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ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดยี่หร่า

Antibacterial activity of Ocimum gratissimum L. Crude extract.
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบของสมุนไพร
วงศ์ Lamiaceae ที่มีความสำ�คัญ คือ ยี่หรา โดยวิธีการสกัดด้วยเอทานอล ที่มีต่อเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus
aureus, เชื้อ Streptococcus pyogenes Streptococcus agalactiae Salmonella typhi Escherichia coli และ
เชื้อ Klebsiella pneumoniae โดยวิธี agar disc diffusion ผลการศึกษาพบว่ายี่หรา (Ocimum gratissimum L.)
มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ Streptococcus pyogenes Staphylococcus
aureus Salmonella typhi Klebsiella pneumoniae และเชื้อ Escherichia coli โดยมีขนาดค่าเฉลี่ย inhibition
zone คือ 19.00 ± 0.17, 17.83 ± 0.05, 17.67 ± 0.08, 15.17 ± 0.04, 14.67 ± 0.08, และ 14.17 ± 0.13 มิลลิเมตร
ตามลำ�ดับ ซึง่ การทีย่ ห่ี รามีความสามารถยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียทัง้ สองได้ดเี ป็นผลมาจากส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญของนา้ํ มัน
หอมระเหยจากพืชชนิดนี้คือ eugenol phenol และ thymol ซึ่งออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้อย่างกว้างขวาง
ซึง่ ผลทีไ่ ด้แสดงให้เห็นศักยภาพทีส่ �ำ คัญในการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียทีก่ อ่ โรคในระบบทางเดินอาหารของสารสกัดจากพืช
สมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่โดยทั่วไปและสามารถนำ�ไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินอาหาร ทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการนำ�พืชสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
คำ�สำ�คัญ: สารสกัดสมุนไพร การต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Lamiaceae

Abstract
This study investigated the effects of anti-bacterial activity of herbal extract from the leaves of
the Lamiaceae that was extracted with ethanol by agar disc diffusion method and test with Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Salmonella typhi, Escherichia coli and
Klebsiella pneumonia. The results showed that tree basil (Ocimum gratissimum L.) inhibited infection.
Staphylococcus aureus was the best, followed by Streptococcus pyogenes Staphylococcus aureus
Salmonella typhi Klebsiella pneumoniae Escherichia coli with a mean inhibition zone was 19.00 ± 0.17,
17.83 ± 0.05, 17.67 ± 0.08, 15.17 ± 0.04, 14.67 ± 0.08 and 14.17 ± 0.13 mm, respectively. The tree
basil (Ocimum gratissimum L.) has a good antibacterial effect of two major components of the essential
oil of this plant are eugenol, phenol, and thymol, which is active against a wide range of bacteria.
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The results demonstrate significant potential to inhibit bacterial pathogens in the gastrointestinal tract of
extracts from medicinal plants native is general and can be developed for use as an alternative treatment
of infections in the digestive tract. Well as to encourage the plant to Thailand for more benefits.
Keywords: Herbal Extract, Antibacterial, Lamiaceae

บทนำ�
ปัจจุบันพืชสมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ในการนำ�มาเป็นยารักษาโรคต่างๆ ทัง้ ในคนและสัตว์ และ
มีการนำ�มาบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นโดยนำ�มา
ผสมในอาหาร เนือ่ งจากมีความปลอดภัยมากกว่ายาแผน
ปัจจุบันที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี และมีแนวโน้ม
การนำ�ไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในประเทศไทย
มีสมุนไพรเป็นจำ�นวนมากหาได้ง่าย ราคาถูก สามารถ
ปลูกใช้ได้เองภายในครัวเรือน การใช้สมุนไพรจึงมีความ
ปลอดภัย และช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัว ตลอด
จนช่วยลดการขาดดุลการค้าของประเทศในการสัง่ ซือ้ ยา
ได้เป็นจำ�นวนมากอีกด้วย นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วสมุนไพร
ยังมีฤทธิ์อีกด้านหนึ่งที่สำ�คัญคือ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
(Antimicrobials) ที่สามารถพบอยู่ในพืชสมุนไพรหลาย
ชนิดในประเทศไทย
พืชสมุนไพรไทยทีน่ า่ สนใจอีกชนิดหนึง่ คือยีห่ ร่า
(Ocimum gratissimum L.) เป็นพืชสมุนไพรที่พบอย่าง
แพร่หลายอยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีเ่ ขตร้อนและอบอุน่ ในทางการ
แพทย์พื้นบ้านใช้ยี่หร่าในการรักษาโรคอย่างกว้างขวาง
เช่น การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ท้องเสีย
ปวดหัว โรคผิวหนัง และโรคปอดบวม เป็นต้น จากการ
ศึกษาก่อนหน้านีข้ อง Janssen และคณะ ในปี 1989 [1]
ทีป่ ระเทศรวันดาพบว่านํา้ มันหอมระเหยจากยีห่ ร่าแสดง
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี ซึ่งเป็นผลมา
จากส่วนประกอบที่สำ�คัญของนํ้ามันหอมระเหยจากพืช
ชนิดนี้คือ eugenol phenol, และ thymol นอกจากนี้
ยังพบ eugenol ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
พบส่วนประกอบอยู่ในนํ้ามันหอมระเหยของสมุนไพร
หลายชนิด เช่น โหระพา และกะเพรา เป็นต้น จากการ
วิจัยในปี ค.ศ. 2002 โดย Ponce และคณะ [2] ได้วิจัย

ศึกษาฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียของนํา้ มันหอมระเหย
จากโหระพา เพือ่ ทดสอบฤทธิใ์ นการต่อต้านเชือ้ แบคทีเรีย
Escherichia coli 4 สายพันธุ์ พบว่านํ้ามันหอมระเหย
ของโหระพามีขนาด inhibition zone ระหว่าง 9-14
มิลลิเมตร และมีค่า MIC และ MBC 1.90 ml/100 ml
และ 2.00 ml/100 ml ตามลำ�ดับ[3] นอกจากนี้เมื่อปี
ค.ศ. 2004 โดยกลุ่มวิจัยของ Kothari ได้รายงานการ
ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะเพรา (Ocimum
sanctum L.) พบว่าเมื่อป้อนสารสกัดกะเพราซึ่งได้จาก
การใช้แอลกอฮอล์ 70% ในการเตรียมสารสกัด ผ่าน
ทางท่อเข้าทีก่ ระเพาะหนูขาวทีเ่ กิดแผลในกระเพาะเนือ่ ง
จากยาแอสไพลิน ในขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่ามีผลรักษาแผลในกระเพาะ
อาหาร จากการทดลองด้วยวิธี Shay-induced ulcers
หรือการใช้ความเย็น (Specific repeated cold stress
animals) สารสกัดผงใบกะเพราด้วยเอทานอล ขนาด
100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อป้อนให้กับหนูขาวทางปาก
วันละ 1 ครั้ง หรือฉีดนํ้ามันประเภท fixed oil จากเมล็ด
กะเพรา ขนาด 1-3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เข้าทางช่องท้อง
ของหนูตะเภาที่เหนี่ยวนำ�ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ด้วยแอสไพริน (aspirin) แอลกอฮอล์ (alcohol) ฮีสตามีน
(histamine) ไพโลริ ก ไลเกชั น (pyloric ligation)
อินโดเมทาซิน (indomethacin) เรสเซอร์พรีน (reserpine)
เซราโทนิน (serotonin) และความเครียด (stress) พบว่า
สารสกัดสามารถลดการหลั่งกรด และป้องกันการถูก
ทำ�ลายของเยือ่ บุกระเพาะอาหารได้[4] เมือ่ ปี ค.ศ. 2004
Nakamura และคณะศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา และ
ได้พบว่านํ้ามันหอมระเหยของยี่หร่าจะทำ�ปฏิกิริยากับ
ผนังเซลล์ของเชือ้ ราทำ�ให้เกิดการรบกวนการแลกเปลีย่ น
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สารของเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผลให้เชื้อรา
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งให้ผลเทียบเท่ากับยาต้าน
เชื้อราที่ใช้อยู่โดยทั่วไป ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้เป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการนำ�สารสกัดจากยีห่ ร่าไปใช้ประยุกต์
หรือพัฒนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต [5]

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ
เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ
เชื้อแบคทีเรียจำ�นวน 6 ชนิด ซึ่งได้รับจาก
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยา
คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้แก่ เชือ้ Streptococcus pyogenes (Streptococcus
group A) Streptococcus agalactiae (Streptococcus
group B) Staphylococcus aureus Salmonella typhi
Escherichia coli และเชื้อ Klebsiella pneumonia
การเตรียมสารสกัดจากยี่หร่า
นำ�ใบสดและเมล็ดของยี่หร่ามาบดให้ละเอียด
ด้วยโกร่งบดยา จากนัน้ นำ�ไปแช่ใน 95% เอทานอล 200
มิลลิลิตร ปิดด้วยกระดาษฟอย ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทำ�การกรองด้วยกระดาษกรอง
ระเหยให้แห้งด้วยเครือ่ งระเหยภายใต้ความดันทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
45 องศาเซลเซียส ได้สารสกัดหยาบ เรียกสารสกัดที่ได้
นี้ว่า “สารสกัดของยี่หร่า” ทำ�การเก็บสารสกัดในตู้เย็น
ที่มีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์
การต้านแบคทีเรียต่อไป
การเตรียมแผ่นยาสมุนไพร
ปิเปตต์สารสกัดจากใบและเมล็ดของยี่หร่าที่
สกัดปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงบน sterile paper disc
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ให้แห้ง
การทดสอบฤทธิก์ ารต้านเชือ้ แบคทีเรียของสารสกัดยีห่ ร่า
โดยวิธี Agar disc diffusion method
ทำ�การ Spread แยกเชื้อแบคทีเรียทั้ง 6 สาย
พันธุ์ ลงบนอาหาร LB agar นำ�ไปบ่มเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง
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จากนัน้ ใช้แผ่น paper disc ทีม่ สี ารสกัดจากใบของสมุนไพร
ทัง้ 5 ชนิด ซึง่ แยกเป็นแผ่นละ 1 ชนิด วางลงบน LB agar
ซึ่ง 1 Petri dish จะวางแผ่น disc 1 แผ่น แล้วนำ�
Petri dish ที่วางแผ่น paper disc ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ทำ�การทดสอบซํ้า
กับเชื้อแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ จำ�นวน 3 ครั้ง)
การวัดผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
นำ� Petri dish ที่ทำ�การทดสอบและบ่มแล้ว
มาทำ�การวัดขนาด Inhibition zone บันทึกผลทีไ่ ด้จ�ำ นวน
3 ซํ้า จากนั้นนำ�ผลที่ได้ไปหาค่า (mean) และค่า SE
ต่อไป
การทดสอบหาค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชือ้ (Minimal inhibitory concentration,
MIC) ของสารสกัดจากใบและเมล็ดของยี่หร่า ด้วยวิธี
Broth dilution technique
การทดสอบหาค่า MIC ของเชื้อ แบคทีเรีย
ทั้ง 6 สายพันธุ์ จะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อคือ LB Broth โดย
นำ�หลอดทดลอง ซึ่ง ผ่านการฆ่าเชื้อ จำ�นวน 10 หลอด
ทำ�การดูดอาหารเลีย้ งเชือ้ (broth) ใส่ลงในหลอดที่ 2-10
หลอดละ 1 มิลลิลิตร แล้วดูดสารสกัดที่ต้องการศึกษา
ลงในหลอดที่ 1 และ 2 หลอดละ 1 มิลลิลิตร จากนั้น
ดูดสารในหลอดที่ 2 จำ�นวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอด
ที่ 3 ทำ�ซํ้าทำ�นองเดียวกันนี้ไปจนถึงหลอดที่ 9 สำ�หรับ
หลอดที่ 9 เมื่อผสมสารสกัดและอาหารเลี้ยงเชื้อเข้ากัน
ได้ดีแล้วทำ�การดูดสารละลายทิ้งไป 1 มิลลิลิตร ส่วน
หลอดที่ 10 ใช้เป็น positive control ซึ่งมีเพียงอาหาร
เลี้ยงเชื้อมีการเติมสารสกัด จากนั้นเติมเชื้อแบคทีเรียที่
ต้องการทดสอบลงไปในทุกๆ หลอด หลอดละ 1 มิลลิลติ ร
นำ�ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16-18
ชัว่ โมง การอ่านผลการหา MIC ให้สงั เกตความขุน่ ของเชือ้
ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหลอดเปรียบเทียบกับ positive control
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ผลการศึกษา
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ของสาร
สกัดยี่หร่า ที่สกัดด้วยเอทานอล 95% โดยทำ�การ
ทดสอบกับเชื้อแบคทีเรีย 6 ชนิดคือ Staphylococcus
aureus Streptococcus pyogenes Streptococcus
agalactiae Salmonella typhi Escherichia coli และ
เชือ้ Klebsiella pneumoniae ด้วยวิธี Agar disc diffution
method ซึ่งใช้ยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด คือ ยาผสมของ
sulfamethoxazole กับ trimethoprim ยา kanamycin
ยาผสมของ penicilin G กับ streptomycin ผลการทดลอง
พบว่าเชื้อ Staphylococcus aureus (gram-positive)
ถูกทำ�ลายได้ทง้ั หมดโดย ยาผสม sulfamethoxazole กับ
trimethoprim และยังพบว่ายาผสมนี้สามารถต้านเชื้อ
ได้ดีที่สุด รองลงมา คือ Kanamycin และยาผสมของ
streptomycin กับ penicillin G โดยมีขนาดค่าเฉลี่ย
Clear zone คือ 36.56 ± 0.14 27.67 ± 0.14 และ 22.33
± 0.18 มิลลิเมตร ตามลำ�ดับ (Table 1) เมื่อทำ�การ
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากยี่หร่า
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เชื้อ Streptococcus agalactiae ได้ดีที่สุด (Figure 3)
รองลงมาคือ Streptococcus pyogenes (Figure 2)
Staphylococcus aureus (Figure 1) Salmonella typhi
Klebsiella pneumoniae Escherichia coli โดยมี
ขนาดค่าเฉลี่ย inhibition zone (±SD) คือ 19.00 ±
0.17 17.83 ± 0.05 17.67 ± 0.08 15.17 ± 0.04 14.67
± 0.08 14.17 ± 0.13 มิลลิเมตร ตามลำ�ดับ และจาก
การทดสอบหาค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชือ้ (Minimal inhibitory concentration, MIC)
ของสารสกัดจากใบและเมล็ดของยี่หร่า ด้วยวิธี Broth
dilution technique โดยมีคา่ เริม่ ต้นศึกษาทีค่ า่ ความเข้มข้น
สูงสุด 100 mg/ml พบว่า ค่า MIC ของสารสกัดจากใบ
และเมล็ดของยีห่ ร่า ในการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียทัง้ 6 ชนิด
เรียงลำ�ดับตามสารสกัดทีค่ วามเข้มข้นตา่ํ สุด คือ 6.25 mg/ml
ในเชื้อ Streptococcus agalactiae 12.5 mg/ml ใน
เชือ้ Streptococcus pyogenes และ Staphylococcus
aureus 25 mg/ml ในเชื้อ Salmonella typhi และ
Klebsiella pneumoniae 50 mg/ml ในเชื้อ E. coli
(Table 2)
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Figure 1. Inhibition zone of O. gratissimum L. extracted substance with Staphylococcus aureus

Figure 2. Inhibition zone of O. gratissimum L.
extracted substance with Streptococcus
pyogenes
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Figure 3. Inhibition zone of O. gratissimum L.
extracted substance with Streptococcus
agalactiae
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อภิปรายผล

สรุป

จากการนำ� ยีห่ ร่า (Ocimum gratissimum L.)
มาทำ�การสกัดหยาบด้วยเอทานอล 95% ระเหยสารสกัด
ให้แห้ง ภายใต้ความดันตํ่า อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส
นำ�สารสกัดทีไ่ ด้มาทำ�การทดสอบกับเชือ้ แบคทีเรีย 6 ชนิด
คือ Staphylococcus aureus Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae Salmonella typhi Escherichia
coli และ Klebsiella pneumoniae พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้ง
เชือ้ แบคทีเรียได้ดี เนือ่ งจากมีสว่ นประกอบของนํา้ มันหอม
ระเหยที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ดีคือ eugenol
phenol และ thymol ซึ่งพบว่า eugenol เป็นสารออก
ฤทธิ์ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนํ้ามันหอมระเหยของ
สมุนไพรหลายชนิด เช่น โหระพา และกะเพรา เป็นต้น
[6] ซึง่ จะมีผลในการทำ�ลายผนังเซลล์ของแบคทีเรียทำ�ให้
เกิดการเสือ่ มสภาพและเกิดการรัว่ ไหลของสารมีผลทำ�ให้
แบคทีเรียถูกทำ�ลาย [7] จากผลการทดลองพบว่าเชื้อ
Streptococcus agalactiae ซึง่ เป็นแบคทีเรียแกรมบวก
มีความไวต่อสารสกัดจากยีห่ ร่ามากทีส่ ดุ จากผลการทดลอง
ที่ให้ขนาดค่าเฉลี่ย inhibition zone มากที่สุด คือ 19.00
± 0.17 (Table 1) และมีคา่ ความเข้มข้นตํา่ สุดทีส่ ามารถยับยัง้
การเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration
MIC) ตํ่าที่สุด คือ 6.25 mg/ml (Table 2) เนื่องมาจาก
ในสารสกัดยีห่ ร่ามีสารประกอบฟีนอลอยูม่ ากสารประกอบ
ฟีนอลจะออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่า
แกรมลบ ทำ�ให้แบคทีเรียแกรมบวกมีความไวต่อสารสกัด
ยี่หร่ามากกว่าสารสกัดของพืชชนิดอื่นๆสอดคล้องกับ
การทดลองของ Nakamura ที่ได้ค้นพบว่านํ้ามันหอม
ระเหยทีส่ กัดจากยีห่ ร่าสามารถยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียแกรม
บวกได้ดกี ว่ากลุม่ แบคทีเรียแกรมลบ[5] นอกจากนีใ้ นสาร
สกัดจากยี่หร่ายังมีคุณสมบัติในการกำ�จัดแมลง ยับยั้ง
เชื้อรา และถ่ายพยาธิตัวกลมได้ด้วย [8]

ยีห่ ร่ามีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
ทีน่ �ำ มาทดลองได้ดี และมีความสามารถยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
ทัง้ สองได้ดเี ป็นผลมาจากส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญของนา้ํ มัน
หอมระเหยจากพืชชนิดนี้คือ eugenol phenol และ
thymol ทีอ่ อกฤทธิต์ อ่ ต้านเชือ้ แบคทีเรียได้อย่างกว้างขวาง
จากผลทีไ่ ด้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสมุนไพรพืน้ บ้าน
ของไทยที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาพัฒนา
และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การถนอมอาหาร
การรักษาและป้องกันโรคติดเชือ้ เป็นต้น เพือ่ เป็นอีกทาง
เลือกหนึ่งที่ราคาถูกกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะ และมีผล
ข้างเคียงที่น้อย เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพร
ของประเทศไทยไม่ให้สูญหาย ส่งเสริมให้มีการนำ�พืช
สมุนไพรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น
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