ว.วิทย. มข. 45(1) 83-94 (2560)

KKU Sci. J. 45(1) 83-94 (2017)
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ยาเตตราซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาส
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บทคัดยอ
การแยกสารบริสุทธิ์จากสวนสกัดหยาบเฮกเซนของใบไคร (Glochidion daltonii Kurz) ดวยเทคนิค
โครมาโทรกราฟ ไดสารบริสุทธิ์ 1 สาร เปนผลึกรูปเข็มสีขาวมีจุดหลอมเหลว 214-215 °C ทําการพิสูจนโครงสราง
โดยเทคนิค 1H NMR, 13C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 และเปรียบเทียบขอมูลสเปคตรัมกับสารอางอิงกลุม
triterpene พบวาสารบริสุทธิ์ที่ไดคือ Lupeol เมื่อนํามาทดสอบหาประสิทธิภาพของการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียฉวยโอกาส พบวา Lupeol สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 10 สายพันธุที่นํามาศึกษา
ยกเวน เชื้อ Bacillus subtilis และเมื่อนํามาศึกษาการออกฤทธิ์รวมกันระหวาง Lupeol กับยาเตตราซัยคลิน
พบวาใหผลเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชื้อ Pseudomonas aeruginosa สายพันธุไมดื้อยา (FICI เทากับ 0.27)
และพบการเสริมฤทธิ์กันบางสวนในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ATCC 25922 (FICI เทากับ 0.56) ซึ่งออก
ฤทธิ์ไดดีที่สุดเพื่อยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa และ E. coli ATCC 25922 ในเวลา 6 และ 4 ชั่วโมงตามลําดับ เมื่อ
ผสม Lupeol รวมกับเตตราซัยคลินในอาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมแบคทีเรียทดสอบ

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 ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย การออกฤทธิ์รวม
Keywords: Lupeol, Antibacterial activity, Synergistic effect

บทนํา
ไคร (Glochidion daltonii) เปนพืชในวงศ
Euphorbiaceae เปนไมพุมหรือไมยืนตน มีสองเพศใน
ตนเดียว แผนใบเปนรูปหอกหรือรูปไข ฐานใบกวางเปน
รูปลิ่ม ปลายใบแหลม ทองใบมีสีเทาขาว หลังใบมีสีเทา
เขียว พบไดที่จีน อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
(Smitinand et al., 2007) ไครมีสรรพคุณมากมาย
ตามตํารับยาไทย เชน ใบ นํามาใชปรุงเปนยา แกกษัย
ขับปสสาวะ แกไขเซื่องซึม อาหารไมยอยแกหวัดและ
นอกจากนี้ ย อดอ อ นของต น ยั ง ใช รั บ ประทานได
(Smitinand et al., 2007; Xiao et al., 2007)
ในเวีย ดนามใชเปน ยาพื้นบ านรักษาโรค เชน ไขหวั ด
ใหญ โรคบิด ไขมาลาเรีย โรคไขขออักเสบ (Thang et
al., 2011) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบใน เปลือกไม
ใบและผลของไคร คื อ แทนนิ น และ triterpenoid
(Sandhya et al., 2011) พืชอื่นๆ ในสกุลนี้ เชน
G. coccineum, G. eriocarpum, G. obliquum
และ G. puberum จะมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
สําคัญเชน triterpenoid saponins, flavonoids,
lignans, sesquiterpenoids, megastigmane
glucosides, alkaloids butenolides และอนุพันธ

ของเบนซินอื่นๆ (Zhang et al., 2012; Laghari
et al., 2011) สารสํา คั ญ ที่ พ บ ได แ ก lupanes
สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ แบคที เ รี ย
Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
เปนตน (Kiem et al., 2010; Gallo and Sarachine,
2009) แ ล ะ น อ ก จ า ก นี้ ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ ข อ ง
G. daltonii และ G. zeylanicum มีฤทธิ์ในการตาน
มะเร็งตับ โดยยับยั้งกลไก apoptosis (Machana et
al., 2011; Sharma et al., 2011) lupane และ
triterpenoids 3 ชนิ ด จากใบ และเปลื อกของ
Maytenus cuzcoina และใบของ M. chiapensis มี
ฤทธิ์ตานอักเสบ สามารถลดปริมาณ Nitric Oxide และ
ลดการผลิต prostaglandin E2 ในเซลล macrophages ของหนู และมีฤ ทธิ์ด านอื่ นมากมาย (Reyes
et al., 2006; Siddique and Saleem, 2011) ดังนั้น
งานวิ จั ย นี้ จึ ง สนใจที่ จ ะนํ า ไคร ม าศึ ก ษาแยกหาสาร
บริสุทธิ์ เพื่อนําไปเปนประโยชนทางการแพทยและดาน
อื่นๆ ตอไป
แบคทีเรียฉวยโอกาสที่สําคัญทางการแพทย
สามารถกอโรคในรางกายที่ออนแอไดหลายระบบ ซึ่งใน
ภาวะปกติจะไมกอโรคในคนที่รางกายมีภูมิตานทานโรค
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ปกติ แต จะกอ โรคเฉพาะในคนที่ร างกายมี ภูมิ คุม กั น
ตานทานโรคต่ํา หรือบกพรองเทานั้น (Dellit, 2007)
เชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ มั ก ก อ โรคในโรงพยาบาล ได แ ก
Acinetobacter baumannii, Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis,
Proteus vulgaris และ Pseudomonas aeruginosa
การติดเชื้อแบคทีเรียเหลานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช
เครื่องมือทางการแพทยเพื่อตรวจหรือรักษา เชน คนที่
มีแผลเปอยอักเสบ แผลไฟไหม โดยที่เชื้อจะเพิ่มจํานวน
เมื่ อ อยู ใ นน้ํ า หรื อ ที่ มี ค วามชื้ น ตามเครื่ อ งมื อ หรื อ
เครื่ อ งช ว ยหายใจ การระบาดวิ ท ยาของการติ ด เชื้ อ
แบคที เ รี ย ฉวยโอกาสเหล า นี้ พบว า มี ก ารติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น กอใหเกิดภาวะแทรกซอน และเปน
สาเหตุ ใ ห ผู ป ว ยเสี ย ชี วิ ต เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ส ง ผลให ต อ งเสี ย
คาใชจายในการดูแลรักษาจํานวนมาก (Sheng et al.,
2005) สาเหตุของการติดเชื้อจากแบคทีเรียฉวยโอกาส
เหลานี้สูงขึ้น มาจากการปรับตัวของเชื้อจุลินทรียทําให
ดื้อตอฤทธิ์ยาเพื่อความอยูรอด และผลจากการใชยา
ตานจุลินทรียกันอยางแพรหลาย ทําใหจุลินทรียดื้อตอ
ยาหลายกลุม ไดแก เพนิซิลลิน แอมพิซิลลิน โพลีมิกซิน
สเตรปโตมัยซิน เตตราซัยคลิน เปนตน (Mah and
O’Toole., 2001) ทําใหตองใชยาปฏิชีวนะอนุพันธุที่
แรงขึ้ น ไป จึ ง ก อ ให เ กิ ด ผลข า งเคี ย งจากการใช ย า
ปฏิชีวนะ เชน ผูปวยเกิดการแพยา ระบบรางกายเสีย
สมดุล เนื่องจากยาปฏิชีวนะไปทําลายเชื้อแบคทีเรียที่
อยูในลําไส จากปญหาเหลานี้ทําใหเราตองพัฒนายา
ตานจุลินทรียชนิดใหม เพื่อทดแทนยาตัวเกาที่รักษาไม
ไดผล ซึ่ งทําให ตองเสี ยคาใชจ ายในการรักษาเพิ่มขึ้ น
สู ญ เ สี ย ร า ย ไ ด จํ า น ว น ม ห า ศ า ล ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ
(Hemaiswarya et al., 2008) ดังนั้นการนําสาร
บริ สุ ท ธิ์ จ ากไคร ม าใช ร ว มกั บ ยาปฏิ ชี ว นะจึ ง เป น อี ก
ทางเลื อ กหนึ่ ง ในการรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย
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เนื่องจากสารสกัดธรรมชาติ หาไดงาย ราคาถูก กวา
การสังเคราะหทางเคมี นอกจากนี้อาจนําไครไปใชเปน
ข อ มู ล พื้ น ฐานในงานวิ จั ย เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ใช เ ป น สารต า น
จุลินทรีย
งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ แยกสาร
บริ สุ ท ธิ์ ที่ ไ ด จ ากใบของไคร และเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภ าพของสารบริ สุท ธิ์ กั บยาปฏิ ชีว นะแอมพิ ซิลลินและเตตราซัยคลิน และการผสมสารบริสุทธิ์จาก
ไครรวมกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาส

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. แบคทีเรียที่นํามาทดสอบ
ไ ด รั บ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห จ า ก ภ 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 ยกเวนเชื้อ P. aeruginosa ไมดื้อยา
และ P. aeruginosa ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิด (รหัส
1-375/04-2013) ซึ่งผานการยืนยันโดยการตรวจสอบ
ดวยวิธีการยอมแกรมและทดสอบทางชีวเคมีดวย API
20 NE System
2. การแยกสารบริสุทธิ์
นํา ใบของไคร (BKF147874) ซึ่ งเก็ บ เมื่ อ
เดือน มิถุนายน 2556 จากจังหวัดเชียงรายโดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากสํานักหอพรรณไม กรมอุทยานฯ
สัตวปาและพันธพืชกรุงเทพมหานครมาทําใหแหงและ
บดละเอียดน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ทําการสกัดแบบเย็น
ด ว ย ตั ว ทํ า ล ะ ล า ย เ ฮ ก เซ น ไ ด ส ว น ส กั ด ห ย า บ
เฮกเซนน้ําหนัก 16.5 กรัม ทําการแยกดวยคอลัมนโคร
มาโทกราฟ โดยใช ร ะบบตั ว ทํ า ละลายเป น แบบ
gradient elution ระหวางเอทิลอะซิเตทตอเฮกเซน
โดยเริ่มตนจากเฮกเซน 100 % และคอยๆ เพิ่มความมี

86

KKU Science Journal Volume 45 Number 1

ขั้วขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 100 % เอทิลอะซิเตท และตาม
ดวยเมทานอลเปนลําดับสุดทาย สามารถแยกไดทั้งหมด
5 fraction เมื่อนําทุก fraction มาทดสอบดวย TLC
พบวาทุก fraction ยังไมบริสุทธิ์จึงนําไปแยกตอดวย
คอลัมนโครมาโทกราฟ จนไดสารบริสุทธิ์ และพิสูจน
เอกลักษณดวยเทคนิค NMR
3. การเตรียมสารละลาย (stock solution) ของสาร
บริสุทธิ์และยาปฏิชีวนะ
เตรียม Master stock ของสารบริสุทธิ์ (มวล
โมเลกุล เทากับ 426 กรัมตอโมล) เขมขน 1 โมลาร
ดวยสารละลาย 95% Dimethyl sulfoxide (DMSO)
นําไปกรองใหปราศจากเชื้อโดยใชกระดาษกรองขนาด
0.2 ไมโครเมตร (Pall Corporation, U.S.A.) จากนั้น
เจือจางลงที่ระดับความเขมขนที่ใชในการทดสอบ คือ
2048, 1024, 512, 256, 128 และ 64 ไมโครโมลาร
ดวยน้ํากลั่นปลอดเชื้อ เตรียม Master stock ของยา
ปฏิ ชี ว นะแอมพิ ซิ ล ลิ น และเตตราซั ย คลิ น ที่ มี ม วล
โมเลกุล 371.40 และ 444.435 ตามลําดับใหไดความ
เขมขน 1 โมลาร แลวทําใหปราศจากเชื้อโดยนําไป
กรองดวยกระดาษกรอง 0.2 ไมโครเมตร จากนั้นเตรียม
ยาปฏิชีวนะที่ความเขมขน 2048, 1024, 512, 256,
128 และ 64 ไมโครโมลาร โดยการเจือ จางความ
เข ม ข น ลดลงสองเท า ด ว ยวิ ธี ก ารเดี ย วกั บ การเตรี ย ม
สารละลายของสารบริสุทธิ์
4. การหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย Minimal Inhibition Concentration
(MIC) ของสารบริสุทธิ์ ดวยวิธี Broth dilution
susceptibility test (Clinical and standard
Institute, 2006)
เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ
Nutrient agar (NA, Merck, Germany) แลวนําไปบม
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18 – 24
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ชั่ ว โมง จากนั้ น นํ า มาเที ย บความขุ น กั บ McFarland
No. 0.5 (1.5 x 108 CFU/ml) เติมเชื้อแบคทีเรีย
ที่ เ ที ย บความขุ น แล ว จํ า นวน 100 ไมโครลิ ต ร ใส
Mueller Hinton Broth (MHB, Merck, Germany)
MHB 3 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารบริสุทธที่ความเขมขน
ต า งๆ คื อ 2 - 2048 ไมโครโมลาร ป ริ ม าตร 100
ไมโครลิตรผสมลงในอาหาร MHB หลอดเดิม แลวบม
เพาะที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง
ทําการทดลองสามซ้ําทุกความเขมขน นําเชื้อที่ผสมสาร
บริสุทธิ์มาเจือจางดวยน้ําเกลือ 0.85% NaCl ใหมีความ
เขมข น 1:10-1, 1:10-2, 1:10-3 เปนต น (Serial
Dilution) เพื่อนับจํานวนแบคที เรีย โดยนําเชื้อที่เจื อ
จางแล ว ทุ ก ความเข ม ข น จํ า นวน 100 ไมโครลิ ต ร
มาเลี้ ย งในอาหาร NA ที่ เ ตรี ย มไว โ ดยใช sterile
spreader เกลี่ยเชื้อแบคทีเรียใหทั่วผิวหนาของอาหาร
นําแบคทีเรียไปบมเพาะที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง นําเชื้อแบคทีเรียในอาหาร NA
มานั บจํ า นวนโคโลนี แล วหาค าจํ า นวนแบคที เรี ย ต อ
มิลลิลิตรของตัวอยาง ในหนวย Colony forming unit
ตอมิลลิลิตร (CFU/ml) (Clinical and standard
Institute, 2006)
5. การตรวจสอบการออกฤทธิ์รวมกันของสารบริสุทธิ์
และยาปฏิชีวนะ
เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียดวยวิธีการทดสอบใน
ขอ 4 เทียบเชื้อใหไดความเขมขน McFarland No. 0.5
นํ า เชื้ อ 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมเข า กั บ อาหาร Mueller
Hinton Agar (MHA, Merck, Germany) ปริมาตร 19
มิล ลิลิ ตร รอจนอาหารแห ง แลว จึง เจาะหลุ มอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ โดยใช ที่ เ จาะขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 0.6
เซนติ เ มตร นํ า น้ํ า กลั่ น ปราศจากเชื้ อ และ DMSO
หยอดลงในหลุมที่เจาะไวเปนชุดควบคุม จากนั้นผสมยา
ปฏิชีวนะที่ระดับ ความเข มขน 2048 ไมโครโมลาร
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ปริมาตร 20 ไมโครลิตร รวมกันกับสารบริสุทธิ์ปริมาตร
เทากัน ที่ความเขมขน 2048 ไมโครโมลาร กอนหยอด
ในหลุม แลวหยอดสารที่ผสมแลวในหลุมปริมาตรหลุม
ละ 40 ไมโครลิตร ทําเชนเดียวกันโดยผสมยาปฏิชีวนะ
1024, 512, 256, 128 และ 64 ไมโครโมลาร รวมกับ
สารบริสุทธิ์ ตามรูปแบบของ checkerboard assay
(Chung et al., 2011) จากนั้นนําอาหารเลี้ยงเชื้อที่
ผสมสารบริ สุท ธิ์ ไ ปบม ที่อุ ณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ย ส
เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง ไปทําการวัดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางบริเวณที่ถูกยับยั้ง (inhibition zone) เปน
เซนติเมตร และทําการทดสอบจํานวน 3 ซ้ํา นําไป
บั น ทึ ก ผลการทดลอง และหาค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน แลวนํามาหาคา MIC และ การหาคาดัชนีชี้
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) การหาคา ดั ชนี ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพรวม FICI คือคาที่ใชบอกประสิทธิภาพ
รวมเมื่อใชสารบริสุทธิ์รวมกับยาปฏิชีวนะ เชน เสริม
ฤทธิ์ กั น หรื อ ต า นฤทธิ์ กั น เป น ต น ซึ่ ง ดู จ ากค า FICI
ระหวางคา FIC ของยาปฏิชีวนะ กับคา FIC ของสาร
บริสุทธิ์ โดยคํานวณไดดังนี้
1. FIC ของยาปฏิชีวนะ = คา MIC ของการ
ออกฤทธิ์รวมกัน/คา MIC ของยาปฏิชีวนะเพียงอยาง
เดียว
2. FIC ของสารบริสุทธิ์ = คา MIC ของการ
ออกฤทธิ์รวมกัน/คา MIC ของสารบริสุทธิ์เพียงอยาง
เดียว
3. FICI = FIC ของยาปฏิชีวนะ+FIC ของสาร
บริสุทธิ์
แปลผลดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม FICI ไดดังนี้

เมื่อ
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FICI ≤ 0.5 หมายถึ ง เสริ ม ฤทธิ์ กั น
(Synergistic)
0.5 < FICI < 1 หมายถึง เสริมฤทธิ์กัน
บางสวน (Partially Synergistic)
FICI = 1 หมายถึง มีแนวโนมเสริมฤทธิ์
(Additive)
1 < FICI ≤ 4 หมายถึง ฤทธิ์ไมแตกตางจาก
การใชสารตัวเดียว (Indifferent)
FICI > 4 หมายถึง ตานฤทธิ์กัน (Antagonistic)
6. การศึกษาผลของสารบริสุทธิ์ผสมยาปฏิชีวนะใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ตอหนวยเวลา
(Time-Kill Assay)
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย และปรับ เชื้อใหไดความ
เขมขนเทากับ McFarland No. 0.5 จากนั้นนําเชื้อที่
เทียบความเขมขนแลวปริมาตร 100 ไมโครลิตร ผสม
เขากับอาหาร MHB ปริมาตร 3 มิลลิลิตร และนําเชื้อ
แบคทีเรียมาผสมกับ สารบริสุทธิ์ที่ผสมกับยาปฏิชีวนะ
ความเขมขนที่เหมาะสม (ไมไดแสดงผล preliminary
test จากนั้นคัดเลือกความเขมขนที่เหมาะสมที่สุดมา
ทดสอบการยับยั้งการเจริญตอหนวยเวลาตอไป) และ
ปฏิ ชี ว นะความเข ม ข น ที่ เ หมาะสม ปริ ม าตร 100
ไมโครลิตร ผสมกับเชื้อแบคทีเรียจํานวน 3 มิลลิลิตร
ทําเชนเดียวกับชุดควบคุม ไดแก น้ํากลั่นปราศจากเชื้อ
สารบริสุทธิ์ที่ไมผสมยาปฏิชีวนะ และยาปฏิชีวนะเพียง
อย า งเดี ยว จากนั้ นนํ า หลอดทดสอบทั้ ง หมดไปบ ม ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อถึงชวงเวลา 0, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 24 และ 48 ชั่วโมง นําออกมาเจือจาง
(Serial Dilution) เพื่อนับจํานวนแบคทีเรีย แลวหาคา
จํา นวนแบคที เ รี ยต อ มิ ลลิ ลิ ต รของตัว อย าง ในหน ว ย
Colony forming unit ตอมิลลิลิตร (CFU/ml) และ
เขี ย นกราฟความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเวลาและค า log10
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จํ า นวนเซลล (CFU/ml)
คํ า นวณและหาค า
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก 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
วิเคราะหคาทางสถิติเปรียบเทียบสารบริสุทธิ์
กับยาปฏิชีวนะดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทิศทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบ
การใชสารบริสุทธิ์รวมกับยาปฏิชีวนะดวย การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)
ดวยโปรแกรมสถิติ SPSS version 15

ผลการวิจัย
การแยกผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ จ ากส ว นสกั ด
เฮกเซนของใบไคร ทํ า โดยนํ า ใบไคร ที่ แ ห ง และ
บดละเอียด น้ําหนัก 1 กิโลกรัมมาทําการสกัดดวยตัว
ทําละลายเฮกเซน ไดสวนสกัดหยาบเฮกเซนน้ําหนั ก
16.5 กรัม เมื่อทําการแยกสารบริสุทธิ์ดวยวิธีคอลัมน
โครมาโทกราฟพบวาจากการแยก fraction ที่ 2 ดวย
วิ ธี ค อลั ม น โ ครมาโทกราฟ ใ ช ตั ว ทํ า ละลาย 20%
เอทิลอะซิเตทตอเฮกเซนสามารถแยกได 3 fraction
fraction ที่ 2.1-2.3 fraction ที่ 2.1 เกิดเปนของแข็งสี
ขาว เมื่อนํามาทดสอบดวย TLC พบวาของแข็งที่ไดเปน
สารบริสุทธิ์จึงทําการตกผลึกใหมดวยเฮกเซน ไดผลึ ก
สีขาวรูปเข็มหนัก 0.3313 กรัม มีจุดหลอมเหลว 214215 องศาเซลเซียส นําไปพิสูจนเอกลักษณดวย 1H
NMR,13C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 โดย
เปรี ย บเที ย บกั บ ค า ในบทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ แ ล ว
(Laghari et al., 2011; Saleem, 2009)
การสํารวจประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียดวยวิธี Broth dilution assay พบวา
สารบริ สุ ท ธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ด ในการยั บ ยั้ ง การ

Research

เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง เ ชื้ 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
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ B. cereus
K. pneumoniae และ P. vulgaris มีคา MIC เทากับ
512 ไมโครโมลาร เมื่อเปรียบเทียบกับยาแอมพิซิลลิน
และเตตราซัยคลิน พบวา สารบริสุทธิ์มีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับเตตราซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 สายพันธุ (MIC อยูระหวาง 128512 ไมโครโมลาร) และมีประสิทธิภาพดีกวาแอมพิซิลลินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ตารางที่ 1
ผลการออกฤทธิ์ ร ว มกั น ของสารบริ สุ ท ธิ์
และยาปฏิชีวนะดวยวิธี agar diffusion assay พบวา
เมื่ อ ทดลองใช ส ารบริ สุ ท ธิ์ ร ว มกั บ ยาแอมพิ ซิ ล ลิ น ไม
ใหผลการออกฤทธิ์ (ไมไดแสดงผล) แตสามารถออก
ฤทธิ์รวมกับเตตราซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสที่ดื้อยาและไมดื้อยา
คือ E. coli ATCC 25922 P. aeruginosa สายพันธุ
ดื้อยาและสายพันธุไมดื้อยา โดยพบวาสามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ATCC 25922 ได
เมื่อผสมสารบริสุทธิ์ รวมกับยาเตตราซัยคลินเทากับ
128 ไมโครโมลาร และสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย P. aeruginosa สายพันธุไมดื้อยาไดดีขึ้น
โดยใชสารบริสุทธิ์ รวมกับยาเตตราซัยคลินเทากับ 16
ไมโครโมลาร แตไ มส ามารถออกฤทธิ์ รว มกั บเตตราซัยคลินในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. aeruginosa
ดื้อยา (ตารางที่ 2) โดยแสดงผลการเสริม ฤทธิ์กั น
บางสวนในการยับยั้งเชื้อ E. coli ATCC 25922 (FICI
เท า กั บ 0.56) และเสริ ม ฤทธิ์ กั น ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
P. aeruginosa สายพันธุไมดื้อยา (FICI เทากับ 0.27)
(ตารางที่ 3) ซึ่งพิสูจนใหเห็นวาสารบริสุทธิ์ เมื่อผสม
เตตราซั ย คลิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น (สามารถลดค า
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MIC ของยาเตตราซัยคลินไดลดลง 2-4 เทา เมื่อใชยา
เตตรา-ซัยคลินเพียงชนิดเดียว) และออกฤทธิ์รวมกันได
ดีในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25922
และ P. aeruginosa (สามารถลดคา MIC ของยาเต
ตรา-ซัยคลินลงอยางนอย 2-4 เทา ดังแสดงในตารางที่
1 และ 2) แตเมื่อผสมกับแอมพิซิลลินกลับไมใหผล
การทดสอบการออกฤทธิ์ ร ว มกั น (ไม พ บค า MIC
combination จึงไมแสดงผลการวิจัย) ผูวิจัยจึงทําการ
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ทดสอบในขั้นตอไป คือ การหาจุดเวลาที่เหมาะสมของ
ยา เตตราซัยคลินและสารบริสุทธิ์ ในการออกฤทธิ์
รวมกันเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ( E. coli
ATCC 25922 และ P. aeruginosa สายพันธุไมดื้อยา)
เพื่อจะอธิบายใหเห็นวาสารบริสุทธิ์ สามารถลดปริมาณ
การใชยาเตตราซัยคลิน (ซึ่งกอใหเกิดผลดีเนื่องจากยา
เตตราซัยคลินละลายไดนอยในรางกาย และเมื่อใชโดส
สูงจะมีผลขางเคียงตอรางกาย)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับความเขมขนต่ําสุดของสารบริสุทธิ์และยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินและเตตราซัยคลินที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียฉวยโอกาส
กลุมแบคทีเรีย
แกรมบวก

แกรมลบ

ชนิดของแบคทีเรีย
B. cereus
B. subtilis
MRSA
S. aureus
A. baumannii
E. coli ATCC 25922
K. pneumoniae
P. mirabilis
P. vulgaris
P. aeruginosa ไมดื้อยา

คาความเขมขนที่ต่ําที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
ฉวยโอกาส (ไมโครโมลาร)
สารบริสุทธิ์
แอมพิซิลลิน
เตตราซัยคลิน
512
128
128
>2048
>2048
512
128
128
128
128
128
128
128
>2048
128
2048
>2048
256
512
128
1024
128
512
128
512
1024
512
1024
>2048
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์รวมกันของสารบริสุทธิ์ และยาปฏิชีวนะ เมื่อเปรียบเทียบ
กับยาปฏิชีวนะชนิดเดียวในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli ATCC 25922 และ P. aeruginosa
ดื้อยาและไมดื้อยา
MIC
แบคทีเรีย

E. coli ATCC
25922
P. aeruginosa
ไมดื้อยา
P. aeruginosa
ดื้อยา

MIC

(ไมโครโมลาร)

MIC
(ไมโคร
โมลาร)

FIC

FIC
(ไมโคร
โมลาร)

FICI

แปลผลดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพ
รวม

เตตราซัยคลิน

combination
เตตราซัยคลิน+
สารบริสุทธิ์

256

128

2048

0.50

0.063

0.56

เสริมฤทธิก์ นั
บางสวน

64

16

1024

0.25

0.016

0.27

เสริมฤทธิก์ นั

>2048

-

>2048

-

-

-

-

(ไมโครโมลาร)

สารบริสุทธิ์

(ไมโครโมลาร)

เตตราซัยคลิน

สารบริสุทธิ์

(ไมโคร
โมลาร)
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แปลผลดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม FICI ไดดังนี้
เมื่อ
FICI ≤ 0.5
หมายถึง เสริมฤทธิ์กัน (Synergistic)
0.5 < FICI < 1 หมายถึง เสริมฤทธิ์กันบางสวน (Partially Synergistic)
FICI = 1
หมายถึง มีแนวโนมเสริมฤทธิ์ (Additive)
1 < FICI ≤ 4
หมายถึง ฤทธิ์ไมแตกตางจากการใชสารตัวเดียว (Indifferent)
FICI > 4
หมายถึง ตานฤทธิ์กัน (antagonistic)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ณ จุดเวลาที่เหมาะสมของสารบริสุทธิ์รวมกับยา
เตตราซัยคลินในการยับยัง้ เจริญของแบคทีเรียบางสายพันธุ
แบคทีเรีย
E. coli ATCC 25922
P. aeruginosa ไมดื้อยา

เวลาที่เหมาะสมของการยับยัง้ การเจริญของสารบริสุทธิ์
สารบริสุทธิ์ + ยาเตตราซัยคลิน
คา EAA
4
95.10±1.73
6
54.90±27.80

ผลของการทดสอบ Time-kill assay พบวา
เมื่อเลือกใชสารบริสุทธิ์ เทากับ 16xMIC ของสาร
บริสุทธิ์ (2048 ไมโครโมลาร/128 ไมโครโมลาร จาก
ตารางที่ 1 และ 2) และเลื อ กใช ย าปฏิ ชี ว นะเตตรา
ซัยคลิน เทากับ 2xMIC (256 ไมโครโมลาร/128 ไมโคร
โมลาร จากตารางที่ 1และ 2) ในการยับยั้งเชื้อ E. coli
ATCC 25922 สามารถเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งการ
เจริญของ E. coli ATCC 25922 ไดดีที่สุดในชั่วโมงที่ 4
โดยปริมาณของเชื้อ E. coli ATCC 25922 (จํานวน
โคโลนีลดลงจากเวลาเริ่มตนรอยละ 95.10) และยับยั้ง
เชื้อ E. coli ATCC 25922 ในชวงเริ่มตนของ log
phase (ชั่ ว โมงที่ 2-8) (รู ป ที่ 1 และตารางที่ 3)
เชนเดียวกับการทดสอบ Time-kill assay ของเชื้อ
P. aeruginosa ไมดื้อยา พบวา เมื่อเลือกใชสาร
บริ สุ ท ธิ์ เท า กั บ 64xMIC (1024 ไมโครโมลาร / 16
ไมโครโมลาร) รวมกับยาเตตราซัยคลิน เทากับ 4xMIC

(64 ไมโครโมลาร/16 ไมโครโมลาร) (ตารางที่ 1 และ
2) สามารถยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ไมดื้อ
ยาไดดีที่สุดในชั่วโมงที่ 6 (จํานวนโคโลนีของแบคทีเรีย
จะลดลงรอยละ 54.90) และมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นใน
การยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ในชวงเริ่มตน
ของ log phase (ชั่วโมงที่ 2-8) (รูปที่ 2 และตาราง
ที่ 3)

วิจารณผลการวิจัย
จากขอมูลทางสเปคโทรสโกปของสารบริสุทธิ์
พบวา C NMR แสดงจํานวนคารบอนทั้งหมด 30
คารบอน ซึ่งคาดวาเปนในสารกลุมไตรเทอรพีนอยด จึง
ทําการเปรียบเทียบขอมูลทางสเปคโทรสโกปของสาร
บริสุทธิ์กับเอกสารอางอิงตางๆ พบวาขอมูลทางสเปค
โทรสโกป ข องสารบริ สุ ท ธิ์ ที่ ไ ด มี ข อ มู ล ใกล เ คี ย งกั บ
Lupeol ซึ่งมีสูตรโครงสรางดังรูปที่ 3
13
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รูปที่ 1 ผลของสารบริสุทธิ์รวมกับยาปฏิชีวนะเตตราซัยคลิน (Tet.) ในการยับยั้งการเจริญของ E. coli ATCC
25922 ตอหนวย เวลา (Time kill assay)

รูปที่ 2 ผลของสารบริสุทธิ์รวมกับยาเตตราซัยคลิน (Tet.) ในการยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ไมดื้อยา
ตอหนวยเวลา

รูปที่ 3 สูตรโครงสรางของ Lupeol
จากการเปรียบเทียบขอมูล 1H NMR 13C
NMR และจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์กับ Lupeol
จากเอกสารอางอิง (Laghari, et al., 2011) พบวา
เหมือนกันทุกประการและทําการยืนยันสูตรโครงสราง

ดวย DEPT-90 และ DEPT-135 ดังนั้นสารบริสุทธิ์ที่ได
จากสวนสกัดเฮกเซนของใบไครคือ Lupeol ซึ่งมีสูตร
โครงสรางดังรูปที่ 3
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Lupeol มี ฤ ทธิ์ ต า นการเจริ ญ เติ บ โตของ
แบคทีเรียบางสายพันธุ และใหผลการยับยั้งแบคทีเรีย
ดีกวายาแอมพิซิลลิน แตใหผลยับยั้งต่ํากวายาเตตรา
ซัยคลิน Lupeol เปนสารกลุม terpene ซึ่งมีรายงาน
พิสูจนใหเห็นวาสารกลุมนีส้ ามารถยับยั้ง S. aureus ได
ดีกวา S. aureus ATCC 25922 (425 ไมโครโมลาร)
แตยับยั้ง P. aeruginosa ไดนอยกวา (425 ไมโครโมลาร) (Gallo and Sarachine, 2009) ผลของการ
ยับ ยั้ ง ของ Lupeol อาจเกิ ด จากไปยับ ยั้ ง การทํ า งาน
ของเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรม
ลบหรือไปรบกวนการผานเขาออกของไอออนหรือไป
รบกวนการทํางานของเยื่อหุมเซลล (phospholipids
bilayer) หรือสงผลตอการยับยั้งเอนไซมและดีเอ็นเอ
ของแบคทีเรีย (Solomakos et al., 2008) หรือ
Lupeol ออกฤทธิ์ใกลเคียงกับสารกลุม triterpenoid
ที่มีผลตอการยับยั้งกิจกรรมการสังเคราะห DNA และ
การสังเคราะห macromolecular ทําใหเกิดความ
เสี ย หายต อ เยื่ อ หุ ม เซลล ข องแบคที เ รี ย แกรมบวก
(Chung et al., 2011)
เมื่อนํา Lupeol มาผสมกับยาปฏิชีวนะ เพื่อ
ศึกษากลไกการทํางานร วมกัน เพื่อพิสูจนวาสามารถ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของยาเตตราซั ย คลิ น ที่ มี ใ ช อ ยู ใ น
ปจจุบัน และเพื่อลดการใชยาเตตราซัยคลินซึ่งถาใชโดส
สูงจะมีผลกระทบตอรางกายผูใช งานวิจัยนี้ทําใหทราบ
วา Lupeol เมื่อผสมกับยาปฏิชีวนะสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียบางสายพันธุที่มีแนวโนมดื้อยา
สูง ไดแก E. coli ATCC 25922 และ P. aeruginosa
ไดดียิ่งขึ้น เพราะสามารถลดคา MIC ของการใชเตตรา
ซัยคลิน ลงมากกวา 2-4 เท าของค า MIC เดิม (แต
Lupeol ไมสามารถออกฤทธิ์รวมกับยาแอมพิซิลลิน )
แสดงใหเห็นวา Lupeol สงเสริมใหการออกฤทธิ์ของยา
ปฏิชีวนะดีขึ้นกวาใชยาปฏิชีวนะเพียงตัวเดียว Lupeol
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อาจช ว ยเพิ่ ม การดู ด ซึ ม ยาเข า เซลล หรื อ นํ า พา
ยาปฏิชีวนะเขาเซลลแบคทีเรียไดดีขึ้น จึงควรทดสอบ
ประสิทธิภาพการซึมผานของ Lupeol เขาเยื่อหุมเซลล
ของแบคทีเรีย ดวย Nitrocefin assay ในขั้นตอไป
(Eumkeb and Chukrathok, 2013) หรือทดสอบการ
ชว ยนํา พา Lupeol ต อ ยาปฏิ ชีว นะระหวา งที่ เซลล มี
ชีวิตดวยเทคนิค flow cytometry
จากการนํา Lupeol ที่ไดจากใบไคร มา
ทดสอบในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียฉวยโอกาส
ทั้ง 10 สายพันธุสามารถเปนขอมูลพื้นฐานในการต อ
ยอดทํ า งานวิ จั ย อย า งไรก็ ต ามควรศึ ก ษากลไกของ
Lupeol ในการตานแบคทีเรีย หรือนําไปศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีวภาพดานอื่นๆ ของไคร เชน
ตานมะเร็ง ตานการอักเสบ และตานเชื้อไวรัส งานวิจัย
นี้สามารถนําไปประยุกตใชโดยนํา Lupeol ที่สกัดจาก
ใบไครไปผลิตเปนผลิตภัณฑเสริมความงามกลุมถนอม
ผิ ว หรื อ ลดการอั ก เสบจากติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย บริ เ วณ
ผิ ว หนั ง ผสมในผลิ ต ภั ณ ฑ ก ลุ ม คอลลอยด (colloid)
เพื่อทดแทนการใช หรือลดการนําเขาผลิตภัณฑถนอม
ผิ ว จากต า งประเทศ และเป น การสร า งรายได ใ ห กั บ
ชุมชน หรือนําไปเปนสวนผสมของผลิตภัณฑทําความ
สะอาด ในอนาคตอาจจะนําไปใชแทนหรือควบคูกับยา
ปฏิชีวนะที่ใชไมไดผลในปจจุบัน เพื่อใชเปนยารักษาโรค
ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสในอนาคต

สรุปผลการวิจัย
จากการแยกผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ จ ากส ว น
สกั ด หยาบเฮกเซนของใบไคร ด ว ยพบสารบริ สุ ท ธิ์ 1
ชนิ ด ลั ก ษณะเป น ผลึ ก สี ข าวรู ป เข็ ม สี ข าว และนํ า ไป
พิสูจนเอกลักษณดวยเทคนิค NMR พบวาเปน Lupeol
ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ต า นแบคที เ รี ย ทุ ก สายพั น ธุ ที่ นํ า มาทดสอบ
และให ผ ลการทดสอบฤทธิ์ ค อ นข า งดี ก ว า ยาแอมพิ ซิลลิน แตใหผลนอยกวายาเตตราซัยคลิน และเมื่อนํา
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Lupeol มาทดสอบรวมกับยาปฏิชีวนะเตตราซัยคลิน
พบวาสามารถเสริมฤทธิ์กันบางสวนในการยับยั้งการ
เจริญชองเชื้อ E. coli ATCC 25922 และเสริมฤทธิ์กัน
ในการยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ไมดื้อยา และออก
ฤทธิ์รวมกันไดดีที่สุดในชั่วโมงที่ 4 และ 6 ตามลําดับ
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