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Abstract 

This research aimed to study antibacterial activities of 8 herbal ethanol extracts (Musa sapientum L., 
Psidium guajava Linn., Punica granatum Linn., Garcinia mangostana Linn., Zingiber zerumbet and Citrullus 
lanatus.) against Staphylococcus aureus and Escherichia coli by disk diffution method. According to the 
findings of the antibacterial assay, the 7 herbal extracts showed inhibitory activity against S. aureus and E. coli, 
whereas the Musa sapientum L. extract did not inhibit S. aureus and E. coli. It was found that extraction of 
Punica granatum Linn. (peel) showed highest antimicrobial activities against S. aureus and E. coli, which have 
the difference on statistical significance (p≤0.05). It’s inhibition zone were 2.10 and 2.36 cm respectively. 
Minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) against S. aureus and 
E.coli by broth dilution method. The results showed that MIC and MBC of Punica granatum Linn. (peel) were 
15.625, 31.25 and 31.25, 62.5 mg/ml respectively.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร 8 ชนิด โดยใช้ 95% เอทานอลเป็นตัวสกัด 

(กล้วยน้้าว้าดิบ เปลือกผลทับทิม ใบทับทิม ผลอ่อนฝรั่ง ใบฝรั่ง กระทือ เปลือกผลมังคุด และรากแก่ของแตงโม) ในการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ Escherichia coli โดยวิธี disk diffution method ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือ
แบคทีเรียพบว่าสารสกัดสมุนไพรทั้ง 8 ชนิด สามารถยับยั้งเช้ือ S. aureus และ E. coli ได้ ยกเว้นสารสกัดจากกล้วยน้้าว้าที่ไม่
สามารถยับยั้งทั้งเช้ือ S. aureus และ E. coli พบว่าโดยสารสกัดจากเปลือกทับทิมมีฤทธิ์การยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดได้ดี
ที่สุด ซึ่งแตกต่างจากสมุนไพรอื่นอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) มีบริเวณการยับยั้งเท่ากับ 2.10 และ 2.36 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อ
ทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโต (MIC) และค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ฆ่าเช้ือได้ (MBC) ต่อเช้ือ S. aureus 
และ E. coli โดยวิธี broth dilution พบว่าค่า MIC และ MBC ของเปลือกทับทิม คือ 15.625, 31.25 และ 31.25, 62.5 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ  
ค าส าคัญ: Staphylococcus aureus Escherichia coli สารสกัดสมุนไพร  
  

ค าน า** 
ปัจจุบันคนไทยเสี่ยงต่อโรคการเกิดอาหารเป็นพิษ เพราะส่วนมากนิยมรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุข อาหารทะเล และ

อาหารค้างคืน ซึ่งอาหารจ้าพวกนี้อาจมีการเจริญของเช้ือแบคทีเรียต่างๆ อยู่ เช่น  Salmonella spp., Escherichia coli และ 
Staphylococcus aureus เป็นต้น รวมไปถึงประเทศไทยที่มีอากาศร้อนอันเป็นปัจจัยส้าคัญในการเร่งให้เช้ือแบคทีเรียในอาหาร
จ้าพวกนี้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2558 เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยสูงสุดในรอบปี จ้านวน 19,612 ราย จากทุก
จังหวัดทั่วประเทศ แบคทีเรียที่ท้าให้เกิดอาหารเป็นพิษท่ีพบบ่อยได้แก่ S. aureus (ส้านักระบาดวิทยา, 2558) เช้ือนี้จะปนเปื้อนใน
อาหารและแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเมือ่ท้ิงอาหารไว้ท่ีอุณหภูมหิ้อง และสร้างสารพิษออกมาในอาหาร อาการจะเกิดภายหลังรบัประทาน
อาหารที่มีสารพิษ 1-6 ช่ัวโมง สารพิษจะออกฤทธิ์ต่อเยื่อบุล้าไส้เล็ก ท้าให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน อาจพบอาการไข้ได้
บ้าง ในรายที่รุนแรง อาจช็อคได้ แต่ส่วนใหญ่จะดีขึ้นภายใน 8-24 ช่ัวโมง การต้มอาหารให้เดือดเป็นเวลานานถึงครึ่งช่ัวโมงก็ไม่
สามารถท้าลายสารพิษได้ และเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ก็เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ มีระยะฝักตัวเพียง 7-12 ช่ัวโมง ท้า
ให้เกิดอาการท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ และอาเจียน อาการไข้มี เพียงเล็กน้อย อาการจะหายภายใน 24 ช่ัวโมง  
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(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2537) การใช้ยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและการรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารถ้าใช้ใน
ปริมาณมากอาจก่อให้เกิดการตกค้างของสารพิษได้และยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าหากใช้บ่อยๆเช้ือแบคทีเรียจะดื้อต่อยาปฏิชีวนะท้าให้
ประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียลดลง จึงมีการคิดค้นการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดจากสมุนไพร (กีรติญา และยิ่งมณี, 
2555) เพราะพืชสมุนไพรนั้นหาได้ง่าย มีราคาถูก มีกลิ่นที่นิยมและคุ้นเคย และที่ส้าคัญพืชสมุนไพรไม่มีสารพิษตกค้างเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการใช้ยาปฏิชีวนะ งานวิจัยนี้ท้าการน้าสมุนไพร  ได้แก่ ผลกล้วยน้้าว้าดิบเปลือก ผลทับทิม ใบทับทิม ผลอ่อนฝรั่ง 
ใบฝรั่ง เหง้ากระทือ เปลือกผลมังคุด และรากแก่ของแตงโมมาสกัดด้วยเอทานอล ท้าการทดสอบยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย S. aureus 
และ E. coli ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ศึกษาระดับความเข้มข้นต่้าสุดของสารสกัดสมุนไพรที่มีผลต่อการยับยั้งและ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย S. aureusและ E. coli ได้  

 
อุปกรณ์และวิธีการ* 

จุลินทรีย์ท่ีใช้ในการทดสอบ  
Staphylococcus aureus TISTR 1466 จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ Escherichia coli 

D1 ที่คัดแยกเช้ือจากอุจจาระ และผ่านการยืนยันเช้ือโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
การเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพร 

น้าสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้้าว้า (Musa sapientum L.) ใช้ส่วนผลดิบ ทับทิม (Punica granatum Linn.) ใช้ส่วน
เปลือกผล และใบ ฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) ใช้ส่วนผลดิบ และใบ กระทือ (Zingiber zerumbet) ใช้ส่วนเหง้า มังคุด 
(Garcinia mangostana Linn.) ใช้ส่วนเปลือกของผล แตงโม (Citrullus lanatus) ใช้ส่วนรากแก่ จากอ้าเภอเมือง จังหวัด
ก้าแพงเพชร น้ามาล้างท้าความสะอาดหั่นเป็นช้ินเล็กๆ อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 45±2 องศาเซลเซียส จากนั้นปั่นให้ละเอียด 
การสกัดพืชสมุนไพร  

น้าตัวอย่างสมุนไพร 8 ตัวอย่างแช่ในเอทานอล 95% ในอัตราส่วน 1: 4 (สมุนไพร 125 กรัม: เอทานอล 500 มิลลิลิตร) 
เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง กรองด้วยผ้าขาวบางและกรองซ้้าด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 น้าสารสกัดที่ได้มาท้าการระเหยเอทานอลออกด้วย
เครื่องระเหยแบบสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 45 ±2 องศาเซลเซียส ความดัน 100 ปอนด์ จนสารสกัดไม่มีเอทานอลผสมอยู่ เก็บสารสกัด
ไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดต่อการยับย้ังเชื้อก่อโรคด้วยวิธี Disk Diffusion Method 

ถ่ายเช้ือ S. aureus และ E. coli 1 ห่วง ลงในอาหาร Nutrient broth เขย่าด้วยเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (shaker) ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 240 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง นั้นน้าเช้ือที่ได้ปรับความขุ่นให้มีปริมาตรเท่ากับ 108 CFU/ml. 
โดยเทียบกับ McFarland standerd No.0.5 น้าเช้ือ S. aureus และ E. coli ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร  มา spread plate บน
อาหาร Muller Hinton agar น้าสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดที่ผ่านการกรองด้วยแผ่นกรองปลอดเช้ือ 0.2 ไมโครเมตร หยดลงใน
แผ่น disc ปลอดเช้ือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร โดยใช้น้้าปลอดเช้ือเป็นตัวควบคุมเชิงลบ และใช้ยาปฏิชีวนะ 
Chloramphenicol 30 ไมโครกรัม และ Ampicillin 10 ไมโครกรัม เป็นตัวควบคุมเชิงบวกของเช้ือ S. aureus และ E. coli 
ตามล้าดับ มาวางลงบนผิวหน้าอาหารที่เตรียมไว้แล้ว การทดสอบ 3 ซ้้า บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง สังเกต
บริเวณการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีการ Duncan’s Multiple Range Test ที่ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 (ภาวนา และคณะ, 2554) 
การทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, MIC) ด้วยวิธี 
Broth dilution technique และการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimal bactericidal 
concentration, MBC) ด้วยวิธี Agar dilution technique 

น้าหลอดทดลองปลอดเช้ือจ้านวน 10 หลอด ท้าการดูดอาหารเลี้ยงเช้ือ Muller Hinton broth (MHB) ใส่ลงในหลอดที่ 
1-10 หลอดละ 1 มิลลิลิตร แล้วดูดสารสกัดใส่ลงในหลอดที่ 1 โดยให้สารสกัดมีค่าความเข้มข้นอยู่ที่ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ต่อจากนั้นดูดสารจากหลอดที่ 1 จ้านวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดที่ 2 ท้าซ้้าในท้านองเดียวกันนี้ไปจนถึงหลอดที่ 9 ส้าหรับหลอด
ที่ 9 เมื่อผสมสารสกัดและอาหารเลี้ยงเช้ือเข้ากันได้ดีแล้วดูดสารละลายทิ้งไป 1 มิลลิลิตร จากนั้นเติมเช้ือ S. aureus และ E. coli  
ที่มีความขุ่นเท่ากับ 108 CFU/ml. ลงไปในหลอดที่ 1-10 หลอดละ 1 มิลลิลิตร โดยหลอดที่ 10 มีอาหารเลี้ยงเช้ือแต่ไม่มีสารสกัด  
ใช้เป็น negative control บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24  ช่ัวโมง การหาค่า MIC ท้าได้จากการสังเกตหลอดทดลอง
แรกทีป่รากฏความขุ่นของเชื้อจากนั้นดดูหลอดสุดท้ายทีอ่าหารมีความใสน้ามา spread plate บนอาหารเลี้ยงเช้ือ Muller Hinton 
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agar บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  นาน 24 ช่ัวโมง ถ้าไม่พบการเจริญของแบคทีเรียแสดงว่าความเข้มข้นดังกล่าว คือค่า MBC 
 

ผลและวิจารณ์ผล** 
ผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อ S. aureus และ E. coli ด้วยสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดดว้ยวิธี Disc diffusion techniques 

แสดงดังตารางที่ 1 พบว่าสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 8 ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ S. aureus และ  E. coli ได้
ยกเว้นสารสกัดสมุนไพรจากผลดิบกล้วยน้้าว้าที่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือทั้ง 2 ชนิดได้ และเมื่อเปรียบเทียบบริเวณ
การยับยั้งของสารสกัดสมุนไพรอีก 7 ชนิด ผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ S. aureus ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม ใบ
ฝรั่ง เปลือกผลมังคุด ใบทับทิม เหง้ากระทือ รากแตงโม และผลดิบฝรั่ง มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางการยับยั้ง คือ 2.1, 1.56, 1.46, 
1.3, 1.16, 1.13 และ 0.96 เซนติเมตร ตามล้าดับจากมากไปหาน้อย สารสกัดจากเปลือกผลทับทิมให้ฤทธิ์การยับยั้งเช้ือ S. aureus 
ดีกว่าสารสกัดอื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) คือ รองลงมาเป็นสารสกัดจากใบฝรั่ง เปลือกมังคุดและใบทับทิม แตกต่าง
กับสมุนไพรอื่นอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) และผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ E. coli ของสารสกัดจากเปลือกผลทับทิม ใบ
ทับทิม ใบฝรั่ง  เปลือกผลมังคุด  ผลดิบฝรั่ง รากแตงโม และเหง้ากระทือ  ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางการยับยั้ง คือ 2.36, 2.26, 
1.66, 1.56, 1.46, 1.46 และ 1.13 เซนติเมตร ตามล้าดับจากมากไปหาน้อย สารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบทับทิมให้ฤทธิ์การ
ยับยั้ง E. coli ดีกว่าสารสกัดอื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (p≤0.05) ซึ่ง Jahir and Sonali (2011) รายงานสารสกัดเปลือก
ทับทิมด้วยเอทานอลให้บริเวณการยับยั้ง S. aureus และ E. coli เท่ากับ 25.5 และ 22.5 มิลลิเมตร ตามล้าดับ และ Santos และ
คณะ (2015) รายงานสารสกัดเปลือกทับทิมด้วยเอทานอลที่ 30 ไมโครลิตร ให้บริเวณการยับยั้ง S. aureus และ E. coli เท่ากับ 
13.00 และ 5.66 มิลลิเมตรตามล้าดับ และพบว่ามีองค์ประกอบของ Anthraquinone, Carbohydrates, Flavonoid, 
Glycosides และ Tannins โดยเฉพาะ Tannins ที่พบในปริมาณสูง 

จากการทดสอบค่า MIC และ MBC ของสารสกัดสมุนไพรทั้ง 8 ชนิด พบว่าสารสกัดสมุนไพรจากเปลือกทับทิมและเปลือก
มังคุดให้ผลการยับยั้งการเจริญของเช้ือ S. aureus ได้ดีที่สุด โดยค่า MIC และ MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และพบว่าสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบทับทิมให้ผลการยับยั้งการเจริญของเช้ือ  E. coli ได้ดีที่สุด โดยค่า MIC และ 
MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังตารางที่ 2 สารสกัดจากเปลือกทับทิมสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือทั้ง 2 
ชนิดได้ดีที่สุด รองลงมาเป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบทับทิม Tianchai และคณะ (2012) สารสกัดของทับทิมมีสารออกฤทธิ์ 
อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ ฟีนอลและแทนนินที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้ อุดมลักษณ์ และคณะ
(2552) สารสกัดจากมังคุด มีสารออกฤทธิ์แซนโทน แมงโกสติน แทนนิน สารแทนนินมีฤทธิ์สมานแผลช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น สาร
แมงโกสตินมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบ และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ท้าให้เกิดหนอง สารแซนโทนในเปลือก มังคุดยังมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังและกลากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนั้นยังพบว่า สารแมงโกสตินมีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้
ออกซิแดนท์ซึ่งก่อให้เกิดมีประโยชน์ในด้านสุขภาพเป็นอย่างสูงโดยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซล
มะเร็ง และมีฤทธิ์ในการยับยั้งHIVที่ก่อให้เกิดโรคAIDS ได้อีก 

 
สรุป 

ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเช้ือ S. aureus และ E. coli ได้แก่ ผลกล้วยน้้าว้าดิบเปลือกผลทับทิม ใบ
ทับทิม ผลอ่อนฝรั่ง ใบฝรั่ง กระทือ เปลือกผลมังคุด และรากแก่ของแตงโม พบว่าสารสกัดจากเปลือกผลทับทิมมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเช้ือ S. aureus และ E. coli สูงสุด โดยมีค่าบริเวณการยับยั้ง เท่ากับ 2.10 และ 2.36 เซนติเมตรตามล้าดับ และให้ค่า 
MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิตร ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเปลือกผลทับทิมมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ในการรักษาโรคทางเดินอาหารๆได้ 
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Table 1 Zones of inhibition of Medicinal Plant Extracts against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.             

Plant Extract 
 

Part used 
Zones of inhibition (cm) 

Staphylococcus  aureus Escherichia coli 

Musa sapientum L. 
Punica granatum Linn. 
Punica granatum Linn. 
Psidium guajava Linn. 
Psidium guajava Linn. 
Zingiber zerumbet 
Garcinia mangostana Linn. 
Citrullus lanatus 
Chloramphenicol 
Ampicillin 

fruits  
leaves 
peels 
fruits  

leaves 
rhizome 
peels 
roots 

- 
- 

0.90 ± 0.00e 

1.30 ± 0.10bcd 

2.10 ± 0.10a 

0.96 ± 0.11de 

1.56 ± 0.30b 

1.16 ± 0.15cde 

1.46 ± 0.30bc 

1.13 ± 0.15cde 

1.56 ± 0.05b 
- 

0.90 ± 0.00d 

2.26 ± 0.15ab 

2.36 ± 0.75a 

1.46 ± 0.40cd 

1.66 ± 0.47bc 

1.13 ± 0.32cd 

1.56 ± 0.05cd 

1.46 ± 0.25cd 

- 
2.00± 0.00abc 

Mean in the same row with letter (a, b, c …) represent statistically significantly different (p ≤ 0.05) 
   

Table 2 The MIC and MBC of 8 plant extracts against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. 

Plant Extract 
 

Part used 
Staphylococcus aureus Escherichia coli 

MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) 
Musa sapientum L. fruits 125 250 250 500 
Punica granatum Linn. leaves 62.50 125 31.25 62.50 
Punica granatum Linn. peels 15..62 31.25 31.25 62.50 
Psidium guajava Linn. fruits 62.50 125 125 250 
Psidium guajava Linn. leaves 125 250 250 500 
Zingiber zerumbet rhizome 62.50 125 125 250 
Garcinia mangostana Linn. peels 15.62 31.25 125 250 
Citrullus lanatus roots 62.50 125 125 250 
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