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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธิ์ในการต้านเช้ือ Staphylococcus aureus (S. aureus) ที่เจริญแบบอิสระและแบบไบโอ

ฟิล์มของสารสกดัชะเอมเทศในตัวท าละลายเอทานอล  โดยศึกษาฤทธิ์ในการต้านเช้ือเบื้ องต้นด้วยวิธี disc diffusion method  จากนั้นหา

ค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่มีฤทธิ์ยับยั้ง (Minimal inhibitory concentration; MIC) และฆ่าเช้ือ (Minimal bactericidal concentration; 

MBC) S. aureus ที่เจริญแบบอสิระและแบบไบโอฟิล์มด้วยวิธ ีmacrobroth dilution method เปรียบเทยีบกับยาปฏิชีวนะ vancomycin  ที่

เป็นกลุ่มควบคุมบวก ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดชะเอมเทศมีฤทธิ์ต้านเช้ือ S. aureus ที่ความเข้มข้น ≥ 0.78 มก./มล. เกิดโซนยับยั้ง 

(inhibition zone) เส้นผ่านศนูย์กลาง เฉล่ีย 6.15 ± 0.05 มม. ขณะที่ยา vancomycin ที่ความเข้มข้น 0.03 มก./มล. ท าให้เกดิโซนขนาด 

10.43 ± 0.23 มม.  ค่า MIC และ MBC ของสารสกดัชะเอมเทศต่อเช้ือ S. aureus ที่เจริญแบบอิสระเท่ากับ 0.78 มก./มล. และ 1.56 

มก./มล. ตามล าดับ โดยที่สารสกดัชะเอมเทศที่ความเข้มข้น 2 เท่าของค่า MBC สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได้ภายในระยะเวลา 30 

นาท ีในขณะที่ยา vancomycin ที่ความเข้มข้น 0.03 มก./มล. สามารถฆ่าเช้ือ S. aureus ที่เจริญแบบอิสระได้ทั้งหมด  ค่า MIC ของสาร

สกดัชะเอมเทศที่สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus แบบไบโอฟิล์ม คือ 0.78 มก./มล. ขึ้ นไป การทดสอบการท าลายเช้ือ S. aureus 

ที่เจริญเป็นไบโอฟิล์มอายุ 24 ช่ัวโมง พบว่า ทั้งสารสกัดชะเอมเทศและ vancomycin ไม่สามารถก าจัดเช้ือ S. aureus ในไบโอฟิล์มได้

ทั้งหมด แต่สารสกดัที่ความเข้มข้น 50 มก./มล. ให้ผลที่เทยีบเคียงได้กบัใช้ยา vancomycin ที่ความเข้มข้น 0.03 มก./มล. ผลการศึกษา

คร้ังนี้ แสดงให้เหน็ว่าสารสกัดชะเอมเทศมีประสทิธิภาพในการต้านเช้ือ S. aureus ทั้งที่เจริญแบบไบโอฟิล์มและแบบอิสระ แม้ว่าความ

เข้มข้นของสารสกัดชะเอมเทศที่ใช้ในการยับยั้งเช้ือที่เจริญแบบไบโอฟิล์มน้ันจะสงูแต่ประสทิธิภาพของสารสกัดต่อเช้ือที่สร้างไบโอฟิล์ม

สามารถน ามาพัฒนาเพ่ือใช้เป็นยาทางเลือกในอนาคตโดยเฉพาะคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือก่อโรคในกลุ่มที่สร้างไบโอฟิล์มได้ 

 

ค าส าคญั: ชะเอมเทศ การเจริญแบบอสิระ ไบโอฟิล์ม Staphylococcus aureus 

 

Abstract 

The aim of this study was to determine the effects of licorice extract on growth of Staphylococcus aureus (S. aureus) in 

planktonic and biofilm forms. Licorice root was extracted by ethanol. Its antibacterial activities were tested against S. aureus 

using disc diffusion method. The minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) of the 

extract were subsequently determined using macrobroth dilution method, comparing to vancomycin which was used as positive 

control. Results showed that licorice extract at concentration of ≥ 0.78 mg/ml indicated antibacterial activities with inhibitory 

zone of 6.15±0.05 mm in diameter, while inhibitory zone of vancomycin at 0.03 mg/ml was 10.43 ± 0.23 mm in diameter. 

The MIC and MBC for planktonic S. aureus were 0.78 and 1.56 mg/ml, respectively; whereas vancomycin at concentration of 

0.03 mg/ml completely eradicated S. aureus in planktonic form. On study of killing time by licorice extract, 2 folds of MBC 

demonstrated ability to inhibit growth of  S. aureus within 30 minutes. The extract at concentration of 0.78 mg/ml up also 
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inhibited and eliminated growth of S. aureus in biofilm.  Both licorice extract and vancomycin could not completely kill S. aureus 

in 24-hour established biofilm at any tested concentration; however, the extract at concentration of 50 mg/ml presented the 

inhibition results similar to 0.03 mg/ml of vancomycin.  This study suggested that licorice extract has inhibition properties 

against growth of S. aureus in both biofilm and planktonic forms.  Although, the higher concentration of the extract is needed to 

inhibit S. aureus biofilm, it presents the possibility to be developed as alternative medicine for inhibition of biofilm forming 

pathogens in the future.   
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บทน า 

Staphylococcus aureus (S. aureus) เป็นแบคทเีรียที่

ทนต่อสิ่งแวดล้อมได้ด ี(อรณุลักษณ ์ลุลิตานนท,์ และคนอื่น ,ๆ 

2554, น. 22-28) สามารถก่อให้เกิดโรคติดเชื้ อบน

ผิวหนัง กระดูกและในกระแสเลือด และยังเป็นเชื้ อฉวย

โอกาสในผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอหรืออยู่ในสภาวะพัก

ฟ้ืน โดยมักจะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ติดเชื้ อท าให้มีอาการ

รุนแรงขึ้น (นิติพงษ์ ศิริวงศ์ และเอกชัย ชูเกียรติโรจน์, 

2551, น. 347-358)  จากงานวิจัยต่างๆ ตลอดจน

รายงานทางการแพทย์ พบว่าเชื้ อ S. aureus หลายสาย

พันธุ์มีการดื้ อยาเพ่ิมมากขึ้นและมีการวิวัฒนาการกลาย

พันธุ์ (Mutagenesis) ท าให้มีคุณสมบัติในการต้านยา

ปฏิชี วนะ โดยสายพันธุ์ที่ ส  าคัญ ไ ด้แก่  Methicillin 

Resistance Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่งท าให้

เกดิอาการตดิเชื้อรนุแรงรักษาหายได้ยาก เนื่องจากมีการ

ดื้อยาและท าให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสยีชีวิตสงู (นิติพงษ์ 

ศิริวงศ์ และเอกชัย ชูเกียรติโรจน์, 2551, น. 347-

358)  การรักษาการติดเชื้ อ MRSA ที่มีความรุนแรง

อาจจะต้องน ายาปฏิชีวนะที่มีประสทิธภิาพในการฆ่าเชื้ อ

สูง เช่น vancomycin มาใช้ในการรักษาทดแทนยา

ปฏิชีวนะอื่นๆ ที่ใช้ไม่ได้ผล อย่างไรกต็าม vancomycin 

มักมีผลข้างเคียงต่อผู้ ป่วยโดยท าให้การท างานของไต

ลดลง (Elyasi, Khalili,  Dashti-Khavidaki, & 

Mohammadpour, 2012, pp. 1243-1255) จาก

การศึกษางานวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล

ในสถาบันมะเรง็แห่งชาติมีการติดเชื้ อ S. aureus และ 

Enterococcus spp. ร้อยละ 11.2 และ 6.4 ตามล าดับ 

แบคทเีรียดื้อยาที่พบในผู้ป่วยมะเรง็คือ แบคทเีรียแกรม

บวกดื้อยากลุ่ม MRSA (ร้อยละ 24.7) ขณะที่เชื้ อทุก

สายพันธุ์ดื้ อต่อยากลุ่ม penicillin (วรยุพา ถมปัด,  

นภารัตน์ คุ้มวงษ์, กรรณิกา มาฆะเซน็ต์, และยุทธนา  

สุขเจริญ, 2553, น. 68-76) เนื่ องจากปัจจุบันยา

ปฏชิีวนะมักก่อให้เกดิปัญหาการดื้อยาของเชื้ อแบคทเีรีย

มากขึ้น โดยเฉพาะเชื้ อในกลุ่มที่มีการสร้างเอนไซม์ β-

lactamase เช่น MRSA หรือ S. aureus ดังนั้นจึงได้มีการ

น าสารสกดัจากธรรมชาตมิาใช้วางแผนการรักษาเพ่ือเป็น

ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้ อ (Martin, & 

Ernst, 2003, pp. 241-246) ชะเอมเทศ Glycyrrhiza 

glabra Linn. เป็นไม้ยืนต้นที่พบในทางตอนใต้ของยุโรป

และบางส่วนของเอเชีย มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ดีหลาย

ประการ อาท ิเช่น ต้านการตดิเชื้อ และต้านไวรัส เป็นต้น 

(วันฉัตร แสวงศักดิ์, 2552)  รากของชะเอมเทศใช้รักษา

อาการบวม ล้างสารพิษในร่างกาย รักษาโรคกระเพาะ

อาหาร โรคตับ และโรคไต (Fukai, et al., 2002) ราก

ของชะเอมเทศมีส่วนประกอบของสาร flavonoid อยู่

จ านวนมาก (Long, Mead, Hendricks, Hardy, & 

Voyich, 2013, pp. 241-247) สารสกดัชะเอมเทศ

สายพันธุ ์G. uralensis, G. glabra, และสายพันธุอ์ื่นๆ 

น ามาใช้เป็นยาส าหรับรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ 

แผลในกระเพาะอาหารและในล าไส้เลก็ อาหารเป็นพิษ 

แก้ไอ และยังมฤีทธิ์ป้องกนัการเกดิมะเรง็ รวมถงึใช้รักษา

โรคมะเรง็ผวิหนัง เนื้องอกในตบั และถุงน า้ดี อกีทั้งยังใช้

ในการรักษาระบบทางเดินปัสสาวะอีกด้วย (Fukai,  

et al., 2002, pp. 536-539)  งานวิจัยหลายการศึกษา 

พบว่า สารสกดัจากชะเอมเทศสามารถยับยั้งแบคทเีรียแก

รมบวกบางชนิดได้ ส่วนประกอบของชะเอมเทศมีฤทธิ์

ต้านเชื้อจุลชีพ สามารถต้านต่อเชื้ อ S. aureus ซึ่งเป็นเชื้ อ

จุลชีพก่อโรคทางคลินิกที่พบได้บ่อยและยังเป็นเชื้ อที่

ก  าลังพัฒนาเป็นเชื้ อที่มีการดื้ อต่อยาปฏิชีวนะ (Irani, 

Sarmadi,  Bermard, Ebrahini pour, & Bazarnov, 

2010, pp. 425-428; Long, et al., 2013 and 
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Snowden, et al., 2014, pp. 241-247)  มีการศึกษา

ฤทธิ์ของสารสกดัชะเอมเทศว่าสามารถใช้ในการยับย้ังเชื้อ 

S. aureus ที่เจริญแบบอสิระมาบ้างแล้วแต่ผลการศึกษาที่

ได้ไม่คงที่ (Mansouri, 1999; Meghashri, 2009; 

Sedighnia, et al., 2012, pp. 375-377) อย่างไรกต็าม 

ยังไม่มีการศึกษาผลของสารสกดัชะเอมเทศในการยับยั้ง

เชื้ อ S.aureus ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม เนื่องจากเชื้ อที่

ก่อให้เกิดโรคส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบไบโอฟิล์ม

มากกว่าแบบอิสระ ซึ่ งมีความสามารถในการทนต่อ

สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าการอยู่แบบอิสระ (สุภารัตน์ จันทร์

เหลือง, สยมพล อาลัย, เวทย์ ศรีละคร, และนพวัฒน์ 

เพ็งค าศรี, 2010, น. 279-286)  การศึกษากับเชื้ อ

แบบไบโอฟิล์มจึงอาจให้ประโยชน์ในการน าไปต่อยอด

เพ่ือพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาแบบทางเลือกได้มากขึ้ น 

การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้ อ

จุลชีพจากสารสกดัชะเอมเทศต่อเชื้ อ S. aureus ที่เจริญ

แบบไบโอฟิล์มเปรียบเทยีบกบัการเจริญแบบอสิระ และ

กบัยาปฏิชีวนะ เพ่ือที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการรักษา

ทางการแพทย์ต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการด าเนินการวิจยั 

 

แบคทีเรียทดสอบ 
แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ คือ  Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 

การเตรียมสารทดสอบ 

รากชะเอมเทศที่มาใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นราก

ชะเอมเทศที่ปลูกในประเทศไทยที่ ไ ด้มาจากแหล่ง

เพาะปลูกเดียวกนั ซึ่งได้มาจากฤดูการเกบ็เกี่ยวเดียวกัน

ของทุกปี (ต.ค.-ธ.ค.) น ามาสกดัเยน็ด้วยตวัท าละลายเอ

ทานอล (ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท อตุสาหกรรม

เครื่องหอมไทย-จีน) วิธกีารสกดัสารชะเอมเทศโดยย่อ

เป็นดงันี้  น ารากชะเอมเทศที่ได้มาล้างน า้ให้สะอาดน ามา

ตัดให้เป็นชิ้ นเล็กๆ แล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 18 ชั่วโมง น ามาบดให้เป็นผงละเอยีด

แล้วเกบ็ไว้ที่อุณหภูมิห้องที่ปราศจากความชื้ น  จากนั้น

น าส่วนผงที่ได้มาสกัดในตัวท าละลายเอทานอลร้อยละ 

95 โดยชั่งส่วนผง 50 กรัม ละลายในตัวท าละลายเอทา

นอลร้อยละ 95 ปริมาณ 100 มิลลิลิตร และท าการสกดั

ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 250 มิลลิลิตร ปิดปากขวดให้สนิท

แล้วน าไปเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่า ที่ความเรว็ 90 รอบต่อนาท ี

อณุหภมู ิ25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง หลังจาก

นั้นน ามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman No.1 เพ่ือแยก

ส่วนกากและส่วนเหลว น าส่วนเหลวที่สกัดได้ไประเหยเอา

ตัวท าละลายออกโดยใช้เคร่ืองระเหยระบบสุญญากาศ ที่

อณุหภมู ิ65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สารสกดัที่

ได้ถูกน ามาเกบ็รักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสก่อน

น ามาทดสอบ จากนั้นสารสกัดที่ได้ถูกน ามาเตรียมให้มี

ความเข้มข้นตั้งต้น 1 กรัมต่อมล. (g/ml) และเตรียมยา 

vancomyin ให้มีความเข้มข้นตั้งต้น 3 มก./มล. (mg/ml) 

จากนั้นกรองผ่าน filter membrane ขนาด 0.2 ไมโครเมตร 

เก็บสารที่ เตรียมเป็นความเข้มข้นตั้ งต้นไว้ในตู้ เย็นที่

อณุหภมู ิ4 องศาเซลเซียส ก่อนน ามาใช้ในการทดลอง 

การเตรียมแบคทีเรียทดสอบ 
เขี่ยโคโลนีเชื้ อ S. aureus จากจานอาหารเล้ียงเชื้ อที่มี

อายุ ประมาณ 24 ชั่วโมง 2-3 โคโลนี ใส่ลงในหลอด

ทดลองที่มีอาหารเล้ียงเชื้ อ Brain Heart Infusion (BHI) 

น าไปบ่มเพาะเชื้อที่อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

18–24 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดน ามาปรับปริมาณเชื้ อ

แบคทเีรียให้มีความขุ่นเท่ากบัสารละลายมาตรฐาน Mc. 

Farland No.0.5 แล้วน าเชื้ อที่ได้มาท าการทดสอบ และ

ท าการนับจ านวนเชื้อตั้งต้นก่อนการทดลอง 

การจ าลองการเจริญของเช้ือ S. aureus แบบไบโอฟิลม์ 

น าเชื้ อ S. aureus ที่ได้จากการเตรียมเชื้ อมาเจือจาง

ในอาหารเหลวเลี้ยงเชื้ อ BHI โดยมีอตัราส่วนของเชื้ อกบั 

BHI เป็น 1:100  น ามาใส่ใน microtiter plate ชนิด 96 

หลุม ในปริมาณที่เท่ากนัทุกหลุมเพ่ือเป็นการจ าลองการ

เจริญของเชื้อแบบไบโอฟิล์ม จากนั้นปิด microtiter plate 

ด้วยพาราฟิล์ม แล้วน ามาบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่มีการเขย่า เมื่อ

ครบก าหนดท าการก าจัดอาหารเล้ียงเชื้ อและเซลล์ที่ไม่มี

การยึดเกาะกนัออกโดยการล้างด้วยสารละลายฟอสเฟต

บฟัเฟอร์ปริมาณ 200 ไมโครลิตร จ านวน 3 ครั้ง แล้วท า

ให้แห้งโดยการกลับถาดหลุมคว ่าลงกบักระดาษซับ  เชื้ อ

ที่ได้จากการจ าลองแบบไบโอฟิล์มจะอยู่ก้นหลุมซึ่งจะ

น ามาใช้ในการทดสอบการต้านเชื้ อแบบไบโอฟิล์มของ

สารทดสอบ (Rukayadi, Han, Yong, & Hwang, 

2010, pp. 1489-1493) 
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วิธีการการทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือ S. aureus ของสาร

สกดัชะเอมเทศท่ีเจริญแบบอิสระ 
การทดสอบเบื้ องตน้ดว้ยวิธี Disc diffusion method 

น าไม้พันส าลีที่ปราศจากเชื้ อมาจุ่มเชื้ อ S. aureus ที่

ได้เตรียมไว้ แล้วน ามาป้ายถี่ๆลงบนอาหารเล้ียงเชื้ อให้

ทั่วเป็น 3 ระนาบ แต่ละระนาบท ามุมกันประมาณ 60 

องศา เ พ่ือให้แบคทีเรียกระจายตัวอย่างสม ่ าเสมอ 

จากนั้นน ามาทดสอบกับสารสกัดชะเอมเทศเตรียมที่

ระดับความเข้มข้นต่างๆที่ต้องการทดสอบ โดยก าหนด

กลุ่ มค วบคุ ม ลบคื อ น ้ า ก ลั่ น และ กลุ่ ม บว กคื อ ย า 

vancomycin ที่ความเข้มข้น 0.03 มก./มล. (Ateba, 

Mbewe, Moneoang, &  Bezuidenhout,  2010, pp. 1-6)  

จากนั้ นหยดสารละลายที่ ความเ ข้ม ข้น ต่า งๆ 10 

ไมโครลิตร ต่อ 1 ชิ้น ของ sterile paper disc ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร แล้วใช้ forceps ปราศจาก

เชื้ อ คีบ sterile paper disc ที่หยดสารละลายแต่ละชนิด

น ามาวางลงบนผิวหน้าอาหารแล้วกดเบาๆเพ่ือให้ติด

แนบกับผิวหน้าอาหาร รอให้สารซึมซับผ่าน disc  

หลังจากนั้นคว ่ าจานอาหารเลี้ ยงเชื้ อ แล้วน าไปบ่มที่

อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อ่านผล

โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

บริเวณใสที่เกิดขึ้น สารทดสอบที่มีบริเวณใสมากกว่า 6 

มิลลิเมตร ถือว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้ อ S. aureus (พีรพัฒน์ 

สพุรรณพทธุ,์ วีรพงศ์ วุฒิพันธุช์ัย, และสบุัณฑติ นิ่มรัตน์, 

2553, น. 15-28)  ท าการทดลองซ า้ทั้งหมด 3 คร้ัง  

การทดสอบโดยวิธี Macrobroth dilution method 
เตรียมหลอดทดลองขนาด 100 มิลลิเมตร ซึ่งผ่าน

การฆ่าเชื้อและท าให้แห้งส าหรับใช้ในการทดสอบอย่างละ 

15 หลอด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มทดสอบสารสกดัชะเอม

เทศ 13 หลอด (ส าหรับ 13 ความเข้มข้นทดสอบ) กลุ่ม

ควบคุมบวก 1 หลอด (ยา vancomycin ความเข้มข้น 

0.03 มก./มล.) และกลุ่มควบคุมลบ 1 หลอด (อาหาร

เลี้ ยงเชื้ อ BHI) เจือจางความเข้มข้นของสารสกดัชะเอม

เทศโดยวิธี 2-fold dilution ให้ได้ทั้งหมด 13 ความ

เข้มข้น ดังนี้  100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 

1.563, 0.781, 0.391, 0.195, 0.098, 0.049 และ 

0.025 มก./มล.  จากนั้นเติมเชื้ อ S. aureus ที่เตรียมไว้

ลงในทุกหลอดในปริมาณที่เท่ากัน น าไปบ่มที่อุณหภูม ิ

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่ วโมง เมื่ อครบ

ก าหนดให้สังเกตหลอดที่มีความเข้มข้นต ่าที่สุดและไม่

พบการเจริญของเชื้ อจุลินทรีย์หรืออาหารเลี้ ยงเชื้ อใน

หลอดไม่ขุ่น อ่านปริมาณของสารทดสอบของหลอดนี้

เป็นค่า MIC บนัทกึหน่วยเป็นมก./มล. (พัชรีญา สมาธ,ิ 

เพญ็โฉม จันทร์หวาน, ภัสพิมล มากคง และมณฑล เลิศ

คณาวนิชกุล, 2552) น าสารละลายแต่ละหลอดไปเกล่ีย 

(spread) บนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ BHI ชนิดแขง็ น าไปบ่มที่

อุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ว

อ่านผลโดยการสังเกตการเจริญของแบคทีเรียบนจาน

เพาะเชื้อ นับจ านวนโคโลนีที่เกดิขึ้นในแต่ละจานเพาะเชื้อ 

โดยจานเพาะเล้ียงเชื้ อที่เพาะจากหลอดทดลองที่มีความ

เข้มข้นของสารละลายต ่าที่สุดและไม่พบโคโลนีของเชื้ อ 

S. aureus หรือพบโคโลนีของ S. aureus เจริญน้อยกว่า 

5 โคโลนี  คอืระดบัความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถฆ่าเชื้อได้

เป็นค่า MBC (สภุารัตน์ จันทร์เหลือง, 2010, น. 279-

286)  ท าการทดลอง 3 ซ า้ตลอดขั้นตอนการทดลอง  

การศึกษาระยะเวลาการฆ่าเช้ือ S.aureus โดย

เทคนิค time-kill assay  

ศึกษาการฆ่าเชื้อ S. aureus ของสารสกดัชะเอมเทศที่

ระดับความเข้มข้น 1, 2 และ 4 เท่า ของค่า MBC เป็น

ระยะเวลา 30, 60 และ 90 นาท ีเตรียมเชื้ อ S. aureus 

ในอาหารเหลวเลี้ ยงเชื้ อ BHI ให้ได้ปริมาณเชื้ อตั้งต้นที่ 

10
5
 CFU/ml. จากนั้นท าการ spread เชื้ อที่ได้จากการ

ทดลองขั้นต้นตามระยะเวลาที่ก  าหนดลงบนอาหารเล้ียง

เชื้ อ BHI ชนิดแขง็ ท าการนับจ านวนโคโลนีเชื้ อที่เจริญ

หลังท าการเพาะเชื้ อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง กลุ่มควบคุม

แสดงการเจริญของเชื้อในอาหารเล้ียงเชื้ อที่ปราศจากสาร

สกดัชะเอมเทศ ผลการศึกษาแสดงความสมัพันธร์ะหว่าง

จ านวนเชื้อที่เจริญ (CFU/ml.) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ทดสอบ (time-killing curve) ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ า้  
วิธีการทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือ S. aureus ท่ีเจริญ

แบบไบโอฟิลม์ 

ใช้ microtiter plate ชนิด 96 หลุมในการด าเนินการ

ทดสอบ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มทดสอบ กลุ่มทดสอบเป็น

สารสกดัชะเอมเทศซึ่งเตรียมความเข้มข้นต่างๆ 8 ความ

เข้มข้น (100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125, 1.563 

และ 0.781 มก./มล.) กลุ่มควบคุมบวก (ยา 

vancomycin ความเข้มข้น 0.03 และ 0.06 มก./มล.) 

และกลุ่มควบคุมลบ (อาหารเลี้ ยงเชื้ อ BHI อย่างเดียว)  
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ทุกความเข้มข้นของทุกกลุ่มทดสอบเตรียมความเข้มข้น

ละ 3 หลุม เติมเชื้ อ S. aureus  ในปริมาณที่เท่ากนัลงใน

แต่ละหลุม โดยทุกหลุมจะมีปริมาตรสดุท้ายเท่ากบั 200 

ไมโครลิตร  จากนั้นปิดถาดด้วยพาราฟิล์ม น าไปบ่มเลี้ ยง

ในตู้ บ่มที่อุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส โดยไม่มีการเขย่า

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังครบก าหนด สังเกตดูหลุมที่

ความเข้มข้นต ่าสุดที่อาหารเล้ียงเชื้ อยังคงใสหรือไม่มี

ความขุ่น บันทกึผลเป็นค่า MIC  จากนั้นล้างแต่ละหลุม

ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (PBS) ปริมาตร 400 

ไมโครลิตร 3 ครั้ง  เติมสารละลาย PBS ปริมาณ 200 

ไมโครลิตร และขูดเชื้ อที่เจริญแบบไบโอฟิล์มที่ก้นของ

ถาดหลุมแต่ละหลุมด้วย sterile pipette tip  ดูด

สารละลายจากแต่ละหลุมไปเลี้ ยงบนจานเพาะเชื้ อ แล้ว

น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง อ่านผลโดยนับจ านวนของเชื้ อแบคทเีรียที่ได้จาก

ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจานเพาะเล้ียงเชื้ อที่

เพาะจากหลุมที่มคีวามเข้มข้นของสารละลายต ่าที่สดุและ

ไม่พบโคโลนีของเชื้ อ S. aureus หรือพบโคโลนีของ  

S. aureus เจริญน้อยกว่า 5 โคโลนี จะเป็นระดับความ

เข้มข้นต ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื้ อได้ หรือเป็นค่า MBC ท า

การทดลองซ ้า 3 ครั้ ง ตลอดขั้นตอนการทดลอง 
(Rukayadi, et al., 2010, pp. 1489-1493) 

ด าเนินการทดสอบหาค่า MBEC (Minimal Biofilm 

Eradication Concentration) โดยน า microtiter plate 

ชนิด 96 หลุมที่ผ่านขั้นตอนการจ าลองการเจริญของเชื้ อ 

S. aureus แบบไบโอฟิล์มที่มีอายุ 24 ชั่วโมง มาเติมสาร

ทดสอบที่แยกเป็นชนิดและความเข้มข้นต่างๆ ข้างต้น

โดยให้มีปริมาตรสุดท้ายในแต่ละหลุมเท่ากับ 200 

ไมโครลิตร ปิดถาดด้วยพาราฟิล์ม น าไปบ่มที่อุณหภูม ิ

37 องศาเซลเซียส โดยไม่มกีารเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

หลังครบก าหนดท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่า  MBEC 

(วิธีการวิ เคราะห์และอ่านค่าเช่นเดียวกับการหาค่า 

MBC) ท าการทดลองซ า้ 3 ครั้ง ตลอดขั้นตอนการทดลอง  

 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

 
การทดสอบเบื้ องต้นหาความไวของเชื้ อต่อสาร

ทดสอบแสดงเป็น ค่าเฉล่ียเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใส 
± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  ค่า MIC, 

MBC และ MBEC แสดงผลเป็น ค่าเฉล่ีย ± ค่า
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard errors) ในขณะที่ค่า 

time-killing แสดงช่วงเวลาในการยับยั้งเชื้ อ ณ ความ

เข้มข้นหนึ่ งๆ  ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า

ต่างๆทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 17.0 ในการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ค ว ามแปรปรวนทา ง เ ดี ย ว  (One-way 

ANOVA) และ Post Hoc Tests (Tukey HSD) 
 

ผลการวิจยั 

 
การทดสอบขั้นต้นเพ่ือหาฤทธิ์ ต้านเชื้ อ S. aureus  

ที่เจริญแบบอสิระ โดยวิธ ีdisc diffusion method พบว่า

สารสกัดชะเอมเทศที่ความเข้มข้นมากกว่าหรือเท่ากับ 

0.78 มก./มล. มีฤทธิ์ในการต้านเชื้ อ S. aureus โดย

ก่อให้เกิดโซนยับย้ังซึ่งเป็นโซนใสที่มีค่าเฉล่ียเส้นผ่าน

ศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากบั 6.15 + 0.05 มก./มล. 

เปรียบเทียบกบัโซนยับยั้งขนาด 10.43 + 0.23 มก./

มล. ของกลุ่มควบคุมบวก (vancomycin ที่ความเข้มข้น 

0.03 มก./มล.) และกลุ่มควบคุมลบ (น า้กลั่น) ซึ่งไม่

พบโซนยับย้ัง ดงัแสดงในตารางที่ 1 การหาค่า MIC และ 

MBC ของสารสกดัชะเอมเทศที่สามารถยับย้ังและฆ่าเชื้ อ 

S. aureus ที่เจริญแบบอสิระด้วยวิธ ีMacrobroth dilution 

method พบค่า MIC และ MBC ของสารสกดัชะเอมเทศ

ตรวจพบที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.78 และ 1.56 มก./

มล. ตามล าดับ ในขณะที่ยา vancomycin ที่ความเข้มข้น

ที่ 0.03 และ 0.06 มก./มล. ตรวจไม่พบการเจริญของ

เชื้ อทดสอบ  เมื่อน าสารสกัดชะเอมเทศมาทดสอบหา

ระยะเวลาในการฆ่าเชื้ อ S. aureus โดยวิธ ีtime-kill assay 

พบว่าสารสกดัชะเอมเทศที่ระดับความเข้มข้น 1, 2 และ 

4 เท่า ของค่า MBC สามารถฆ่าเชื้อ S. aureus ได้ภายใน

ระยะเวลา 30 นาที ที่ยาสัมผัสกับเชื้ อ โดยพบว่ามี

ปริมาณเชื้ อ S. aureus ลดลงเมื่อเทยีบกบัเชื้ อตั้งต้น คิด

เป็นร้อยละของเชื้อที่รอดชีวิตเท่ากบั 63.06 40.65 และ 
23.08 ตามล าดับ การยับยั้งเชื้ อมีลักษณะแปรผันตาม

ความเข้มข้นที่มากขึ้นและระยะเวลาที่นานขึ้น ที่ 90 นาท ี

เชื้อที่รอดชีวิตในแต่ละความเข้มข้นเท่ากบั 27.03 12.2 
และ 9.23 ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปที่ 1  การทดสอบฤทธิ์

ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้ อ S. aureus แบบไบโอฟิล์ม

พบว่าสารสกัดชะเอมเทศที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.78
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มก./มล. ขึ้ น ไปสามารถยับยั้ งการเจริญของ เชื้ อ  

S. aureus ที่พัฒนาไปเป็นแบบไบโอฟิล์มได้อย่างมี

นัยส าคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมลบ โดยให้ค่าร้อยละ

การรอดชีวิตที่ความเข้มข้น 0.78, 1.56 และ 3.13 

มก./มล. เท่ากบั72.95 43.77 และ 22.65 ตามล าดับ 

ความเข้มข้นของสารสกดัในช่วง 6.25 – 100 มก./มล. 

ตรวจไม่พบการเจริญของเชื้ อในแบบไบโอฟิล์ม ซึ่งให้ผล

เช่นเดยีวกบัผลการยับย้ังที่เกดิจากกลุ่มควบคุมบวก (ยา 

vancomycin ที่ความเข้มข้น 0.03 และ 0.06 มก./มล.)  

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้ อ S. aureus 

แบบไบโอฟิล์มแสดงในรูปที่ 2  ความสามารถในการ

ก าจัดเชื้ อ S. aureus ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม (biofilm 

eradication ability) พบว่า สารสกัดชะเอมเทศมี 

ฤทธิ์ต้านเชื้ อ S. aureus ที่เจริญเป็นไบโอฟิล์มแล้วใน

แบบจ าลองอายุ 24 ชั่วโมง โดยให้ผลการทดสอบที่ความ

เข้มข้นของสารสกัด 100 มก./มล. ดีกว่ากลุ่มควบคุม

บวกทั้ง 2 ความเข้มข้น (0.03 และ 0.06 มก./มล.) 

ในขณะที่ สารสกดัที่ความเข้มข้น 50 มก./มล. แสดงผล

การยับย้ังที่ใกล้เคียงกบัยา vancomycin ที่ความเข้มข้น

ตั้งแต่ 0.03 มก./มล.  ความเข้มข้นของสารสกดัตั้งแต่ 

0.78 มก./มล. ขึ้ นไป แสดงฤทธิ์ในการยับย้ังอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) เปรียบเทยีบกบัน า้กล่น

ซึ่ ง เป็นกลุ่มควบคุมลบ  อย่างไรก็ตาม ผลจากการ

ทดสอบนี้ ไม่พบว่าทั้งสารสกัดจากชะเอมเทศและยา 

vancomycin ที่ความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบแสดงค่าความ

เข้มข้นต ่าสุดในการก าจัดเชื้ อที่เจริญแบบไบโอฟิล์มอายุ 

24 ชั่วโมงได้ทั้งหมด (Minimal biofilm eradication 

concentration; MBEC) 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียของโซนยับย้ังเชื้ อแบคทีเรีย S. aureus ของสารสกัดชะเอมเทศที่ความเข้มข้นต่างๆ

เปรียบเทยีบกบัน า้กล่ันและค่าเฉล่ียของโซนยับย้ังของยา vancomycin ที่ความเข้มข้น 0.03 มก./มล.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2  แสดงค่า MIC และ MBC ของสารสกดัชะเอมเทศต่อการยับยั้งและการฆ่าเชื้ อ S. aureus ที่เจริญแบบ

อสิระโดยวิธ ีMacrobroth dilution method 
 

 

 

 

 

สารทดสอบ ความเขม้ขน้ 

(mg/ml) 

ค่าโซนยบัยั้ง 

(mean ± SD) mm. 

สารสกดัชะเอมเทศ 100 15.41 ± 1.16 

 50 13.03 ± 0.83 

 25 10.76 ± 0.36 

 12.5 9.25 ± 0.79 

 6.25 8.10 ± 0.14 

 3.13 7.01 ± 0.60 

 1.56 6.30 ± 0.15 

 0.78 6.15 ± 0.05 

น ้ากลัน่ 0 0 

Vancomycin 0.03 10.43 ± 0.23 

 Licorice Extract 

Pathogen MIC MBC 

 (mg/ml) (mg/ml) 

S.aureus ATCC25923 0.78 1.56 
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รูปท่ี  1 Time-kill assay แสดงจ านวนโคโลนีเชื้ อต่อมิลลิลิตร (x 10
5
 CFU/ml) หลังทดสอบด้วยสารสกดัชะเอม

เทศที่ความเข้มข้นต่างๆ (1, 2 และ 4 เท่าของค่า MBC) เป็นระยะเวลา 30, 60 และ 90 นาท ีผลการศึกษา

แสดงค่าเป็นค่าเฉล่ียมาตราฐาน ± ค่าคลาดเคล่ือนมาตราฐาน ที่ได้จากการทดลองจ านวน 3 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2  กราฟแสดงร้อยละของจ านวนเชื้ อ S. aureus ที่เจริญเป็นไบโอฟิล์ม หลังทดสอบด้วยสารสกดัชะเอมเทศที่

ความเข้มข้นต่างๆเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทยีบกบัยา vancomycin (เครื่องหมาย * และ ** แสดง

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะหว่างกลุ่มทดสอบกบักลุ่มควบคุมลบที่เป็นน า้กล่ัน ที่ P < 0.05 

และ P < 0.01, ตามล าดบั) 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

       

V
ia

b
le

 c
ou

n
t 

(
C

F
U

/
m

l)
 x

 1
0
⁵

Treatment Time (minutes)

control

1xMBC

2xMBC

4xMBC

0

20

40

60

80

100

120

 
   
 

 
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

D
is

ti
ll

ed
 w

at
er

V
an

co
 0

.0
3

V
an

co
 0

.0
6P
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 
v

ia
b

le
 d

ev
el

o
p

m
en

ta
l S

.a
u

re
u

s
b

io
fi

lm

Concentration of Licorice extract and vancomycin (mg/ml) 

*

*

**

**



87 
 

Naresuan University Journal: Science and Technology 2014; 22(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  3 กราฟแสดงร้อยละของจ านวนเชื้ อ  S. aureus ที่เจริญเป็นไบโอฟิลม์อายุ 24 ชั่วโมง และรอดชีวิต หลัง

ทดสอบด้วยสารสกัดชะเอมเทศที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง เปรียบเทียบกับยา 

vancomycin (เครื่องหมาย *, ** และ *** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม

ทดสอบกบักลุ่มควบคุมลบที่เป็นน า้กล่ัน ที่ P < 0.05, P < 0.01 และ P < 0.001, ตามล าดบั)(เคร่ืองหมาย 

## 
แสดงความแตกต่างย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างยา vancomycin กบักลุ่มควบคุมลบที่เป็นน า้กล่ัน ที่  

P < 0.01) 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกดัชะเอมเทศต่อการต้าน

เชื้ อ S. aureus ที่เจริญแบบอสิระในเบื้องต้น พบว่าสาร

สกดัชะเอมเทศมปีระสทิธภิาพในการยับยั้งเชื้อ S. aureus 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่พบว่า ความเข้ม

เข้มข้นของสารสกัดชะเอมเทศระหว่าง 0.5-6.25 มก./

มล. ท าให้เกดิโซนยับยั้งเชื้อ S. aureus ขนาด 9-16 มม. 

(Mansouri, 1999; Meghashri, 2009; Sedighnia,  

et al., 2012) ผลของ MIC และ MBC ที่ทดสอบในคร้ัง

นี้  ให้ค่าเท่ากบั 0.78 และ 1.56 มก./มล. ตามล าดบั ซึ่ง

ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Meghashri (2009) ที่ให้ค่า 

MIC ในช่วง 0.2-1.2 มก./มล. และรายงานของ Irani, 

et al., (2010) ที่ได้ค่า MIC 2.5 มก./มล. และ MBC 

10 มก./มล. ในทางตรงกันข้ามสารสกัดชะเอมเทศที่

สกดัในตัวละลายเอทานอลจากการศึกษาของ (Singhal, 

Chaudhary, Chand, & Pal, 2012, pp. 610-615) 

สามารถยับยั้งเชื้ อ S. aureus ATCC 12600 ที่ค่า MIC 

0.042 มก./มล. และ MBC เท่ากบั 0.167 มก./มล. 

ค่าที่แตกต่างระหว่างผลการวิจัย อาจเนื่องมาจากความ

แตกต่างของขั้นตอนการสกดั สายละลายที่ใช้ในการสกดั 

สายพันธุ ์S. aureus และสายพันธุข์องชะเอมเทศที่ใช้ใน

การทดสอบ 

การศึกษาคร้ังนี้ยังพบว่า สารสกดัชะเอมเทศมฤีทธิ์ใน

การยับยั้งการเจริญและฆ่าเชื้ อ S. aureus อิสระใน 30 

นาทีแรก โดยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ อเพ่ิมขึ้ นเมื่อ

เวลาสัมผัสนานขึ้ น  อย่างไรก็ตาม เชื้ อจุลินทรีย์ใน

ธรรมชาตมิกัอยู่ร่วมกนัแบบไบโอฟิล์มมากกว่าแบบอสิระ 

0

20

40

60

80

100

120

140

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

D
is

ti
ll

ed
 

w
a

te
r

V
a

n
co

 0
.0

3

V
a

n
co

 0
.0

6

P
er

ce
n

ta
g

e 
o

f 
su

rv
iv

a
l 

ra
te

 o
f 

es
ta

b
li
sh

ed
 b

io
fi

lm
 S

.a
u

re
u

s
a

ft
er

 

tr
ea

tm
en

t 
w

it
h

 t
es

t 
su

b
st

ra
te

s

Concentration of Licorice extract and vancomycin (mg/ml

*

##

***

**

**

**

##

*

**

*

Concentration of Licorice extract and vancomycin(mg/ml)



Naresuan University Journal: Science and Technology 2014; 22(1) 88 
 

ก่อนหน้านี้ มีการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้ อของน ้ามันกานพลู 

(Clove oil) และน ้าม ันหอมระเหยจากตะไคร้ 

(Lemongrass oil) ต่อเชื้ อ S. aureus ที่เจริญแบบอสิระ

และแบบไบโอฟิล์ม (Chamdit, & Siripermpool, 2012, 

pp. 28-36) และ ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทเีรียจากน า้มัน

หอมระเหยของมิ้นต์ต่อไบโอฟิล์มของเชื้ อ Porphyromonas 

gingivalis (P. gingivalis) (Kraivaphan, Amornchart, 

& Maneepitsamai,  2013, pp. 100-106)  แต่ยังไม่มี

รายงานการศึกษาฤทธิ์ของสารสกดัชะเอมเทศต่อเชื้ อ S. 

aureus ที่เจริญแบบไบโอฟิล์ม การศึกษาในคร้ังนี้ จึงได้ท า

การทดสอบเพ่ือหาค่า MIC ที่ยับย้ังการเจริญการเจริญ

ของเชื้อ S. aureus ในรปูแบบไบโอฟิล์ม จากการทดสอบ

พบว่าค่า MIC ของสารสกดัชะเอมเทศตั้งแต่ 0.78 มก./

มล. เป็นต้นไป สามารถยับยั้งการเจริญเป็นแบบไบโอ

ฟิล์มได้ และยับยั้งได้ทั้งหมดที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 6.25 

– 100 มก./มล. นอกจากนี้ สารสกดัชะเอมเทศตั้งแต่ 

0.78 มก./มล. ขึ้นไปยังมีฤทธิ์ท าลายเชื้ อ S. aureus ที่

เจริญเป็นไบโอฟิล์มอายุ 24 ชั่วโมงได้ แม้จะไม่สามารถ

ก าจัดหรือฆ่าเชื้ อ S. aureus ได้ทั้งหมด อย่างไรกต็าม 

สารสกดัชะเอมเทศที่ความเข้มข้น 50 มก./มล. เป็นต้น

ไป ให้ผลการยับยั้งเชื้ อในไบโอฟิล์มเทยีบเคียงได้กบั ยา 

vancomycin ที่ความเข้มข้น 0.03 มก./มล.  การยับยั้ง

เชื้ อ S. aureus ที่เจริญแบบไบโอฟิล์มจะต้องใช้สารสกดั

ชะเอมเทศที่มีความเข้มข้นสงูกว่าการฆ่าเชื้ อที่เจริญแบบ

อสิระ ทั้งนี้ เนื่องจากการเจริญเติบโตของเชื้ อแบคทเีรียที่

เจริญแบบไบโอฟิล์มจะมีชั้นป้องกันที่แข็งแรงและถูก

ท าลายได้ยากกว่า (สภุารัตน์ จันทร์เหลือง, สยมพล อาลัย, 

เวทย์ ศรีละคร, และนพวัฒน์ เพ็งคาศรี, 2010, น. 

279-286) ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการเข้าถึงของยา

ปฏชิีวนะหรือสารยับย้ังที่มคีวามส าคญับางชนิด และมีผล

ท าให้เชื้อที่เจริญแบบไบโอฟิล์มมฤีทธิ์ต้านทานต่อยาหรือ

สารยับยั้งมากกว่าเชื้อที่เจริญแบบอสิระ ผลการทดสอบนี้

ชี้ ให้เหน็ถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาสารสกัดชะเอม

เทศขึ้ นมาใช้เป็นยาทางเลือกที่อาจน ามาใช้เสริมหรือ

ทดแทนยาปฏชิีวนะที่มักจะก่อให้เกดิปัญหาการดื้อยาอยู่

เสมอ โดยเฉพาะการน ามาใช้ต้านเชื้ อ S. aureus ที่เจริญ

แบบไบโอฟิล์ม 

 
 

สรุปผลการวิจยั 

 
การศึกษาในคร้ังนี้ แสดงให้เหน็ถงึศักยภาพและความ

เป็นไปได้เบื้ องต้นในการน าสารสกัดจากสมุนไพรไทย

จ าพวก ชะ เอมเทศ มาประ ยุกต์ ใ ช้ ในการยับยั้ ง

เชื้ อจุลินทรีย์ที่มักจะก่อให้เกิดโรคและกลายพันธุ์ดื้ อต่อ

ยาปฏชิีวนะหลายชนิด เช่น S. aureus  แม้ประสทิธภิาพ

ในการยับยั้งเชื้ อจุลินทรีย์ของสกัดจากสมุนไพรไม่อาจ

เทียบเท่ากับยาปฏิชีวนะ แต่เนื่ องจากหาได้ง่ายใน

ประเทศ ราคาถูก ปลูกเองได้ มีผลข้างเคียงน้อย  

(พัชรีญา สมาธิ, และคณะ, 2552) และที่ส  าคัญคือ ไม่

ก่อให้เกดิเชื้อโรคสายพันธุท์ี่ดื้อต่อยาปฏชิีวนะชนิดใหม่ๆ 

ท าให้สามารถน าผลการศึกษามาต่อยอดพัฒนาเพ่ือให้

เป็นยาทางเลือกชนิดใหม่ๆได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผล

การศึกษาของสารสกัดชะเอมเทศต่อการท าลายเชื้ อ S. 

aureus ที่เจริญเป็นไบโอฟิล์ม ซึ่งแม้แต่ยาปฏชิีวนะที่แรง

อย่าง vancomycin ซึ่งมักน ามาใช้กับเชื้ อแบคทีเรียที่ดื้ อ

ต่อยาหลายชนิดกย็ังมีข้อจ ากัดในการท าลายเชื้ อไม่ต่าง

จากสารสกัดจากชะเอมเทศที่ความเข้มข้นในระดับหนึ่ง

มากนัก การศึกษากลไกการเข้าถึงของสารสกัดสมุนไพร

ต่อเชื้อที่เจริญในแบบไบโอฟิล์มในอนาคตจึงอาจน ามาซึ่ง

องค์ความรู้ ในการพัฒนายาชนิดใหม่ที่ราคาถูกและมี

ประสทิธภิาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อในกลุ่มดงักล่าว 
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