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บทคัดย่อ
แบคทีเรีย สกุล Streptococcus เป็ นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้อ งกับโรคฟั นผุ และพบได้ท่วั ไปในช่องปากมนุษย์
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของสมุ น ไพรจี น ต่ อ แบคที เ รี ย ที่ ก่ อ โรคในช่ อ งปาก
โดยท าการศึ กษาฤทธิ์ต้านเชื้อ จุลิน ทรีย์ของสารสกัดหยาบจากสมุน ไพรจีน สามชนิ ดได้แก่ จื่อ ฉ่ าว จิ นอิ๋นฮวา
และกันเฉ่า ต่อแบคทีเรียสองชนิดได้แก่ Streptococcus mutans และ Streptococcus salivarius ผลการทดสอบ
ด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าสารสกัด หยาบของจื่อ ฉ่าวมี ฤทธิ์ในการต้านเชื้อ แบคที เรีย S. mutans และ
S. salivarius ได้ดีที่สดุ จึงนามาทาการทดสอบในขัน้ ต่อไป ประกอบด้วยฤทธิ์ตา้ นเชือ้ จุลินทรีย์ ฤทธิ์ตา้ นการเกิดไบ
โอฟิ ลม์ และฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ พบว่าการออกฤทธิ์ของจื่อฉ่าวต่อเชือ้ ทัง้ สองชนิดมีค่า MIC และ MBC เท่ากันคือ
0.049 และ 0.098 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ และสารสกัดหยาบจื่อฉ่าวสามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ลม์ ได้
ร้อยละ 80 ที่ความเข้มข้น 0.012 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สาหรับ S. mutans และที่ความเข้มข้น 1.563 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิต ร สาหรับ S. salivarius ส่วนฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
พบว่าสารสกัด หยาบจื่อ ฉ่าวมี ฤ ทธิ์ ในการต้านอนุมูลอิ สระที่ ดี โดยมีค่ า IC50 ใกล้เคีย งกับ สารมาตรฐาน BHT
(Butylated hydroxyltoluene) ผลการวิ จัย แสดงให้เห็ น ว่ า สมุ น ไพรจี น จื่ อ ฉ่ า ว มี ศั ก ยภาพที่ จ ะน ามาพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตา้ นเชือ้ ในช่องปาก
คาสาคัญ : สารสกัดหยาบจากสมุนไพรจีน สารต้านอนุมลู อิสระ MIC MBC ไบโอฟิ ลม์
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Abstract
Streptococcus is a typical bacterium found in human oral cavity and associated with tooth decay
disease. The objective of this study was to evaluate the efficiency of Chinese herbs against oral cavity
disease bacteria. Antimicrobial activities of three Chinese herbs zicao (Lithospermum erythrorhizon),
jinyinhua (Lonicera japonica) and gancao (Glycyrrhiza uralensis) were evaluated against two oral cavity
bacteria S. mutans and S. salivarius. Results from agar well diffusion revealed that crude extract of
zicao had the highest activity among those three herbs. Hence, antimicrobial, antibiofilm and
antioxidant activities were further examined with zicao. As a result, antimicrobial activity of zicao
against S. mutans and S. salvarius was exhibited by the MIC and MBC of 0.049 and 0.098 mg/ml,
respectively. Zicao also provided 80% inhibition of biofilm at 0.012 mg/ml for S. mutans and 1.563
mg/ml for S. salivarius. Antioxidant activity test using DPPH radical scavenging assay showed that
zicao had a good antioxidant activity with an IC 50 value close to the standard BHT (Butylated hydroxyl
toluene). Results obtained from this research could be applied for oral cavity disease prevention using
Chinese herb zicao.
Keywords: Crude Chinese Herbs Extracted, Antioxidant, Biofilm

บทนา
แบคทีเรียสกุล Streptococcus เป็ นแบคทีเรียที่
เกี่ยวข้องกับโรคฟั นผุและพบได้ท่วั ไปในช่องปากมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง S. mutans เป็ นเชือ้ แบคทีเรียที่เป็ น
สาเหตุหลักของโรคฟั นผุในมนุษย์ คุณ สมบัติที่สาคัญ
ในการก่อโรคคือความสามารถในการสร้างไบโอฟิ ลม์ ที่
ผิวฟั น เรียกว่าคราบพลัค (Dental plaque) นอกจากนี้
แบ ค ที เรี ย มี เอ น ไซ ม์ ก ลู โ ค ซิ ล ท ราน ส์ เ ฟ อ ร์ เ รส
(glucosyltransferases) โป รตี น ที่ จั บ กั บ ก ลู แ ค น
(glucan-binding proteins) ห ล า ย ช นิ ด โป ร ตี น
แอนติ เ จน ซี (protein antigen C) ที่ ผิ ว เซลล์ และ
โป รตี น ที่ จั บ กั บ ค อ ล ล า เจ น (Collagen-binding
protein) ซึ่งปัจจัยเหล่านีม้ ีส่วนร่วมก่อให้เกิดคราบพลัค

และชักนาให้เกิ ดโรคฟั นผุ นอกจากนี้แบคทีเรียยังใช้
ระบบควอรัม เซนซิ ง เป็ นการสื่ อ สารของแบคที เรี ย
(quorum-sensing) เพื่อ ตอบสนองต่อ ความเครียดใน
สิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารส ร้ า งไบ โอ ฟิ ล์ ม [1] ส่ วน เชื้ อ
S. salivarius เป็ นหนึ่ ง ในเชื้ อ ที่ พ บเป็ นชนิ ด แรก ๆ
ในช่องปาก และลาไส้ของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด และยัง
คงอยู่ แ บบถาวรต่ อ ไป [2] แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเชื้ อ
S. salivarius นั้นจัดอยู่ในกลุ่มเชือ้ ฉวยโอกาสกับผูท้ ี่มี
ภู มิ คุ้ม กัน บกพร่อ ง หรื อ ผู้ที่ มี ภ าวะเม็ ด เลื อ ดขาวต่ า
ก่อให้เกิดการติดเชือ้ ในกระแสเลือด รวมทั้งเกิดการติด
เชื้อ ในระหว่างการทาฟั นได้ [3] ดังนั้น การยับ ยั้งการ
เจริญของเชือ้ ทั้งสองชนิดนีใ้ นช่องปากสามารถป้องกัน
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การเกิดฟันผุ และช่วยป้องกันการติดเชือ้ ชนิดรุนแรงใน
ผู้ที่ มี ภู มิ คุ้ม กัน ต่า เนื่ อ งมาจากการแพทย์แผนจีน ให้
ความส าคัญ ในการป้ อ งกันการเกิ ด โรค และบรรเทา
อาการ มีก ารใช้ตารับ ยาจีน ที่ใช้ส มุน ไพรจี นเพื่อ การ
รัก ษาฟื ้ น ฟู และเสริม ภู มิ ต้า นทานของร่า งกายโดย
อ าศั ย ก ารป รั บ ส ม ดุ ล ใน ร่ า งก าย เช่ น จื่ อ ฉ่ า ว
(Lithospermum erythrorhizon) มีรายงานถึงฤทธิ์ตา้ น
อนุมูลอิสระ [4] ต้านการอักเสบ [5] ต้านแบคทีเรีย [6]
ต้านเชื้อ รา [7] และ ต้านเชื้อ ไวรัส [8] จินอิ๋นฮวาหรือ
ดอกสายนา้ ผึง้ (Lonicera japonica) ในทางการแพทย์
แผนจีนได้นาส่วนของใบและดอกมาใช้เป็ นยาจีนแผน
โบราณเพื่อรักษาโรคหลายชนิด เช่น เป็ นไข้ปวดศีรษะ
ติด เชื้อ ทางเดิ นหายใจ โรคกระเพาะปั สสาวะอัก เสบ
โรคไขข้ออักเสบ และโรคเบาหวาน[9] และมีฤทธิ์ตา้ น
อ นุ มู ล อิ ส ระ [10] กั น เฉ่ า (Glycyrrhiza glabra) มี
รายงานฤทธิ์ ต้า นเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
โดยสาร glycyrrhizic acid มีผลต่ อ เยื่อ หุ้มเซลล์ และ
การยับ ยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์ม [11] สารต้านจุลินทรีย์
หลายชนิดถูกนามาใช้ในการต่อต้านการเกิดคราบพลัค
เช่น คลอเฮกซิดีน สารลดแรงตึงผิวประจุบวกในกลุ่ม
quaternary ammonium compounds ห รื อ ส า รที่ มี
รายงานวิจัยพบว่ามี ประสิ ทธิ ภาพดี กว่าสารเดิม เช่ น
โล ห ะ อ นุ ภ า ค น า โน (Metal nanoparticles) [12]
คลอเฮกซิดีนเป็ นสารเคมีมาตรฐานในการปฏิบัติทาง
ทันตกรรม แต่การใช้ผลิตภัณ ฑ์ที่มีคลอเฮกซิดีนอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานอาจทาให้เกิดคราบบนฟั น
ลิน้ และเหงือก เกิดการรับรสชาติที่เปลี่ยนไป เกิดภาวะ
ปากแห้ง เป็ นต้น ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ เหมาะกั บ การใช้ เป็ น
ประจ าต่ อ เนื่ อ ง [13] ดั ง นั้ น สารชี ว ภาพที่ มี ค วาม
ปลอดภัยเช่น สมุนไพรที่มีฤทธิ์ตา้ นเชือ้ แบคทีเรีย ต้าน
การเกิดไบโอฟิ ล์ม และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจึงเป็ น

ทางเลือ กที่ ดี และมีความเหมาะสมที่จ ะนามาศึ กษา
เพื่อ พัฒนาเป็ นผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้ในช่องปาก ป้องกันการ
เกิดโรคในช่องปากเพื่อใช้ทดแทนยาหรือสารที่สังเคราะห์
ขึ ้นมาจากกระบวนการทางเคมี ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
สมุน ไพรจีนสามชนิ ดที่ดี ที่สุดต่อ การยับยั้งการเจริญ
และการเกิ ดไบโอฟิ ล์ม ของเชื้อ แบคที เรียในช่อ งปาก
รวมทัง้ ฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระ

วิธกี ารวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดสมุนไพรจีน
นาสมุนไพรจีนส่วนก้านและใบของจื่อฉ่าว ส่วน
ดอกของจินอิ๋นฮวา และส่วนรากของกันเฉ่า ที่ซือ้ จาก
ร้านขายสมุนไพรจีนร้านแสงธรรมเภสัช หั่นและปั่ นให้
ละเอียด นามาชั่ง 300 กรัม แช่ดว้ ยตัวทาละลายเอทา
นอล 95 เปอร์เซ็น ต์ โดยใช้อัตราส่วนสมุนไพรจี นต่ อ
เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ 1:6 ตั้งทิง้ ไว้ที่อุณ หภู มิห้อ ง
3 วัน แล้ว กรองหยาบด้ว ยผ้า ขาวบาง จากนั้น กรอง
ละเอี ย ดด้ว ยกระดาษกรอง Whatman No.1 ท าซ ้า
3 ครัง้ นาไประเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่องระเหย
สารแบบหมุ น (Rotary evaporator) จะได้ ส ารสกั ด
หยาบ (Crude extract) ทาให้แ ห้งด้วยเครื่อ งอบแห้ง
เยือกแข็ง (Freeze dryer) ชั่งสารที่ได้ เพื่อคานวณร้อย
ละของนา้ หนักสารสกัดหยาบ (% yield) เก็บใส่ในขวด
สีชาและเก็บรักษาไว้ที่อณ
ุ หภูมิ -20 องศาเซลเซียส
2. การศึก ษาฤทธิ์ก ารต้า นเชื้อ แบคทีเรียของสาร
สกัดสมุนไพรจีนด้วยวิธี Agar well diffusion
ศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อ จุลินทรีย์ของสารสกัด
สมุน ไพรจี น จื่ อ ฉ่ า ว จิ น อิ๋ น ฮวา และกัน เฉ่ า ด้ว ยวิ ธี
Agar well diffusion ตามวิธีข อง [14] โดยเตรีย มเชื้อ
ทดสอบ S. mutans ATCC 25175 และ S. salivarius
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ATCC 7073 ให้ มี ค่ าก ารดู ด ก ลื น แ สงอ ยู่ ใ น ช่ ว ง
0.15±0.005 (ประมาณ 108 เซลล์ต่อ มิลลิลิตร) นาไป
เกลี่ ย ให้ท่ัวผิ วอาหารเพาะเชื้อ Brain Heart Infusion
Agar (BHA) รอให้ผิวหน้าอาหารแห้ง เจาะวุ้นให้เป็ น
หลุม ด้ว ย cork borer เบอร์ 2 (เส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลาง 6
มิลลิเมตร) หยดสารสกัดสมุนไพรจีนที่ละลายด้วยตัว
ทาละลาย DMSO (dimethyl sulfoxide) ความเข้มข้น
100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลง
ไปในหลุ ม ทดสอบ ท าการทดลอง 3 ซ ้า โดยใช้ย า
ปฏิ ชี ว นะ ampicillin ความเข้ม ข้น 1 ไมโครกรัม ต่ อ
มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ นชุ ด ควบคุ ม ผลบวก และใช้ DMSO
(Dimethyl sulfoxide) เป็ นชุดควบคุมผลลบ รอจนสาร
ทดสอบซึม เข้าเนื้อ วุ้นไปจนหมด นาไปบ่มที่อุณ หภู มิ
35±2 องศาเซลเซียส ใน candle jar เป็ นเวลา 18-24
ชั่ว โมง สังเกตและบัน ทึ ก ผลการทดลองโดยใช้เวอร์
เนียร์คาลิปเปอร์ (Vernier caliper) วัดขนาดโซนใสหรือ
บริเวณยั บ ยั้ ง (Inhibition zone) ที่ เกิ ด ขึ ้น ทั้ ง 3 ด้า น
แล้วนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย
3. การทดสอบการหาความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถ
ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของเชื้ อ แบคที เ รี ย (Minimum
Inhibitory Concentration: MIC) และความเข้ ม ข้ น
ต่ า สุ ด ที่ สามารถฆ่ าเชื้ อ แบคที เรี ย (Minimum
Bactericidal Concentration: MBC) ข อ ง ส า ร
สกัดจื่อฉ่าว
การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถ
ยั บ ยั้ ง ก ารเจ ริ ญ ข อ ง เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย (Minimum
Inhibitory Concentration: MIC) และความเข้ ม ข้ น
ต่ า สุ ด ที่ ส าม า รถ ฆ่ า เชื้ อ แ บ ค ที เรี ย (Minimum
Bactericidal Concentration: MBC) ของสารสกัดจื่ อ
ฉ่าว ดัดแปลงตามวิธี [14] โดยปิ เปตต์อาหารเพาะเชือ้
Brain Heart Infusion Broth (BHI broth) ปริมาตร 50

ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลท แบบ 96 หลุม ทาการเจือ
จางสารสกัดจนมีความเข้มข้น 0.195-50 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ปิ เปตต์เชือ้ ทดสอบความเข้มข้นประมาณ 106
CFU/ml ปริ ม าตร 50 ไมโครลิ ต ร ทุ ก หลุ ม ท าการ
ทดลอง 3 ซ ้า โดยใช้ย าปฏิ ชี ว นะ ampicillin ความ
เข้ม ข้ น 1 ไมโครกรัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร เป็ นชุ ด ควบคุ ม
ผลบวก และใช้เชือ้ ทดสอบเป็ นชุดควบคุมผลลบ แล้ว
นาไปบ่ มที่อุณ หภู มิ 35±2 องศาเซลเซียส ใน candle
jar เป็ นเวลา 18-20 ชั่วโมง หลังจากนั้นนาไปวัดค่าการ
ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 625 นาโนเมตร โดย
เครื่ อ ง microplate reader อ่ า นค่ า และค านวณ ผล
ความเข้มข้นที่ต่าสุดที่สามารถยับยัง้ เชือ้ ได้คือ ค่า MIC
จากนัน้ หาค่า MBC โดยใช้ลปู แตะเชือ้ จากหลุมทดสอบ
ทุกความเข้มข้นมา streak ลงบนอาหารเพาะเชือ้ BHI
agar น าไปบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 35±2 องศาเซลเซี ย ส ใน
candle jar เป็ นเวลา 18-24 ชั่วโมง ตรวจสอบผลการ
ทดลอง โดยความเข้ม ข้น ที่ ต่ า สุ ด ที่ ส ามารถฆ่ า เชื้อ
แบคทีเรียได้ คือ ไม่มีโคโลนีของเชือ้ ปรากฏขึน้ บันทึก
เป็ นค่า MBC
4. การทดสอบฤทธิ์ ข องสารสกั ด จื่ อ ฉ่ า วต่ อ การ
สร้างไบโอฟิ ล์ม (Biofilm) ของเชื้อ แบคทีเรีย ด้วย
วิธี Crystal violet staining for biofilm assay
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจื่อ ฉ่ าวต่อ การสร้าง
ไบโอฟิ ลม์ (biofilm) ด้วยวิธี crystal violet staining for
biofilm assay ดัดแปลงตามวิธีของ [15] โดยปิ เปตต์
อ า ห า ร SBHI (Brain heart infusion ที่ มี ก า รเติ ม
sucrose) ลงในไมโครเพลท แบบ 96 หลุม ปริ ม าตร
50 ไมโครลิ ต ร เจื อ จางสารสกั ด จนมี ค วามเข้ ม ข้ น
0.006-6.5 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร เติ ม เชื้อ ที่ ต้อ งการ
ทดสอบ 106 CFU/ml ลงไป 50 ไมโครลิ ต ร ท าการ
ทดลอง 3 ซา้ นาไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 35±2 องศาเซลเซียส
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ใน candle jar เป็ น เวล า 4 ชั่ วโม ง ห ลั ง จ าก นั้ น
ล้า งเซลล์ ด้ ว ยน้ า reverse osmosis (RO) ปริ ม าตร
200 ไมโครลิ ต ร 3 ครั้ ง เขย่ า ไมโครเพลท เพื่ อ น า
แบคที เรี ย ที่ ไม่ มี ก ารเกาะติ ด ออก น าไปอบให้แ ห้ง ที่
อุณ หภู มิ 60 องศาเซลเซียส 45 นาที จากนั้นเติม 0.1
เปอร์เซ็นต์ crystal violet ปริมาตร 150 ไมโครลิตร ทิง้
ไว้ 20 นาที ล้างออกด้วยนา้ RO 3 ครัง้ ทาการชะสีออก
จาก ไบ โอ ฟิ ล์ ม ด้ ว ยสารละลาย (เอ ทาน อ ล 70
เป อ ร์ เ ซ็ น ต์ กรด อ ะซิ ติ ก 5 เป อ ร์เ ซ็ น ต์ แล ะน้ า
25 เปอร์เซ็ น ต์) เขย่ าเบา ๆ ที่ อุณ หภู มิ ห้อ งเป็ น เวลา
20 นาที ถ่ายสารละลาย 100 ไมโครลิตร ลงในไมโคร
เพลทใหม่ แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 570 นาโนเมตร ด้วยเครื่อ ง microplate reader
ทาการทดลอง 3 ซา้ ค่าที่วดั ได้นามาคานวณเปอร์เซ็นต์
ก า รยั บ ยั้ ง ก า รส ร้ า ง ไบ โอ ฟิ ล์ ม (% inhibition)
ตามสมการ

crystal violet 30 ไมโครลิตร ทิง้ ไว้ 5 นาที จากนั้นล้าง
เซลล์ดว้ ยนา้ RO ปริมาตร 200 ไมโครลิตร 1 ครัง้ นาไป
อบให้แห้งที่อุณ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนามา
ส่องดูไบโอฟิ ลม์ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 100
เท่า บันทึกภาพไบโอฟิ ลม์ เพื่อนามาเปรียบเทียบผลของ
สารสกั ด สมุน ไพรจี น จื่ อ ฉ่ า วต่ อ ความหนาแน่ น ของ
ไบโอฟิ ลม์ ทาการทดลอง 3 ซา้ ที่ความเข้มข้นของสาร
สกัดจื่อฉ่าว 0.006 -6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
6. ศึ ก ษาฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Antioxidant
activity) ของสารสกัด จื่ อ ฉ่ า ว ด้ วยวิธี ก าร DPPH
radical scavenging assay
นาสารสกัดจื่อฉ่าวมาทดสอบโดยใช้วิธี DPPH
radical scavenging assay ตามวิ ธี ข อง[16] เตรี ย ม
สารละลายดีพีพีเอช (DPPH. reagent) โดยชั่ง DPPH
0.004 กรัม ละลายในเอทานอล 100 มิลลิลิตร ทาการ
ทดสอบสารสกัด ที่ความเข้มข้น 0.025, 0.05, 0.1, 0.5
และ 1 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร แต่ ล ะความเข้ ม ข้ น
(("A570" ของชุดควบคุม − "A570" ของชุดทดสอบ)) ประกอบไปด้วย หลอดอ้างอิง 1 หลอด หลอดควบคุม
3 หลอด หลอดอ้างอิงของสารสกัด 1 หลอด และหลอด
("A570" ของชุดควบคุม) × 100
ทดสอบสารสกั ด 3 หลอด เติ ม สารละลาย DPPH
5. การทดสอบฤทธิ์ ข องสารสกั ด จื่ อ ฉ่ า วต่ อ การ ลงไปในสารทดสอบแต่ละความเข้มข้นที่เตรียมไว้ เขย่า
สร้ า งไบโอฟิ ล์ ม ของแบคที เรี ย ภายใต้ ก ล้ อ ง
ให้เข้ากันและตั้งทิง้ ไว้ในที่มืดเป็ นเวลา 30 นาที นาไป
จุลทรรศน์
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจื่อฉ่าวต่อการสร้างไบ
การทดลองท าซ ้า 3 ครั้ง เพื่ อ ใช้ ในการหาค่ า เฉลี่ ย
โอฟิ ลม์ ของจุลินทรียภ์ ายใต้กล้องจุลทรรศน์ ดัดแปลง
(mean) แ ล ะ ค่ าเบี่ ย งเบ น ม าต รฐ าน (Standard
ตามวิธีของ [15] ทาการสร้างไบโอฟิ ลม์ ในไมโครเพลท
deviation) ถ้าสารสกัดมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระจะทาให้
แบบ 96 หลุมแบบก้นแบน (96 well microplate) บ่ ม
สีม่วงของอนุมูลอิสระ (DPPH) จางลงจนกลายเป็ น สี
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากครบเวลาทาการล้างเซลล์
เหลื อ งอ่อ นหรือ ไม่ มี สี น าค่ าการดูด กลื น แสงที่ ได้ไป
ด้วยน้า RO ปริม าตร 200 ไมโครลิตร 3 ครัง้ เขย่าไม
ค านวณ หาความเข้ ม ข้ น ที่ ยั บ ยั้ ง สารอนุ มู ล อิ ส ระ
โครเพลท แบบ 96 หลุม เพื่ อ น าแบคทีเรียที่ ไม่ มี การ
(% inhibition) ที่ 50% โดยเปรีย บเที ย บกับ สารต้า น
เกาะติ ด ออก น าไปอบให้ แ ห้ง ที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศา
เซลเซี ย ส 45 นาที หลัง จากนั้น เติ ม 0.1 เปอร์เซ็ น ต์
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อนุ มู ล อิ ส ระมาตรฐ าน BHT (Butylated hydroxyl
toluene) และคานวณหาค่า (IC50) ดังสูตรคานวณ
% inhibition = {(C-(S-BS))/C} x 100
เมื่อ C คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารควบคุม
S คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัด
BS คื อ ค่า การดูดกลื น แสงอ้างอิ งของสาร
สกัดที่มี สีที่ใช้ในการทดสอบ มีไว้เพื่อ หักออกจากค่ า
การดูดกลืนแสงของสารสกัด
ค่า IC50 คือความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถ
ยับยั้งอนุมูลอิส ระได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าสารสกัดมีค่ า
IC50 น้ อ ย ก ว่ า ส า รม า ต รฐ า น BHT แ ส ด ง ว่ า มี
ความสามารถต้านสารอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีกว่าสาร
มาตรฐาน BHT
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้วิธีวิเคราะห์ ค่าทาง
ส ถิ ติ Newman Keuls Multiple Comparison test
ด้วยใช้โปรแกรม GraphPad Prism โดยค่า p-value <
0.05 แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ผลการวิจัย
1. ผลการสกัดสารจากสมุนไพรจีน
จากการนาสมุนไพรจีนทั้งสามชนิดมาสกัดด้วย
ตัวทาละลายเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณร้อยละ
ของน้า หนัก แห้ง (% Yield) ของสารสกัด หยาบจาก
สมุ น ไพรจี น จื่ อ ฉ่ า ว กัน เฉ่ า และจิ น อิ๋ น ฮวา เท่ า กั บ
1.342, 10.32 และ 13.27 ตามลาดับ
2. ผลการศึก ษาฤทธิ์ก ารต้ า นเชื้อ แบคทีเรีย ของ
สารสกัดหยาบจากสมุน ไพรจีน ด้วยวิธี Agar well
diffusion
ฤทธิ์การต้านเชื้อ จุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบ
จากสมุนไพรจีน 3 ชนิด ที่สกัดในชัน้ เอทานอล ละลาย
ด้ ว ย DMSO ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น 100 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ
มิลลิลิตร และใช้เชือ้ ทดสอบ 2 ชนิด ได้แก่ S. mutans
และ S. salivarius ทาการทดลอง 3 ซา้ โดยพบว่าสาร
สกัดหยาบจื่อ ฉ่าวออกฤทธิ์ต้านเชื้อ แบคทีเรียในช่อ ง
ปากทั้งสองชนิดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดหยาบ
จินอิ๋นฮวาและกันเฉ่า ตามลาดับ (Table 1)

Table 1. Antibacterial properties of ethanol Chinese herb extracts against oral cavity bacteria using
agar well diffusion method
Chinese herb
Zone of growth inhibition (mm ± SD)
S. mutans
S. salivarius
Zicao
31.13 ± 0.70c
20.84 ± 0.51c
Jinyinhua
16.80 ± 0.30b
16.14 ± 0.53b
Gancao
10.16 ± 0.45a
10.60 ± 0.72a
Ampicillin
12.17 ± 0.06
11.37 ± 0.25
DMSO
(-) indicates for no inhibitory effect, experiment with 3 replicates, difference superscript letters in each column indicate
significant difference (P<0.05)
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3. ผลการศึก ษาหาความเข้ม ข้น ที่ต่ าสุ ดของสาร
สกั ด จื่ อ ฉ่ า วที่ ส ามารถยั บ ยั้ งการเจริญ ของเชื้ อ
แ บ ค ที เรี ย (Minimum Inhibitory Concentration:
MIC) และความเข้มข้นที่ต่าที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อ
แบคที เรี ย (Minimum Bactericidal Concentration:
MBC)
จากผลการทดสอบ agar well diffusion พบว่า
สารสกัด หยาบของจื่ อ ฉ่ า วมี ฤ ทธิ์ ในการต้านเชื้อ S.
mutans และ S. salivarius ได้ดีที่สุดจึงนามาทดสอบ
หาค่าความเข้มข้นต่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ ด้วยวิธี Modified broth microdilution เพื่อ หาค่า
MIC และ MBC ผลการทดสอบพบว่ า ค่ า MIC และ
MBC ของเชื้อ ทั้ง 2 ชนิด มีค่ าเท่ากัน โดยมีค่ าเท่ากับ
0.049 และ 0.098 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจื่อฉ่าวต่อการ
ยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์ม (Biofilm) ของเชือ้

แบคทีเรีย ด้วยวิธี crystal violet staining for
biofilm assay
ผลการทดสอบฤทธิ์ยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มพบว่ า
สารสกัดจื่อฉ่าว สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ลม์ ของเชือ้
S. mutans ได้ ดี ก ว่ า เชื้ อ S. salivarius ภายในเวลา
4 ชั่ ว โมง โดยความเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด จื่ อ ฉ่ า วที่
สามารถยับ ยั้งการสร้างไบโอฟิ ล์มได้มากกว่าร้อ ยละ
50 (MBIC50) ต่ อ เชื้อ ทั้ ง 2 ชนิ ด มี ค่ า น้อ ยกว่ า 0.006
มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ส่ ว นค่ า MBC80 มี ค่ า เท่ า กั บ
0.012 และ 1.563 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามล าดั บ
โดยความสามารถในการยับยั้งการสร้างไบโอฟิ ลม์ ของ
เชือ้ S. mutans ของสารสกัดจากจื่อฉ่าวที่ความเข้มข้น
0.006-6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่มีความแตกต่าง
อ ย่ างมี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ (p<0.05) (Figure 1)

Figure.1 Inhibition of S. mutans and S. salivarious biofilm by Zicao at 0 .06 to 6.25 mg/ml.
Different superscript letters indicate significant difference (P<0.05)

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

5. ผลของสารสกัดจื่อฉ่าวต่อ การสร้างไบโอฟิ ล์ม
ของแบคทีเรีย ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ผลการทดลองพบว่าเมื่อ ความเข้มข้นของสาร
สกั ด เพิ่ ม ขึ ้น ปริ ม าณ การสร้า งไบโอฟิ ล์ม จะลดลง
ภาพถ่ า ยใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เชื้ อ
S. mutans นั้นมีความสามารถในการสร้างไบโอฟิ ล์ม

(a)

ได้ดี ก ว่ าเชื้อ S. salivarius อย่ า งเห็ น ได้ชัด สารสกั ด
จื่อฉ่าวมีฤทธิ์ในการต้านการเกิดไบโอฟิ ล์มของเชื้อทั้ง
สองชนิ ด ได้ดี ภ ายในเวลา 24 ชั่วโมง (Figure 2 and
Figure 3)

(b)

(c)

Figure.2 Biofilm inhibition of S. mutans by Zicao extracts as observed under light microscope with 100x
objective lens; a, b, c represent control, 0.006 mg/ml and 6.25 mg/ml of Zicao extracts, respectively.

(a)

(b)

(c)

Figure.3 Biofilm inhibition of S. salivarus by Zicao extracts as observed under light microscope with
100x objective lens; a, b, c represent control without Zicao, 0.006 mg/ml and 6.25 mg/ml of Zicao
extracts, respectively.
6. ผลการวิเคราะห์ฤ ทธิ์ต้า นอนุ มูลอิสระ โดยวิธี
DPPH radical scavenging assay
จากผลการทดลองที่รายงานเป็ นค่า IC50 แสดง
ถึงความเข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระให้ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบสารสกัดจื่อ

ฉ่าวกับสารมาตรฐาน BHT พบว่ามีค่า IC50 ไม่แตกต่าง
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) แสดงดั ง
Table 2
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Table 2. Inhibition of free radicals and IC50 of Zicao extracts in comparison with standard BHT
Sample
IC50 + SD*
(mg/mL)
Zicao
0.046 + 0.001
BHT
0.034 ± 0.0005

อภิปรายผลและสรุป
จื่อ ฉ่ าวเป็ น สมุน ไพรดั้งเดิ ม ของประเทศจี น มี
รายงานวิจัยถึ งฤทธิ์ทางเภสัช วิทยาหลายชนิด รวมถึ ง
ความต้ านทานต่ อ human immunodeficiency virus
(HIV) type 1 โด ยส ารที่ สกั ด ได้ จ าก ส่ ว นราก คื อ
shikonin เป็ นสารที่มีฤทธิ์ตา้ นการอักเสบ ต้านการเกิด
เนือ้ งอก และยังช่วยทาให้แผลหายเร็วขึน้ [17] ในส่วน
ของก้าน และใบ ยังไม่พบรายงาน ผลการวิจัยนีพ้ บว่า
สารสกัด จื่อ ฉ่าวด้วยเอทานอลส่ วนของก้านและใบมี
ฤทธิ์ทั้งต้านสารอนุมูลอิสระ ต้านแบคทีเรีย และต้าน
การสร้า งไบโอฟิ ล์ม ของแบคที เรี ย ในช่ อ งปาก เมื่ อ
เป รี ย บ เที ย บ ฤ ท ธิ์ ต้ า น เชื้ อ S. mutans แ ล ะ
S. salivarius ของสารสกัดจื่อฉ่าวกับสารสกัดกานพลูที่
สกั ด ด้ ว ยตั ว ท าละลายเอทานอล พบว่ า สารสกั ด
จื่อฉ่าวออกฤทธิ์ตา้ นเชือ้ ทั้งสองชนิดได้ดีกว่าโดยมีค่า
MIC และ MBC เท่ากันคือ 0.049 และ 0.098 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัดกานพลูมีค่า MIC และ
MBC ต่ อ เชื้ อ S. mutans เท่ า กั บ 12.5 แ ล ะ 25
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเชือ้ S. salivarius เท่ากับ 25
และ 50 มิ ลลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ต าม ล าดั บ [18]
ในทานองเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดใบพลูที่
สกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอลมีค่า MIC และ MBC
ต่อเชือ้ S. mutans เท่ากับ 1.56 และ 3.17 ตามลาดับ
[19] ค่า MIC และ MBC ที่ต่ากว่าของสารสกัดจื่อฉ่าว
แสดงถึงฤทธิ์ต้านเชือ้ ในช่อ งปากทั้งสองชนิดได้ดีกว่า

สารสกัดสมุนไพรไทยทั้ง 2 ชนิด นอกจากฤทธิ์การต้าน
เชือ้ แล้ว สารสกัดจื่อ ฉ่าวยังแสดงการยับยั้งการสร้าง
ไบโอฟิ ลม์ ได้ดีโดยอาจเป็ นผลจากการที่สารสกัดจื่อฉ่าว
ไปยับ ยั้งการสร้า งเอนไซม์ก ลูโคซิ ล ทรานส์เฟอร์เรส
(Glucotransferase) มี ผ ลให้ เ กิ ด การสร้า งกลู แ คน
น้อยลง เชือ้ จึงเกาะติดได้นอ้ ยลง หรือ สารสกัดอาจไป
ยับยั้งโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์ (Glucan-binding
proteins) ทาให้เชือ้ มาจับกับกลูแคนได้นอ้ ยไบโอฟิ ลม์
จึงไม่สามารถก่อตัวให้หนาขึน้ ได้ รวมถึงสารสกัดอาจมี
ผลต่ อ โปรตี น แอนติ เจน ซี (Protein antigen C) ที่ ผิ ว
เซลล์ และ โปรตี น ที่ จั บ กั บ คอลลาเจน (Collagenbinding protein) ซึ่ ง เป็ น โปรตี น ที่ มี ส่ ว นที่ ท าให้เกิ ด
คราบพลัคที่ผิวฟัน และก่อให้เกิดโรคฟันผุ
นอกจากนีจ้ ื่อฉ่าวเป็ นสมุนไพรจีนที่เต็มไปด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ โดยสารต้านอนุมูล
อิสระ (Antioxidant) เป็ น สารที่ท าหน้าที่ ป้ อ งกัน การ
เกิดกระบวนการออกซิเดชัน สามารถทาปฏิ กิริยากับ
อนุมูลอิสระโดยตรง โดยให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระ
เพื่ อ ก าจัด อนุมูล อิ สระให้ห มดไป และหยุด ปฏิ กิ ริย า
ลู ก โซ่ ไ ม่ ใ ห้ด าเนิ น ต่ อ ได้ สารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระจึ ง มี
ความสาคัญที่จะช่วยต้านการอักเสบของเหงือกที่เป็ น
สาเหตุ ท าให้เกิ ด โรคฟั น ผุ มี ร ายงานวิ จัย พบว่ า สาร
สกัดจื่อฉ่าว ประกอบด้วยสารประกอบ 7 ชนิด ที่มีฤทธิ์
ในการต้ า นอ นุ มู ล อิ ส ระคื อ deoxyshikonin, b,bdimethylacrylshikonin, isobutylshikonin, shikonin,
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5,8-dihydroxy-2-(1-methoxy-4-methyl-3-pentenyl)1,4-naphthalenedione, b-sitosterol และเอสเทอร์
ของกรดคาเฟอิค อีก 2 ชนิด [20] ที่ช่วยลดขนาดการ
อักเสบ [5]
จากผลการวิจัย ท าให้ท ราบว่าสามารถใช้สาร
สกัดจื่อฉ่าวในการควบคุมการเกิดคราบพลัคที่เกิดมา
จากแบคทีเรียในช่องปากเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบ
โรคฟั นผุ และการเกิดกลิ่นปากได้ รวมถึงป้อ งการติด
เชื้อ ชนิดรุนแรงในผูท้ ี่มีภูมิคุ้มกันต่าที่มีสาเหตุลุกลาม
มาจากเชื้อ ในช่ อ งปาก ซึ่ งสามารถน ามาใช้ท ดแทน
สารเคมี เช่นคลอเฮกซิดีนซึ่งเป็ นสารเคมีที่ใช้กนั มานาน
ในน้า ยาบ้ว นปากซึ่ ง เป็ น สารเคมี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติทางทันตกรรมแต่ยังมียังมีขอ้ ด้อยบางประการที่
ไม่เหมาะสมที่จะใช้ต่อเนื่องเป็ นประจา ดังนั้นสารสกัด
จากสมุน ไพรจึงเป็ น ทางเลือ กที่ดีในการนามาพัฒ นา
เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดการติดเชือ้
ในช่องปาก และการเกิดโรคฟั นผุ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมีเมื่ อ ใช้อ ย่าง
ต่อ เนื่ อ ง และงานวิจัยนี้ยังเป็ นการคัดกรองสารต้า น
อนุมูลอิสระธรรมชาติที่สามารถนามาใช้เป็ นยาได้อีก
ด้วย

ข้อเสนอแนะ
สารสกัดด้วยเอทานอลของสมุนไพรจีนจื่อฉ่าวมี
ศักยภาพในการนาไปใช้เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ ต้าน
แบคทีเรีย และต้านการเกิดไบโอฟิ ลม์ ดั้งนั้นควรศึกษา
ถึ ง สารส าคั ญ ที่ อ อก ฤทธิ์ และน าไปพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณ ฑ์จากสมุนไพร เช่น ยาสีฟัน น้ายาบ้วนปาก
เพื่อป้องกันโรคฟันผุ และป้องกันการติดเชือ้ ในช่องปาก
ที่อาจลุกลามได้
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