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การเสริมฤทธิ์ของ Lupeol จากไคร (Glochidion daltonii Kurz) รวมกับ
ยาเตตราซัยคลินในการยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรียฉวยโอกาส
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บทคัดยอ
การแยกสารบริสุทธ์ิจากสวนสกัดหยาบเฮกเซนของใบไคร (Glochidion daltonii Kurz) ดวยเทคนิค

โครมาโทรกราฟ ไดสารบริสุทธ์ิ 1 สาร เปนผลึกรูปเข็มสีขาวมีจุดหลอมเหลว 214-215 °C ทําการพิสูจนโครงสราง
โดยเทคนิค 1H NMR, 13C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 และเปรียบเทียบขอมูลสเปคตรัมกับสารอางอิงกลุม
triterpene พบวาสารบริสุทธ์ิท่ีไดคือ Lupeol เมื่อนํามาทดสอบหาประสิทธิภาพของการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียฉวยโอกาส พบวา Lupeol สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 10 สายพันธุท่ีนํามาศึกษา
ยกเวน เช้ือ Bacillus subtilis และเมื่อนํามาศึกษาการออกฤทธ์ิรวมกันระหวาง Lupeol กับยาเตตราซัยคลิน
พบวาใหผลเสริมฤทธ์ิกันในการยับยั้งเช้ือ Pseudomonas aeruginosa สายพันธุไมดื้อยา (FICI เทากับ 0.27)
และพบการเสริมฤทธ์ิกันบางสวนในการยับยั้งเช้ือ Escherichia coli ATCC 25922 (FICI เทากับ 0.56) ซึ่งออก
ฤทธ์ิไดดีท่ีสุดเพ่ือยับยั้งเช้ือ P. aeruginosa และ E. coli ATCC 25922 ในเวลา 6 และ 4 ช่ัวโมงตามลําดับ เมื่อ
ผสม Lupeol รวมกับเตตราซัยคลินในอาหารเลี้ยงเช้ือท่ีเติมแบคทีเรียทดสอบ

ABSTRACT
The isolation of natural products from crude hexane of the leaves of Glochidion

daltonii Kurz were carried out by chromatographic techniques. One pure compound obtained as
white crystal with melting point 214-215 °C. The structure was identified by spectroscopic
techniques, 1H NMR, 13C NMR, DEPT-90, and DEPT-135. The comparison between those spectra
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and the reference spectra of triterpenoids, confirmed that the pure compounds was Lupeol.
Then, Lupeol was evaluated the antibacterial activity against opportunistic bacteria. It was found
that Lupeol could inhibit the growth of ten species of opportunistic bacteria, studied in this
project, except Bacillus subtilis. The Combination of Lupeol with tetracycline, showed synergistic
effect against Pseudomonas aeruginosa with FICI value of 0.27. Also, partially synergistic effect
was found against Escherichia coli ATCC 25922 with FICI value of 0.56. The times that could
inhibit the growth of P. aeruginosa and E. coli ATCC 25922 were at the sixth and the fourth hour,
respectively, from starting the inoculums of Lupeol with tetracycline.

คําสําคัญ: Lupeol ฤทธ์ิตานแบคทีเรีย การออกฤทธ์ิรวม
Keywords: Lupeol, Antibacterial activity, Synergistic effect

บทนํา
ไคร (Glochidion daltonii) เปนพืชในวงศ

Euphorbiaceae เปนไมพุมหรือไมยืนตน มีสองเพศใน
ตนเดียว แผนใบเปนรูปหอกหรือรูปไข ฐานใบกวางเปน
รูปลิ่ม ปลายใบแหลม ทองใบมีสีเทาขาว หลังใบมีสีเทา
เขียว พบไดท่ีจีน อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
(Smitinand et al., 2007) ไครมีสรรพคุณมากมาย
ตามตํารับยาไทย เชน ใบ นํามาใชปรุงเปนยา แกกษัย
ขับปสสาวะ แกไขเซื่องซึม อาหารไมยอยแกหวัดและ
นอกจากน้ียอดออนของตนยัง ใชรับประทานได
(Smitinand et al., 2007; Xiao et al., 2007)
ในเวียดนามใชเปนยาพ้ืนบานรักษาโรค เชน ไขหวัด
ใหญ โรคบิด ไขมาลาเรีย โรคไขขออักเสบ (Thang et
al., 2011) สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีพบใน เปลือกไม
ใบและผลของไครคือ แทนนินและ triterpenoid
(Sandhya et al., 2011) พืชอ่ืนๆ ในสกุลน้ี เชน
G. coccineum, G. eriocarpum, G. obliquum
และ G. puberum จะมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ี
สําคัญเชน triterpenoid saponins, flavonoids,
lignans, sesquiterpenoids, megastigmane
glucosides, alkaloids butenolides และอนุพันธ

ของเบนซินอ่ืนๆ (Zhang et al., 2012; Laghari
et al., 2011) สารสําคัญท่ีพบ ไดแก lupanes
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเ ช้ือแบคทีเรีย
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
เปนตน (Kiem et al., 2010; Gallo and Sarachine,
2009) แ ล ะ  น อ ก จ า ก น้ี ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ ข อ ง
G. daltonii และ G. zeylanicum มีฤทธ์ิในการตาน
มะเร็งตับ โดยยับยั้งกลไก apoptosis (Machana et
al., 2011; Sharma et al., 2011) lupane และ
triterpenoids 3 ชนิด จากใบ และเปลือกของ
Maytenus cuzcoina และใบของ M. chiapensis มี
ฤทธ์ิตานอักเสบ สามารถลดปริมาณ Nitric Oxide และ
ลดการผลิต prostaglandin E2 ในเซลล macro-
phages ของหนู และมีฤทธ์ิดานอ่ืนมากมาย (Reyes
et al., 2006; Siddique and Saleem, 2011) ดังน้ัน
งานวิจัยน้ีจึงสนใจท่ีจะนําไครมาศึกษาแยกหาสาร
บริสุทธ์ิ เพ่ือนําไปเปนประโยชนทางการแพทยและดาน
อ่ืนๆ ตอไป

แบคทีเรียฉวยโอกาสท่ีสําคัญทางการแพทย
สามารถกอโรคในรางกายท่ีออนแอไดหลายระบบ ซึ่งใน
ภาวะปกติจะไมกอโรคในคนท่ีรางกายมีภูมิตานทานโรค
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ปกติ แตจะกอโรคเฉพาะในคนท่ีรางกายมีภูมิคุมกัน
ตานทานโรคต่ํา หรือบกพรองเทาน้ัน (Dellit, 2007)
เ ช้ือแบคทีเรีย ท่ีมักกอโรคในโรงพยาบาล ไดแก
Acinetobacter baumannii, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,
Proteus vulgaris และ Pseudomonas aeruginosa
การติดเช้ือแบคทีเรียเหลาน้ีมักจะเกิดข้ึนเมื่อมีการใช
เครื่องมือทางการแพทยเพ่ือตรวจหรือรักษา เชน คนท่ี
มีแผลเปอยอักเสบ แผลไฟไหม โดยท่ีเช้ือจะเพ่ิมจํานวน
เมื่ออยู ในนํ้าหรือ ท่ีมีความช้ืนตามเครื่องมือหรือ
เครื่องชวยหายใจ การระบาดวิทยาของการติดเช้ือ
แบคทีเรียฉวยโอกาสเหลาน้ี พบวา มีการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดภาวะแทรกซอน และเปน
สาเหตุใหผูปวยเสียชีวิตเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหตองเสีย
คาใชจายในการดูแลรักษาจํานวนมาก (Sheng et al.,
2005) สาเหตุของการติดเช้ือจากแบคทีเรียฉวยโอกาส
เหลาน้ีสูงข้ึน มาจากการปรับตัวของเช้ือจุลินทรียทําให
ดื้อตอฤทธ์ิยาเพ่ือความอยูรอด และผลจากการใชยา
ตานจุลินทรียกันอยางแพรหลาย ทําใหจุลินทรียดื้อตอ
ยาหลายกลุม ไดแก เพนิซิลลิน แอมพิซิลลิน โพลีมิกซิน
สเตรปโตมัยซิน เตตราซัยคลิน เปนตน (Mah and
O’Toole., 2001) ทําใหตองใชยาปฏิชีวนะอนุพันธุท่ี
แรงข้ึนไป จึงกอใหเ กิดผลขางเคียงจากการใชยา
ปฏิชีวนะ เชน ผูปวยเกิดการแพยา ระบบรางกายเสีย
สมดุล เน่ืองจากยาปฏิชีวนะไปทําลายเช้ือแบคทีเรียท่ี
อยูในลําไส จากปญหาเหลาน้ีทําใหเราตองพัฒนายา
ตานจุลินทรียชนิดใหม เพ่ือทดแทนยาตัวเกาท่ีรักษาไม
ไดผล ซึ่งทําใหตองเสียคาใชจายในการรักษาเพ่ิมข้ึน
สู ญ เ สี ย ร า ย ไ ด จํ า น วน ม ห า ศ า ล ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ
(Hemaiswarya et al., 2008) ดังน้ันการนําสาร
บริสุทธ์ิจากไครมาใชรวมกับยาปฏิชีวนะจึงเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงในการรักษาโรคติดเ ช้ือแบคทีเรีย

เน่ืองจากสารสกัดธรรมชาติ หาไดงาย ราคาถูก กวา
การสังเคราะหทางเคมี นอกจากน้ีอาจนําไครไปใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในงานวิจัยเชิงลึกเพ่ือใชเปนสารตาน
จุลินทรีย

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือแยกสาร
บริ สุ ท ธ์ิ ท่ี ไ ด จ าก ใบของไคร และ เปรี ยบ เ ทียบ
ประสิทธิภาพของสารบริสุทธ์ิกับยาปฏิชีวนะแอมพิ-
ซิลลินและเตตราซัยคลิน และการผสมสารบริสุทธ์ิจาก
ไครรวมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เช้ือแบคทีเรยีฉวยโอกาส

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. แบคทีเรียท่ีนํามาทดสอบ

ไ ด รั บ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห จ า กภ า ค วิ ช า
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดแก A. baumannii,
B. subtilis, B. cereus, E. coli ATCC 25922,
K. pneumonia, P. mirabilis, P. vulgaris, MRSA
และ S. aureus ยกเวนเช้ือ P. aeruginosa ไมดื้อยา
และ P. aeruginosa ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิด (รหัส
1-375/04-2013) ซึ่งผานการยืนยันโดยการตรวจสอบ
ดวยวิธีการยอมแกรมและทดสอบทางชีวเคมีดวย API
20 NE System
2. การแยกสารบริสุทธิ์

นําใบของไคร (BKF147874) ซึ่งเก็บเมื่อ
เดือน มิถุนายน 2556 จากจังหวัดเชียงรายโดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากสํานักหอพรรณไม กรมอุทยานฯ
สัตวปาและพันธพืชกรุงเทพมหานครมาทําใหแหงและ
บดละเอียดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ทําการสกัดแบบเย็น
ด ว ยตั ว ทํ า ล ะล าย เ ฮก เซน  ไ ด ส ว นส กั ดหยาบ
เฮกเซนนํ้าหนัก 16.5 กรัม ทําการแยกดวยคอลัมนโคร
มาโทกราฟ  โดยใช ระบบตัว ทําละลายเปนแบบ
gradient elution ระหวางเอทิลอะซิเตทตอเฮกเซน
โดยเริ่มตนจากเฮกเซน 100 % และคอยๆ เพ่ิมความมี
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ข้ัวข้ึนเรื่อยๆ จนถึง 100 % เอทิลอะซิเตท และตาม
ดวยเมทานอลเปนลําดับสุดทาย สามารถแยกไดท้ังหมด
5 fraction เมื่อนําทุก fraction มาทดสอบดวย TLC
พบวาทุก fraction ยังไมบริสุทธ์ิจึงนําไปแยกตอดวย
คอลัมนโครมาโทกราฟ จนไดสารบริสุทธ์ิ และพิสูจน
เอกลักษณดวยเทคนิค NMR
3. การเตรียมสารละลาย (stock solution) ของสาร
บริสุทธิ์และยาปฏิชีวนะ

เตรียม Master stock ของสารบริสุทธ์ิ (มวล
โมเลกุล เทากับ 426 กรัมตอโมล) เขมขน 1 โมลาร
ดวยสารละลาย 95% Dimethyl sulfoxide (DMSO)
นําไปกรองใหปราศจากเช้ือโดยใชกระดาษกรองขนาด
0.2 ไมโครเมตร (Pall Corporation, U.S.A.) จากน้ัน
เจือจางลงท่ีระดับความเขมขนท่ีใชในการทดสอบ คือ
2048, 1024, 512, 256, 128 และ 64 ไมโครโมลาร
ดวยนํ้ากลั่นปลอดเช้ือ เตรียม Master stock ของยา
ปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน และเตตราซัยคลินท่ีมีมวล
โมเลกุล 371.40 และ 444.435 ตามลําดับใหไดความ
เขมขน 1 โมลาร แลวทําใหปราศจากเช้ือโดยนําไป
กรองดวยกระดาษกรอง 0.2 ไมโครเมตร จากน้ันเตรียม
ยาปฏิชีวนะท่ีความเขมขน 2048, 1024, 512, 256,
128 และ 64 ไมโครโมลาร โดยการเจือจางความ
เขมขนลดลงสองเทาดวยวิธีการเดียวกับการเตรียม
สารละลายของสารบริสุทธ์ิ
4. การหาคาความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรีย Minimal Inhibition Concentration
(MIC) ของสารบริสุทธิ์ ดวยวิธี Broth dilution
susceptibility test (Clinical and standard
Institute, 2006)

เพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเช้ือ
Nutrient agar (NA, Merck, Germany) แลวนําไปบม
ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 – 24

ช่ัวโมง จากน้ันนํามาเทียบความขุนกับ McFarland
No. 0.5 (1.5 x 108 CFU/ml) เติมเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีเ ทียบความขุนแลวจํานวน 100 ไมโครลิตร ใส
Mueller Hinton Broth (MHB, Merck, Germany)
MHB 3 มิลลิลิตร จากน้ันเติมสารบริสุทธท่ีความเขมขน
ตางๆ คือ 2 - 2048 ไมโครโมลารปริมาตร 100
ไมโครลิตรผสมลงในอาหาร MHB หลอดเดิม แลวบม
เพาะท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง
ทําการทดลองสามซ้ําทุกความเขมขน นําเช้ือท่ีผสมสาร
บริสุทธ์ิมาเจือจางดวยนํ้าเกลือ 0.85% NaCl ใหมีความ
เขมขน 1:10-1, 1:10-2, 1:10-3 เปนตน (Serial
Dilution) เพ่ือนับจํานวนแบคทีเรีย โดยนําเช้ือท่ีเจือ
จางแลวทุกความเขมขน จํานวน 100 ไมโครลิตร
มาเลี้ยงในอาหาร NA ท่ีเตรียมไวโดยใช sterile
spreader เกลี่ยเช้ือแบคทีเรียใหท่ัวผิวหนาของอาหาร
นําแบคทีเรียไปบมเพาะท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง นําเช้ือแบคทีเรียในอาหาร NA
มานับจํานวนโคโลนี แลวหาคาจํานวนแบคทีเรียตอ
มิลลิลิตรของตัวอยาง ในหนวย Colony forming unit
ตอมิลลิลิตร (CFU/ml) (Clinical and standard
Institute, 2006)
5. การตรวจสอบการออกฤทธิ์รวมกันของสารบริสุทธิ์
และยาปฏิชีวนะ

เพาะเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีการทดสอบใน
ขอ 4 เทียบเช้ือใหไดความเขมขน McFarland No. 0.5
นําเ ช้ือ 1 มิลลิลิตร ผสมเขา กับอาหาร Mueller
Hinton Agar (MHA, Merck, Germany) ปริมาตร 19
มิลลิลิตร รอจนอาหารแหง แลวจึงเจาะหลุมอาหาร
เลี้ยงเช้ือโดยใชท่ีเจาะขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.6
เซนติ เมตร นํานํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ และ DMSO
หยอดลงในหลุมท่ีเจาะไวเปนชุดควบคุม จากน้ันผสมยา
ปฏิชีวนะท่ีระดับความเขมขน 2048 ไมโครโมลาร
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ปริมาตร 20 ไมโครลิตร รวมกันกับสารบริสุทธ์ิปริมาตร
เทากัน ท่ีความเขมขน 2048 ไมโครโมลาร กอนหยอด
ในหลุม แลวหยอดสารท่ีผสมแลวในหลุมปริมาตรหลุม
ละ 40 ไมโครลิตร ทําเชนเดียวกันโดยผสมยาปฏิชีวนะ
1024, 512, 256, 128 และ 64 ไมโครโมลาร รวมกับ
สารบริสุทธ์ิ ตามรูปแบบของ checkerboard assay
(Chung et al., 2011) จากน้ันนําอาหารเลี้ยงเช้ือท่ี
ผสมสารบริสุทธ์ิไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง ไปทําการวัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางบริเวณท่ีถูกยับยั้ง (inhibition zone) เปน
เซนติเมตร และทําการทดสอบจํานวน 3 ซ้ํา นําไป
บันทึกผลการทดลอง และหาคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แลวนํามาหาคา MIC และ การหาคาดัชนีช้ี
วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ว ม FICI ห รื อ ( Fractional
Inhibitory Concentration Index)

การหาคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม FICI
(Chung et al., 2011) การหาคาดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพรวม FICI คือคาท่ีใชบอกประสิทธิภาพ
รวมเมื่อใชสารบริสุทธ์ิรวมกับยาปฏิชีวนะ เชน เสริม
ฤทธ์ิกัน หรือตานฤทธ์ิกัน เปนตน ซึ่งดูจากคา FICI
ระหวางคา FIC ของยาปฏิชีวนะ กับคา FIC ของสาร
บริสุทธ์ิ โดยคํานวณไดดังน้ี

1. FIC ของยาปฏิชีวนะ = คา MIC ของการ
ออกฤทธ์ิรวมกัน/คา MIC ของยาปฏิชีวนะเพียงอยาง
เดียว

2. FIC ของสารบริสุทธ์ิ = คา MIC ของการ
ออกฤทธ์ิรวมกัน/คา MIC ของสารบริสุทธ์ิเพียงอยาง
เดียว

3. FICI = FIC ของยาปฏิชีวนะ+FIC ของสาร
บริสุทธ์ิ
แปลผลดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพรวม FICI ไดดังน้ี

เมื่อ FICI ≤ 0.5 หมายถึง เสริมฤทธ์ิกัน
(Synergistic)
0.5 < FICI < 1 หมายถึง เสริมฤทธ์ิกัน
บางสวน (Partially Synergistic)
FICI = 1 หมายถึง มีแนวโนมเสริมฤทธ์ิ
(Additive)
1 < FICI ≤ 4 หมายถึง ฤทธ์ิไมแตกตางจาก
การใชสารตัวเดียว (Indifferent)
FICI > 4 หมายถึง ตานฤทธ์ิกัน (Anta-
gonistic)

6. การศึกษาผลของสารบริสุทธิ์ผสมยาปฏิชีวนะใน
การยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ตอหนวยเวลา
(Time-Kill Assay)

เลี้ยงเช้ือแบคทีเรียและปรับเช้ือใหไดความ
เขมขนเทากับ McFarland No. 0.5 จากน้ันนําเช้ือท่ี
เทียบความเขมขนแลวปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสม
เขากับอาหาร MHB ปริมาตร 3 มิลลิลิตร และนําเช้ือ
แบคทีเรียมาผสมกับ สารบริสุทธ์ิท่ีผสมกับยาปฏิชีวนะ
ความเขมขนท่ีเหมาะสม (ไมไดแสดงผล preliminary
test จากน้ันคัดเลือกความเขมขนท่ีเหมาะสมท่ีสุดมา
ทดสอบการยับยั้งการเจริญตอหนวยเวลาตอไป) และ
ปฏิชีวนะความเขมขนท่ีเหมาะสม ปริมาตร 100
ไมโครลิตร ผสมกับเช้ือแบคทีเรียจํานวน 3 มิลลิลิตร
ทําเชนเดียวกับชุดควบคุม ไดแก นํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ
สารบริสุทธ์ิท่ีไมผสมยาปฏิชีวนะ และยาปฏิชีวนะเพียง
อยางเดียว จากน้ันนําหลอดทดสอบท้ังหมดไปบมท่ี
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อถึงชวงเวลา 0, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 24 และ 48 ช่ัวโมง นําออกมาเจือจาง
(Serial Dilution) เพ่ือนับจํานวนแบคทีเรีย แลวหาคา
จํานวนแบคทีเรียตอมิลลิลิตรของตัวอยาง ในหนวย
Colony forming unit ตอมิลลิลิตร (CFU/ml) และ
เขียนกราฟความสัมพันธระหวางเวลาและคา log10
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จํานวนเซลล (CFU/ml) คํานวณและหาค า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พขอ งก า ร ยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญ ( The
effectiveness antibacterial activity; EAA)
(Sedlarik, et al., 2010) และสรางกราฟความสัมพันธ
ระหวางเวลาและคา log10 จํานวนเซลล (CFU/ml)
7. วิเคราะหขอมูลทางสถิติ

วิเคราะหคาทางสถิติเปรียบเทียบสารบริสุทธ์ิ
กับยาปฏิชีวนะดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทิศทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ
การใชสารบริสุทธ์ิรวมกับยาปฏิชีวนะดวย การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)
ดวยโปรแกรมสถิติ SPSS version 15

ผลการวิจัย
การแยกผลิตภัณฑธรรมชาติจากสวนสกัด

เฮกเซนของใบไคร ทําโดยนําใบไคร ท่ีแหงและ
บดละเอียด นํ้าหนัก 1 กิโลกรัมมาทําการสกัดดวยตัว
ทําละลายเฮกเซน ไดสวนสกัดหยาบเฮกเซนนํ้าหนัก
16.5 กรัม เมื่อทําการแยกสารบริสุทธ์ิดวยวิธีคอลัมน
โครมาโทกราฟพบวาจากการแยก fraction ท่ี 2 ดวย
วิ ธีคอลัมน โครมาโทกราฟ ใชตั วทําละลาย 20%
เอทิลอะซิเตทตอเฮกเซนสามารถแยกได 3 fraction
fraction ท่ี 2.1-2.3 fraction ท่ี 2.1 เกิดเปนของแข็งสี
ขาว เมื่อนํามาทดสอบดวย TLC พบวาของแข็งท่ีไดเปน
สารบริสุทธ์ิจึงทําการตกผลึกใหมดวยเฮกเซน ไดผลึก
สีขาวรูปเข็มหนัก 0.3313 กรัม มีจุดหลอมเหลว 214-
215 องศาเซลเซียส นําไปพิสูจนเอกลักษณดวย 1H
NMR,13C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 โดย
เปรียบเ ทียบกับคาในบทความวิจัย ท่ีตี พิมพแล ว
(Laghari et al., 2011; Saleem, 2009)

การสํารวจประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียดวยวิธี Broth dilution assay พบวา
สารบริสุทธ์ิมีประสิทธิภาพดี ท่ีสุดในการยับยั้งการ

เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย 4 ช นิ ด  คื อ
A. baumannii MRSA, P. mirabilis และ S. aureus
มีคา MIC เทากัน คือ 128 ไมโครโมลาร รองลงมา
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ B. cereus
K. pneumoniae และ P. vulgaris มีคา MIC เทากับ
512 ไมโครโมลาร เมื่อเปรียบเทียบกับยาแอมพิซิลลิน
และเตตราซัยคลิน พบวา สารบริสุทธ์ิมีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับเตตราซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียท้ัง 5 สายพันธุ (MIC อยูระหวาง 128-
512 ไมโครโมลาร) และมีประสิทธิภาพดีกวาแอมพิ-
ซลิลินในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ตารางท่ี 1

ผลการออกฤทธ์ิรวมกันของสารบริสุทธ์ิ
และยาปฏิชีวนะดวยวิธี agar diffusion assay พบวา
เมื่อทดลองใชสารบริสุทธ์ิรวมกับยาแอมพิซิลลินไม
ใหผลการออกฤทธ์ิ (ไมไดแสดงผล) แตสามารถออก
ฤทธ์ิรวมกับเตตราซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสท่ีดื้อยาและไมดื้อยา
คือ E. coli ATCC 25922 P. aeruginosa สายพันธุ
ดื้อยาและสายพันธุไมดื้อยา โดยพบวาสามารถยับยั้ง
การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย E. coli ATCC 25922 ได
เมื่อผสมสารบริสุทธ์ิ รวมกับยาเตตราซัยคลินเทากับ
128 ไมโครโมลาร และสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ
แบคทีเรีย P. aeruginosa สายพันธุไมดื้อยาไดดีข้ึน
โดยใชสารบริสุทธ์ิรวมกับยาเตตราซัยคลินเทากับ 16
ไมโครโมลาร แตไมสามารถออกฤทธ์ิรวมกับเตตรา-
ซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ P. aeruginosa
ดื้อยา (ตารางท่ี 2) โดยแสดงผลการเสริมฤทธ์ิกัน
บางสวนในการยับยั้งเช้ือ E. coli ATCC 25922 (FICI
เทากับ 0.56) และเสริมฤทธ์ิ กันในการยับยั้ งเ ช้ือ
P. aeruginosa สายพันธุไมดื้อยา (FICI เทากับ 0.27)
(ตารางท่ี 3) ซึ่งพิสูจนใหเห็นวาสารบริสุทธ์ิ เมื่อผสม
เตตราซัยคลินมีประสิทธิภาพสูงข้ึน (สามารถลดคา
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MIC ของยาเตตราซัยคลินไดลดลง 2-4 เทา เมื่อใชยา
เตตรา-ซัยคลินเพียงชนิดเดียว) และออกฤทธ์ิรวมกันได
ดีในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ E. coli ATCC 25922
และ P. aeruginosa (สามารถลดคา MIC ของยาเต
ตรา-ซัยคลินลงอยางนอย 2-4 เทา ดังแสดงในตารางท่ี
1 และ 2) แตเมื่อผสมกับแอมพิซิลลินกลับไมใหผล
การทดสอบการออกฤทธ์ิรวมกัน (ไมพบคา MIC
combination จึงไมแสดงผลการวิจัย) ผูวิจัยจึงทําการ

ทดสอบในข้ันตอไป คือ การหาจุดเวลาท่ีเหมาะสมของ
ยา เตตราซัยคลินและสารบริสุทธ์ิ ในการออกฤทธ์ิ
รวมกันเพ่ือยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย ( E. coli
ATCC 25922 และ P. aeruginosa สายพันธุไมดื้อยา)
เพ่ือจะอธิบายใหเห็นวาสารบริสุทธ์ิ สามารถลดปริมาณ
การใชยาเตตราซัยคลิน (ซึ่งกอใหเกิดผลดีเน่ืองจากยา
เตตราซัยคลินละลายไดนอยในรางกาย และเมื่อใชโดส
สูงจะมีผลขางเคียงตอรางกาย)

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระดับความเขมขนต่ําสุดของสารบริสุทธ์ิและยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินและเตตราซัยคลินท่ี
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียฉวยโอกาส

กลุมแบคทีเรีย ชนิดของแบคทีเรีย
คาความเขมขนท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย

ฉวยโอกาส (ไมโครโมลาร)
สารบริสุทธิ์ แอมพิซิลลิน เตตราซัยคลนิ

แกรมบวก B. cereus 512 128 128
B. subtilis >2048 >2048 512
MRSA 128 128 128
S. aureus 128 128 128
A. baumannii 128 >2048 128

แกรมลบ E. coli ATCC 25922 2048 >2048 256
K. pneumoniae 512 128 1024
P. mirabilis 128 512 128
P. vulgaris 512 1024 512
P. aeruginosa ไมดื้อยา 1024 >2048 64

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการออกฤทธ์ิรวมกันของสารบริสุทธ์ิ และยาปฏิชีวนะ เมื่อเปรียบเทียบ
กับยาปฏิชีวนะชนิดเดียวในการยับยั้งการเจริญของเช้ือ E. coli ATCC 25922 และ P. aeruginosa
ดื้อยาและไมดื้อยา

แบคทีเรีย
MIC

(ไมโครโมลาร)
เตตราซัยคลนิ

MIC
(ไมโครโมลาร)

combination
เตตราซัยคลนิ+

สารบริสุทธิ์

MIC
(ไมโคร
โมลาร)

สารบริสุทธิ์

FIC
(ไมโครโมลาร)
เตตราซัยคลนิ

FIC
(ไมโคร
โมลาร)

สารบริสุทธิ์

FICI
(ไมโคร
โมลาร)

แปลผลดัชนีช้ีวัด
ประสิทธิภาพ

รวม

E. coli ATCC
25922

256 128 2048 0.50 0.063 0.56
เสริมฤทธิก์นั

บางสวน
P. aeruginosa

ไมดื้อยา
64 16 1024 0.25 0.016 0.27 เสริมฤทธิก์นั

P. aeruginosa
ดื้อยา

>2048 - >2048 - - - -
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แปลผลดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพรวม FICI ไดดังน้ี
เมื่อ FICI ≤ 0.5 หมายถึง เสริมฤทธ์ิกัน (Synergistic)

0.5 < FICI < 1 หมายถึง เสริมฤทธ์ิกันบางสวน (Partially Synergistic)
FICI = 1 หมายถึง มีแนวโนมเสริมฤทธ์ิ (Additive)
1 < FICI ≤ 4 หมายถึง ฤทธ์ิไมแตกตางจากการใชสารตัวเดียว (Indifferent)
FICI > 4 หมายถึง ตานฤทธ์ิกัน (antagonistic)

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ณ จุดเวลาท่ีเหมาะสมของสารบริสุทธ์ิรวมกับยา
เตตราซัยคลินในการยับยัง้เจริญของแบคทีเรียบางสายพันธุ

แบคทีเรยี
เวลาที่เหมาะสมของการยับยัง้การเจรญิของสารบริสุทธิ์

สารบริสุทธิ์ + ยาเตตราซัยคลิน คา EAA
E. coli ATCC 25922 4 95.10±1.73

P. aeruginosa ไมด้ือยา 6 54.90±27.80

ผลของการทดสอบ Time-kill assay พบวา
เมื่อเลือกใชสารบริสุทธ์ิ เทากับ 16xMIC ของสาร
บริสุทธ์ิ (2048 ไมโครโมลาร/128 ไมโครโมลาร จาก
ตารางท่ี 1 และ 2) และเลือกใชยาปฏิชีวนะเตตรา
ซัยคลิน เทากับ 2xMIC (256 ไมโครโมลาร/128 ไมโคร
โมลาร จากตารางท่ี 1และ 2) ในการยับยั้งเช้ือ E. coli
ATCC 25922 สามารถเสริมฤทธ์ิกันในการยับยั้งการ
เจริญของ E. coli ATCC 25922 ไดดีท่ีสุดในช่ัวโมงท่ี 4
โดยปริมาณของเช้ือ E. coli ATCC 25922 (จํานวน
โคโลนีลดลงจากเวลาเริ่มตนรอยละ 95.10) และยับยั้ง
เช้ือ E. coli ATCC 25922 ในชวงเริ่มตนของ log
phase (ช่ัวโมงท่ี 2-8) (รูปท่ี 1 และตารางท่ี 3)
เชนเดียวกับการทดสอบ Time-kill assay ของเช้ือ
P. aeruginosa ไมดื้อยา พบวา เมื่อเลือกใชสาร
บริสุทธ์ิ เทากับ 64xMIC (1024 ไมโครโมลาร/16
ไมโครโมลาร) รวมกับยาเตตราซัยคลิน เทากับ 4xMIC

(64 ไมโครโมลาร/16 ไมโครโมลาร) (ตารางท่ี 1 และ
2) สามารถยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ไมดื้อ
ยาไดดีท่ีสุดในช่ัวโมงท่ี 6 (จํานวนโคโลนีของแบคทีเรีย
จะลดลงรอยละ 54.90) และมีประสิทธิภาพสูงข้ึนใน
การยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ในชวงเริ่มตน
ของ log phase (ช่ัวโมงท่ี 2-8) (รูปท่ี 2 และตาราง
ท่ี 3)

วิจารณผลการวิจัย
จากขอมูลทางสเปคโทรสโกปของสารบริสุทธ์ิ

พบวา 13C NMR แสดงจํานวนคารบอนท้ังหมด 30
คารบอน ซึ่งคาดวาเปนในสารกลุมไตรเทอรพีนอยด จึง
ทําการเปรียบเทียบขอมูลทางสเปคโทรสโกปของสาร
บริสุทธ์ิกับเอกสารอางอิงตางๆ พบวาขอมูลทางสเปค
โทรสโกปของสารบริสุทธ์ิท่ีไดมีขอมูลใกลเคียงกับ
Lupeol ซึ่งมสีูตรโครงสรางดังรูปท่ี 3
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รูปท่ี 1 ผลของสารบริสุทธ์ิรวมกับยาปฏิชีวนะเตตราซัยคลิน (Tet.) ในการยับยั้งการเจริญของ E. coli ATCC
25922 ตอหนวย เวลา (Time kill assay)

รูปท่ี 2 ผลของสารบริสุทธ์ิรวมกับยาเตตราซัยคลิน (Tet.) ในการยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ไมดื้อยา
ตอหนวยเวลา

รูปท่ี 3 สูตรโครงสรางของ Lupeol

จากการเปรียบเทียบขอมูล 1H NMR 13C
NMR และจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธ์ิกับ Lupeol
จากเอกสารอางอิง (Laghari, et al., 2011) พบวา
เหมือนกันทุกประการและทําการยืนยันสูตรโครงสราง

ดวย DEPT-90 และ DEPT-135 ดังน้ันสารบริสุทธ์ิท่ีได
จากสวนสกัดเฮกเซนของใบไครคือ Lupeol ซึ่งมีสูตร
โครงสรางดังรูปท่ี 3
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Lupeol มีฤทธ์ิตานการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียบางสายพันธุ และใหผลการยับยั้งแบคทีเรีย
ดีกวายาแอมพิซิลลิน แตใหผลยับยั้งต่ํากวายาเตตรา
ซัยคลิน Lupeol เปนสารกลุม terpene ซึ่งมีรายงาน
พิสูจนใหเห็นวาสารกลุมน้ีสามารถยับยั้ง S. aureus ได
ดีกวา S. aureus ATCC 25922 (425 ไมโครโมลาร)
แตยับยั้ง P. aeruginosa ไดนอยกวา (425 ไมโคร-
โมลาร) (Gallo and Sarachine, 2009) ผลของการ
ยับยั้งของ Lupeol อาจเกิดจากไปยับยั้งการทํางาน
ของเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียท้ังแกรมบวกและแกรม
ลบหรือไปรบกวนการผานเขาออกของไอออนหรือไป
รบกวนการทํางานของเยื่อหุมเซลล (phospholipids
bilayer) หรือสงผลตอการยับยั้งเอนไซมและดีเอ็นเอ
ของแบคทีเรีย (Solomakos et al., 2008) หรือ
Lupeol ออกฤทธ์ิใกลเคียงกับสารกลุม triterpenoid
ท่ีมีผลตอการยับยั้งกิจกรรมการสังเคราะห DNA และ
การสังเคราะห macromolecular ทําใหเกิดความ
เสียหายตอเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียแกรมบวก
(Chung et al., 2011)

เมื่อนํา Lupeol มาผสมกับยาปฏิชีวนะ เพ่ือ
ศึกษากลไกการทํางานรวมกัน เพ่ือพิสูจนวาสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพของยาเตตราซัยคลินท่ีมีใชอยูใน
ปจจุบัน และเพ่ือลดการใชยาเตตราซัยคลินซึ่งถาใชโดส
สูงจะมีผลกระทบตอรางกายผูใช งานวิจัยน้ีทําใหทราบ
วา Lupeol เมื่อผสมกับยาปฏิชีวนะสามารถยับยั้งการ
เจริญของเช้ือแบคทีเรียบางสายพันธุท่ีมีแนวโนมดื้อยา
สูง ไดแก E. coli ATCC 25922 และ P. aeruginosa
ไดดียิ่งข้ึน เพราะสามารถลดคา MIC ของการใชเตตรา
ซัยคลินลงมากกวา 2-4 เทาของคา MIC เดิม (แต
Lupeol ไมสามารถออกฤทธ์ิรวมกับยาแอมพิซิลลิน)
แสดงใหเห็นวา Lupeol สงเสริมใหการออกฤทธ์ิของยา
ปฏิชีวนะดีข้ึนกวาใชยาปฏิชีวนะเพียงตัวเดียว Lupeol

อาจช วยเ พ่ิมการดูดซึมยา เข า เซลล  หรือ นําพา
ยาปฏิชีวนะเขาเซลลแบคทีเรียไดดีข้ึน จึงควรทดสอบ
ประสิทธิภาพการซึมผานของ Lupeol เขาเยื่อหุมเซลล
ของแบคทีเรีย ดวย Nitrocefin assay ในข้ันตอไป
(Eumkeb and Chukrathok, 2013) หรือทดสอบการ
ชวยนําพา Lupeol ตอยาปฏิชีวนะระหวางท่ีเซลลมี
ชีวิตดวยเทคนิค flow cytometry

จากการนํา Lupeol ท่ีไดจากใบไคร มา
ทดสอบในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาส
ท้ัง 10 สายพันธุสามารถเปนขอมูลพ้ืนฐานในการตอ
ยอดทํางานวิจัย อยางไรก็ตามควรศึกษากลไกของ
Lupeol ในการตานแบคทีเรีย หรือนําไปศึกษาวิจัย
เก่ียวกับคุณสมบัติทางชีวภาพดานอ่ืนๆ ของไคร เชน
ตานมะเร็ง ตานการอักเสบ และตานเช้ือไวรัส งานวิจัย
น้ีสามารถนําไปประยุกตใชโดยนํา Lupeol ท่ีสกัดจาก
ใบไครไปผลิตเปนผลิตภัณฑเสริมความงามกลุมถนอม
ผิว หรือลดการอักเสบจากติดเช้ือแบคทีเรียบริเวณ
ผิวหนัง ผสมในผลิตภัณฑกลุมคอลลอยด (colloid)
เพ่ือทดแทนการใช หรือลดการนําเขาผลิตภัณฑถนอม
ผิวจากตางประเทศ และเปนการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน หรือนําไปเปนสวนผสมของผลิตภัณฑทําความ
สะอาด ในอนาคตอาจจะนําไปใชแทนหรือควบคูกับยา
ปฏิชีวนะท่ีใชไมไดผลในปจจุบัน เพ่ือใชเปนยารักษาโรค
ท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียฉวยโอกาสในอนาคต

สรุปผลการวิจัย
จากการแยกผลิตภัณฑธรรมชาติจากสวน

สกัดหยาบเฮกเซนของใบไครดวยพบสารบริสุทธ์ิ 1
ชนิดลักษณะเปนผลึกสีขาวรูปเข็มสีขาว และนําไป
พิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค NMR พบวาเปน Lupeol
ซึ่งมีฤทธ์ิตานแบคทีเรียทุกสายพันธุ ท่ีนํามาทดสอบ
และใหผลการทดสอบฤทธ์ิคอนขางดีกวายาแอมพิ-
ซิลลิน แตใหผลนอยกวายาเตตราซัยคลิน และเมื่อนํา
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Lupeol มาทดสอบรวมกับยาปฏิชีวนะเตตราซัยคลิน
พบวาสามารถเสริมฤทธ์ิกันบางสวนในการยับยั้งการ
เจริญชองเช้ือ E. coli ATCC 25922 และเสริมฤทธ์ิกัน
ในการยับยั้งเช้ือ P. aeruginosa ไมดื้อยา และออก
ฤทธ์ิรวมกันไดดีท่ีสุดในช่ัวโมงท่ี 4 และ 6 ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ
ผูดําเนินการวิจัยขอขอบคุณสํานักงานวิจัย

แหงชาติ (NRPM) ท่ีใหทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจําป
งบประมาณ 2558 รหั สข อ เ สนอโคร งการคื อ
2558A10802004 และขอบคุณหนวยงานสนับสนุน
ไดแก ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลศูนยชลบุรี จังหวัดชลบุรี และสํานัก
หอพรรณไม  กรมอุทยานฯสัตวป าและพัน ธุ พืช
กรุงเทพมหานครท่ีใหความอนุเคราะหเครื่องมือสารเคมี
เช้ือแบคทีเรียและตนไมในการทําวิจัย จึงขอขอบคุณมา
ณ ท่ีน้ี
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