื้อแบคทีเรียแตละสาย
พันธุจํานวน 3 ซ้ํา)
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การทดสอบฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด
จากใบสะระแหน โดยวิธี Agar disc diffusion
method
ทําการ Spread แยกเชื้อแบคทีเรียทั้ง 6 สาย
พันธุ ลงบนอาหาร LB agar จากนั้นใช แผน paper
disc ที่ มี ส ารสกั ด จากใบของสมุ น ไพรวางลงบน
LB agar ซึ่ง 1 Petri dish จะวางแผน disc 1 แผน
แลวนํา Petri dish ที่วางแผน paper disc ไปบมที่
อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง (ทําการทดสอบ
กับเชื้อแบคทีเรียแตละสายพันธุจํานวน 3 ซ้ํา)
การวัดผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
นํา Petri dish ที่ทําการทดสอบและบมแลว
มาทําการวัดขนาด Inhibition zone บันทึกผลที่ได
จํานวน 3 ซ้ํา
การทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้ง
การเจริ ญ ของเชื้ อ (Minimal
inhibitory
concentration,
MIC) ของสารสกั ด จากใบ
สะระแหน ดวยวิธี Broth dilution technique
การทดสอบหาคา MIC ของเชื้อ แบคทีเรียทั้ง
6 สายพันธุ จะใชอาหารเลี้ยงเชื้อคือ LB Broth โดยนํา
หลอดทดลอง ซึ่ง ผานการฆาเชื้อ จํานวน 10 หลอด
ทําการดูดอาหารเลี้ยงเชื้อ (broth) ใสลงในหลอดที่
2-10 หลอดละ 1 ml แลวดูดสารสกัดที่ตองการศึกษา
โดยมีคาเริ่มตนที่คาความเขมขนสูงสุด 100 mg/ml ลง
ในหลอดที่ 1 และ 2 หลอดละ 1 ml ตอจากนั้นดูดสาร
ในหลอดที่ 2 จํา นวน 1 ml ใส ลงในหลอดที่ 3 ทํ าซ้ํ า
ทํานองเดียวกันนี้ไปจนถึงหลอดที่ 9 สําหรับหลอดที่ 9
เมื่อผสมสารสกัดและอาหารเลี้ยงเชื้อเขากันไดดีแลวดูด
สารละลายทิ้งไป 1 ml สวนหลอดที่ 10 จะมีแตอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ เพี ย งอย า งเดี ย วไม มี ส ารสกั ด จึ ง ใช เ ป น
positive control จากนั้นเติมเชื้อแบคทีเรียที่ตองการ
ทดสอบลงไปในทุกหลอด หลอดละ 1 ml แลว นําไป
บมที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 24 ชั่ว โมง การอานผล
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การหา MIC ใหสังเกตความขุนของเชื้อที่เกิดขึ้นในแต
ละหลอดเปรียบเทียบกับ positive control
การวิเคราะหคาทางสถิติ
นําผลขนาด Inhibition zone ที่ไดไปหาคา
mean และคา SE โดยใช โปรแกรม SPSS ที่คา
P<0.05

ผลการวิจัย
ผลของการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
จากใบสะระแหน ที่สกัดดวย เอทานอล 95% โดยทํา
ก า ร ท ด ส อ บ กั บ เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย 6 ช นิ ด คื อ
Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes,
Streptococcus
agalactiae,
Salmonella Typhi, Escherichia coli และ
Klebsiella pneumoniae ดวยวิธี Agar disc
diffution method โดยมียาปฏิชีวนะ 3 ชนิดคือ
Sulfamethoxazole+Trimethoprim, Kanamycin,
Penicilin
G+Streptomycin ที่ ใ ช เ ป น control
ส า ม า ร ถ ทํ า ล า ย เ ชื้ อ ไ ด ทั้ ง ห ม ด โ ด ย ย า
Sulfamethoxazole+Trimethoprim สามารถตาน
เชื้ อ ได ดี ที่ สุ ด รองลงมา คื อ Kanamycin
และ
Streptomycin +Penicillin G เมื่อทําการทดสอบฤทธิ์
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบสะระแหน โดย
จากตารางที่ 1 พบว า ใบสะระแหน (Mentha
cordifolia Opiz.) มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ Salmonella
Typhi ได ดี ที่ สุ ด (รู ป ที่ 1) รองลงมาคื อ Klebsiella
pneumoniae (รูปที่ 2) Escherichia coli (รูปที่ 3)
Staphylococcus aureus Streptococcus
agalactiae และ Streptococcus pyogenes โดยมี
ขนาดคาเฉลี่ย inhibition zone คือ 13.17±0.05,
12.50±0.05, 12.00 ±0.07, 11.67±0.06,
11.00±0.03 และ 10.50±0.02 มิลลิเมตร ตามลําดับ
และจากการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถ
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ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ (Minimal
inhibitory
concen-tration, MIC) ของสารสกัดจากใบสะระแหน
ดวยวิธี Broth dilution technique โดยมีคาเริ่มตน
ศึกษาที่คาความเขมขนสูงสุด 100 mg/ml พบวาคา
MIC ของสารสกั ดจากใบสะระแหน ใ นการยั บยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียทั้ง 6 ชนิด โดยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Salmonella
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Typhi
ได ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ Klebsiella
pneumonia, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae และ
Streptococcus pyogenes และมีคา MIC เทากับ
6.25, 10.5, 12.5, 15.5, 20 และ 25 mg/ml
ตามลําดับ (ตารางที่ 2)

รูปที่ 1 Inhibition zone ของ Salmonella Typhi

รูปที่ 2 Inhibition zone ของ Klebsiella pneumoniae

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 ฉบับที่ 1

85

รูปที่ 3 Inhibition zone ของ Escherichia coli
ตารางที่ 1 ขนาด Inhibition zone ของ Mentha cordifolia Opiz extracted substance ที่มีตอเชื้อ
แบคทีเรีย 6 สายพันธุ (Inhibition zone (Mean ± SE) P < 0.05)
Clear zone diameter (mm)
Substance

Streptococcus
pyogenes

Streptococcus
agalactiae

Staphylococcus
aureus

Salmonella
Typhi

Escherichia
coli

Klebsiella
pneumoniae

Ethanol

10.75±0.09b

13.67±0.07a

10.11±0.03b

10.89±0.05b

10.89±0.06b

10.33±0.04b

kanamycin

34.13±0.34a

29.22±0.13ab

27.67±0.14b

28.11±0.11ab

29.33±0.12ab

27.67±0.14b

streptomycin+
19.50±0.16b
25.22±0.19a
22.33±0.18ab
23.44±0.15ab 23.44±0.15ab 19.33±0.15b
penicillin G
sulfamethoxazole+
34.38±0.15a
37.33±0.10a
36.56±0.14a
36.22±0.25a
32.44±0.12a
34.89±0.14a
trimethoprim
Mentha cordifolia
10.50±0.02d
11.00±0.03cd
11.67±0.06bcd 13.17±0.05a 12.00±0.07abc 12.50±0.05ab
Opiz.
*อักษรที่ กํากับต างกัน ในแถวเดียวกันที่ยาหรือสารสกัด ชนิดเดียวกัน แสดงว ามีความแตกตางกั นอยางมีนัยสํ าคัญที่ร ะดับความเชื่ อมั่น 95%
(p<0.05)

ตารางที่ 2 คาความเขมขนตํ่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Minimal inhibitory concentration,
MIC) ของ Mentha cordifolia Opiz extracted substance
Substance

Mentha
cordifolia Opiz

MIC of
MIC of
MIC of
Streptococcus Streptococcus
Staphylococcus
pyogenes
agalactiae
aureus (mg/ml)
(mg/ml)
(mg/ml)
25

20

15.5

MIC of
Salmonella
Typhi
(mg/ml)

MIC of
Escherichia
coli (mg/ml)

MIC of
Klebsiella
pneumoniae
(mg/ml)

6.25

12.5

10.5
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการนําใบสะระแหนมาทําการสกัดหยาบ
ดว ยเอทานอล 95% ระเหยสารสกั ดให แ ห ง ภายใต
ความดันต่ํา อุณหภูมิ 45 ° C นําสารสกัดที่ไดมาทําการ
ท ด ส อ บ กั บ เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย 6 ช นิ ด คื อ
Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes,
Streptococcus
agalactiae,
Salmonella Typhi, Escherichia coli และ
Klebsiella pneumoniae พบวามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียไดดี โดยพบวาใบสะระแหน มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
Salmonella Typhi ได ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Streptococcus
agalactiae และStreptococcus pyogenes โดยมี
ขนาดคาเฉลี่ยของ Clear zone คือ 13.17±0.05,
12.50±0.05,
12.00±0.07,
11.67±0.06,
11.00±0.03 และ 10.50±0.02 mm ตามลําดับและ
ผลที่ไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งสอดคลองกับคา
MIC ของสารสกั ดจากใบสะระแหน ใ นการยั บยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียทั้ง 6 ชนิด โดยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Salmonella
Typhi
ได ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ Klebsiella
pneumonia, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Streptococcus agalactiae และ
Streptococcus pyogenes และมีคา MIC เทากับ
6.25, 10.5, 12.5, 15.5, 20 และ 25 mg/ml
ตามลําดับ การที่ใบสะระแหนมีความสามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียไดดีนั้นเปนผลมาจากสวนประกอบที่สําคัญ
ของน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Lamiaceae
ที่ อ อกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย ได ดี คื อ eugenol,
phenol, carvacrol, menthol และ limonene
(Kumar et al., 2010; Hussain et al., 2008)
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สําหรับใบสะระแหนจะมี menthol และ carvacrol
เปนสวนประกอบหลักที่ทําหนาที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ซึ่งใหผลตอแบคทีเรียแกรมลบไดดี โดยมีผลลดระดับ
การหายใจระดับเซลลของแบคทีเรียและมีผลในการ
ทํ า ลายผนั ง เซลล ข องแบคที เ รี ย ทํ า ให เ กิ ด การ
เสื่อมสภาพ และเกิดการรั่วไหลของสารจนมีผลทําให
แบคทีเรียถูกทําลาย (Moreira et al., 2005; Snigdha
and Monika, 2013) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Hussain และคณะ ในป 2011 ที่พบวาสารสกัดน้ํามัน
หอมระเหยจากพื ช สมุ น ไพรวงศ Lamiaceae มี
สารประกอบ phenolic compounds ในปริมาณสูง
ทําใหมีฤทธิ์ตอตานเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli
และชนิ ด อื่ น ๆ เช น Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa และ Salmonella
poona ไดดี และจากผลที่ไดแสดงใหเห็นศักยภาพที่
สําคัญในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากพืช
สมุ น ไพรพื้ น บ า นที่ มี อ ยู โ ดยทั่ ว ไปและสามารถนํ า ไป
พัฒนาประยุกตใชในดานตางๆ เชน การถนอมอาหาร
การรักษาและปองกันโรคติดเชื้อ เปนตน เพื่อใชเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ราคาถูกกวาการใชยาปฏิชีวนะ อีกทั้ง
ยังเปนการสงเสริมการอนุรักษพืชสมุนไพรของประเทศ
ไทยไม ใ ห สู ญ หาย รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให มี ก ารนํ า พื ช
สมุนไพรไทยมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น
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