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การสกัดสารจากพืชสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหาร
The Extraction of Medicinal Herbs for Inhibit Food Pathogen
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Abstract
The extracted juice, steam extraction and 95% ethanol extraction of 24 medicinal herbs were studied for
their antimicrobial activities against two strains of food pathogens, Staphylococcus aureus TISTR 029 and
Salmonella typhimurium TISTR 292. It was found that steam extraction of Ka-yaeng (Limnophila aromatica Merr.)
showed highest antimicrobial activities against Staphylococcus aureus TISTR 029. It was showed 9.5 mm.
diameter of clear zone sized after 24 h. of incubation time. Extracted juice of Lead Tree (Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit.), 95% ethanol extraction of Pakchoi (Brassica chinensis L.) and leaf of Vegetable Humming Bird
(Sesbania grandiflora (L.) Deav.) showed highest antimicrobial activities against Salmonella typhimurium TISTR
292. Each was showed 8.0 mm. of clear zone sized after 24 h. of incubation time.
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บทคัดยอ
ทําการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ําคั้นสด และสารสกัดดวยไอน้ํา และเอธิลแอลกอฮอลความเขมขน 95% จาก
พืชผักสมุนไพรพื้นบานจํานวน 24 ชนิดตอการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคในอาหาร 2 ชนิด คือ Staphylococcus
aureus TISTR 029 และ Salmonella typhimurium TISTR 292 พบวา สารสกัดดวยไอน้ําของผักแขยง (Limnophila
aromatica Merr.) สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus ไดมากที่สุด โดยมีขนาดโซนใส 9.5 มม. ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ
น้ําคั้นสดของกระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) สารสกัดดวย 95% เอธิลแอลกอฮอลจากกวางตุง
(Brassica chinensis L.) และใบแค (Sesbania grandiflora (L.) Deav.) มีฤทธิ์ในการยับยั้ง Salmonella typhimurium
มากที่สุด โดยมีขนาดโซนใส 8.0 มม. ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง
คําสําคัญ : สมุนไพรผักพื้นบาน สารสกัดจากสมุนไพร ฤทธิ์ตานจุลินทรีย จุลินทรียกอโรคทางอาหาร
คํานํา
สมุนไพรพืชผักพื้นบานของไทยมีมากมายหลากหลายชนิด โดยมีการนํามารับประทานทั้งการรับประทานสดหรือเปน
องคประกอบในอาหาร มีการศึกษาการใชสมุนไพรเปนยารักษาโรค หรือการศึกษาการสกัดสมุนไพรตางๆ ตอการยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย เพื่อใชเปนสารกันเสียในอาหารและเครื่องดื่ม (จารวี, 2547) อาทิ เชน กระเทียม กานพลู (Clove) อบเชย
(Cinnamon) มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ ยีสต และราได โดยมีรายงานวา กระเทียมสามารถ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Salmonella typhymurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Bacillus subtilis เชื้อรา mycotoxigenic Aspergillus ยีสต Candida albicans ได หัวหอมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
รา Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus ได ออริกาโนยับยั้งรา Mycotoxigenic Aspergillus แบคทีเรีย Salmonella
spp. และ Vibrio parahaemolyticus ได เปนตน (Snyder, 1997) สารสกัดบัวบกดวยน้ําสามารถยับยั้งการเจริญของ
Staphylococcus aureus และ Salmonella Anatum ได (สิริลักษณ, 2548)
Staphylococcus aureus และ Salmonella typhymurium เปนแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ ที่มักพบการ
ปนเปอนในผลิตภัณฑอาหารประเภทนม เนื้อสัตว และไขไก ทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษได ดังนั้นเพื่อลดการใชสารเคมีหรือ
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ยาปฏิชีวนะในอาหาร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถของสมุนไพรหรือผักพื้นบานไทยในการยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียทั้งสองชนิดเพื่อใชเปนวัตถุกันเสียในอาหารทดแทนการใชสารเคมี
อุปกรณและวิธีการ
จุลินทรียที่ใชทดสอบ Staphylococcus aureus TISTR 029 และ Salmonella typhimurium TISTR 292 จาก
ศูนยเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย บมบน slant agar และเก็บในตูเย็น
จนกวาจะใชงาน จึงนําเชื้อมา 1 ลูปเลี้ยงในอาหารเหลว Nutrient broth ปริมาตร 5 มล. บมที่อุณหภูมิ 37 oC เปนเวลา 24
ชม. โดยมีปริมาณเซลลเริ่มตน 108 CFU/ml
ตัวอยางพืชสมุนไพรพื้นบาน ซื้อจากตลาดสดจํานวน 24 ชนิด ไดแก สะระแหน (Metha cordifolia Opiz ex
Freser.) กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) ดอกขจร (Telosma minor Craib) ผักปรัง (Basella rubra L.)
เตยหอม (Pandanus amaryllifolius Roxb.) กระเจี๊ยบ (Hibiscus sabdariffa L.) แค (Sesbania grandiflora (L.) Deav.) ทั้ง
สวนของใบ และดอกแค ชะอม (Acacia pennata (L.) Willd. subsp. Insuavis (Lace) I.C. Nielsen) ชะพลู (Piper
sarmentosum Roxb.) ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby) ผักแขยง (Limnophila aromatica Merr.) กวางตุง
(Brassica chinensis L.) ทองหลาง (Erythrina fusea Lour.) ยานาง (Tiliacora Triandra Diels) โหระพา (Ocimum
basilicum L.) ผักชีลอม (Oenanthe javanica (Blume) DC.) ผักชีลาว (Anethum graveolens L.) บัวบก (Centella asiatica
(L.) Urb.) ยี่หรา (Carum carvi L.) ผักชีฝรั่ง (Erygium foetidum L.) ผักหวาน (Melientha suavis Pierre) ยอบาน (Morinda
citrifolia L.) ผักขม (Amaranthus lividus L.) และ สะเดา (Azadirachta indica Valeton.)
การเตรียมพืชผักสมุนไพรพื้นบานแหง นําพืชสมุนไพรพื้นบานมาลางน้ําใหสะอาด แช แอลกอฮอลความเขมขน
70% เปนเวลา 3 นาที แลวลางออกดวยน้ํากลั่น อบแหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 oC เปนเวลาประมาณ 3 ชม. จนกระทั่ง
พืชแหง นํามาบดใหเปนผง
การเตรียมน้ําคั้นพืชผักสมุนไพรพื้นบานสด นําพืชสมุนไพรพื้นบานที่ผานการลางน้ําใหสะอาด และแช 70%
แอลกอฮอลเปนเวลา 3 นาที แลวลางออกดวยน้ํากลั่นบดดวยโกรงที่ผานการฆาเชื้อแลว และกรองแยกกากออก จะไดน้ําสกัด
จากสมุนไพร
การสกัดพืชผักสมุนไพรพื้นบานดวยไอน้ํา นําผงสมุนไพรพื้นบานแหง 5 กรัม ผสมกับน้ํากลั่น 150 มล. ใสใน
flask และทําการสกัดดวยเครื่องสกัดโปรตีน (Figure1) เปนเวลาประมาณ 4 ชม. เก็บสารสกัดใสขวดสีชา แชตูเย็นจนกระทั่งจะ
นําไปทดสอบ
การสกัดพืชผักสมุนไพรพื้นบานดวยเอทานอลความเขมขน 95% นําผงสมุนไพร
พื้นบานแหงมาสกัดดวยเอทานอลความเขมขน 95% ในอัตราสวนผงสมุนไพรแหง 5 กรัม ตอ เอ
ทานอล 150 มล. ปดฝาขวดใหแนน เขยาที่อัตรา 150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 3
วัน กรองดวยกระดาษกรองเบอร 4 เก็บสารสกัดจากเอทานอลในขวดสีชาปดฝาใหแนน เก็บใน
ตูเย็นจนกวาจะนํามาทดสอบ

Figure 1 Protein extraction apparatus for vapor extraction of medicinal herbs.
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดพืชผักสมุนไพรพื้นบานตอการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus
และ Salmonella typhimurium ปเปตสารแขวนลอยเชื้อ Staphylococcus aureus หรือ Salmonella typhimurium ปริมาตร
1 มล. Spread บนจานอาหาร Nutrient Agar ทิ้งใหแหง นํา paper disk ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มม.ที่ผานการฆาเชื้อแลว
จุมในสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบาน ทิ้งใหแหง วางบนจานอาหารที่ spread เชื้อไว บมที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 48 ชม.
สังเกตโซนใส (clear zone) ที่เวลา 24 ชม. และ 48 ชม. วัดเสนผานศูนยกลางโซนใส
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ผลของสารสกัดและน้ําคั้นพืชผักสมุนไพรพื้นบานสดตอการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus TISTR 029
น้ําคั้นสมุนไพรสดจํานวน 24 ตัวอยาง พบวามีเฉพาะน้ําคั้นจากผักแขยง และดอกแค สามารถยับยั้งการเจริญของ
Staphylococcus aureus ได โดยที่เวลา 24 ชม. สรางโซนใสขนาด 6 มม. ทั้งสองชนิด และที่ 48 ชม. เกิดโซนใสขนาด 6.3 และ
6.7 มม. (Figure 2) ตามลําดับ สารสกัดจากสมุนไพรโดยเอทานอลความเขมขน 95% ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
Staphylococcus aureus ไดแก สะระแหน ใบแค ยานาง และยี่หรา โดยที่เวลา 24 ชั่วโมง สรางโซนใสขนาด 8.0 8.7 9.0 และ
8.0 มม. ตามลําดับ ที่เวลา 48 ชั่วโมง มีขนาดโซนใส 9.0 9.0 8.7 และ 7.7 มม. ตามลําดับ สวนผลของสารสกัดจากสมุนไพร
ดวยไอน้ําที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ที่เวลา 24 และ 48 ชม. ดังแสดงใน Table 1

Figure 2 (left) Inhibition zone against Staphylococcus aureus by extracted juice of Khayaeng (right)
(Limnophila aromatica Merr.).
Table 1 Inhibition zone against Staphylococcus aureus by steam extraction of medicinal herbs.
Medicinal herbs
Mentha (Metha cordifolia Opiz ex Freser.)
Ceylon spinach (Basella albra L.)
Roselle (Hisbiscus sabdariffa L.)
Thai copper pod (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby)
Khayaeng (Limnophila aromatica Merr.)
Pakchoi (Brassica chinensis L.)
Sweet basil (Ocimum basilicum L.)
Dill (Anethum graveolens L.)
Tiger herbal (Centella asiatica (L.) Urb.)

diameter of clear zone
(mm)
24 h.
48 h.
0
8.0
9.0
9.0
7.0
8.0
8.5
8.5
9.5
9.5
0
6.0
8.0
8.0
8.5
8.5
8.5
8.5

ผลของสารสกัดและน้ําคั้นพืชผักสมุนไพรสดตอการยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium TISTR
292 น้ําคั้นสมุนไพรสดที่มีผลในการยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium ไดแก น้ําคั้นจากกระถิน เตย และแขยง
โดยที่เวลา 24 ชม. สามารถสรางโซนใสขนาด 8.0 6.0 และ 5.7 มม. ตามลําดับ เมื่อระยะเวลาบมที่ 48 ชม. พบวาน้ําคั้นจาก
กระถินและเตย มีการสรางโซนใสที่กวางขึ้นเปน 11.0 และ 16.0 มม. ตามลําดับ สารสกัดสมุนไพรดวยเอทานอลความเขมขน
95% จากกวางตุง และใบแค ที่เวลาบม 24 และ 48 ชม. สรางโซนใสขนาด 8.0 มม.เทากัน ตามลําดับ สวนสารสกัดชะอมดวย
เอทานอลความเขมขน 95% ไมสามารถสรางโซนใส ที่ 24 ชม.ได แตสามารถสรางโซนใสขนาด 6.0 มม.ไดที่เวลา 48 ชม. สวน
ผลของสารสกัดสมุนไพรดวยไอน้ําตอ Salmonella typhimurium ดังแสดงใน Table 2
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สรุปและวิจารณผล
น้ําคั้นจากแขยงมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคในอาหารไดทั้ง Staphylococcus aureus และ
Salmonella typhimurium แตทั้งนี้พบวาการยับยั้งการเจริญของน้ําคั้นจากแขยงตอ Salmonella typhimurium มีฤทธิ์สั้น
เพียงประมาณ 24 ชม. โดยเมื่อบมระยะ เวลานานขึ้นที่ 48 ชม. จะมีการเจริญของเชื้อเกิดขึ้นได สารสกัดสมุนไพรดวยไอน้ําที่
สามารถยับยั้งแบคทีเรียทั้งสองชนิด ไดแก
Table 2 Inhibition zone against Salmonella typhimurium by steam extraction of medicinal herbs.
Medicinal herbs
Ceylon spinach (Basella alba Linn.)
Thai copper pod (Cassia siamea Britt.)
Khayaeng (Limnophila aromatica (Lomk.) Merr.)
Sweet basil (Ocimum basilicum L.)
Dill (Anethum graveolens L.)
Fitweed (Eryngium foetidum Linn.)

diameter of Clear zone
(mm)
24 h.
48 h.
0
7.0
0
7.5
0
8.0
0
8.7
0
8.5
0
7.0

สารสกัดจากผักปรัง ขี้เหล็ก โหระพา และผักชีลาว แตทั้งนี้การยับยั้งการเจริญของ Salmonella typhimurium จะเกิดขึ้นชา
เห็นไดจากผลการยับยั้งที่เวลา 48 ชม. สารสกัดสมุนไพรดวยเอทานอลความเขมขน 95% ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียทั้งสองชนิด
ได ไดแก สารสกัดจากใบแค ดังนั้นอาจสรุปไดวาน้ําคั้นจากแขยง และสารสกัดดวยไอน้ําจากผักปรัง ขี้เหล็ก โหระพา และผักชี
ลาว และสารสกัดจาก 95% เอทานอลของใบแค มีความเหมาะสมที่จะนําไปศึกษาเพื่อพัฒนาเปนสารกันเสียในอาหารได จาก
การเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารสกัดสมุนไพรดวยไอน้ําและการสกัดสมุนไพรดวย 95% เอทานอล พบวา วิธีการสกัดดวยไอน้ํา
มีผลทําใหไดสารสกัดซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus และ Salmonella typhimurium ไดมากกวา
วิธีการสกัดดวย 95% เอทานอล ซึ่งในการทดลองของ สิริลักษณ (2548) พบวาการสกัดใบบัวบกดวยน้ําก็มีผลตอการยับยั้ง
Staphylococcus aureus ไดดีกวาการสกัดใบบัวบกดวยแอลกอฮอล
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสยามที่สนับสนุนทุนวิจัยในการทําวิจัยในครั้งนี้
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สิริลักษณ สําราญบํารุง, 2548, ผลของสารสกัดบัวบกตอเชื้อ Staphylococcus aureus , Salmonella Anatum และเชื้อ
แบคทีเรียแลคติก (บางชนิด) ที่เกี่ยวของกับอาหารหมัก, วิทยานิพนธหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สุขาภิบาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.

