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ฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากใบสะระแหน
โดยตัวทําละลายเอทานอล

Antibacterial activity from leaf extracts of
Mentha cordifolia Opiz. by ethanol extraction
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บทคัดยอ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบฤทธ์ิของสารสกัดจากใบสะระแหน (Mentha cordifolia

Opiz.) โดยวิธีการสกัดดวยเอทานอล ท่ีมีตอเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus agalactiae, Salmonella Typhi, Escherichia coli และ Klebsiella
pneumoniae โดยวิธี agar disc diffusion ผลการศึกษาพบวาใบสะระแหน มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ Salmonella
Typhi ไดดีท่ีสุด 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
ผลท่ีไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งการท่ีใบสะระแหน มี
ความสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียไดดีเปนผลมาจากสวนประกอบท่ีสําคัญของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชชนิดน้ีคือ
eugenol phenol และ thymol ซึ่งออกฤทธ์ิตอตานเช้ือแบคทีเรียกอโรคไดหลายชนิด ผลท่ีไดแสดงใหเห็น
ศักยภาพท่ีสําคัญในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพ้ืนบานท่ีมีอยูโดยท่ัวไปและสามารถนําไป
พัฒนาเพ่ือใชเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการปองกันโรคติดเช้ือในระบบตางๆ ของรางกายได ท้ังเปนการสงเสริมใหมี
การนําพืชสมุนไพรไทยมาใชใหเกิดประโยชนมากข้ึน
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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: ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย สะระแหน Lamiaceae
Keywords: Antibacterial activity, Mentha cordifolia Opiz., Lamiaceae

บทนํา
มนุษย รู จั ก นํ า เ อา พืชสมุน ไพรมาใช ใน

ชีวิตประจําวันตั้งแตสมัยโบราณกาล ซึ่งความตองการ
พืชสมุนไพรไดพัฒนาควบคูไปกับการเจริญรุงเรือง
ทางดานวัฒนธรรม ความเปนอยูในสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง วิธีเลือกใชพืชสมุนไพรในการรักษาโรค
ของบรรพบุรุษน้ันถือไดวาเปนศาสตรท่ีล้ําลึก และเปน
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง โดยไดนําพืช
สมุนไพรมาใชรักษาโรคในรูปแบบตางๆ เชนยาหมอ ยา
ลูกกลอน โดยใชบําบัดโรคท่ีมีอาการไมรุนแรงมาก
นอกจากน้ันยังนํามาใชเปนเครื่องเทศ เครื่องปรุง
ประกอบอาหารได ปจจุบันโรงพยาบาลหลายแหงใน
ประเทศไทยไดนําสมุนไพรไทยมาพัฒนาเปนตํารับยา
สํ า ห รั บ แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย เ พ่ื อ รั ก ษ า โ ร ค ต า ง ๆ

(Chotchoung-chatchaia et al, 2012) เน่ืองจากมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภคมากกวายาแผนปจจุบันท่ีได
จากการสังเคราะหทางเคมี และมีแนวโนมการนําไปใช
ประโยชนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังในประเทศไทยมีสมุนไพร
เปนจํานวนมาก หาไดงาย ราคาถูก สามารถปลูกใชได
เองภายในครัวเรือน การใชสมุนไพรจึงมีความปลอดภัย
และชวยประหยัดรายจายของครอบครัว ตลอดจนชวย
ลดการขาดดุลการคาของประเทศในการสั่งซื้อยาไดเปน
จํานวนมากอีกดวย นอกจากท่ีกลาวมาแลวสมุนไพรยัง
มีฤทธ์ิอีกดานหน่ึงท่ีสําคัญคือ สารยับยั้งเช้ือจุลินทรีย
(Antimicrobials) ท่ีสามารถพบอยูในพืชสมุนไพร
หลายชนิดในประเทศไทย และยังไดมีการนํามาพัฒนา
เปนสวนประกอบสําคัญในยาหยอดตาสูตรสมุนไพรอีก
ดวย พืชสมุนไพรไทยท่ีเปนสวนประกอบสําคัญในยา
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หยอดตาสมุนไพรคือพืชวงศ Lamiaceae ซึ่งไดแก
กะเพรา (Mitra et al., 2000) นอกจากน้ียังมีพืชวงศ
Lamiaceae ท่ีนาสนใจอีกชนิดหน่ึงคือสะระแหน
(Mentha cordifolia Opiz.) ซึ่งมีสรรพคุณ แกปวด
ทอง แกจุกเสียด ขับผายลม ขับเหง่ือ ขับลม ถอนพิษไข
แกแนน แกไอ ขับเสมหะ แกปวดศีรษะ ดมแกลม
ทาแกฟกบวม กลิ่นหอมเย็นของใบสะระแหนชวยใหสด
ช่ืนปลอดโปรง สมองแจมใส แกปวดหัวและเปนหวัด
เปนไขได โดยนําใบสะระแหนมาขยี้แลวทาขมับ กลิ่น
ของสะระแหนซึ่งจะชวยใหรูสึกผอนคลาย หายเครียด
ได นอกจากน้ีสะระแหนนํามารับประทาน หรือนํามาชง
นํ้าดื่มเพ่ือชวยยอยอาหาร และยังใชโรคในเด็ก เชน
ซางซัก และชวยใหผายลมไดดี ลดอาการทองข้ึน
ทองเฟอ (Chotchoungchatchaia et al., 2012)

พืชวงศ Lamiaceae เปนพืชสมุนไพร ท่ีคน
สวนใหญรูจักกันดี หาไดงาย และสามารถปลูกไดตาม
ครัวเรือนท่ัวไป ลักษณะเดนคือ เปนไมพุมหรือไมเถา
ลําตนเหลี่ยม ดอกออกเปนชอยกสูงคลายฉัตร หรือบาง
ก็ไมยกสูงมาก เปนวงศของ กะเพรา โหระพา แมงลัก
สะระแหน ยี่หรา ลาเวนเดอร โรสแมรี บลูซัลเวีย
ซัลเวียฮัมมิ่งเบิรดแดง ออริกาโน ในหลายประเทศมัก
นิยมนําพืชวงศ Lamiaceae มาใชประกอบอาหาร เพ่ือ
เพ่ิมรสชาติใหกับอาหารและทําใหอาหารนารับประทาน
มากยิ่งข้ึน อีกท้ังพืชวงศน้ียังมีสรรพคุณทางยามากมาย
และยังมีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียไดหลายชนิด ซึ่งจาก
การศึกษากอนหนาน้ีของ Janssen และคณะ ในป
ค.ศ. 1989 ท่ีประเทศรวันดาพบวานํ้ามันหอมระเหย
จากพืชวงศ Lamiaceae ท่ีสําคัญคือ ยี่หรา แสดงให
เห็นถึงฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรียไดดี ซึ่งเปน
ผลมาจากสวนประกอบท่ีสําคัญของนํ้ามันหอมระเหย
จากพืชชนิดน้ีคือ eugenol phenol และ thymol ซึ่ง
พบวา eugenol เปนสารออกฤทธ์ิตอตานเช้ือจุลินทรีย
ท่ีมีอยูในนํ้ามันหอมระเหยของสมุนไพรหลายชนิด เชน

โหระพา และกะเพรา เปนตน จากการวิจัยในป ค.ศ.
2002 โดย Ponce และคณะไดวิจัยศึกษาฤทธ์ิในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของนํ้ามันหอมระเหยจากโหระพา
เพ่ือทดสอบฤทธ์ิในการตอตานเช้ือแบคทีเรีย native
microflora ของ Swiss chard (Beta vulgaris L. var
cicla) โดยวิธี agar diffusion method และหาคา
minimum bactericidal concentration (MBC)
และ minimum inhibitory concentration (MIC)
ของนํ้ามันหอมระเหย จากการทดลองพบวานํ้ามันหอม
ระเหยของโหระพามีขนาด 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 และคณะไดวิจัยศึกษาฤทธ์ิ
ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของนํ้ามันหอมระเหยจาก
โหระพา ทดสอบฤทธ์ิในการตอตานเช้ือแบคทีเรีย
Escherichia coli 4 สายพันธุ จากการทดลองพบวา
นํ้ามันหอมระเหยของโหระพามีขนาด inhibition
zone ระหวาง 9-14 ml และมีคา MIC และ MBC
1.9 ml/100 ml และ 2.00 ml/100 ml ตามลําดับ
รวมท้ังรายงานการวิจัยท่ีใชนํ้ามันหอมระเหยของยี่หรา
ทดสอบการตอตานเช้ือราในกลุม Candida spp. โดย
Celso Vataru Nakamura และคณะในป ค.ศ. 2004
ซึ่งพบวานํ้ามันหอมระเหยของยี่หราจะทําปฏิกิริยากับ
ผนัง เซลล ของ เ ช้ือรา ทําให เ กิดการรบกวนการ
แลกเปลี่ยนสารของเซลลกับสิ่งแวดลอมภายนอกเปน
ผลให เ ช้ือราไมสามารถเจริญเติบโตได  ซึ่ ง ใหผล
เ ทียบเท า กับยาตอต าน เ ช้ือรา ท่ี ใชอยู โดย ท่ั วไป
นอกจากน้ียั งพบการศึกษาสารสกัดใน กะเพรา
(Ocimum sanctum L.) โดย Kothari และคณะในป
ค.ศ. 2004 พบวาเมื่อปอนสารสกัดกะเพราดวย
แอลกอฮอล 70% ทางทอเขาท่ีกระเพาะหนูขาว ใน
ขนาด 100 mg/kg ตอนํ้าหนักตัว 1 kg มีผลรักษาแผล
ในกระเพาะอาหารท่ีเกิดจาก aspirin วิธี Shay-
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induced ulcers หรือการใชความเย็น (Specific
repeated cold stress animals) สารสกัดผงใบ
กะเพราดวยเอทานอล ขนาด 100 mg/kg เมื่อปอน
ใหกับหนูขาวทางปาก วันละ 1 ครั้ง หรือฉีดนํ้ามัน
fixed oil จากเมล็ดกะเพรา ขนาด 1-3 ml/kg เขาทาง
ชองทองของหนูตะเภาท่ีเหน่ียวนําให เ กิดแผลใน
กระเพาะอาหารดวย aspirin, alcohol, histamine,
pyloric ligation, indomethacin, reserpine,
seratonin และ stress พบวาสามารถลดการหลั่งกรด
และปองกันการถูกทําลายของเยื่อบุกระเพาะอาหารได

ในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบ
ฤท ธ์ิ ขอ งส า รส กั ดจ าก ใบสะระแหน ( Mentha
cordifolia Opiz.) โดยวิธีการสกัดดวยเอทานอล ท่ีมี
ตอเ ช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, Strepto-coccus
agalactiae, Salmonella Typhi, Escherichia coli
และ Klebsiella pneumoniae โดยวิธี agar disc
diffusion ซึ่งขอมูลท่ีไดจะเปนการสงเสริมการนําภูมิ
ปญญาดานสมุนไพรไทย ไปใชประโยชนไดอยางมาก
ในด านการประยุกต นํ าสารส กัดจากพืชในวงศ
Lamiaceae ไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน
รักษาการติดเช้ือของอวัยวะภายนอกของรางกาย เชน
ผิวหนัง หรือ ดวงตา การปรับปรุงกระบวนการการ
ถนอมอาหาร หรือ การพัฒนาสูตรยาสมุนไพรใหได
ประสิทธิภาพสูงสุดตอไปในอนาคต

วิธีการดําเนินการวิจัย
เ ช้ือแบคที เรี ยจํ านวน 6 สายพันธุ คื อ

Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus agalactiae,
Salmonella Typhi, Escherichia coli และ
Klebsiella pneumoniae โดยไดรับความอนุเคราะห

จาก ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุล
ชีววิทยาคลิ นิก คณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
การสกัดสารจากใบสะระแหน ดวยตัวทําละลาย
95% เอทานอล

นําใบสดของสะระแหนมาบดใหละเอียดดวย
โกรงบดยา (Motar) จากน้ันนําไปแชใน 95%
เอทานอล 200 ml ปดดวยกระดาษฟอย ตั้งท้ิงไวท่ี
อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวทําการกรองดวย
กระดาษกรอง นําสารสกัดหยาบท่ีไดจากการกรองไปใส
ใน Round bottom flask จากน้ันนําไประเหยแหง
ดวยเครื่อง Rotary Evaporator ภายใตความดันต่ํา
ท่ีอุณหภูมิ 45 °C นําสารสกัดท่ีไดมาทดสอบกับเช้ือ
แบคทีเรียท้ัง 6 สายพันธุ ในการเก็บสารสกัดจะเก็บไว
ในท่ีไมมีแสงแดด ท่ีอุณหภูมิ 4 °C
การเตรียมแผนยาสมุนไพร

ดูดสารสกัดจากใบสะระแหนท่ีสกัด ใหได
ปริมาตร 10 µl ลงบน sterile paper disc ท่ีมีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 6 ml ท้ิงไวใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง
การทดสอบฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเ รียของยา
ปฏิชีวนะและเอทานอลเ พ่ือใช เปน ตัวควบคุม
(Control) โดยวิธี Agar disc diffusion method

ทําการ Spread แยกเช้ือแบคทีเรียท้ัง 6 สาย
พันธุ ลงบนอาหาร LB agar จากน้ันใชแผน paper
disc ท่ีมีเอทานอล และยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด คือ
Sulfamethoxazole+trimethoprim, Streptomy-
cin+penicillin G และ Kanamycin สําหรับเปนตัว
ควบคุม (control) วางลงบน LB agar ซึ่ง 1 Petri
dish จะวางแผน disc 1 แผน แลวนํา Petri dish ท่ี
วางแผน paper disc ไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา
24 ช่ัวโมง (ทําการทดสอบกับเช้ือแบคทีเรียแตละสาย
พันธุจํานวน 3 ซ้ํา)
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การทดสอบฤทธิ์การตานเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด
จากใบสะระแหน โดยวิธี Agar disc diffusion
method

ทําการ Spread แยกเช้ือแบคทีเรียท้ัง 6 สาย
พันธุ ลงบนอาหาร LB agar จากน้ันใช แผน paper
disc ท่ีมีสารสกัดจากใบของสมุนไพรวางลงบน
LB agar ซึ่ง 1 Petri dish จะวางแผน disc 1 แผน
แลวนํา Petri dish ท่ีวางแผน paper disc ไปบมท่ี
อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง (ทําการทดสอบ
กับเช้ือแบคทีเรียแตละสายพันธุจํานวน 3 ซ้ํา)
การวัดผลในการยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย

นํา Petri dish ท่ีทําการทดสอบและบมแลว
มาทําการวัดขนาด Inhibition zone บันทึกผลท่ีได
จํานวน 3 ซ้ํา
การทดสอบหาคาความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถยับย้ัง
การเจ ริญของเชื้ อ (Minimal inhibitory
concentration, MIC) ของสารสกัดจากใบ
สะระแหน ดวยวิธี Broth dilution technique

การทดสอบหาคา MIC ของเช้ือ แบคทีเรียท้ัง
6 สายพันธุ จะใชอาหารเลี้ยงเช้ือคือ LB Broth โดยนํา
หลอดทดลอง ซึ่ง ผานการฆาเช้ือ จํานวน 10 หลอด
ทําการดูดอาหารเลี้ยงเช้ือ (broth) ใสลงในหลอดท่ี
2-10 หลอดละ 1 ml แลวดูดสารสกัดท่ีตองการศึกษา
โดยมีคาเริ่มตนท่ีคาความเขมขนสูงสุด 100 mg/ml ลง
ในหลอดท่ี 1 และ 2 หลอดละ 1 ml ตอจากน้ันดูดสาร
ในหลอดท่ี 2 จํานวน 1 ml ใสลงในหลอดท่ี3 ทําซ้ํา
ทํานองเดียวกันน้ีไปจนถึงหลอดท่ี 9 สําหรับหลอดท่ี 9
เมื่อผสมสารสกัดและอาหารเลี้ยงเช้ือเขากันไดดีแลวดูด
สารละลายท้ิงไป 1 ml สวนหลอดท่ี 10 จะมีแตอาหาร
เลี้ยงเ ช้ือเพียงอยางเดียวไมมีสารสกัด จึงใช เปน
positive control จากน้ันเติมเช้ือแบคทีเรียท่ีตองการ
ทดสอบลงไปในทุกหลอด หลอดละ 1 ml แลว นําไป
บมท่ีอุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 24 ช่ัว โมง การอานผล

การหา MIC ใหสังเกตความขุนของเช้ือท่ีเกิดข้ึนในแต
ละหลอดเปรียบเทียบกับ positive control
การวิเคราะหคาทางสถิติ

นําผลขนาด Inhibition zone ท่ีไดไปหาคา
mean และคา SE โดยใช โปรแกรม SPSS ท่ีคา
P<0.05

ผลการวิจัย
ผลของการทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย

จากใบสะระแหนท่ีสกัดดวย เอทานอล 95% โดยทํา
ก า ร ท ด ส อ บ กั บ เ ช้ื 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 ท่ีใชเปน control
ส า ม า ร ถ ทํ า ล า ย เ ช้ื อ ไ ด ท้ั ง ห ม ด โ ด ย ย า
Sulfamethoxazole+Trimethoprim สามารถตาน
เช้ือไดดี ท่ีสุด รองลงมา คือ Kanamycin และ
Streptomycin +Penicillin G เมื่อทําการทดสอบฤทธ์ิ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากใบสะระแหน โดย
จากตาราง ท่ี 1 พบว า ใบสะระแหน (Mentha
cordifolia Opiz.) มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ Salmonella
Typhi ไดดี ท่ีสุด (รูปท่ี 1) รองลงมาคือ Klebsiella
pneumoniae (รูปท่ี 2) Escherichia coli (รูปท่ี 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
และจากการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถ
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ยับยั้ งการเจริญของเช้ือ (Minimal inhibitory
concen-tration, MIC) ของสารสกัดจากใบสะระแหน
ดวยวิธี Broth dilution technique โดยมีคาเริ่มตน
ศึกษาท่ีคาความเขมขนสูงสุด 100 mg/ml พบวาคา
MIC ของสารสกัดจากใบสะระแหนในการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียท้ัง 6 ชนิด โดยมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ Salmonella

Typhi ได ดี ท่ี สุด  รองลงมาคือ 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 (ตารางท่ี 2)

รูปท่ี 1 Inhibition zone ของ Salmonella Typhi

รูปท่ี 2 Inhibition zone ของ Klebsiella  pneumoniae
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รูปท่ี 3 Inhibition zone ของ Escherichia coli

ตารางท่ี 1 ขนาด Inhibition zone ของ Mentha cordifolia Opiz extracted substance ท่ีมีตอเช้ือ
แบคทีเรีย 6 สายพันธุ (Inhibition zone (Mean ± SE) P < 0.05)

Substance

Clear zone diameter (mm)

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+
penicillin G

19.50±0.16b 25.22±0.19a 22.33±0.18ab 23.44±0.15ab 23.44±0.15ab 19.33±0.15b

sulfamethoxazole+
trimethoprim

34.38±0.15a 37.33±0.10a 36.56±0.14a 36.22±0.25a 32.44±0.12a 34.89±0.14a

Mentha cordifolia
Opiz.

10.50±0.02d 11.00±0.03cd 11.67±0.06bcd 13.17±0.05a 12.00±0.07abc 12.50±0.05ab

*อักษรที่กํากับตางกันในแถวเดียวกันที่ยาหรือสารสกัดชนิดเดียวกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(p<0.05)

ตารางท่ี 2 คาความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Minimal inhibitory concentration,
MIC) ของ Mentha cordifolia Opiz extracted substance

Substance
MIC of

Streptococcus
pyogenes
(mg/ml)

MIC of
Streptococcus

agalactiae
(mg/ml)

MIC of
Staphylococcus
aureus (mg/ml)

MIC of
Salmonella

Typhi
(mg/ml)

MIC of
Escherichia

coli (mg/ml)

MIC of
Klebsiella

pneumoniae
(mg/ml)

Mentha
cordifolia Opiz 25 20 15.5 6.25 12.5 10.5
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วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการนําใบสะระแหนมาทําการสกัดหยาบ

ดวยเอทานอล 95% ระเหยสารสกัดใหแหง ภายใต
ความดันต่ํา อุณหภูมิ 45 ° C นําสารสกัดท่ีไดมาทําการ
ท ด ส อ บ กั บ เ ช้ื 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 พบวามีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียไดดี โดยพบวาใบสะระแหน มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ
Salmonella Typhi ไดดี ท่ีสุด รองลงมาคือ
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
ผลท่ีไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งสอดคลองกับคา
MIC ของสารสกัดจากใบสะระแหนในการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียท้ัง 6 ชนิด โดยมีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ Salmonella
Typhi ได ดี ท่ี สุด  รองลงมาคือ 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 การท่ีใบสะระแหนมีความสามารถยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียไดดีน้ันเปนผลมาจากสวนประกอบท่ีสําคัญ
ของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Lamiaceae
ท่ีออกฤทธ์ิยับยั้ ง เ ช้ือแบคทีเรียไดดีคือ eugenol,
phenol, carvacrol, menthol และ limonene
(Kumar et al., 2010; Hussain et al., 2008)

สําหรับใบสะระแหนจะมี menthol และ carvacrol
เปนสวนประกอบหลักท่ีทําหนาท่ียับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
ซึ่งใหผลตอแบคทีเรียแกรมลบไดดี โดยมีผลลดระดับ
การหายใจระดับเซลลของแบคทีเรียและมีผลในการ
ทําลายผนัง เซลลของแบคที เ รีย  ทํา ให เ กิดการ
เสื่อมสภาพ และเกิดการรั่วไหลของสารจนมีผลทําให
แบคทีเรียถูกทําลาย (Moreira et al., 2005; Snigdha
and Monika, 2013) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Hussain และคณะ ในป 2011 ท่ีพบวาสารสกัดนํ้ามัน
หอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ Lamiaceae มี
สารประกอบ phenolic compounds ในปริมาณสูง
ทําใหมีฤทธ์ิตอตานเช้ือแบคทีเรีย Escherichia coli
และชนิดอ่ืนๆ เชน Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa และ Salmonella
poona ไดดี และจากผลท่ีไดแสดงใหเห็นศักยภาพท่ี
สําคัญในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรพ้ืนบานท่ีมีอยูโดยท่ัวไปและสามารถนําไป
พัฒนาประยุกตใชในดานตางๆ เชน การถนอมอาหาร
การรักษาและปองกันโรคติดเช้ือ เปนตน เพ่ือใชเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีราคาถูกกวาการใชยาปฏิชีวนะ อีกท้ัง
ยังเปนการสงเสริมการอนุรักษพืชสมุนไพรของประเทศ
ไทยไม ใหสูญหาย รวมท้ังสงเสริมใหมีการนําพืช
สมุนไพรไทยมาใชใหเกิดประโยชนมากข้ึน
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