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บทคัดยอ 

Streptococcus mutans เปนแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรคในชองปาก ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำใหเกิดโรคฟนผุ งานวิจัยนี ้มี

วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของสารสกัดขมิ้นออยตอการยับยั้งอนุมูลอิสระ ยับยั้งแบคทีเรีย และตานการสรางไบโอฟลมของเชื้อ 

Streptococcus mutans โดยทำการศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดรวม พบวาขมิ ้นออยมีปร ิมาณ

สารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดรวม จากนั้นศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ไดแก DPPH ABTS และ FRAP พบวาขมิ้นออยมีฤทธิ์ใน

การตานอนุมูลอิสระ โดยมีคา IC50 เทากับ 58.86 ± 1.98  22.69 ± 3.91 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และ 230.76 ± 0.25 มิลลิกรัมเฟอร

รัสซัลเฟตตอกรัมสารสกัด ตามลำดับ และศึกษาฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียดวยวิธ ีDisc diffusion พบวา ขมิ้นออยมีฤทธิ์ตานแบคทีเรียมีคา

เทากับ 10.46 ± 0.55 มิลลิเมตร ที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จึงนำมาทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย และตานการสราง 

ไบโอฟลม ผลการศึกษาพบวา สารสกัดขมิ้นออยมีคา MIC และ MBC เทากับ 100 และ 120 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และสารสกัดขมิ้น

ออยสามารถยับยั้งการสรางไบโอฟลมได ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดขมิ้นออยตอการสรางไบโอฟลมของแบคทีเรีย

ภายใตกลอง phase contrast microscope พบวาเมื่อความเขมขนของสารสกัดเพ่ิมขึ้นปริมาณการสรางไบโอฟลมจะลดลง งานวิจัยนี้

แสดงใหเห็นวาสารสกัดขมิ้นออยมีประสิทธภิาพที่นำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชตานเช้ือในชองปากตอไป 
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ABSTRACT 

Streptococcus mutans is a pathogenic oral bacterium that is the main cause of tooth decay. The objective 

of this research was evaluated the effect of Curcuma zedoaria extract on anti-oxidation,  bacteria inhibition and 

resist the formation of biofilms. The quantitative study of total phenolic compounds and total flavonoid showed 

that Curcuma zedoaria contained total phenolic compounds and flavonoids. The antioxidant activity of DPPH, ABTS 

and FRAP assay was then studied. The result of antioxidant activity shown with IC50 values of 58.86 ± 1.98, 22.69 ± 

3.91 µg/ml and 230.76 ± 0.25 mg FeSO4 equivalent/g extracts. Antibacterial activity by Disc diffusion method showed 

inhibition zone were 10.46 ± 0.55 mm at concentration 500 mg/mL. It was tested for antibacterial, bactericidal 

activity and resist biofilm formation. The results showed that the activity of Curcuma zedoaria extract had MIC and 

MBC values of 100 and 120 mg/ml and the extracts can inhibit biofilm formation. This was consistent with testing 

the effect of Curcuma zedoaria extract on bacterial biofilm formation under a phase contrast microscope. When 

the extract concentration increased, the amount of biofilm formation decreased. This research shows that Curcuma 

zedoaria extract is effective for further development as an oral antimicrobial product. 
 

คำสำคัญ: ขมิ้นออย  ตานอนุมูลอิสระ  ตานเชื้อแบคทีเรีย  สเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส 
Keywords: Curcuma zedoaria, Antioxidant, Antibacterial, Streptococcus mutans
 

บทนำ 

โรคฟนผุเปนโรคในชองปากที่สำคัญ และพบบอยที่สุด

ในประเทศไทยพบอุบัติการณการเกิดโรคในประชากรทุกกลุมอายุ  

ฟนผุอาจเกิดขึ้นจากหลาย ๆ สาเหตุรวมกัน ไดแก ฟน น้ำลาย 

แผนคราบน้ำลาย อาหารประเภทแปงจำพวกน้ำตาล เชน ซูโครส  

กลูโครส และฟรุกโตส เปนตน รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุ

หลักที ่ทำใหเกิดโรคฟนผุ โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุน ไดแก 

Streptococcus mutans (S. mutans) ซึ่งเปนแบคทีเรียประจำ

ถิ่นที่พบในชองปากของมนุษยโดยเฉพาะที่ผิวฟน เชื้อนี้สามารถ

สราง extracellular polysaccharide (EPS) จากการใชน้ำตาล

ซูโครสซึ่งเปนสาเหตุหลักในการเกิดคราบจุลินทรีย หรือไบโอฟลม 

(Biofilm) นอกจากนี้ Streptococcus mutans สามารถยอย

สลายอาหารประเภทน้ำตาลทำใหเกิดกรดแลคติกที่มีฤทธิ์ทำให

เก ิดการย อยสลายอาหารโดยเช ื ้อแบคท ี เร ีย  ทำให  เกิด

กระบวนการละลายแรธาตุ (demineralization) ออกจากผิวฟน

จนเกิดเปนรอยผุตามมา (Loesche, 1986) 

การปองกันฟนผุมีหลายวิธี เชน การใช fluoride การ

ใชน้ำตาลเทียม การใชสารปองกันการกอคราบจุลินทรีย ใน

ปจจุบันพบวาเชื้อกอโรคในชองปากหลายชนิดมีรายงานการดื้อ

ยาของเช้ือกอโรคในชองปากเพ่ิมขึน้ (Bidault et al., 2007) และ

ยังมีผลขางเคียงจากการใชยา จึงมีการคิดคนผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติที่ใชในการรักษาโรคในชองปาก (Palombo, 2011) จึง

ไดมีการพัฒนายาสมุนไพร จากการศึกษาพบวามีการใช พืช

สมุนไพรรักษาโรคมาเปนเวลานาน เนื่องจากสมุนไพรมีสารสำคัญ

ในการออกฤทธิ์หลายชนิด ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงไดมีการนำ

สมุนไพรขมิ้นออย มาทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในชองปาก 

ซ ึ ่งม ีรายงานว าขมิ ้นอ อยมีสารสำค ัญกล ุ ม curcuminoids 

curcumin flavonoids และม ีฤทธ ิ ์ต  านเช ื ้อจ ุลช ีพ (Bugno  

et al., 2007) ตานอนุมูลอิสระ (Mau et al., 2003) ตานการ

อักเสบ (Tangyuenyongwatana and Gritsanapan, 2014) ลด

ระด ับน ้ ำตาล ในเล ือด (Rahmatullah et al., 2012)  จาก

สรรพคุณสมุนไพรที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของสารสกัด

ขมิ ้นออยตอการยับยั ้ง และตานการสรางไบโอฟลมของเชื้อ  

S. mutans องคความรูที่ไดจากการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาตอ

ยอดเปนผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ และเวชภัณฑสำหรับ

การตานเช้ือกอโรคในชองปากในคลินิกตอไปในอนาคต 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการเตรียมสารสกัดสมนุไพร 

นำขมิ้นออย (Curcuma zedoaria) มาจากเขตพื้นที่

จังหวัดอุดรธานี ลางทำความสะอาดสมุนไพร แลวอบสมุนไพรให

แหง และนำสมุนไพรไปบดใหละเอียด จากนั้นนำสมุนไพรมาผสม
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ใหเขากันในอัตราสวน 1:2 โดยใช 95% เอทานอล เปนตัวทำ

ละลายในอัตราสวน 1:2 คือ สมุนไพร 1 สวน และเอทานอล 2 

สวนจากนั้นเทลงถังปดฝาถังใหมิดชิด หมักทิ้งไวในอุณหภูมิหอง

เปนเวลา 5 วัน จากนั้นนำมากรองหยาบดวยผาขาวบาง แลวทำ

การกรองละเอียดผานกระดาษกรอง ทำการระเหยตัวทำละลาย 

ดวยเครื่อง Rotary vacuum evaporator ที่ความดัน 60-250 

mbar ความเร็วรอบ 60 rpm ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จน

ไดสารสกัดที่แหงสนิท นำสารสกัดบรรจุขวดแกวทึบแสง เก็บไว

ในตูแชสารที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จากนั้นนำมาวิเคราะห

ในข้ันตอนตอไป 

2. เชื้อแบคทีเรีย 

เ ชื้ อ แ บ ค ที เ ร ี ย ที่ ใ ช  ใ น ก า ร ท ด ส อ บ  ไ ด  แ ก  

Streptococcus mutans (ATCC 25175T) เ พ า ะ เ ลี้ ย ง เ ช้ื อ

แบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเช้ือ Brain Heart Infusion agar (BHI 

Agar) และ Brain Heart Infusion Broth ในสภาวะไมมีออกซเิจน 

(Anaerobic Jar) ที ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที ่มี CO2 5% 

นาน 48 ชั่วโมง  

3. การวิ เคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลิก (Total 

phenolic content)  

โดยใชว ิธ ี  Foloin-Ciocalteu assay นำสารสกัดที่

ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เติมลงใน 96-Well plate 

ปริมาตร 20 ไมโครลิตร เต ิมสาร Foloin-Ciocalteu regent 

ปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นเติม 7.5% Sodium carbonate 

ปริมาตร 80 ไมโครลิตร และบมในที่มืดเปนเวลา 30 นาที นำไป

วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลืน่ 765 นาโนเมตร ดวยเครื่อง 

Microplate reader แล ะนำมาค ำนวณปริ ม าณ  ปริ ม าณ

สารประกอบฟนอลิก จากกราฟมาตรฐานของ gallic acid 

(Sigma Aldrich, St.Louis, Mo, USA) ในหนวยของ มิลลิกรัม

แกลลิกตอกรัมสารสกัด (Nobosse et al., 2017) 

4. การวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด (Total 

flavonoid content) 

การตรวจวัดปริมาณรวมของฟลาโวนอยด นำสารสกัดท่ี

ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เติมลงใน 96-Well plate 

ปริมาตร 5 ไมโครลิตร เติมน้ำกลั่น ปริมาตร 130 ไมโครลิตร เติม 

5% Sodium nitrite (NaNo2) ปริมาตร 7.5 ไมโครลิตร บมท้ิงไว

ท ี ่ม ืด 5 นาท ี เต ิมสาร Sodium hydroxide (NaOH) (ความ

เขมขน 1 โมลาร) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร แลวนำไปวัดคาที่ความ

ยาวคลื่น 510 นาโนเมตรดวยเครื่อง Microplate reader และ

นำมาคำนวณปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด จากกราฟ

มาตรฐานของ Quercetin โดยรายงานคาในหนวย มิลลิกรัมเควอ

ซิตินตอกรัมสารสกัด (Nobosse et al., 2017) 

5. การวิ เคราะหฤทธิ ์การตานอนุม ูลอิสระดวยว ิธ ี 2,2-

diphenyl-1 - picrylhydrazyl scavenging capacity 

(DPPH assay) 

เปนวิธ ีในการวัดความสามารถในการเปนสารขจัด

อนุมูลอิสระ DPPH เติมสารมาตรฐาน Trolox และสารสกัดท่ี

ความเข มข นต าง ๆ ลงใน 96- Well plate ปร ิมาตร 100 

ไมโครลิตร และเติมสารละลาย DPPH ความเขมขน 0.2 มิลลิ- 

โมลาร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บมในที่ทึบแสง ทิ้งไว 30 นาที 

จากนั้นนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโน-

เมตรดวยเครื่อง Microplate reader จากนั้นนำขอมูลที่ไดไป

คำนวณหาคาเปอรเซ ็นตการต านอนุม ูลอ ิสระ (%Radical 

Scavenging) ดังสมการ (Turapra et al., 2016) 
 

%Radical Scavenging = [ 1- (Sample - Blank) / DPPH] x100 
 

Sample = คาการดูดกลืนแสงของสารสกัดกับ DPPH 

Blank = คาการดูดกลืนแสงของเอทานอล 

DPPH = คาการดูดกลืนแสงของ DPPH กับเอทานอล 

6. การวิเคราะหฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 2,2'-Azino-

bis (3 - ethylbenzothiazoline-6 - sulfonic acid) cation 

radical - scavenging assay (ABTS assay) 

 เป นว ิธ ีการว ิ เคราะห ความสามารถในการต าน

ออกซิเดชัน (antioxidant capacity) ขั้นแรกเตรียมสารละลาย 

ABTS โดยชั ่งสาร ABTS 3.6 ม ิลลิกรัม ละลายในน้ำกลั ่น 1 

มิลลิลิตร และเติมสาร Potassium persulfate 0.67 มิลลิกรัม 

บมท้ิงไวที่อุณหภูมิหองในที่มืดเปนเวลา 12-16 ชั่วโมง จากนั้น

ละลายสาร ABTS ดวยน้ำกลั่น จากนั้นเติมสารมาตรฐาน Trolox 

และสารสกัดที่ความเขมขนตาง ๆ ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงใน 

96-well plate เติมสารสะลาย ABTS ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 

จากนั้นบมในที่มืดที่อุณหภมูิหองเปนเวลา 15 นาที นำไปอานผล

ดวยเครื่อง Microplate reader ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร 

จากนั้นนำขอมูลที่ไดไปคำนวณหาคาเปอรเซ็นตการตานอนุมูล-

อิสระ (% Radical Scavenging) (Turapra et al., 2016) 
 

%Radical Scavenging = [ 1- (Sample - Blank) / ABTS ] x100 
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Sample = คาการดูดกลืนแสงของสารสกัดกับ ABTS 

Blank = คาการดูดกลืนแสงของเอทานอล 

ABTS = คาการดูดกลืนแสงของ ABTS กับเอทานอล 

7. การวิเคราะหฤทธิ ์การตานอนุมูลอ ิสระดวยวิธ ี Ferric 

reducing antioxidant power (FRAP assay) 

 การตรวจสอบความสามารถในการตานออกซิเดชัน 

อาศัยปฏิกิร ิยาร ีดอกซและติดตามการเปลี ่ยนแปลง สีของ

สารประกอบเชิงซอน (Fe3+-TPTZ) ทำใหเกิดการเปลี่ยนรูปเปน

สารประกอบเช ิ งซ อนของ (Fe2+-TPTZ) สาร เก ิ ดข ึ ้ นคือ

ความสามารถในการเปนสารตานออกซิเดชันที ่แสดงผลในรูป 

FRAP เทียบกับกราฟมาตรฐานของ FeSO4 • 7H2O เตรียมสาร 

FeSO4 • 7H2O ที่ความเขมขน 10 มิลลิโมลาร เตรียม Acetate 

buffer ที ่ความเขมขน 300 มิลลิโมลาร (pH. 3.6) เตรียมสาร 

2,4,6-tripyridyl- striazine (TPTZ) ที่ความเข มข น 10 ม ิลลิ- 

โมลาร เตรียมสาร Iron (III) chloride (FeCl3) นำสารท่ีไดกลาว

มาขางตน มาผสมกันในอัตราสวน 10 : 1 : 1 นำสารสกัดที่ความ

เขมขน 100 มิลลิกรัมตอมิลลลิิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร เติมลง

ใน 96-well plate เติมสารสะลาย FRAP ปริมาตร 80 ไมโครลติร 

ทิ ้งไว  4 นาที ในที ่ม ืดนำไปอานผลดวยเครื ่อง Microplate 

reader (593 นาโนเมตร) จากนั้นนำขอมูลที่ไดไปเปรียบเทียบกับ

กราฟมาตรฐาน FeSO4 • 7H2O รายงานคาเปน มิลลิกรัมเฟอร-

รัสซัลเฟตตอกรัมสารสกัด (Turapra et al., 2016) 

8. การทดสอบฤทธิ ์การยับยั ้งเชื ้อแบคทีเร ียดวยวิธ ี Disc 

diffusion method 

 เชื้อแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบคือ Streptococcus 

mutans (ATCC 2 5 1 7 5T) ที่ ค ว า ม เ ข  ม ข  น เ ท  า ก ั บ  0 . 5 

McFarland จากนั้นกระจายเช้ือใหทั่วบนผิวอาหารเลี้ยงเช้ือ และ

วางแผน Paper disc ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ที่มี

การเต ิมสม ุนไพรปร ิมาณ 20 ไมโครล ิตร โดยใช   0.12% 

Chlorhexidine เปน Positive control วางลงบนอาหารเลี ้ยง

เชื ้อที ่ผ านการเพาะเลี ้ยงเชื ้อ นำไปบมที ่อุณหภูมิ 37 องศา-

เซลเซียส ที ่ม ี 5% CO2 นาน 48 ชั ่วโมง วัดขนาดเสนผาน

ศูนยกลางโซนใสท่ีเกิดขึ้น แลวทำการบันทึกหนวยเปนมิลลิเมตร 

9. การหาคาความเขมขนต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

(Minimal inhibitory concentration, MIC)  

 ในการทดสอบนี้จะใชอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว ใชวิธี 

Micro dilution นำสารสกัดที่มีฤทธิ์ย ับยั ้งแบคทีเรียมาหาคา

ความเขมขนต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยเตรียมสาร

สกัดใหมีความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จากนั้นเจือจาง

เปนลำดับจะมีความเขมขนอยูในชวง 1.95-500 มิลลิกรัมกรัมตอ

มิลลิลิตร ตามลำดับ สวน Negative control คือใสเฉพาะเชื้อ

แบคทีเรีย Positive control คือหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเพียง

อยางเดียว จากนั้นเติมเช้ือแบคทีเรียปริมาตร 100 ไมโครลิตร ใส

ลงในหลอดทดลอง บมที ่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที ่มี 5% 

CO2 นาน 48 ชั ่วโมง จากนั้นใหตรวจสอบหลอดสุดทายที่ไมมี

จุลินทรียเจริญหรือสังเกตอาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดไมขุน อาน

ปริมาณของสารทดสอบของหลอดนี้เปนคา MIC รายงานหนวย

เปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (Andrews, 2001) 

10. ความเขมขนต่ำสุดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย (Minimal 

bactericidal concentration, MBC)  

 ทำการทดสอบหาความเขมขนต่ำสุดที่สามารถฆาเชื้อ

แบคทีเรีย (MBC) โดย spread plate บนอาหารเลี้ยง Brain 

Heart Infusion Agar โดยใชปริมาตร 2 ไมโครลิตร จากนั้นบมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่มี 5% CO2 นาน 48 ชั่วโมง และ

บันทึกผลการทดลองคา MBC โดยบันทึกคาความเขมขนนอย

ที่สุดของสารสกัดที่ไมมีการเจริญของเชื้อ คือไมมีโคโลนีของเชื้อ

ขอ งอ าหา ร  Brain Heart Infusion agar (BHI Agar) ท ำก า ร

ทดสอบ 3 ซ้ำ เพื ่อยืนยันผลการทดลอง รายงานหนวยเปน

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (Andrews, 2001) 

11. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรตอการสรางไบโอ

ฟลม (Biofilm) ของเชื ้อแบคทีเรีย ดวยวิธี Crystal violet 

staining for biofilm assay  

เติมอาหาร BHI (Brain heart infusion ที่มี sucrose) 

ลงใน 96 well plate ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เติมเชื้อที่ตองการ

ทดสอบ 3x106 CFU/ml ลงไป ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เติมสาร

สกัดที ่ความเข มขน 1/2, 1/4, 1/8 และ 1/16 ของค า MIC 

ปริมาตร 50 ไมโครลิตร นำไปบมที่อณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  

ที ่ม ี 5% CO2 นาน 24 ชั ่วโมง จากนั ้นลางเซลลดวยน้ำกลั่น 

ปริมาตร 200 ไมโครลิตร 3 ครั้ง เพื ่อนำแบคทีเรียที ่ไมมีการ

เกาะติดออก แลวนำไปอบใหแหง เติม 0.1 % crystal violet 

ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ทิ้งไว 20 นาที ลางออกดวยน้ำกลั่น 3 

ครั้ง เพื่อลางสีสวนเกินออก ทำการลางสีออกจากไบโอฟลมดวย

สารละลาย (70% เอทานอล: 5% กรดอะซิติก: 25% น้ำ) บมที่

อุณหภูมิหองเปนเวลา 20 นาที ดูดสารละลาย ปริมาตร 100 
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ไมโครล ิตร ลงใน 96 well plate ใหม  แล วนำไปวัดคาการ

ดูดกลืนแสงที ่ความยาวคล ื ่น 570 นาโนเมตร ด วยเคร ื ่อง 

microplate reader ทำการทดลอง 3 ซ้ำคาที่วัดไดนำมาคำนวณ

เปอรเซ็นตการยับยั้งการสรางไบโอฟลม (% inhibition) ตาม

สมการ (Sabayja et al., 2020) 
 

% inhibition  =      ( A Control  – B Test)  x 100 

     A Control 
 

12. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรตอการสรางไบโอ

ฟ  ล  ม ข อ ง แบ คท ี เ ร ี ย ภ า ย ใ ต  ก ล  อ ง  phase contrast 

microscope  

เติมอาหาร BHI (Brain heart infusion ที่มี sucrose 

ลงใน 96 well plate ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เติมเชื้อที่ตองการ

ทดสอบ 5x106 CFU/ml ลงไป 50 ไมโครลิตร เติมสารสกัดที่

ความเขมขน 1/2, 1/4, 1/8 และ 1/16 ของคา MIC ปริมาตร 50 

ไมโครลิตร นำไปบมที่อณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ที่มี 5% CO2 

นาน 24 ชั ่วโมง จากนั ้นลางเซลลดวยน้ำกลั ่น ปริมาตร 200 

ไมโครลิตร 3 ครั้ง เพื่อนำแบคทีเรียที่ไมมีการเกาะติดออก แลว

นำไปอบให แห  ง เต ิม  0.1 % crystal violet ปร ิมาตร 150 

ไมโครลิตร ทิ้งไว 20 นาที ลางออกดวยน้ำกลั่น 3 ครั้ง บมไวให

แหง จากนั้นนำมาสองดูไบโอฟลมดวยกลอง phase contrast 

microscope กำลังขยาย 10X บันทึกภาพไบโอฟลม และทำการ

ทดลอง 3 ซ้ำ (Sabayja et al., 2020) 

13. วิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 จากการศึกษาครั ้งนี ้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล

คาเฉลีย่ (mean) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

และเปรียบความแตกตางของแตละกลุ มการทดสอบโดยใช  

One - way ANOVA เปรียบเทียบความแตกตาง โดยใชโปรแกรม 

SPSS 19.0 ที่นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 

ผลการวิจัย 

1. ผลปริมาณสารประกอบฟนอลิก และปริมาณสารประกอบ 

ฟลาโวนอยดรวมทั้งหมด 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกและปริมาณสารประกอบ 

ฟลาโวนอยดของสารสกัดขมิ้นออย ถูกยับยั้งโดยการวัดสีของ

อะลูมิเนียมไนเตรต และการวัดสีของโฟลินอลแสดงในตารางที่ 1 

งานวิจัยครั ้งนี ้พบวา ขมิ ้นออยมีปริมาณฟนอลิกมีคาเทากับ  

157.17 ± 3.11 มิลลิกรัมแกลลิกตอกรัมสารสกัด และฟลาโว-

นอยดมีคาเทากับ 1,192.66 ± 2.08 มิลลิกรัมเควอซิตินตอกรัม

สารสกัด

ตารางที ่1 ปริมาณสารฟนอลิก และฟลาโวนอยดของสารสกัดขมิ้นออย 

ปริมาณสารฟนอลิก (มิลลิกรัมแกลลิกตอกรัมสารสกัด) ปริมาณสารฟลาโวนอยด (มิลลิกรัมเควอซิติน ตอกรัมสารสกดั) 

157.17 ± 3.11 1,192.66 ± 2.08 

2. ผลการศกึษาฤทธิ์การตานอนุมูลอสิระของสารสกัดขมิ้นออย 

การทดสอบทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระโดยใชวิธี DPPH 

พบวา ขมิ้นออยสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระโดยมีคา IC50 เทากับ 

58.86 ± 1.98 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และสารมาตรฐาน Trolox 

มีคา IC50 เทากับ19.38 ± 1.01 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีคา

ตางจากสารมาตรฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สำหรบั

วิธี ABTS พบวา มีคา IC50 เทากับ 22.69 ± 3.91 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร และสารมาตรฐาน Trolox มีคา IC50 เทากับ18.33 ± 

1.76 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร การทดสอบฤทธิ์ในการตานอนุมูล

อ ิสระโดยใชว ิธ ี  Ferric reducing antioxidant power พบวา

ขมิ้นออยมีความสามารถรีดิวซเฟอริก หรือใหอิเล็กตรอนจาก 

Fe3+ เป น Fe2+ มีคาเทาก ับ 230.76 ± 0.25 ม ิลลิกร ัมเฟอร

รัสซัลเฟตตอกรัมสารสกัด ดังตารางท่ี 2 

3. ผลทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดวยวิธี Disc diffusion 

และผลการทดสอบคาความเขมขนต่ำสุดในการยับยั ้ง และ

สามารถฆาเชื้อจุลินทรีย (MIC, MBC) 

 ฤทธิ์การตานเชื้อจุลินทรียของสารสกัดขมิ้นออย ละลาย

ดวยตัวทำละลาย 10% DMSO ใหมีความเขมขน 500 มิลลิกรัม

ตอมิลลิลิตร พบวาสารสกัดขมิ้นออยออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย 

S. mutans โดยมีคาการยับยั้งเทากับ 10.46 ± 0.55 มิลลิเมตร 

และสารมาตรฐาน 0.12% Chlorhexidine มคีาการยบัยั้งเทากับ 

19.06 ± 0.05 มิลลิเมตร ซึ่งขมิ้นออยมีคาแตกตางจาก positive 

control อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และผลการทดสอบ

การหาคาความเขมขนต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ

ดวยวิธี Micro dilution ผลการทดสอบพบวาสารสกัดขมิ้นออย 

มีคา MIC และ MBC เทากับ 100 และ 120 มิลลิกรัมตอมิลลลิติร 
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4. ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดขมิ้นออยในการสรางไบโอ

ฟลมของเชื้อแบคทีเรีย  

ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสรางไบโอฟลมของสาร

สกัดขมิ ้นออยที ่ความเขมขน 1/2 - 1/8 ของคา MIC พบวา 

ขมิ้นออย สามารถยับยั้งการสรางไบโอฟลมของ S. mutans ได

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

(p <0.05) ดังรูปที ่1 

5. ผลการทดสอบฤทธิ์ิ์ของสารสกัดขมิ้นออยตอการสรางไบโอ

ฟ  ล  ม ข อ ง แบ คท ี เ ร ี ย ภ า ย ใ ต  ก ล  อ ง  phase contrast 

microscope 

ผลการทดลองพบวาเมื่อความเขมขนของสารสกัดลดลง

ปริมาณการสรางไบโอฟลมจะเพิ่มขึ้น ภาพถายใตกลอง phase 

contrast microscope แสดงใหเห็นวาเชื ้อ S. mutans นั ้นมี

ความสามารถในการสรางไบโอฟลม ดังรูปที่ 2

 
รูปที ่1 ฤทธิ์ของสารสกัดขมิ้นออยในการสรางไบโอฟลมของเชื้อแบคทีเรีย (หมายเหตุ : a, b, c, d ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงถึง

ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05)) 
 

 
รูปที่ 2 ฤทธิ์ของสารสกัดขมิ้นออยตอการสรางไบโอฟลมของแบคทีเรียภายใตกลอง phase contrast microscope กำลังขยาย 10x 
 

ตารางที่ 2 ฤทธิ์การตานอนุมูอิสระของสารสกัดขมิ้นออย และสารมาตรฐาน Trolox 

สารตัวอยาง 
DPPH assay ABTS assay FRAP assay 

(IC50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) (IC50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) (มิลลิกรัมเฟอรรัสซัลเฟตตอกรัมสารสกัด) 

ขมิ้นออย 58.86 ± 1.98 22.69 ± 3.91 230.76 ± 0.25 

Trolox 19.38 ± 1.01 18.33 ± 1.76  

วิจารณผลการวิจัย 
 สมุนไพรขมิ้นออยในตำรับยาไทย มีสรรพคุณแกทองอืด

ทองเฟอ จุดเสียด ขับลม แกฟกช้ำ เคล็ดบวม เจริญอาหาร บำรุง

ธาตุ และมีรายงานกอนหนานี ้ พบวา ขมิ้นออย มีสารสำคัญที่

หลากหลาย ไดแก เคอรคูมิน, คูมาริน และ เคอรคูมินอยด เปน

ตน รวมทั ้งสารฟนอลิกและสารฟลาโวนอยด ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาที่มีการรายงานกอนหนานี้ ไดศึกษาหาปริมาณฟนอลิก

และฟลาโว-นอยดรวม จากสารสกัดขมิ้นออยจากการศึกษาพบวา

ขมิ ้นออยมีปริมาณฟนอลิก และฟลาโวนอยดรวม (Azahar, 

2017; Sandrasari et al., 2019) จากการทดสอบคุณสมบัติการ

ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดขมิ้นออย ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา 

สารสกัดขมิ้นออย มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระดีท่ีสุด 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา ไดศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์อนุมูล

อิสระจากสารสกัดขมิ้นออยโดยทำการศึกษาฤทธิ์อนุมูลอิสระโดย

ใชวิธี DPPH พบวา สารสกัดขมิ้นออยมีฤทธิ์ในการตานอนุมูล

อิสระสูง (Himaja et al., 2010; Sandrasari et al., 2019; Mau 

et al., 2003; Rahman et al., 2014) ซึ ่งในการศึกษานี ้พบวา 

สารสกัดขมิ ้นออยสามารถยับยั ้งและฆาเชื ้อแบคทีเรียได ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยที่มีรายงานกอนหนานี้ ไดศึกษาฤทธิ์ในการ

ตานจุลชีพที่พบในชองปาก โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑบวน

ปากในทองตลาด 5 ชนิด ทำการศึกษาในหลอดทดลอง โดยใช

สารสกัดเอทานอล 70% ของเหงาขมิ้นออย พบวาประสิทธิภาพ

ในการตานจุลชีพของสารสกัดขมิ้นออย มีประสิทธิภาพคลายคลึง

กับน้ำยาบวนปาก (Bugno et al., 2007, Sabayjai et al., 2020) 
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และสารสกัดขมิ้นออยสามารถยับยั้งการสรางไบโอฟลมได โดย

พบวาเมื่อความเขมขนของสารสกัดสูงขึ้นปริมาณการสรางไบโอ

ฟล มจะลดลงสังเกตจากภาพถายใตกลอง phase contrast 

microscope ซึ่งสอดคลองกับรายงานกอนหนานี้ พบวาสารเคอร

คูมิน สามารถยับยั้งการสรางไบโอฟลม และความหนาของไบโอ

ฟลม นอกจากนี้ Curcumin ยังลดการผลิตโพลีแซ็กคาไรดนอก

เซลล และไปยับยั้งการทำงานเอนไซมที่เกี ่ยวของกับการสราง 

ไบโอฟลม โดยสามารถยับยั้งการแสดงออกของ spaP และ srtA 

ดวยคา IC50 ที่ 500 µM (Li et al., 2018) นอกจากนี้พบวาสาร

ในกลุม Flavonoid มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย โดยไปทำลาย

เยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ (Burt, 2004; 

Jose and Thomas, 2014)  ด ั งน ั ้ นสารสก ัดจากขม ิ ้ นอ อย 

สามารถนำไปใชพัฒนาเปนผลิตภัณฑสมุนไพร ในการรักษาโรคใน

ชองปากได 
 

สรุปผลการวิจัย  

สารสกัดขมิ้นออย มีสารเคอรคูมิน ซึ่งเปนสารประกอบ 

ฟนอลิก มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อกอโรคในชองปาก (S. mutans) 

และยับยั้งการสรางไบโอฟลมของเชื้อ S. mutans ดังนั้นสารสกัด

จากขมิ้นออย สามารถนำไปใชพัฒนาเปนผลิตภัณฑสมุนไพร ใน

การรักษาโรคในชองปากได 
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