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บทคัดยอ
การศึกษาการเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ทําการสกัดใบสาบเสือดวยตัวทํา
ละลายสองชนิด คือ น้ํากลั่นและเอทานอล 95% ไดสารผลิตภัณฑที่มีลักษณะสีเขียวเขม เพื่อหา
ความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดใบสาบเสือที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) พบวาสาร
สกั ด จากใบสาบเสื อที่ สกัด ดว ย เอทานอล 95% มีป ระสิ ทธิภ าพในการยั บยั้ ง การเจริญของเชื้ อ
Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ไดดีที่สุดโดยมีคา MIC เทากับ 125
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เทากันในเชื้อทั้งสองชนิด จากนั้นนํามาทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่
สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย (MBC) ของสารสกัดจากใบสาบเสือดวยวิธี Spread plate พบวาสารสกัด
ใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95% มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus ไดดีที่สุดโดยมีคา MBC เทากับ 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จากนั้นนําสาร
สกัดใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลั่นไปทําใหอยูในรูปผงแหงเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี Agar Diffusion Test ระหวางสารสกัดใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทา
นอล 95% น้ํ า กลั่ น และสารสกั ด ชนิ ด ผงแห ง กั บ ยาปฏิ ชี ว นะคานาไมซิ น พบว า คานาไมซิ น มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus
ไดดีที่สุดในชวง 4-5 เทาของสารทั้ง 3 ชนิด เมื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากใบ
สาบเสือดวยกัน พบวาสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95% มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้ ง การเจริญของเชื้ อแบคที เ รี ย ไดดีที่ สุด สามารถยับยั้ ง การเจริญของเชื้อ
Pseudomonas
aeruginosa และ Staphylococcus aureus ไดรอยละ 33.56 และ 28.76 ของการใชยาปฏิชีวนะ
รองลงมาคือ สารสกัดชนิดผงแหงและสารสกัดจากน้ํากลั่น เมื่อทําการวัดเสนผาศูนยกลางของ
Inhibition zone ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ไดคาเฉลี่ยเทากับ 29.2 มิลลิเมตร 9.80 มิลลิเมตร
7.53 มิลลิเมตร และ 3.86 มิลลิเมตร ตามลําดับ และคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางของ Inhibition zone
ของเชื้อ Staphylococcus aureus ไดคาเฉลี่ยเทากับ 28.26 มิลลิเมตร 8.13 มิลลิเมตร 4.72 มิลลิเมตร
และ 3.06 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวาประสิทธิภาพของสารทั้ง 4 ชนิด
มี ผ ลในการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ แบคที เ รี ย ทั้ ง สองชนิ ด แตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(P< 0.05)
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Panisa Namasakarn Supaporn Rattanapontee Anutsara Kamtan 2012 : A Comparative Study of
Extract Eupotorium odortum L. and Antibiotic Inhibition of Bacteria. Bachelor of Science
(Biology). Advisor : Asst. Prof. Kanchana Pinyopap
ABSTRACT
A Comparative Study of Extract Eupotorium odortum Antibiotic Inhibition of
Bacteria Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Extraction Eupotorium odortum
by solvent two types were refined water and 95% ethanol, darkened green colour was product.
After that test the minimum inhibition concentration (MIC) of extract Eupotorium odortum.
Extract Eupotorium odortum which was extract by 95% ethanol has an effective inhibition of
bacteria Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. At the best with MIC equal to 125
mg/ml as same as two species of bacteria. Then, test the minimum bactericidal concentration
(MBC) of extract Eupotorium odortum by spread plate technique. Extract Eupotorium odortum
by 95% ethanol has an effective inhibition bacteria Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus
aureus. At the best with MBC equal to 1,000 mg/ml as same as to species of bacteria. Then,
make the extract Eupotorium odortum which was extract by water to be powder for a comparative
study about the inhibition of bacteria by agar diffusion test between extract Eupotorium odortum
that was extract by 95% ethanol, refined water, extract dry powder and kanamycin antibiotic.
Kanamycin has an effective inhibition of bacteria Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus
aureus at the best in range 4 to 5 time of all 3 treatments. The comparison of effective inhibition
between each extract Eupotorium odortum that make the knowing the extract Eupotorium
odortum which was extract by 95% ethanol has an effective inhibition of bacteria at the best. Its
able to inhibit the growth of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus by 33.56 %
and 28.26 % 0f the using antibiotic. The extract dry powder and the refined water are subordinate.
The average diameter of inhibition zone to bacteria Pseudomonas aeruginosa was 29.2
mm., 9.80 mm.,7.53 mm. and 3.86 m. respectively. And the average diameter of inhibition zone
of bacteria Staphylococcus aureus was 28.26 mm., 8.13 mm.,4.72 mm. and 3.06 m. respectively.
From the statistical was showed the performance of 4 treatment that inhibit the growth of the 2
types of bacteria which have the difference on statistical significance (p<0.05)
Keywords : Antibacterial, Kanamycin, Eupotorium odoratum, Herbal extract
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญ
สาบเสือ (Eupatorium odortum L.) อยูในวงศ composite มีชื่อพื้นบานเรียกกัน
หลากหลาย อาทิเชน จังหวัดกาญจนบุรีเรียกวา หญาเสือหมอบ จังหวัดสุราษฎธานีเรียกวา ยี่สุน
เถื่อน จังหวัดสุพรรณบุรีเรียกวา ฝรั่งรุกที่ จังหวัดสุโขทัยเรียกวา หญาลืมเมืองและจังหวัดตราด
เรียกวา หญาฝรั่งเศส เปนตน สาบเสือจัดเปนไมลมลุกทรงพุมขนาดกลาง ลักษณะใบเปนใบเดี่ยว
ออกจากลําตนที่ขอแบบตรงกันขาม รูปรีคอนขางเปนสามเหลี่ยม ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ฐาน
ใบกวางเรียวสอบเขาหากันสีเขียวออน จะเห็นเสนใบสามเสนอยางชัดเจน มีขนปกคลุมผิวทั้งสอง
ดาน มีกลิ่นสาบ ลักษณะดอกเปนดอกขนาดเล็กเปนชอสีขาวหรือสีมวงซึ่งการออกดอกของตน
สาบเสือยังเปนดัชนีชี้วัดความชื้นของอากาศเพราะถาหากอากาศแหงแลงตนสาบเสือถึงจะออกดอก
สาบเสือจัดเปนวัชพืชที่มีสรรพคุณทางยาใชในการหามเลือดและลดการอักเสบของแผล โดย
วิธีการใช ใบสดหรือตนสดลางใหสะอาดโขลกใหละเอียดใชปดบาดแผล ซึ่งเปน ภูมิปญญาใน
สังคมไทยที่ใชมาแตดั้งเดิม ตนสาบเสือสามารถพบไดทั่วทุกภูมิภาคเปนสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช
แทน ยาสามัญประจําบานไดเปนอยางดี
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa อยูในวงศ Pseudomonadaceae เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ มี
ลักษณะรูปรางเปนทอน สามารถเคลื่อนที่ไดโดย flagellum 1 เสนที่ติดอยูตรงขั้วของเซลล ปกติจะ
พบกระจายในดิน น้ําขยะ หรือในพืชเชื้อ Pseudomonas aeruginosa สามารถทําใหเกิดโรคในคนได
เชน การติดเชื้อที่แผลไฟไหม การรวมกลุมของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่แผลไฟไหมจะทํา
ใหเกิดการทําลายผนังหลอดเลือดและเกิดเนื้อเยื่อตายจนทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด บริเวณ
ผิ ว หนั ง ที่ ไ หม มี ค วามชุ ม ชื้ น และไม มี นิ ว โทรฟ ล ป อ งกั น การบุ ก รุ ก จะทํ า ให เ กิ ด การติ ด เชื้ อ
Pseudomonas aeruginosa ไดงาย
เชื้อ Staphylococcus aureus เปนแบคทีเรียใน Family Micrococcaceae ซึ่งเปนแบคทีเรียแก
รมบวก เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะกลมเรียงนกลุมคลายพวงองุน เชื้อ Staphylococcus aureus จะไม
เคลื่อนที่ และไมสรางสปอร ลักษณะโคโลนีกลมขอบเรียบนูน มีสีครีม สีเหลืองและสีสม สามารถ
เจริญไดดีที่อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30 – 37 องศาเซลเซียสคา pH ที่เหมาะสมคือ 7.0 – 7.5 และยัง
สามารถเจริญไดดีในสภาพที่มีออกซิเจนมากกวาสภาพที่ไมมีออกซิเจน เชื้อ Staphylococcus aureus
พบไดที่ผิวหนั ง โพรงจมูกเยื่อบุ ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหารและแผลที่มีผีหนอง รวมถึงฝุน
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ละอองและเชื้อ Staphylococcus aureus ยังเปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษ เนื่องจากเชื้อสามารถ
สราง Enterotoxin
เปนที่ทราบกันดีวาในปจจุบัน เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดสามารถปรับตัวใหมีความตานทาน
ตอยาปฏิชีวนะ เนื่องจากในใบสมุนไพรมีสารที่เปนองคประกอบมากมาย ซึ่งยากที่แบคทีเรียจะปรับ
ใหมีความตานทานตอสารในสมุนไพรดังกลาวจากเหตุผลนี้จึงไดมีการศึกษาเพื่อพัฒนาและใช
ประโยชน จ ากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของสารสกั ด จากสาบเสื อ ให เ กิ ด ประโยชน ใ นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียเพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรค เพื่อใหไดขอมูลที่จะ
นําไปพัฒนาใหเกิดประโยชนทางการแพทยตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือสดกับยาปฏิชีวนะ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใชสารสกัดจากใบสาบเสือในรูปผงแหง
1.2.3 เพื่อเปนการพัฒนาภูมิปญญาชาวบานโดยการประยุกตใชสารสกัดจากใบสาบ
เสือในรูปผงแหงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปพัฒนาใหเกิด
ประโยชนทางการแพทยตอไป
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร
2.1 สาบเสือ
สาบเสือเปนพืชที่อยูในอาณาจักรพืช วงศ Asteraceae สกุล Eupotorium สปชีส odortum
มีชื่อวิทยาศาสตร คือ Eupotorium odortum ชื่ออื่นของสาบเสือในภาษาอังกฤษเรียกวา Bitter bush
และ Siam weed ในประเทศไทยแตละทองถิ่นจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกัน เชน จังหวัดสุพรรณ
เรียกวา หญาเสือหมอบ จังหวัดระนองเรียกวา รําเคย จังหวัดราชบุรีเรียกวา ผักคราด บานราง
จังหวัดสุราษฎรธานีเรียกวา ยี่สุนเถื่อน จังหวัดสุโขทัยเรียกวา หญาดอกขาว จังหวัด สระบุรีเรียกวา
หญาดงรั้งและหญาพระสิริไอสวรรค จังหวัดอุดรเรียกวา มุงกระตาย จังหวัดหนองคายเรียกวา
หญาลืมเมือง จังหวัดขอนแกนเรียกวา หญาเลาฮาง จังหวัดเลยเรียกวา สะพัง จังหวัดตราดเรียกวา
หญาฝรั่งเศสและเบญจมาศ จังหวัดเพชรบูรณเรียกวา มนทน เปนตน
2.1.1 ถิ่นกําเนิดของสาบเสือ
สาบเสือมีถิ่นกําเนิดอยูในอเมริกากลาง มีเขตการแพรกระจายตั้งแตทางตอนใตของ
รัฐฟลอริดาจนถึงพื้นที่ตอนเหนือของประเทศอารเจนตินา และพบไดไปทั่วในเขตรอนของทุกทวีป
ทั่วโลก ยกเวนในทวีปออสเตรเลียซึ่งเพิ่งจะพบเพียงเล็กนอยในชวงเวลาภายใน 10 ปที่ผานมา
ในประเทศไทยสามารถพบสาบเสือไดทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะขึ้นทั่วไปทั้งในสภาพดินชื้นหรือ
แหงแพรกระจายในแหลงที่ปลูกพืชยืนตน ที่รกรางวางเปลา และตามที่มีแสงแดดมากๆ
2.1.2 ลักษณะของสาบเสือสาบเสือ
เปนไมลมลุก แตกกิ่งกานสาขาเปนทรงพุม ลําตนและกิ่งกานปกคลุม ดวยขนออนนุม
กานและใบเมื่อขยี้จะมีกลิ่นแรงคลายสาบเสือ มีลําตน สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยวออกจากลําตนที่ขอแบบ
ตรงกันขาม รูปรีคอนขางเปนสามเหลี่ยม ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม ฐานใบกวางเรียวสอบเขาหา
กันสีเขียวออน เสนใบเห็นชัดเจน 3 เสน มีขนปกคลุมผิวใบทั้งสองดาน ดอกเปนชอสีขาวหรือ
ฟาอมมวง ดอกยอย 10-35 ดอก ดอกวงนอกบานกอน กลีบดอกหลอมรวมกันเปนหลอด มีผล
ขนาดเล็กรูปรางเปนหา เหลี่ยมสีน้ําตาลหรือดํา มีหนามแข็งบนเสนของผล สวนปลายผลมี ขนสีขาว
ชวยพยุงใหผลและเมล็ดปลิวตามลม สาบเสือเปนวัชพืชที่ใชเปนดัชนีชี้วัดความชื้นของอากาศ
เพราะถาหากอากาศแหงแลงตนสาบเสือจะออกดอก (นันทวัน และอรนุช,2543)
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ภาพที่ 1 ใบสาบเสือ
2.1.3 องคประกอบทางเคมีของสาบเสือ
Pisutthanan et al. (2005) ไดทําการศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสาบเสือ โดยการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากตนสาบเสือ พบวาสารสกัดหยาบ
ที่ ล ะลายในตั ว ทํ า ละลายไดคลอโรมี เ ทนของส ว นใต ดิ น ของต น สาบเสื อ มี ฤ ทธิ์ ฆ า ปาราสิ ต ที่
กอใหเกิดโรคมาลาเลีย โดยมีคา EC50 เทากับ 9.39 กรัมตอลิตร ในขณะที่สารสกัดหยาบจากสวน
เหนือดินที่ละลายในตัวทําละลายชนิดเดียวกัน มีฤทธิ์ฆาเชื้อไวรัสกอโรคเริมที่ปาก โดยมีคา IC50
เทากับ 1.74 กรัมตอลิตร เมื่อทําการแยกสารสกัดจากการสกัดสวนเหนือดินที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อไวรัสกอ
โรคเริม พบวาสามรถแยกสารสกัดกลุมฟลาโวนอยดชนิดใหมได 1 ชนิด คือ 5,7-dihydroxy-6, 4´dimethoxyflavanone และสารอื่นในกลุมเดียวกันอีก 14 ชนิด โดยในจํานวนนี้พบวาสารที่แยกได
ในจํ า นวน 6 ชนิ ด เป น สารที่ พ บเป น ครั้ ง แรกในพื ช ชนิ ด นี้ ซึ่ ง ได แ ก 5-hydroxy-7,4´dimethoxyflavone, 5-hydroxy-6,7,4´-trimethoxyflavanone, 5,7,3’,4’- trimethoxyflavanone,
3,5,4’-trihydroxy-7-methoxyflavanone, 5,7,3’-trihydroxy-5’-methoxyflavanone และ
3,5,7-trihydroxy-4’- methoxyflavanone การพิสูจนสูตรโครงสรางทางเคมีของสารทั้ง 15 ชนิด
ทําโดยการวิเคราะหขอมูลทางสเปกโทรสโกป จาก MS, H- และ C-NMR รวมกับการเปรียบเทียบ
ขอมูลกับสารอื่นที่มีสูตรโครงสรางทางเคมีที่สัมพันธกัน
2.1.4 สรรพคุณของสาบเสือ
สาบเสือมีสรรพคุณทางยามากมายทั้งจากตน ใบ ดอก ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
คือ ตนของสาบเสือสามารถใชเปนยาแกปวดทอง ทองเฟอ แกบวม ดูดหนอง สวนใบของสาบเสือ
มีสารสําคัญคือ กระอะนิสิก และฟลาโวนอยดหลายชนิด เชน ไอโซซากูรานิติน และโอโดราติน
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นอกจากนี้ยังมีสารพวกน้ํามันหอมระเหย ซึ่งประกอบไปดวยสารยูพาทอล คูมาริน โดยสารสําคัญ
เหลานี้จะไปออกฤทธิ์ที่ผนังเสนเลือดทําใหเสนเลือดหดตัวและยังมีฤทธิ์ไปกระตุนสารที่ทําให
เลือดแข็งตัวได เร็ วขึ้น ทําให สามารถหามเลือดได ใชเ ปนยารักษาแผลสด สมานแผล ถอนพิษ
แกอักเสบ แกพิษน้ําเหลือง แกตาฟาง แกตาแฉะ แกริดสีดวงทวารหนัก รักษาแผลเปอย ดอกของ
สาบเสือใชเปนยาแกรอนใน กระหายน้ํา แกออนเพลีย บํารุงหัวใจ (อนงคนาฏ,2554)
Shufen. et al. (2009) ไดใช HS-SPME โดยวิเคราะหดวย GC-MS ได
สวนประกอบของสารสกัดจากใบสาบเสือ (Eupatorium odoratum) HS-SPME ไดบอกถึง
สวนประกอบของสารสกัด เวลา อุณหภูมิในการเพิ่มประสิทธิภาพในสภาวะที่เหมาะสม สารที่
จําเปนในการใชวิเคราะห ไดแก DVB, CAR, PDMS พบวาสามารถวิเคราะหสารได 99 ชนิด มีอยู
12 ชนิด ที่สารใหคาการดูดกลืนแสงสูงสุด เชน cyprotene, calacorene, cadaleneฯลฯ เปนตน
Debashisha. et al. (2010) ไดทําการศึกษาและใหความสนใจในการผลิตยาเพื่อ
รัก ษาอาการป ว ยของโรคต า งๆ ในประเทศที่ กําลั งพัฒ นาผู คนสว นใหญมัก ป ว ยเปน โรคหอบ
โรคโลหิ ต จาง โรคปอดอักเสบ และโรคขาดสารอาหารในเด็ก ซึ่งมีการรักษาทางกายภาพ
ทางเคมี เพื่อทําใหประสิทธิภาพของการรักษาดีขึ้น ไดเล็งเห็นพืชสมุนไพรที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
จึงนํามาศึกษาในการรักษาโรค โดยศึกษาสารสกัดจากสาบเสือสด (Chromolaena
odorata)
ที่สกัดดวย methanolic acid พบวาประสิทธิภาพเทียบเทากับการรักษาทางกายภาพและทางเคมี
จรูญและคณะ (2551) ไดทําการศึกษาการใชสาบเสือรักษาบาดแผลจากการตอน
ในลูกสุกร โดยทําการเปรียบเทียบผลของการใชสารสกัดหยาบ โดยการคั้นจากใบสดของสาบเสือ
ที่มีตอการหายของบาดแผลจากการตอนลูกสุกร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อกมี 4
ทรี ต เมนท คื อ ยาทิ ง เจอร ไ อโอดี น (ควบคุ ม ) สารสกั ด หยาบจากใบอ อ น ใบแก และใบรวม
(ใบออน+ใบแก) หนวยทดลองคือลูกสุกรเพศผูจํานวน 136 ตัว ที่ไดจากแมสุกรจํานวน 34 ตัว
ผลการทดลองพบว า จํา นวนวั น ที่ ผ าดแผลหายหลั ง จากการตอนเฉลี่ย ของกลุ ม ลูก สุ ก รที่ ไ ด รั บ
การรักษาดวยสารสกัดหยาบจากใบออน ใบแก และใบรวม ต่ํากวากลุมลูกสุกรที่ไดรับยาทิงเจอร
ไอโอดีนอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติคือ 8.16, 7.91, 7.79 และ 8.91 วัน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา
สารสกัดหยาบจากใบสาบเสือสามารถใชทดแทนยาทิงเจอรไอโอดีนในการรักษาบาดแผลจากการ
ตอนในลูกสุกร
ชนสิรินและเสาวนีย (2550) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชเพื่อ
ทดแทนสารเคมี โดยคั ด เลือ กพื ช 2 ชนิ ด คือ สาบเสือและขมิ้น ชัน ซึ่ง จากการทดลองในสภาพ
หองปฏิบัติการพบวาสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อราโรคไหมและเซลลของแบคทีเรีย
สาเหตุโรคขอบใบแหงขาวได 100 เปอรเซ็นต
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เปรมฤดี แ ละสิ นิ น าฏ (2546) ได ทํ า การศึ ก ษาการออกฤทธิ์ ใ นการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
Staphylococcus aureus จากสมุนไพร โดยการสกัดหยาบจากใบสาบเสือ โดยพบวาสารสกัดจาก
ใบสาบเสือสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได โดยมีเสนผานศูนยกลาง
ในการยับยั้ง (clear zone) เทากับ 17.5 มิลลิเมตร
ศศิธรและคณะ (2554) การศึกษาการพัฒนาการใชสมุนไพรใบสาบเสือเพื่อ
หามเลือดในรูปแบบแผนแปะ เปนการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi experimental research) และสํารวจ
(Survey research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากรรมวิธีการสกัดสารสําคัญจากใบสาบเสือ
ศึกษาวิธีการกักเก็บสารสําคัญของใบสาบเสือในแผนแปะ พัฒนาสรางสรรครูปแบบเภสัชภัณฑ
สําหรับแผนแปะ และศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบเภสัชภัณฑในการหามเลือดและรักษาบาดแผล
ในกลุมตัวอยาง เพื่อเปนแนวทางในการนาเภสัชภัณฑที่ไดไปทดลองใชกับบาดแผลจริงในมนุษย
ตอไป ในอนาคตและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบแผนแปะใหไดมาตรฐาน
ตอไป ใบสาบเสือ (Chromolaena odorata Linn.) ที่บานทาสะอาด ตําบลคาสรางเที่ยง อําเภอ
สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ โดยเก็บในชวงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนชวงที่สมุนไพรเจริญเติบโตเต็มที่
มีใบที่ไมแกและไมออนจนเกินไปหรือที่เรียกวา ใบเพสลาด นํามาลางทาความสะอาดและตากให
แหงดวยลม เปนเวลา 3 วัน จากนั้นนามาเขาตูอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
นําใบสาบเสือที่อบแลวไปบดละเอียดดวยโกรงบด จากนั้นนาไปสกัดสารสําคัญดวยวิธีการหมัก
โดยใชเอทานอล (ethanol) 95% อัตราสวนเอทานอลตอใบสาบเสือบดละเอียดคือ 5 : 1 เปนเวลา
12 ชั่วโมง นําสารสําคัญที่ไดกักเก็บในแผนแปะนําเภสัชภัณฑในรูปแบบแผนแปะที่ได ออกสํารวจ
ความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม มีประชากรคือ นิสิตแพทยแผนไทยประยุกตชั้นปที่ 1 และ 2
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุมตัวอยางเปนกลุมประชากรทั้งหมดคือ นิสิตแพทย
แผนไทยประยุกตชั้น ปที่ 1 และ 2 ทุกคน จานวน 67 คน ซึ่งทุกคนใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห ขอมูลพื้นฐานโดยใชสถิติ รอยละ วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอแผน
แปะสาบเสือหามเลือดโดยใช สถิติ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนิสิตแพทยแผนไทย
ประยุกตชั้นปท่ี 1 และ 2 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความพึงพอใจตอแผนแปะ
สาบเสือหามเลือดในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X= 4.40)
ศิริรัตนและคณะ (2551) ไดทําการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพแผนยาผสมสาร
สกัดใบสาบเสือเพื่อใชหามเลือดและสมานแผลและการตรวจสอบวิเคราะหสารเคมีสําคัญในการ
สกัดใบสาบเสือและสาบแรงสาบกากอนและหลังการทําไรเชื้อโดยวิธีนึ่งฆาเชื้อ โดยการนําผงสาร
สกัดใบสาบเสือ (Eupotorium odortum) และสาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides) ที่ไดจาการ
สกั ด ดว ยน้ํา มาทํา ไรเชื้ อ โดยใช ห มอ นึ่ ง ความดั น จากนั้ น ทดสอบฤทธิ์ ใ นการกระตุ น ให เ กิ ด
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การแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดโดยวิ ธี prothrombin time (PT) ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ
Staphylococus aureus และวิเคราะหสารเคมีสําคัญที่มีฤทธิ์กระตุนการแข็งตัวของเลือดและฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไดแกสารในกลุม flavonoids, triterpenes, tannins
และ Ca2+ พบวาสารสกัดสาบเสือและสาบแรงสาบกาที่ผานและไมผานการนึ่งฆาเชื้อ มีฤทธิ์ใหเกิด
การกระตุนใหเกิดการแข็งตัวของพลาสมาคนไดในเวลาที่ใกลเคียงกัน และพบสารสกัดทั้งสอง
ชนิดที่ผานการนึ่งฆาเชื้อมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococus aureus ไดใน
ลักษณะแปรผันตรงกับความเขมขนของสารสกัดและที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
สารสกัดใบสาบเสือและสาบแรงสาบกาสามารถฆาเชื้อ Staphylococus aureus ไดเกือบทั้งหมด
ชมภูนุชและคณะ (2540) ไดศึกษาการสกัดสารที่มีอยูในใบสาบเสือ เพื่อใชเปน
สารควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย โดยใชสารละลายคือเมทิลแอลกอฮอลเปรียบเทียบกับ
ไดคลอไรมีเทนและน้ํา พบวาเมทิลแอลกอฮอลสามารถสกัดสารควบคุมจุลินทรียไดดี สารสกัดจาก
ใบสาบเสือ สามารถใชควบคุมเชื้อจุลินทรียทําใหเกิดโรคในคนไดหลายชนิดคือ เชื้อ E. coli
Klebsiella pneumoniae Staphyllococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa การใช
เดกซตรินเคลือบสารสกัดใบสาบเสือสามารถใชแกไขปญหาไมละลายน้ําและหลีกเลี่ยงการใช
เมทิลแอลกอฮอลทําละลาย ทําใหสามารถผลิตออกมาในรูปของแข็งละลายน้ําไดงาย และสะดวก
กับการนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะนําไปใชทาแผล และรักษาแผลภายนอกรางกาย สําหรับกาก
หลังสกัดยังมีคุณคาทางโภชนาการ ซึ่งอาจใชทําเปนอาหารสัตวได
อุไลพรและสาคร (2551) ไดศึกษาการเตรียมแผนยาผสมสารสกัดจากใบสาบเสือ
ที่เหมาะสําหรับการนําไปใชหามเลือดและปองกันการติดเชื้อของบาดแผลในคน โดยนําผงสาบเสือ
แหงมาสกัดดวยน้ํา หรือ 95 % เอทานอล และนําสารสกัดไปทดสอบฤทธิ์ในการกระตุนการแข็งตัว
ของเลือดและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus พบวาสารสกัดดวยน้ําสามารถ
กระตุนการแข็งตัวของเลือดไดทั้งทาง extrinsic และ intrinsic pathway และมีฤทธิ์ดีกวาสารสกัด
ดวย 95 % เอทานอล เมื่อนําแผนซับแผลและแผนไฮโดรเจลที่ผสมสารสกัดดวยน้ําของใบสาบเสือ
ที่ความเขมขน 20 และ 50 mg/ml ตามลําดับ มาทดสอบฤทธิ์กระตุนการแข็งตัวของเลือด พบวาแผน
ยาทั้งสองชนิดสามารถลดเวลาการแข็งตัวของเลือดในหลอดทดลองได
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2.2 วิธีการสกัด
2.2.1 มาเซอเรชั น (maceration) เป น วิ ธี ก ารสกั ด สารสํ า คั ญ จากพื ช โดยวิ ธี ก ารหมั ก
สมุนไพรกับน้ํายาสกัดจนกระทั้งเนื้อเยื่อของสมุนไพรออนนุมและน้ํายาสกัดสามารถแทรกซึมเขา
ไปละลายองคประกอบภายในสมุนไพรออกมาได การหมักสมุนไพรควรทําในภาชะที่มีฝาปดสนิท
ในน้ํายาสกัดที่เหมาะสม จะทําเปนเวลานาน 7 วัน หรือตามกําหนดในเภสัชตํารับหรือจนกระทั้ง
องคประกอบที่ตองการไหลออกมาหมด ในระหวางที่หมักผงสมุนไพรอยูนั้นควรเขยาหรือคนเปน
ครั้งคราวเพื่อเพิ่มอัตราเร็วของการสกัด เมื่อครบกําหนดเวลาจึงกรองแยกกาก (marc) ออกจาก
น้ํายาสกัด วิธีการสกัดนี้เหมาะกับสมุนไพรที่มีโครงสรางหรือเนื้อเยื่อที่ไมแข็งแรงมากนัก เชน ใบ
ดอก ซึ่งทําใหออนนุมไดงายจัดเปนวิธีที่ใชน้ํายาสกัดนอย จึงประหยัด และเนื่องจากเปนวิธีที่ไมใช
ความรอน แตวิธีการสกัดนี้มักจะไมสมบูรณเนื่องจากไมคอยมีการเคลื่อนที่ของน้ํายาสกัด เมื่อสาร
ในสมุนไพรละลายออกมาถึงระดับหนึ่งจะเกิดความสมดุลขอองคประกอบภายในสมุนไพรและ
น้ํายาสกัดที่ใช ทําใหอัตราเร็วของสารสกัดชะงักลง จึงไมเหมาะที่จะใชสกัดในกรณีที่ตองการสกัด
สาระสําคั ญจากสมุ นไพรจนสมบูรณ เนื่องจากการสกัดแบบวิธีมาเซอเรชัน ชาใชเวลานานจึ ง
มี ผู ดั ด แปลงใช mixer หรื อ homogenizer มาช ว ยเซลล พื ช แตกออกก อ นทํ า การสกั ด
เพื่อยนระยะเวลาในการสกัด ตอมาพัฒนาใชเสียงที่มีความถี่สูงเกิน 20,000 เฮิรตซ รวมในการสกัด
เรียกวิธีนี้วา ultrasound extraction แตวิธีหลังนี้อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของน้ําไปเปน
เพอรออกไซด ซึ่ งอาจมีผลตอการสกัดอัตราซาวนทําใหเ กิดชองวางและมีอากาศแทรกเขาไป
ในตัวทําละลาย
2.2.2 เพอรโคเลชัน (percolation) เปนวิธีการสกัดสาระสําคัญจากพืชสมุนไพรโดยการ
ปลอยใหน้ํายาสกัดไหลผานผงสมุนไพรอยางชาๆ พรอมกับละลายองคประกอบจากสมุนไพร
ออกมา โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา percolator วิธีการทําเพอรโคเลชัน คือ นําผงสมุนไพรมาหมัก
กั บ ตั ว ทํ า ละลายก อ น 1 ชั่ ว โมง เพื่ อ ให พ องตั ว เต็ ม ที่ แ ล ว ค อ ยๆ บรรจุ ผ งยาที่ ล ะชั้ น ลงใน
เพอรโคเลเตอร ซึ่งมีลักษณะเปนคอลัมน ปลายเปดทั้ง 2 ดานโดยดานบนจะกวางกวาดานลาง
เพื่อความสะดวกในการบรรจุผงสมุนไพร สวนปลายดานลางปดเปดได เพื่อที่สามารถควบคุม
อั ต ราการไหลของสารสกั ด เพอร โ คเลตจากเพอร โ คเลเตอร เติ ม ตั ว ทํ า ละลายหรื อ น้ํ า ยาสกั ด
(mentrum) ลงไปใหระดับน้ํายาสกัดไหลผานผงสมุนไพรในอัตราเร็วที่พอเหมาะ พรอมกับเติม
น้ํายาสกัดใหมลงไปเรื่อยๆ อยาใหแหงเก็บเพอรโคเลตจนการสกัดสมบูรณโดยการตรวจสอบจาก
เพอรโคเลตสวนสุดทาย นําเพอรโคเลตที่เก็บไดทั้งหมดรวมกันนําไปกรอง วิธีเพอรโคเลชันจัดเปน
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วิธีการที่ดีสําหรับการสกัดสารจากสมุนไพรแบบสมบรูณและไมตองใชความรอน แตวิธีนี้มีขอเสีย
คือ เปลืองน้ํายาสกัดและใชเวลาในการสกัดนาน ดังนั้นจึงมีการดัดแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสกัดสารจะใชเพอรโคเลตตอกันหลายตัว และใหมีการเคลื่อนที่ของตัวทําละลาย
2.2.3 การสกัดแบบตอเนื่อง (continuous extraction) เปนวิธีการสกัดสาระสําคัญจาก
สมุนไพรทํานองเดียวกับเพอรโคเลชัน แตตองใชความรอนเขาชวยและ soxhlet extractor ซึ่งเปน
ระบบปดโดยใชตัวทําละลายที่มีจุดเดือดต่ํา เมื่อไดรับความรอนจาก heating mantle หรือหมออัง
ไอน้ํา น้ํายาสกัดในภาชนะระเหยขึ้นไปแลวกลั่นตัวลงมาใน thimble ซึ่งบรรจุสมุนไพรไว น้ํายา
สกัดจะผานผงสมุนไพรซ้ําแลวซ้ําอีกไปเรื่อยๆ จนกระทั้งองคประกอบในสมุนไพรถูกสกัดออกมา
เมื่อน้ํายาสกัดใน extracting chamber สูงถึงระดับจะเกิดกาลักน้ํา สารสกัดจะไหลลงไปในภาชนะ
วนเวียนเช น นี้จนกระทั้ งการสกัดสมบูรณ วิธีการสกัดแบบตอเนื่ องนี้เ หมาะสํา หรับการสกัด
องคประกอบที่ทนตอความรอนและใชน้ํายาสกัดนอย ไมสิ้นเปลือง แตมีขอเสีย คือ ไมเหมาะที่จะ
ใชกับองคประกอบที่ไมทนตอความรอน และน้ํายาสกัดที่ใชไมควรเปนของผสม เพราะจะเกิดการ
แยกของตั ว ทํ า ละลายแต ละชนิ ด เนื่ อ งจากมีจุ ด เดื อดตา งกั น จะมี ผ ลให สัด สว นของน้ํา ยาสกั ด
แตกตางไปจากเดิม และผลการสกัดไมดีเทาที่คาดการเอาไว (รัตนา, 2550)
2.3 เชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค
2.3.1 Staphylococus aureus
Staphylococus
aureus เปน แบคทีเ รีย แกรมบวกจัด ในตระกูล ไมโครค็ อ กคาซี
(Micrococcaceae) มีลักษณะทรงกลม เสนผานศูนยกลางของเซลล 0.5-1.5 ไมโครเมตร ไมเคลื่อนที่
ไมสรางสปอร บางสายพันธุสามารถสรางแคปซูลทําใหโคโลนีเปนเมือก (slime) ชวยใหเชื้อมีความ
ทนทานตอการทําลายของยาปฏิชีวนะและภูมิตานทานของรางกาย เชื้อสามารถเจริญไดดีในอาหาร
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ทั่วไป เชน nutrient agar (NA), tryptic soy agar (TSA) และ brain heart infusion
agar (BHI) เปนตน และเจริญไดดีในสภาพที่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนเล็กนอย (microaerophilic)
เจริญเร็วในอาหารเหลวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสการเจริญของโคโลนีบนอาหารแข็งมีลักษณะ
กลม เรียบ ขุนและนูนเล็กนอย ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ1-4 มิลลิเมตร เชื้อ S. aureus
มีลักษณะโคโลนีเปนสีเหลืองทอง สามารถทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดดี และอาจมีชีวิต
รอดไดในหนองหรือเสมหะแหงเปนเวลานาน สมบัติทางเคมีที่สําคัญของเชื้อ S. aureus ไดแกการ
ยอมสีแกรมติดสีแกรมบวก สามารถสรางเอนไซมคาตาเลสใหผลบวก และฮีโมไลซิน (hemolysin)
ชนิด β-hemolysin ทําใหเกิดวงใสที่ชัดเจนบน blood agarสามารถใช mannitol และสรางเอนไซม
โคแอกกูเลส (coagulase) ที่ทําใหพลาสมาเกิดการแข็งตัว โดยเปลี่ยนไฟบริโนเจน (fibrinogen) เปน
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ไฟบริน (fibrin) โดยไฟบรินที่เกิดขึ้นจะชวยปองกันกระบวนการฟาโกไซโทซิสของเม็ดเลือดขาว
และการเขาจับของยาปฏิชีวนะไดทําใหประสิทธิภาพในการกอโรครุนแรงขึ้น (นงลักษณ, 2544)
2.3.1.1 การติดเชื้อบริเวณผิวหนังและบาดแผล (skin and wound infection)
- ฝ (boil, furuncle, impetigo) เกิดการติดเชื้อที่บริเวณรูขน(hair follicle) ทําให
ผิวหนัง มีการอักเสบ บวมแดงเปนหนอง
- ฝฝกบัว (carbuncle) มีการติดเชื้อที่รูขน ตอมไขมัน (sebaceous gland) ตอมเหงื่อ
(sweat gland) ทําใหเกิดการอุดตันบริเวณทอตอมเหงื่อ ทอตอมไขมัน เกิดเปนลักษณะฝหลายอัน
มารวมกันมองดูลักษณะคลายฝกบัว ผูปวยจะมีอาการเจ็บปวยกวา ฝธรรมดา
- กุงยิง (stye) เปนการติดเชื้อที่บริเวณหนังขอบตา ทําใหหนังขอบตาเกิดการ
อักเสบบวมแดงและมีหนอง
- การติดเชื้อบริเวณแผลผาตัด (wound infection) เปนสาเหตุที่สําคัญของโรคติด
เชื้อ ในโรงพยาบาล (nosocomial infection; hospital acquired infection) พบในผูปวยที่เขารับการ
ผาตัดแลวมีการติดเชื้อ Staphylococus aureus ที่อาศัยอยูบริเวณผิวหนังของผูปวย หรือจาก
บุคลากรทางการแพทยหรือจากสิ่งแวดลอม ทําใหแผลบริเวณผาตัดเกิดการอักเสบ บวมแดงและ
เปนหนอง
2.3.1.2 โรคอาหารเปนพิษ (food poisoning) เนื่องจากมีการรับประทานอาหารที่ปนเปอน
สแตพฟโลค็อคคัส เอนเทอโรท็อกซิน โดยเฉพาะไทปเอและอีเขาไปในรางกายทําใหมีอาการ
คลื่นไสอาเจียน อาหารที่พบบอยวาเปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษ ไดแก อาหารสดที่ไมผาน
ความรอน อาหารที่มีการหยิบจับสัมผัสดวยมือ เชน กะทิสด ขนมจีน มายองเนสเปนตน
2.3.1.3 กลุมอาการผิวหนังกําพราที่หลุดออกจากเชื้อ Staphylococcus aureus
(staphylococcal scalded skin syndrome ; SSSS) หรือโรคริตเทอร (Ritter’s disease) พบไดในเด็ก
แรกเกิดและเด็กเล็กมีสาเหตุจากเอกโฟลิเอทีฟทอกซินของเชื้อ Staphylococus aureus
2.3.1.4 กลุมอาการช็อกที่เกิดจากสารพิษ (toxic shock syndrome) เกิดจากรางกายมีการ
ดูดซึมสารพิษชนิดทอกซินช็อกซินโดรมทอกซิน-1 (TSST-1) เขาไปรางกายมักพบในผูหญิงที่
ผาอนามัยแบบสอด (intra vaginal tampon) ที่มีการดูดซับเลือดประจําเดือนสูงซึ่งกระตุนใหเชื้อ
Staphylococus aureus หลั่งสารพิษนี้ออกมา เมื่อมีการดูดซึมสารพิษนี้เขาไปในรางกายทําให
ผูปวยมีอาการไขสูง มีผื่น เจ็บคอมีภาวะขาดน้ํา คลื่นไสอาเจียน ช็อก ตับและไตวาย
2.3.1.5 การติดเชื้ออื่นๆ เชน โรคปอดบวม (staphylococcal pneumonia)โรคติดเชื้อใน
กระแสโลหิต (staphylococcal bacteremai) ภาวะไขกระดูกอักเสบ (staphylococcal osteomyelitis)
ไขขออักเสบ (septic arthritis) (อิสยาและวัชรินทร, 2553)
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กนกวรรณและคณะ (2547) ไดทําการทดสอบความไวรับตอยา methicillin และ
vancomycin ของเชื้ อ coagulase necative staphylococci (CNS) จํ า นวน 132 เชื้ อ และ
Staphylococus aureus จํานวน 12 เชื้อ ที่แยกไดจากน้ํานมของโคที่เปนโรคเตานมอักเสบจากฟารม
โคนมในเขตจังหวัดนครปฐม ดวยวิธี disk diffusion และวิธี minimal inhibitory concentration
(MIC) ร ว มกับ การทดสอบการดื้ อยา vancomycin 3 ขั้ น ตอนคื อวิ ธี one point population,
population analysis และ resistants mutant emergence ผลการศึกษาดวยวิธี disk diffusion และ
MIC พบเชื้อ CNS ดื้อตอ methicillin 3.58% แตไมพบการดื้อ vancomycin ไมพบ Staphylococus
aureus ทั้งดื้อ methicillin และ vancomycin สวนการทดสอบในขั้นตอน one point population
ไมพบเชื้ อที่มี โอกาสดื้อตอ vancomycin (hetero- vancomycin resistance ) บ งชี้วาเชื้อ CNS
ที่แยกไดจากน้ํานมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบในจังหวัดนครปฐมที่ดื้อตอ methicillin ยังไมพัฒนา
ไปเปนเชื้อที่ไวตอ vancomycin ลดลงและยังไมพบ Staphylococus aureus ที่ดื้อตอ methicillin
นิติพงษและเอกชัย (2552) ไดทําการศึกษาเชื้อ Staphylococus aureus ดวยการ
แยกเชื้อ Staphylococus aureus จํานวน 71 ไอโซเลท (12.6%) จากตัวอยางสงตรวจของผูปวยใน
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย โดยอาศัยการทดสอบขั้นตนคือ การยอมสีกรัม การทดสอบ
โคแอกกูเลส การทดสอบการยอยสลายเม็ดเลือดและการใชน้ําตาลแมนนิตอล จากการทดสอบ
รูปแบบการตานยาปฏิชีวนะดวยวิธี disc diffusion method พบวามี MRSA 9 ไอโซเลท (12.67%)
ในขณะที่ Staphylococus aureus สวนใหญสามารถตานยาปฏิชีวนะอื่นๆไดดังนี้ penicillin G
(98%), ampicillin (98%), tetracycline (50.7%), erythromycin (19.7%), kanamycin (14.1%),
methicillin (14.1%), chloramphinicol (11.3%), streptomycin (9.9%), vancomycin (5.6%) และ
bacitracin (2.8%) และที่สําคัญพบวาเชื้อ MRSA ที่แยกไดสามารถตานยาปฏิชีวนะไดหลายชนิด
นอกจากนี้ความสามารถในการตานโลหะหนักของเชื้อ Staphylococus aureus ดวยวิธี agar
dilution method จากการทดลอง พบวา Staphylococus aureus ทั้งหมดสามารถตาน K2Cr2O2,
Pb (CH3COO)2 และ ZnSO4 ได ในขณะที่ Staphylococus aureus จํานวน 63 (88.5%) และ 4
สายพันธุ (6.5%) สามารถตาน HgCl2 และ CuSO4ได
นุศวดีและสมใจ (2553) ไดทําการศึกษาการทดสอบการยับยั้งเชื้อ Staphylococus
aureus ของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ไดแกสารสกัดจากเปลือกมังคุด ขมิ้นชัน และใบ
บัวบก หลังจากสกัดพืชทั้ง 3 แลวนําสารสกัดที่ไดไปวิเคราะหหาปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สกัดไว
ดวยเทคนิค HPLC พบวาสามารถสกัดสารแซนโทน (Xanthones) จากเปลือกมังคุดได 1.1929
mg/g ของเปลือกมังคุด สารเคอรคูมิน (Curcumin) จากขมิ้นชันได 0.8753 mg/g ของขมิ้นชัน
และสารเอเชียติโคไซด (Asiaticoside) กับสารกรดเอเชียซิติก (Asiatic acid) จากใบบัวบกได
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0.0142 และ 0.096 mg/g ของใบบัวบกตามลําดับ จากการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสาร
สกัดจากเปลือกมังคุดขมิ้นชันและใบบัวบก พบวาบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) ของสาร
สกัดจากเปลือกมังคุดมีค ามากกวาสารสกัดจากขมิ้นชันและใบบัวบกที่มีความเขมขนของสาร
เทากัน และการทดสอบหาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) ของสารสกัดจากเปลือก
มังคุด ขมิ้นชันและใบบัวบก สําหรับเชื้อ Staphylococus aureus มีคาเทากับ 6.25, 12.5 และ 200
mg/ml ตามลําดับ คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อ (MBC) ของสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ขมิ้นชันและใบบัวบก สําหรับเชื้อ Staphylococus aureus 12.5, 25 และ 200 mg/ml ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบการยับยั้งเชื้อของสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิดพบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดใช
ความเขมคนนอยที่สุด (25 mg/ml) ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococus aureus
2.3.2 Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonasa eruginosa เปนแบคทีเรียแกรมลบที่จัดอยูในวงศ Pseudomonadaceae
เชื้อมีลักษณะเปนรูปทอนหรือโคงเล็กนอย มีขนาด 0.5–1.0 × 1.5–5.0 ไมโครเมตร เคลื่อนที่ไดดวย
โพลาร แ ฟลกเจลลา มี ก ารเจริ ญ แบบ obligate aerobes เจริ ญ ได ที่ อุ ณ หภู มิ ร ะหว า ง 20-42
องศาเซลเซียส pH ที่สามารถเจริญเติบโตคือ 6 เชื้อดื้อตอยาอะมิโนไกลโคไซมไดถึง 5-20%และ
เปนเชื้อฉวยโอกาสกอใหเกิดโรคพบไดในคนและสัตว (นงลักษณ, 2544)
ประสิ ท ธิ์ แ ละคณะ (2546) อ า งถึ ง Am J Health Syst Pharm (2005)
ไดทําการศึกษาเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Acinetobacter baumannii ซึ่งเปนเชื้อที่เปน
สาเหตุสําคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาลและมักพบดื้อยาในกลุมตางๆ ไดแก Aminoglycosides,
Fluoroquinolones, Antipseudomonal penicillins, Cephalosporins, และ Carbapenems การดื้อยาใน
สามกลุมหลังพบวาการสราง mettallo-betalactamase (MBL) ไปทําลายยาในกลุม Betalactams
เปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่ง Colistin เปนยาที่ปจจุบันยังออกฤทธิ์ที่ดีตอเชื้อทั้งสอง
พินิจ (2553) ไดทําการศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa
ในโรงพยาบาลและความสัมพันธระหวางปริมาณเชื้อ Pseudomonas aeruginosa กับปจจัยทาง
สิ่งแวดลอม โดยทําการเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้งเปนระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ.2553 ซึ่งในแตละครั้งจะทําการเก็บตัวอยางเปนจํานวน 8 จุด ในแผนกตางๆของ
โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ดวยวิธี Open plate และนํามาทดสอบความสัมพันธ
กับปจจัยทางดานอุตุนิยมวิทยา ผลการศึกษาตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa
มากที่สุดในหองเก็บขยะติดเชื้อจํานวน 1.28 CFU/ft.2/min. รองลงมาไดแกแผนกผูปวยหนักจํานวน
0.85 CFU/ft.2/min. แผนกผูปวยศัลยกรรมจํานวน 0.53 CFU/ft.2/min. ตึกผูปวยสามัญจํานวน
0.49 CFU/ft.2/min. แผนกฉุกเฉินจํานวน 0.23 CFU/ft.2/min. และหองตรวจโรคผูปวยนอกจํานวน
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0.13 CFU/ft.2/min. สวนในหองผาตัดและแผนกทันตกรรมไมพบเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas
aeruginosa และพบวามีความสัมพันธกับปจจัยของสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิ
และความชื้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
2.4 คานาไมซิน (Kanamycin)
คานาไมซิน(Kanamycin) เปนยาปฏิชีวนะในกลุม aminoglycoside ที่ไดจากเชื้อรา
Streptomyces kanamyceticus คานาไมซินมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ
และ acid-fast bacteria จึงมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแตละชนิด
รวมทั้งวัณโรค มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ตอเชื้อ N. gonorrhoeae, E. coli, M. tuberculosis, Proteus sp.,
Klebsiella, Enterobacter aerogenes, Acinetobacter (Mima-Herellea), Staphylococcus
มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อของผิวหนัง เยื่อบุออน ตอมน้ําเหลือง กระดูก โรคติดเชื้อ
ของระบบทางเดินหายใจ ทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ วัณโรคปอด และวัณโรคของอวัยวะ
อื่นๆ ใชโดยการฉีดเขากลามเนื้อหรือการสูดดมดวยการพนเขาชองจมูก
2.4.1 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
การออกฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย คานาไมซินมีฤทธิ์แรงในการการฆาเชื้อทั้งแบคทีเรีย
แกรมบวกและแกรมลบ และ M.tuberculosis นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ B. subtillis, E. coli,
Klebsiella ที่ดื้อตอยาตัวอื่นไดเปนอยางดี
2.4.2 รูปรางลักษณะ
ลักษณะทางเคมีกายภาพของตัวยาสําคัญ คานาไมซิน แอซิด ซัลเฟต เปนผงสีขาวไม
มีกลิ่น หรือมีกลิ่นเล็กนอย รสขมเล็กนอย ตัวยาละลายไดดีในน้ํา ไมละลาย ethanol, acetone หรือ
ether

ภาพที่ 2 โครงสรางของคานาไมซิน
ที่มา : ฐิตินันท และฉันชาย (2549)
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บทที่ 3
อุปกรณและวิธีการทดลอง
อุปกรณ
1. กระดาษกรอง เบอร 1 (Whatman No.1)
2. ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer Flask)
3. เครื่องเขยา (Shaker Bath)
4. เครื่องผสม (Vortex miture)
5. เครื่องระเหิดแหง (Freeze – drying)
6. เครื่องระเหย (Rotary Evaporator)
7. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
8. จานเพาะเชื้อ (Petri Dish)
9. ตะเกียงแอลกอฮอล (Alcohol Burner)
10. ตูถายเชื้อ (Lamina Flow)
11. ตูบมเชื้อ (Incubator)
12. ตูอบลมรอน (Hot Air Oven)
13. แทงแกวเกลี่ยเชื้อ (Spreader)
14. ไมโครปเปต (Micro-pipette)
15. ผาขาวบาง
16. หวง (Loop)
สารเคมี
1. น้ํากลั่น
2. เอทานอล 95% (95% Ethanol)
3. คานาไมซิน (Kanamycin)
อาหารเลี้ยงเชื้อ
1. Nutrient Agar (NA)
2. Nutrient Broth (NB)
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พืชที่ใชในการทดลอง
สาบเสือ (Eupatorium odoratum)
เชื้อแบคทีเรียกอโรค
1. Staphylococcus aureus
2. Pseudomonas aeruginosa
วิธีการทดลอง
3.1 การสกัดสารจากใบสาบเสือสด
การสกัดใบสาบเสือสดโดยนําใบสาบเสือสดมาคัดเลือกใบที่สมบูรณ โดยใชใบที่ 5 ถึง 10
นับจากยอด ลางใหสะอาด นํามาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ เพื่อทําการสกัด
สกัดดวยน้ํากลั่นโดยนําใบสาบเสือมาชั่งจํานวน 30 กรัม มาสกัดดวยน้ํากลั่น 300 มิลลิลิตร
ทําการโขลกใหละเอียด แชทิ้งไวนานประมาณ 12-16 ชั่วโมง จากนั้นแยกสวนที่เปนของเหลวและ
สวนกากพืชออกจากกัน นําสวนของของเหลวไปกรองผานกระดาษกรองเบอร 1 เพื่อแยกชิ้นสวน
พืชออกจากสวนของของเหลวใหมากที่สุด
สกัด ดวยเอทานอล 95% โดยชั่ งใบสาบเสือจํานวน 30 กรัมมาสกัด ดวยเอทานอล 95%
จํานวน 300 มิลลิลิตร แชทิ้งไวประมาณ 12-16 ชั่วโมง จากนั้นแยกสวนที่เปนของเหลวและสวนที่
เปนกากพืชออกจากสวนที่เปนของเหลวไปกรองผานกระดาษกรองเบอร 1 เพื่อแยกชิ้นสวนพืชออก
จากสวนของของเหลวใหมากที่สุด จากนั้นนําไประเหยดวยเครื่องระเหย (Rotary Evaporator)
3.2 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียที่นํามาทดสอบ
เขี่ยโคโลนีเชื้อที่ตองการทดสอบไดแก Staphylococcus aureus และ Pseudomonas
aeruginosa ที่เพาะเลี้ยงไวในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar ที่มีอายุ 24 ชั่วโมง โดยเจือจาง
ดวยอาหาร Nutrient Broth ใหไดจํานวนแบคทีเรีย 105-107 เซลล/มิลลิลิตร แลวนําไปวัดความขุน
ใหไดคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เทากับ 5
3.3 การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากสาบเสือที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
(Minimum Inhibition Concentration : MIC) โดยวิธี Broth Dilution
3.3.1 เตรียมเชื้อแบคทีเรียที่มีอายุไมเกิน 24 ชั่วโมงนํามาทดสอบ โดยเจือจางดวยอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Nutrient Broth ใหไดจํานวนแบคทีเรีย 105-107 เซลล/มิลลิลิตร โดยนําไปวัดคาดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เทากับ 5
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3.3.2 นําหลอดทดลอง ซึ่งผานการฆาเชื้อแลว จํานวน 8 หลอด เขียนหมายเลขกํากับไว
ที่หลอด ใชปเปตดูดอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Broth ใสลงในหลอดทั้ง 8 หลอด หลอดละ 1 มิลลิลิตร
3.3.3 เจือจางสารสกัดจากใบสาบเสือสดที่สกัดโดยน้ําในน้ํากลั่นฆาเชื้อใหได ความเขมขน
100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร แลวทําการเจือจางใหความเขมขนของสารสกัดลดลงทุกๆ 2 เทา (2- fold
serial dilution) พรอมทั้งเขยาใหเขากัน
3.3.4 ใชปเปตดูดสารละลายในขอ 3.3.3 ทุกความเขมขนใสลงในหลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ
Nutrient Broth ทั้ง 8 หลอด หลอดละ 1 มิลลิกรัม
3.3.5 ปเปตเชื้อจุลินทรียที่ไดเตรียมไวลงในหลอดทุกหลอด หลอดละ 1 มิลลิกรัม
3.3.6 ทําเชนเดียวกับขอ 3.6.5.2 - 3.6.5.5 โดยเปลี่ยนสารตัวอยางเปน สารสกัดใบสดโดย
เอทานอล 95% สารสกัดใบแหงโดยน้ํา และเอทานอล 95% ตามลําดับ
3.3.7 ใชปเปตดูดอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Broth เติมลงในหลอด 2 หลอด หลอดละ 1
มิลลิลิตร หลอดแรกมีอาหารเลี้ยงเชื้ออยางเดียว และหลอดที่ 2 มีอาหารเลี้ยงเชื้อที่เติมเชื้อแบคทีเรีย
ใชเปนชุดควบคุม
3.3.8 บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
3.3.9
การอานผลสังเกตหลอดสุดทายที่ไมมีเชื้อเจริญ อานปริมาณความเขมขนของ
ตัวอยางสารสกัดของหลอดนี้เปนคา MIC บันทึกผลหนวยเปนมิลลิกรัม/มิลลิลิตร
3.4 การหาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาทําลายแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal
Concentration : MBC) โดยวิธี Spread plate
3.4.1 นําหลอดที่มีความเขมขนต่ําสุด รวมทั้งหลอดที่ไมมีการเจริญของแบคทีเรียทุกหลอด
จากการทดลองคา MIC และหลอดที่เปนชุดควบคุม
3.4.2
โดยปเปตสารละลายจํานวน 0.1 มิลลิลิตร ในแตละหลอดแลวเทบนผิวอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar และทําการ Spread plate
3.4.3 บมเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง
3.4.4
บันทึกคาความเขมขนต่ําสุดที่แบคทีเรียไมเจริญโดยสังเกตจากจานเพาะเชื้อ
ที่ไมพบการเจริญ คือคา MBC บันทึกเปน มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
3.5 การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือในรูปผงแหง
การเตรียมสารสกัดจากใบสาบเสือในรูปผงแหง โดยนําใบสาบเสือสดมาชั่งจํานวน 30
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กรัม มาหั่นเปนชิ้นเล็ก โขลกใหละเอียดใสในขวดรูปชมพูเติมน้ํากลั่นปริมาตร 300 มิลลิลิตร โดย
นําไปเขยาที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 12-16 ชั่วโมง ในเครื่องเขยา (Shaker Bath)
ดวยความเร็ว120 รอบ/นาที กรองดวยผาขาวบาง ทิ้งไว 1 สัปดาห จากนั้นนําสารสกัดที่ไดไปเตรียม
เปนผงดวยเครื่องระเหยแหง (Freeze – dryer)
3.5 ศึกษาการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียโดยสารสกัดจากใบสาบเสือสด โดยวิธี Agar Diffusion
Test
3.5.1
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดที่ผานการบมที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงไดแก Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa
3.5.2 ทําการเจือจางเชื้อดวย Nutrient Broth ที่ 10-3-10-5 ใชปเปตดูดจากหลอดทดลองและ
ทําการ Spread plate ใหทั่วอาหาร
3.5.3 ปเปตสารตัวอยางยาปฏิชีวนะคานาไมชิน สารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา
สารสกัดใบสาบเสือที่เอทานอล 95% และสารสกัดใบสาบเสือชนิดผงแหง อยางละ 10 ไมโครลิตร
ลงบนกระดาษกรองเบอร 1 ที่ฆาเชื้อแลวขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตรโดยใช Forceps จุม
แอลกอฮอลเผาไฟฆาเชื้อคีบกระดาษกรองเบอร 1 ลงบนอาหารวุน 4 ตําแหนงในจานอาหารเลี้ยง
เชื้อ ตําแหนงที่ A, B, C และ D ตามลําดับ (ดังภาพที่ 3)
3.5.4 บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาวัดเสนผานศูนยกลาง
ของบริเวณที่ไมมีการเจริญของแบคทีเรีย (Inhibition Zone)
3.5.5 การอานผล เมื่อบมเชื้อจนครบ 24 ชั่วโมง ใหวัดขนาดโซนใสที่เกิดขึ้น โดยวัดจาก
ขอบโซนขางหนึ่งไปยังขอบโซนอีกขางหนึ่ง โดยใหผานเสนผานศูนยกลางของกระดาษกรองดวย
และบันทึกหนวยเปนมิลลิเมตร
ขนาดของโซนใส (มม.) = เสนผานศูนยกลางของโซนใส-เสนผานศูนยกลางของกระดาษกรอง
3.5.6 การวิเคราะหขอมูล ทําการทดลอง 5 ซ้ํา วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS version 15.0 ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน และทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย ทรีตเมนต โดยใช Duncan’s Multiple Range Test
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A

B

C

D

ภาพที่ 3 ตําแหนงการวางแผนกระดาษกรองขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร
A
แทนสารคานาไมซิน
B
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดน้ํา
C
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95 %
D
แทนสารสกัดใบสาบเสือชนิดผงแหง
3.6 สถานที่ทําการทดลอง
3.6.1 หองปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
3.6.2 สถาบันวิจัยเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.7.1 สามารถประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในเรื่องการยับยั้งการอักเสบของแผลแทนการ
ใชยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได
3.7.2 สามารถนําขอมูลที่ไดศึกษาไดใชเปนแนวทางในการพัฒนายาชนิดใหมจากสมุนไพร
พื้นบานได
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บทที่ 4
ผลและวิจารณผลการทดลอง
4.1 การสกัดสารจากใบสาบเสือ
จากการนําใบสาบเสือ 30 กรัม มาสกัดดวยตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ น้ํากลั่นและเอทานอล
95% อยางละ 300 มิลลิลิตร เมื่อนํามาสกัดจะไดสารผลิตภัณฑมีลักษณะสีเขียวเขม เนื่องจากน้ํากลั่น
เปนตัวทําละลายที่หาไดงายและราคาถูก เหมาะสมกับการสกัดสารมีขั้วที่สามารถละลายน้ําได แตมี
ขอจํากัดสําหรับสมุนไพรบางชนิดที่มีองคประกอบเปนสารเมือก ซึ่งเปน complex polysaccharide
ทํา ใหสารสกั ดที่ ไ ด มีลัก ษณะขน เหนีย วยากตอการแยกตั ว ทําละลายออกจากสารสกัด และการ
นําไปใชในการทดสอบ ตัวทําละลายอีกชนิดคือ เอทานอล 95% เปนตัวทําละลายออกจากสารสกัด
ไดงายและสามารถลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย ในสารสกัด ทําใหเก็บสารสกัดไดนานขึ้น
แตมีราคาแพงและความเปนพิษสูงกวาการใชน้ําเปนตัวทําละลาย สารสกัดจากสมุนไพรที่ไดจาก
การสกัดดวยตัวทําละลายทั้ง 2 ชนิด ลักษณะแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของพืชและสวนที่นํามาทํา
การสกั ด โดยสารสกั ด จากใบ มี สี เ ข ม และมี สี เ ขี ย วของคลอโลฟ ล ล โ ดยเฉพาะสารสกั ด ที่ ใ ช
เอทานอล 95% เปนตัวทําละลาย ซึ่งสามารถละลายสารสี (pigment) ออกมาไดมากกวาตัวทําละลาย
น้ํากลั่น (พิมพร, 2547)
4.2 ผลการทดสอบการหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal
inhibition concentration: MIC) ของสาบเสือดวยวิธี Broth dilution technique
ในการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได (MIC) ของสารสกัดจาก
สาบเสือ โดยการศึกษาหาคา MIC ของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลั่นและเอทานอล
95% เริ่มตนศึกษาที่คาความเขมขน1,000 500 250 125 62.5 31.5 15.625 และ7.8125
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ในการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อการเจริญเชื้อ
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa
จากผลการทดสอบทําใหทราบวาสารสกัดใบสาบเสือจากน้ํากลั่นที่มีความเขมขน 250
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และความเขมขน
500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ได สารสกัดใบ
สาบเสือจากเอทานอล 95% ความเขมขนที่ 125 มิลลิกรัมตอมิลลิลติ ร สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ได ซึ่งเปนสารสกัดที่มีความเขมขน
ต่ําสุด ทั้งนี้เปนผลมาจากปริมาณสารออกฤทธิ์ในสารสกัดที่มีปริมาณไมเทากัน จึงทําใหผลของ
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การศึกษาหาคา MIC มีผลวาสารสกัดใบสาบเสือจากเอทานอล 95% นั้นสามารถยับยั้งเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ไดดีที่สุดโดยคา MIC เทากับ 125 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร
ตารางที่ 1 แสดงบริเวณการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ของยาปฏิชีวนะ
สารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลัน่ สารสกัดดวยเอทานอล 95% และสารสกัด
ชนิดผงแหง
ความเขมขน
ของเชื้อ

เสนผาศูนยกลางของ Inhibition zone ( mean±SD ; มิลลิเมตร)
สารสกัด
สารสกัดดวย
สารสกัด
KANAMYCIN ดวยน้ํากลั่น
เอทานอล 95%
ชนิดผงแหง

10-3

27.8±3.84

3±1.22

8.4±1.95

6±2.34

10-4

28.8±2.68

3.4±2.30

9.4±5.68

7.8±4.60

10-5

31±4

5.2±2.86

11.6±2.41

8.8±3.19

ตารางที่ 2 แสดงบริเวณการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ของยาปฏิชีวนะ
สารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยน้าํ กลั่น สารสกัดดวยเอทานอล 95% และสารสกัด
ชนิดผงแหง
ความเขมขน
ของเชื้อ
10-3
10-4
10-5

เสนผาศูนยกลางของ Inhibition zone ( mean±SD ; มิลลิเมตร)
สารสกัดดวย
สารสกัดดวย
สารสกัด
KANAMYCIN น้ํากลั่น
เอทานอล 95%
ชนิดผงแหง
27.6±3.44
28.2±3.22
29±2.58

2.4±1.07
3±1.15
3.8±1.03

7.4±5.52
8±7.27
9±4.05

4.2±2.62
4.38±1.47
5.6±2.17

21

10-3
10-4
10-5

ภาพที่ 4 แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือกับยา
ปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่ความเขมขน 10-3,
10-4 และ 10-5
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10-3
10-4
10-5

ภาพที่ 5 แผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือกับยา
ปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ความเขมขน 10-3 ,10-4
และ 10-5
4.3 ผลการทดสอบการหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อได (Minimal bactericidal
concentration, MBC) ของสารสกัดจากใบสาบเสือดวยวิธี Agar dilution technique
เมื่อนําผลการทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได (MIC) ที่ไดขางตน
ของสารสกั ด จากใบสาบเสื อ ที่ ส กั ด ได จ ากน้ํ า กลั่ น และเอทานอล 95%
ในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ
Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus มาทําการศึกษาหาความเขมขนต่ําสุดที่
สามารถฆาเชื้อได (MBC) พบวาคา MBC ของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดจากน้ํากลั่นสามารถ
การยับยั้ง Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus มีคามากกวา 1,000 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตรและคา MBC ของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดไดจากเอทานอล 95% ในการยับยั้งเชื้อ
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Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus มีคาเทากับ 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพ 6,7
ตารางที่ 3 แสดงคา MIC และ MBC ของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ P.aeruginosa และ
S.aureus
Extract

สารสกัดจากใบ
สาบเสือดวยน้าํ กลั่น
สารสกัดจากใบ
สาบเสือดวย
เอทานอล 95%

Control

500 /ml

MIC of
P.aeruginosa
(mg/ml)
250

MIC of
S.aureus
(mg/ml)
500

MBC of
P.aeruginosa
(mg/ml)
>1,000

MBC of
S.aureus
(mg/ml)
>1,000

125

125

1,000

1,000

250 mg/ml

1000 mg/ml
(ก)

Control

250 mg/ml

500 mg/ml
(ข)

125 mg/ml

1000 mg/ml

ภาพที่ 6 แสดงคา MBC ในการยับยั้งการเจริญเชื้อ Pseudomonas aeruginosa (ก) สารสกัด
ใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลั่น (ข) สารสกัดใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%

24

Control

250 mg/ml

500 mg/ml

1000 mg/ml
(ก)

1000 mg/ml

125 mg/ml

Control

250 mg/ml
(ข)

500 mg/ml

ภาพที่ 7 แสดงคา MBC ในการยับยั้งการเจริญเชื้อ Staphylococcus aureus (ก) สารสกัดใบสาบเสือ
ที่สกัดดวยน้ํากลั่น (ข) สารสกัดใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
คา MBC คือคาที่ความเขมขนสูงสุดที่ฆาเชื้อแบคทีเรียไดจากภาพที่ 4 คา MBC ของสาร
สกัดปรากฏผลวาไมมีการเจริญเติบโตของเชื้อและคาความเขมขนที่ต่ํากวาคา MBC จะปรากฏผลวา
มีการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเปนจุดขาวๆเล็กๆบนอาหารเลี้ยงเชื้อดังภาพที่ 4 และยังแสดงให
เห็ น ค า ความเข ม ข น ต่ํ า สุ ด ของสารสกั ด ใบสาบเสื อ ที่ ส กั ด ด ว ยน้ํ า กลั่ น ที่ ฆ า เชื้ อ Pseudomonas
aeruginosa และ Staphylococcus aureus ไดคือความเขมขนที่มากกวา 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
(เชื้อไมเจริญเติบโต) คาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดใบสาบเสือจากเอทานอล 95% ที่ฆาเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ไดคือคาความเขมขนที่ 1,000 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร (เชื้อไมเจริญเติบโต) ซึ่งจากการทดลองคาความเขมขนของ MIC นอยกวา MBC
เชื้อสามารถเจริญเติบโตได แสดงใหเห็นวาคา MBC จะมีคามากกวา MIC (แสดงในตารางที่ 3)
เสมอในการฆาเชื้อทั้งสองชนิด ทั้งนี้เพราะการฆาเชื้อแบคทีเรียนั้นจะตองใชความเขมขนของสาร
สกัดมากกวาการยับยั้งเชื้อเสมอในทุกสารที่สกัดไดจากน้ํากลั่นและเอทานอล 95% ที่ทําการศึกษา
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4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus
การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพระหวางความเขมขนสูงสุดของสารสกัด
จากใบสาบเสือที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus
aureus กับยาปฏิชีวนะดวยแผนภูมิแทงเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางคา Inhihbtion Zone กับ
ความเขมขนของเชื้อในการใชสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95% สกัดดวยน้ํากลั่น
สารสกัดแบบผงแหงกับยาปฏิชีวนะ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ ดังภาพที่ 4 และ 5
จากความเขมขนของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ที่ความ
เขมขน 10-3 ถึง 10-5 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล
95% สารสกัดจากใบสาบเสือสกัดดวยน้ํากลั่น สารสกัดชนิดผงแหงกับยาปฏิชีวนะคานาไมซินดวย
วิธี Agar Diffusion Test พบวายาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้ง
สองไดดีกวาสารสกัดใบสาบเสืออยูในชวง 4-5 เทาของสารทั้ง 4 ชนิด รองลงมาคือ สารสกัดจากใบ
สาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95% สารสกัดชนิดผงแหงและสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวย
น้ํากลั่นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ได
นอยสุดดังภาพที่ 4 และ 5 เมื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากใบสาบเสือดวยกัน
พบวาสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95% มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียไดดีที่สุด สามารถยั บยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus ไดรอยละ 33.56 และ 28.76 ของการใชยาปฏิชีวนะ รองลงมาคือ สารสกัด
ชนิดผงแหงและสารสกัดจากน้ํากลั่น เมื่อทําการวัดเสนผาศูนยกลางของ Inhibition zone ของเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa ไดคาเฉลี่ยเทากับ 29.2 มิลลิเมตร 9.80 มิลลิเมตร 7.53 มิลลิเมตร และ
3.86
มิลลิ เ มตร ตามลําดับ และคาเฉลี่ ย เสน ผาศู น ยก ลางของ Inhibition
zone ของเชื้ อ
Staphylococcus aureus ไดคาเฉลี่ยเทากับ 28.26 มิลลิเมตร 8.13 มิลลิเมตร 4.72 มิลลิเมตรและ 3.06
มิลลิเมตร ตามลําดับ จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวาประสิทธิภาพของสารทั้ง 4 ชนิด มีผลใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05)
จากการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียไดสอดคลองกับ จรูญและคณะ (2551) ไดทําการศึกษาการใชสาบเสือรักษาบาดแผล
จากการตอนในลูกสุกร โดยทําการเปรียบเทียบผลของการใชสารสกัดหยาบ โดยการคั้นจากใบสด
ของสาบเสือที่มี ต อ การหายของบาดแผลจากการตอนลู ก สุ ก ร โดยเปรีย บเทีย บกั น ระหวางยา
ทิ ง เจอร ไ อโอดี น (ควบคุ ม ) สารสกั ด หยาบจากใบอ อ น ใบแก และใบรวม (ใบอ อ น+ใบแก )
หนวยทดลองคือลูกสุกรเพศผูจํานวน 136 ตัว ที่ไดจากแมสุกรจํานวน 34 ตัว ผลการทดลองพบวา
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จํานวนวันที่ผาดแผลหายหลังจากการตอนเฉลี่ยของกลุมลูกสุกรที่ไดรับการรักษาดวยสารสกัด
หยาบจากใบออน ใบแก และใบรวม ต่ํากวากลุมลูกสุกรที่ไดรับยาทิงเจอรไอโอดีนอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติคือ 8.16, 7.91, 7.79 และ 8.91 วัน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาสารสกัดหยาบจากใบ
สาบเสือสามารถใชทดแทนยาทิงเจอรไอโอดีนในการรักษาบาดแผลจากการตอนในลูกสุกร
เปรมฤดีและสินินาฏ (2546) ไดทําการศึกษาการออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus
aureus จากสมุนไพร โดยการสกัดหยาบจากใบสาบเสือ โดยพบวาสารสกัดจากใบสาบเสือสามารถ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ได โดยมีเสนผานศูนยกลางในการยับยั้ง (clear zone)
เทากับ 17.5 มิลลิเมตร
ศิริรัตนและคณะ (2551) ไดทําการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพแผนยาผสมสารสกัด
ใบสาบเสือเพื่อใชหามเลือดและสมานแผลและการตรวจสอบวิเคราะหสารเคมีสําคัญในการสกัด
ใบสาบเสือและสาบแรงสาบกา โดยการนําผงสารสกัดใบสาบเสือ (Eupotorium odortum) และ
สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides) ที่ไดจาการสกัดดวยน้ํา มาทดสอบฤทธิ์ในการกระตุนให
เกิ ด การแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดโดยวิ ธี prothrombin time (PT) ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ
Staphylococus aureus และวิเคราะหสารเคมีสําคัญที่มีฤทธิ์กระตุนการแข็งตัวของเลือดและฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไดแกสารในกลุม flavonoids, triterpenes, tannins
และ Ca2+ พบวาสารสกัดสาบเสือและสาบแรงสาบกา มีฤทธิ์ใหเกิดการกระตุนใหเกิดการแข็งตัว
ของพลาสมาคนไดในเวลาที่ใกลเคียงกัน และพบสารสกัดทั้งสองชนิดที่ผานการนึ่งฆาเชื้อมีฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococus aureus ไดในลักษณะแปรผันตรงกับความ
เขมข นของสารสกั ดและที่ ค วามเขมขน 500 มิลลิก รั มต อมิลลิลิตร สารสกั ด ใบสาบเสือและ
สาบแรงสาบกาสามารถฆาเชื้อ Staphylococus aureus ไดเกือบทั้งหมด
ชมภูนุชและคณะ (2540) ไดศึกษาการสกัดสารที่มีอยูในใบสาบเสือ เพื่อใชเปนสารควบคุม
การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย โดยใช ส ารละลายคื อ เมทิ ล แอลกอฮอล เ ปรี ย บเที ย บกั บ
ไดคลอไรมีเทนและน้ํา พบวาเมทิลแอลกอฮอลสามารถสกัดสารควบคุมจุลินทรียไดดี สารสกัดจาก
ใบสาบเสือ สามารถใชควบคุมเชื้อจุลินทรียทําใหเกิดโรคในคนไดหลายชนิดคือ เชื้อ E. Coli,
Klebsiella, pneumonia, Staphyllococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa การใช
เดกซตรินเคลือบสารสกัดใบสาบเสือสามารถใชแกไขปญหาไมละลายน้ําและหลีกเลี่ยงการใช
เมทิลแอลกอฮอลทําละลาย ทําใหสามารถผลิตออกมาในรูปของแข็งละลายน้ําไดงาย และสะดวก
กับการนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะนําไปใชทาแผล และรักษาแผลภายนอกรางกาย สําหรับกาก
หลังสกัดยังมีคุณคาทางโภชนาการ ซึ่งอาจใชทําเปนอาหารสัตวได
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
การศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดจากใบสาบเสือกับยาปฏิชีวนะคานาไมซินในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus พบวา ยาปฏิชีวนะ
คานาไมซินมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้งสองไดดีกวาสารสกัดจาก
ใบสาบเสืออยูในชวง 4-5 เทาและจากการสกัดสารจากใบสาบเสือโดยใชตัวทําละลาย 2 ชนิด
คือ น้ํากลั่นและแอทานอล 95% พบวา คาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรีย (MIC)ซึ่งสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95% มีความสามารถ
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus aureus ไดดีที่สุด
โดยมีคา MIC เทากับ 125 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เทากันในเชื้อทั้งสองชนิด และนํามาทดสอบ
หาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย (MBC) พบวาสารสกัดจากใบสาบเสือที่
สกัด ดว ยเอทานอล 95% มีป ระสิ ทธิภาพในการฆาเชื้ อ Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus โดยมีคา (MBC) เทากับ 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เทากันในเชื้อ
ทั้งสองชนิด จากนั้นนําสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลั่นไปทําเปนสารสกัดชนิดผงแหง
เมื่อนําสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลั่น สารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
และสารสกัดชนิดผงแหงมาทําการศึกษาเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียกับยา
ปฏิชีวนะคานาไมซิน พบวายาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
ทั้งสองชนิดไดดีที่สุด เมื่อทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากใบสาบเสือดวยกัน พบวา
สารสกั ด จากใบสาบเสื อ ที่ ส กั ด ด ว ยเอทานอล 95% มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ง การเจริ ญ ของ
เชื้อแบคทีเรียได ดีที่สุด สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa และ
Staphylococcus aureus ไดรอยละ 33.56 และ 28.76 ของการใชยาปฏิชีวนะ รองลงมาคือ สารสกัด
ชนิดผงแหงและสารสกัดจากน้ํากลั่น เมื่อทําการวัดเสนผาศูนยกลางของ Inhibition zone ของเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa ไดคาเฉลี่ยเทากับ 29.2 มิลลิเมตร 9.80 มิลลิเมตร 7.53 มิลลิเมตร และ
3.86
มิ ลลิ เ มตร ตามลําดับ และคาเฉลี่ ย เส น ผ าศู น ยก ลางของ Inhibition
zone ของเชื้ อ
Staphylococcus aureus ไดคาเฉลี่ยเทากับ 28.26 มิลลิเมตร 8.13 มิลลิเมตร 4.72 มิลลิเมตรและ
3.06 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากการวิเคราะหผลทางสถิติพบวาประสิทธิภาพของสารทั้ง 4 ชนิด มีผล
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05)
จากผลของการศึ ก ษาถึ ง แม ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสารสกั ด จากใบสาบเสื อ ที่ ไ ด จ ะมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไมเทายาปฏิชีวนะคานาไมซิน แตสารสกัดดังกลาวมีผลใน

28

การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียไดเชนกัน โดยปกติแลวสาบเสือเปนวัชพืชที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ พ บได ทั่ ว ทุ ก ท อ งถิ่ น ซึ่ ง การใช ส ารสกั ด จากสาบเสื อ สามารถพั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
ยาผงโรยแผลใชในการยับยั้งและฆาเชื้อแบคทีเรียในอนาคตได จากการศึกษาในครั้งนี้ยังเปนการ
สงเสริมการนําสมุนไพรพื้นบานมาใชใหเกิดประโยชนและยังเปนการอนุรักษมรดกไทยทําใหเกิด
ความภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณคาของความเปนไทย ในการสนับสนุนใหประชาชนชวยตนเอง
ในการใชยาสมุนไพรตามแบบแผนโบราณ ชวยลดดุลการคา ในการสั่งยาจากตางประเทศอีกดวย
ขอเสนอแนะ
จากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พ บว า หากต อ งการเก็ บ ใบสาบเสื อ มาทํ า การสกั ด เพื่ อ ทดสอบ
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ควรเก็บในชวงฤดูฝน เพราะในชวงฤดูฝนเปน
ชวงที่สวนประกอบตางๆของตนสาบเสือสมบูรณสุด นอกจากใบสาบเสือจะมีประโยชนในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแลว สวนตางๆของตนสาบเสือ เชน ราก ลําตน และดอกของ
สาบเสือยังมีสรรพคุณทางยาอีกดวย หากเราจะนําสวนตางๆของสาบเสือมาสกัด เพื่อทราบขอมูล
ตางๆ สามารถนําขอมูลที่ไดนั้นนําไปตอยอดเพื่อพัฒนาเปนยาสมุนไพรสมัยใหมใชแทนยาแผน
ปจจุบันได เพราะปจจุบันทางดานการแพทยเล็งเห็นสรรพคุณทางยาของสมุนไพร นิยมนําสมุนไพร
มาสกัดใชทํายารักษาโรคตางๆที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว เพราะยาแผนปจจุบันมีราคาแพงและอาจหา
ซื้อไดยากในทองถิ่นที่หางไกลความเจริญหรือบุคคลที่มีรายไดนอย สารสกัดสมุนไพรทุกวันนี้มีผล
ในการรักษาไดดีและใกลเคียงกับยาแผนปจจุบันและปลอดภัยมากกวาดวย สามารถหาไดงายใน
ทองถิ่น เพราะสวนใหญแลวพืชสมุนไพรจะพบอยูทั่วไปในทั่วทุกภูมิภาค ยาสมุนไพรปจจุบันนี้มี
ราคาถู ก สามารถประหยัด คาใชจ ายในการซื้ อยาแผนป จ จุบั นที่ตองการสั่งซื้อจากตางประเทศ
ถาหากเรามีศึกษาคนควาในการนําสมุนไพรไทยมาใชอยางจริงจังจะทําใหคนเห็นคุณคาและกลับมา
ดําเนินชีวิตแบบธรรมชาติ จะทําใหเราสามารถผลิตยาสมุนไพรใชเองในประเทศ และยังสามารถ
สงออกเพื่อทํารายไดกับประเทศอีกดวย และยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทย ใหประชาชนในแต
ละทองถิ่น รูจักชวยตนเองในการนําสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นของตนมาใชใหเกิดประโยชนตาม
แบบแผนโบราณ และเพื่อคนรุนหลังจะไดรูจักและศึกษาเรียนรูสมุนไพรไทยนํามาประยุกตใชให
เกิดประโยชนตอไป สมุนไพรจะไดไมถูกลบเลือนไปพรอมกับกาลเวลา
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ภาคผนวก ก
การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิด ในแตละความเขมขนของ
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa

34

ตารางที่ 4 การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิดในความเขมขนที่ 10-3 ของเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
VAR00001

N
1
3.0000
6.0000

Duncan(a) 2.00
5
4.00
5
3.00
5
1.00
5
Sig.
.076
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.
หมายเหตุ 1.00 แทน KANAMICIN
2.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา
3.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
4.00 แทน ใบสาบเสือชนิดผงแหง

Subset for alpha = .05
2

3

6.0000
8.4000
.149

27.8000
1.000
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ตารางที่ 5 การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิดในความเขมขนที่ 10-4 ของเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
VAR00001

N
1
3.4000
7.8000

Duncan(a) 2.00
5
4.00
5
3.00
5
1.00
5
Sig.
.106
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.
หมายเหตุ 1.00 แทน KANAMICIN
2.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา
3.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
4.00 แทน ใบสาบเสือชนิดผงแหง

Subset for alpha = .05
2

3

7.8000
9.4000
.542

28.8000
1.000
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิดในความเขมขนที่ 10-5 ของเชื้อ
Pseudomonas aeruginosa
VAR00001

N
1
5.2000
8.8000

Duncan(a) 2.00
5
4.00
5
3.00
5
1.00
5
Sig.
.091
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.
หมายเหตุ 1.00 แทน KANAMICIN
2.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา
3.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
4.00 แทน ใบสาบเสือชนิดผงแหง

Subset for alpha = .05
2

3

8.8000
11.6000
.182

31.0000
1.000
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิด ในแตละความเขมขนของ
เชื้อ Staphylococcus aureus
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ตารางที่ 7 การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิดในความเขมขนที่ 10-3 ของเชื้อ Staphylococcus
aureus
VAR00001
Duncan(a)

N

2.00
5
4.00
5
3.00
5
1.00
5
Sig.
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.
หมายเหตุ 1.00 แทน KANAMICIN
2.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา
3.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
4.00 แทน ใบสาบเสือชนิดผงแหง

Subset for alpha = .05
1
2
2.4000
4.2000
7.4000
27.6000
.062
1.000

39

ตารางที่ 8 การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิดในความเขมขนที1่ 0-4 ของเชื้อ Staphylococcus
aureus
VAR00001
Duncan(a)

N

2.00
5
4.00
5
3.00
5
1.00
5
Sig.
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.
หมายเหตุ 1.00 แทน KANAMICIN
2.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา
3.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
4.00 แทน ใบสาบเสือชนิดผงแหง

Subset for alpha = .05
1
2
3.0000
5.6000
8.0000
28.2000
.108
1.000
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ตารางที่ 9 การวิเคราะหทางสถิติของสารทั้ง 4 ชนิดในความเขมขนที่ 10-5 ของเชื้อ Staphylococcus
aureus
VAR00001
Duncan(a)

N
1
5
5
5
5

1
3.8000
6.6000

2.00
4.00
3.00
1.00
Sig.
.183
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.
หมายเหตุ 1.00 แทน KANAMICIN
2.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยน้ํา
3.00 แทน ใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%
4.00 แทน ใบสาบเสือชนิดผงแหง

Subset for alpha = .05
2

3

6.6000
9.0000
.250

29.0000
1.000
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ภาคผนวก ค
คานาไมซิน (Kanamycin)
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คานาไมซิน (Kanamycin)
คานาไมซิน(Kanamycin) เปนยาปฏิชีวนะในกลุม aminoglycoside ที่ไดจากเชื้อรา
Streptomyces kanamyceticus คานาไมชินมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ
และ acid-fast bacteria จึงมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแตละชนิด
รวมทั้งวัณโรค
1. คุณสมบัติ ประสิทธิภาพ
ออกฤทธิ์ตอเชื้อ N. gonorrhoeae, E. coli, M. tuberculosis, Proteus sp., Klebsiella,
Enterobacter aerogenes, Acinetobacter (Mima-Herellea), Staphylococcus
2. โรคที่มีผลรักษา
โรคติดเชื้อของผิวหนัง เยื่อบุออน ตอมน้ําเหลือง กระดูก โรคติดเชื้อของระบบทางเดิน
หายใจ ทางเดินปสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ วัณโรคปอด และวัณโรคของอวัยวะอื่นๆ
3. วิธีใช ปริมาณใช
3.1โดยการฉีด
กรณีที่ใชในการรักษาวัณโรค ในผูใหญ ปริมาณการใช วันละ 2 กรัม โดยแบง ฉีดเขา
กลามเนื้อเชา-เย็น สัปดาหละ 2 วัน หรือใหวันละ 1 กรัม สัปดาหละ 3 วัน ในผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้น
ไป)ใหครั้งละ 0.5-0.75 กรัม ในเด็กหรือผูที่มีน้ําหนักตัวนอยใหลดปริมาณลงตามความเหมาะสม
โดยทั่วไปใหใชยานี้รวมกับยารักษาวัณโรคชนิดอื่นๆ
กรณีอื่นๆ ในผูใหญ ปริมาณการใชวันละ 1-2 กรัม ในเด็กวันละ 30-50 มิลลิกรัม ตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบงฉีดเขากลามเนื้อ 1-2 ครั้ง หรือตามแพทยสั่ง
3.2 การสูดดม
การใชคานาไมซินรวมในการรักษาอาการไอกรน หลอดลมอักเสบ และทอนซิลอักเสบ
ดวยการพนเขาชองจมูก ใหละลายคานาไมซิน 1 กรัม ดวยน้ํากลั่นสําหรับฉีดปริมาณ 9.2 มิลลิลิตร
ในผูใหญ ปกติใหใชสารละลายนี้ 1-3 มิลลิลิตร (เทียบเทาคานาไมซิน 100-300 มิลลิกรัม) พนเขา
ชองจมูกดวยเครื่องพนจมูกวันละ 1-3 ครั้ง
4. ขอควรระวังในการใชยา
4.1 หามใชยานี้ในผูปว ยตอไปนี้
- ผูปวยที่มีประวัติแพยาปฏิชีวนะกลุม aminoglycoside สเตร็ปโตไมซิน คานาไมซิน

เจนตามัยซิน ฟราดิโอไมซิน หรือ บาซิทราซิน
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- หลีกเลี่ยงการใชยานี้ในผูปวยตอไปนี้ ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมไดดวยความระมัดระวัง
ผูปวยที่เปนหรือมีญาติพี่นองโดยสายเลือดเปนหูหนวก ซึ่งเกิดจากยาปฏิชีวนะสเตร็ปโตไมซิน หรือ
ผูปวยที่หูหนวกเนื่องจากสาเหตุอื่น
4.2 ยานี้ดวยความระมัดระวังในผูปวยตอไปนี้
- ผูปวยโรคไต
- ผูสูงอายุ
- ผูปวยที่ไมสามารถรับประทานได หรือผูปวยที่ไดรับอาหารทางสายยาง
- ผูปวยสูงอายุ ผูปวยที่สภาพรางกายทั่วไปไมปกติ (เนื่องจากมีการพบวาอาจเกิดจากอาการ
ขาดวิตามิน K ได ดังนั้นจึงควรใหความสังเกตอยางพอเพียง)
4.3 อาการขางเคียง
4.3.1 ตอระบบประสาท พบวาเกิดอาการหูอื้อ หูหนวก วิงเวียน ทรงตัวลําบาก เนื่องจาก
การกดเสนประสาทสมอง คูที่ 8 (สวนใหญเปนการกดการทํางานของ cochlea) จึงควรใหความ
สังเกตอยางเพียงพอ ในกรณีที่พบอาการดังกลาวนี้ใหหยุดการใชยา แตในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมได
จําเปนตองใหยานี้ตอไปอีกก็ใหทําดวยความระมัดระวัง
4.3.2 ตอไต การเกิดอาการโรคไตพบไดยาก แตควรใหความสังเกตอยางเพียงพอ ในกรณีที่
อาการผิดปกติทางไตใหหยุดการใชยา
4.3.3. อาการช็อค การเกิดอาการช็อคพบไดยาก แตควรใหความสังเกตอยางเพียงพอ ใน
กรณีที่พบ อาการขัดในชองอก หายใจขัด การบีบของหัวใจ (systole) เร็วผิดปกติ ความดันโลหิตต่าํ
ใหหยุดการใชยา และใหการรักษาที่เหมาะสม
4.3.4 อาการแพยา ในกรณีทพี่ บผื่นจากอาการแพ ใหหยุดการใชยา ในกรณีที่จําเปนตองใช
ยาซ้ํา(เชน วัณโรค) ใหทํา desensitization
4.3.5 อาการขาดวิตามิน การเกิดอาการขาดวิตามิน K (เชน ปริมาณ prothrombin ในเลือด
ต่ํา มีแนวโนมที่จะเกิดการไหลออกของเลือด เปนตน) พบไดยาก
4.3.6 อาการอื่นๆ การเกิดอาการปวดศีรษะ หรือรูสึกชาบริเวณริมฝปากพบไดยาก
4.4 การใชยารวมกับยาอื่น
4.4.1 การใชรวมกับสารจําพวก dextran ที่ใหเขาไปเพื่อทดแทนพลาสมา ซึ่งอาจทําใหเกิด
โรคไตไดนั้น พบวาทําใหเกิดการเปนพิษตอไตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใชยานี้รวมกับ
สารกลุมนี้
4.4.2 ยานี้อาจทําใหเกิดการกดการหายใจเนื่องจากการกดประสาทกลามเนื้อได ดังนั้นการ
ใชรวมกับยาชา ยาสลบ ยาคลายกลามเนื้อ จึงควรใหความระมัดระวัง
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4.4.3 การใชรวมกับ Ethacrynic acid, Furosemide (โดยเฉพาะเมื่อใหโดยการฉีดเขาเสน
เลือด) อาจทําใหเกิดการเปนพิษตอไตและตอหูมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใชยานี้รวมกับ
ยาขับปสสาวะเหลานี้
4.5 การใชยาในหญิงมีครรภ มารดาที่กําลังใหนมบุตร
4.5.1 ยานี้อาจทําใหเกิดการกดเสนประสาทสมอง คูที่ 8 ในเด็กแรกเกิดได ดังนั้นในหญิงมี
ครรภหรือหญิงที่อาจกําลังมีครรภ การใชยานี้ควรใชเฉพาะกรณีที่เห็นวาจะกอใหเกิดประโยชนดาน
การรักษามากกวาอันตราย
4.5.2 ยานี้สามารถเขาไปปนในน้ํานมมารดาได จึงควรหลีกเลี่ยงการใหนมบุตรในระหวาง
การใชยานี้
4.5.3 ขอควรระวังในการนํายานี้ไปใชเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงผลตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอ
เนื้อเยื่อ เสนประสาท การใหยานี้โดยการฉีดเขากลามเนื้อจึงควรระมัดระวังดังตอไปนี้
4.5.3.1 หลีกเลี่ยงตําแหนงที่มีเสนประสาทผาน
4.5.3.2 ไมทําการฉีดยาซ้ําในตําแหนงเดิม นอกจากนี้ควรระมัดระวังในการใหยาแก
ทารกแรกเกิด ทารกที่ไมสมบูรณ เด็กออนที่ยังไมหยานม เด็กออน เด็กเล็ก
4.5.3.3 ในขณะที่แทงเข็มฉีดยา ถาพบวาเกิดอาการปวดขึ้นทันที หรือเห็นโลหิตไหล
ยอ นกลั บ ให ทํ า การถอนเข็ มฉี ด ยาออกแล ว ฉี ด ยาเข า ไปในบริ เ วรใหม โดยหลั ก การแล ว ควร
หลีกเลี่ยงการฉีดยานี้โดยการผสมรวมกับยาตัวอื่น
4.6 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
การออกฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย คานาไมซินมีฤทธิ์แรงในการการฆาเชื้อทั้งแบคทีเรียแกรม
บวกและแกรมลบ และ M.tuberculosis นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ B.subtillis, E.coli,
Klebsiella ที่ดื้อตอยาตัวอื่นไดเปนอยางดี
4.7 รูปรางลักษณะ
ลักษณะทางเคมีกายภาพของตัวยาสําคัญคานาไมซิน แอซิด ซัลเฟต เปนผงสีขาวืไมมีกลิ่น
หรือมีกลิ่นเล็กนอย รสขมเล็กนอย ตัวยาละลายไดดีในน้ํา ไมละลาย ethanol, acetone หรือ ether
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ภาคผนวก ง
การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากสาบเสือในการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี Broth Dilution
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ภาพที่ 8 การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลั่นในการยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี Broth Dilution
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ภาพที่ 9 การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%ในการ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa โดยวิธี Broth Dilution
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ภาคผนวก จ
การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากสาบเสือในการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยวิธี Broth Dilution
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รูปที่ 10 การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากสาบเสือที่สกัดดวยน้ํากลั่นในการยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยวิธี Broth Dilution
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รูปที่ 11 การหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดจากสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95%ในการ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยวิธี Broth Dilution

51

ภาคผนวก ฉ
แสดงบริเวณการยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Pseudomonas aeruginosa
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A
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รูปที่ 12 แสดงบริเวณการยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Pseudomonas aeruginosa ที่ความเขมขน 10-3
ของสารสกัดทั้ง 4 ชนิด
หมายเหตุ
A
แทนสารคานาไมชิน
B
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดน้ํา
C
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95 %
D
แทนสารสกัดใบสาบเสือชนิดผง
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รูปที่ 13 แสดงการบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Pseudomonas aeruginosa ที่ความเขมขน 10-4
ของสารสกัดทั้ง 4 ชนิด
หมายเหตุ
A
แทนสารคานาไมชิน
B
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดน้ํา
C
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95 %
D
แทนสารสกัดใบสาบเสือชนิดผง
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รูปที่ 14 แสดงการบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Pseudomonas aeruginosa ที่ความเขมขน 10-5
ของสารสกัดทั้ง 4 ชนิด
หมายเหตุ
A
แทนสารคานาไมชิน
B
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดน้ํา
C
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95 %
D
แทนสารสกัดใบสาบเสือชนิดผง
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ภาคผนวก ช
แสดงบริเวณการยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Staphylococcus aureus
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รูปที่ 15 แสดงการบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Staphylococcus aureus ที่ความเขมขน 10-3
ของสารสกัดทั้ง 4 ชนิด
หมายเหตุ
A
แทนสารคานาไมชิน
B
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดน้ํา
C
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95 %
D
แทนสารสกัดใบสาบเสือชนิดผง
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รูปที่ 16 แสดงการบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Staphylococcus aureus ที่ความเขมขน 10-4
ของสารสกัดทั้ง 4 ชนิด
หมายเหตุ
A
แทนสารคานาไมชิน
B
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดน้ํา
C
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95 %
D
แทนสารสกัดใบสาบเสือชนิดผง
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รูปที่ 17 แสดงการบริเวณยับยั้งเชื้อ (Inhibition zone) Staphylococcus aureus ที่ความเขมขน 10-5
ของสารสกัดทั้ง 4 ชนิด
หมายเหตุ
A
แทนสารคานาไมชิน
B
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดน้ํา
C
แทนสารสกัดจากใบสาบเสือที่สกัดดวยเอทานอล 95 %
D
แทนสารสกัดใบสาบเสือชนิดผง
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ประวัติผดู ําเนินการทดลอง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยูปจจุบนั

:
:
:

เบอรโทร
E - mail
ประวัติการศึกษา

:
:
:

นางสาวปนิศา นมัสการ
Miss Panisa Namasakarn
เลขที่ 43 หมู 23 ตําบลทุงมหาเจริญ
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 7210
080 - 8214211
pum_num@hotmail.com
ป 2550 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
จังหวัดสระแกว
ป 2555 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
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ประวัติผดู ําเนินการทดลอง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยูปจจุบนั

:
:
:

เบอรโทร
E - mail
ประวัติการศึกษา

:
:
:

นางสาวสุภาพร รัตนพลที
Miss Supaporn Rattanapontee
เลขที่ 1 หมู 25 ตําบลทุงมหาเจริญ
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 27210
089 - 2275442
tay.3032@hotmail.com
ป 2550 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
จังหวัดสระแกว
ป 2555 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
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ประวัติผดู ําเนินการทดลอง
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยูปจจุบนั

:
:
:

เบอรโทร
E - mail
ประวัติการศึกษา

:
:
:

นางสาวอนุชสรา คําตัน
Miss Anutsara Kamtan
เลขที่ 261 หมู 4 ตําบลทาขนุน
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
080 – 0574167
som.ojubjub@hotmail.com
ป 2550 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ป 2555 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

