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บทคัดย่อ

สารสกัดจากธรรมชาติและยาสมุนไพรเป็นทางเลือกในการใช้เป็นยาเพื่อยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค และพบว่ามี
สรรพคุณในการรักษาโรคเจ็บคอที่เกิดจากการติดเชื้อ Streptococcus pyogenes ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำสารสกัดจาก
มะรุมมายับยั้งเชื้อ S. pyogenes โดยการสกัดสารจากใบ กิ่ง ฝัก (เนื้อในฝัก) ดอก เมล็ด และรากมะรุมด้วยตัวท�ำละลาย
เอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ท�ำการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคโดยวิธี
agar well diffusion พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุมสามารถยับยัง้ เชือ้ ได้ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยัง้ สูงสุด
เท่ากับ 31.33 มิลลิเมตร รองลงมาคือสารสกัดจากดอก ฝัก ราก กิง่ และใบมะรุม ตามล�ำดับ ฝักและรากมะรุมมีคา่ ความเข้มข้น
ต�่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ เท่ากับ 12.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถ
ฆ่าเชื้อทดสอบ เท่ากับ 25.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อทดสอบด้วยวิธี microbroth dilution นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด
จากรากมะรุมมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงและสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง ทั้งนี้จากการ
ประยุกต์ใช้สารสกัดจากเมล็ดมะรุมที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นแผ่นฟิล์มบริโภคพบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อ S. pyogenes
ค�ำส�ำคัญ: Streptococcus pyogenes โรคเจ็บคอ มะรุม สารต้านอนุมูลอิสระ ฟิล์มบริโภค
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Abstract

The uses of natural extracts and medicinal plants are the alternative ways that can replace the
uses of antibiotics and chemicals for prevention of strep throat caused by Streptococcus pyogenes
infection. This study aimed to investigate the inhibitory effect of Moringa oleifera Lam. extracts
against S. pyogenes. The extracts derived from leaves, branches, pod husks (pulp of pod husk), flowers,
seeds and roots of M. oleifera Lam. by using 95% ethanol as solvent. The extracts were tested for the
antimicrobial activities against S. pyogenes by agar well diffusion method. The result showed that the
seeds extracts exhibited the highest inhibition diameter zone at 31.33 mm. Next were followed by the
extracts of flowers, pod husks, roots, branches and leaves, respectively. However, pod husks and root
extracts provided the highest efficiency to inhibit S. pyogenes with minimal inhibition concentration (MIC)
of 12.50 mg/ml and minimal bactericidal concentration (MBC) of 25.00 mg/ml. Furthermore, root extracts
showed the highest total phenolic content and seed extracts showed the highest antioxidant content.
In addition, M. oleifera Lam. seed extract at 25 mg/ml used for application as edible film that could inhibit
the growth of S. pyogenes.
Keywords: Streptococcus pyogenes, Strep throat, Moringa oleifera Lam., Antioxidant, Edible film
บทน�ำ

โรคเจ็บคอเป็นปัญหาทางสุขภาพทีพ่ บบ่อยกับคน
ทุกวัย พบปริมาณ 15-30 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยในช่วงอายุ
5-15 ปี อาการเจ็ บ คอมี ส าเหตุ ม าจากการติ ด เชื้ อ
Streptococcus pyogenes จัดอยู่ใน Group A betahemolytic streptococcus ซึง่ เป็นสาเหตุหลักของการเกิด
อาการเจ็บคอ จึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Strep throat
อาการเจ็บคอทีเ่ กิดจากเชือ้ แบคทีเรียสายพันธุน์ จี้ ะท�ำให้เกิด
อาการบวมของต่อมทอนซิล ส่งผลให้การกลืนท�ำได้ล�ำบาก
บางรายรูส้ กึ เจ็บมากเวลาทีก่ ลืน นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยจะมีอาการ
ไข้สงู ร่วมกับอาการลมหายใจมีกลิน่ เหม็น หากอาการเจ็บคอ
ไม่ได้รับการรักษาจะมีผลพัฒนาต่อไปเป็นไข้รูมาติกและไต
อักเสบเฉียบพลัน [1] เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บคอเป็น
เชื้อโรคที่ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว เกิดจากการสัมผัสสาร
คัดหลั่งจากทางเดินหายใจ จากการอยู่ร่วมกันในสถานที่
แออัดกับผูป้ ว่ ยหรือคนทีเ่ ป็นพาหะ [2] เพือ่ มิให้กอ่ ให้เกิดโรค
แทรกซ้อนจึงนิยมการรักษาโดยการรับประทานยาปฏิชีวนะ
ในกลุ่มของเพนนิซิลินเพื่อก�ำจัดเชื้อ ถึงแม้ยาในกลุ่มของ

เพนนิซลิ นิ จะมีประสิทธิภาพดี แต่มขี อ้ เสีย คือ ราคาค่อนข้างสูง
หากใช้เป็นระยะเวลานานอาจมีการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น [3]
ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการศึกษาวิจัยถึงคุณสมบัติของมะรุม
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนการ
ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โดยการทดสอบการยับยั้ง
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ เนื่องด้วยมะรุมเป็นพืช
สมุนไพรที่คนไทยรู้จักมาเป็นเวลานาน มีการรายงานของ
Govardhan และคณะ [4] พบสารโพลี ฟ ี น อลิ ก และ
ฟีนลิ กิ อิสระ ได้แก่ gallic acid, ferulic acid, caffeic acid,
cinnamic acid, catechin, epicatechin, vanillin และ
quercetin เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานของ เรืองศรี [5]
กล่าวว่าสารส�ำคัญทีพ่ บในมะรุมทัง้ ใบ ดอก เนือ้ ผล เมล็ด ราก
และเปลื อ ก ได้ แ ก่ benzamide และ benzyl
isothiocyanate มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ สาร glucosinolat,
isothiocyanates, kaempferol, rhamnetin,
isoquercitrin และ kaempferitrin ออกฤทธิ์ช่วยลด
ความดัน ต้านแบคทีเรียและรา และต้านการอักเสบ เป็นต้น
รวมทั้งยังพบว่ามะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการ
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รั ก ษาโรคต่ า ง ๆ และมี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย
Streptococcus spp. Pseudomonas spp. และ
Staphylococcus aureus [6].
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะรุม ได้แก่
ใบ กิ่ง ฝัก (เนื้อในฝัก) ดอก เมล็ด และรากของมะรุม ในการ
ยับยั้งเชื้อ S. pyogenes โดยศึกษาค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (minimal inhibitory
concentration: MIC) และค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถ
ฆ่าเชือ้ (minimal bactericidal concentration: MBC) ของ
สารสกัด รวมทัง้ การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้ ง หมดและการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
นอกจากนี้ยังได้น�ำสารสกัดมะรุมมาเปลี่ยนรูปแบบเป็นแผ่น
ฟิลม์ บริโภค เพือ่ เป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
และเพิ่มมูลค่าให้กับมะรุม
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ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเทียบกับสารละลาย
มาตรฐาน gallic acid
3. การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี
DPPH radical scavenging assay โดยดัดแปลงจากวิธขี อง
Thaipong และคณะ [7] น�ำตัวอย่างสารสกัด ปริมาตร 100
ไมโครลิตร ผสมสารละลาย working solution (DPPH
(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)) ปริ ม าตร 2,900
ไมโครลิตร น�ำไปบ่มในที่มืดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ท�ำการตรวจ
วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrophotometer
ที่ ค วามยาวคลื่ น 515 นาโนเมตร เที ย บกั บ สารละลาย
มาตรฐาน Trolox
4. การเตรียมเชื้อทดสอบ
ท�ำการเพาะเชื้อบริสุทธิ์ S. pyogenes โดยน�ำเชื้อ
บริสุทธิ์มาขีดแยกเชื้อลงบนอาหารเพาะเชื้อ blood agar
และบ่มใน candle jar ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 18-24 ชัว่ โมง จากนัน้ คัดเลือกโคโลนีจาก blood agar
มาท�ำการย้อมแกรม และดูการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงแบบ
b -hemolytic ถ่ า ยเชื้ อ จาก blood agar ลงบน
อาหารเพาะเชื้อ brain heart infusion broth (BHI broth)
บ่มใน candle jar ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
18-24 ชั่ ว โมง ท� ำ การตรวจวั ด ความขุ ่ น ด้ ว ยเครื่ อ ง
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร
โดยก�ำหนดให้ค่าอยู่ในช่วง 0.08-0.13 (6 log CFU ต่อ
มิลลิลิตร)

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัด
น�ำส่วนของใบ กิ่ง ฝัก (เนื้อในฝัก) ดอก เมล็ด และ
รากของมะรุ ม มาล้ า งด้ ว ยน�้ ำ สะอาดแล้ ว หั่ น เป็ น ชิ้ น เล็ ก
เติมตัวท�ำละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์
(อัตราส่วน พืช : ตัวท�ำละลาย คือ 1 กรัม : 5 มิลลิลิตร)
ปิดภาชนะให้สนิทและน�ำไปเขย่าบนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว
200 รอบต่อนาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน�ำมากรอง
ผ่านกระดาษกรองเบอร์ 4 ระเหยตัวท�ำละลายออกด้วยเครือ่ ง
rotary evaporator และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ท�ำการปรับความเข้มข้นของสารสกัดมะรุมให้มคี วามเข้มข้น
เท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ด้วย dimethyl sulfoxide
(DMSO) ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ก่อนน�ำมาท�ำการ 5. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากมะรุมในการ
ทดสอบ
ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคโดยวิธี agar well diffusion
น�ำแบคทีเรียทดสอบที่เตรียมไว้มาเกลี่ย (swab)
2. การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ลงบนอาหารเพาะเชื้อ Mueller-Hinton agar (MHA)
วิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที จากนั้น
ของสารสกั ด ด้ ว ยวิ ธี Folin-ciocalteu phenol test ท�ำการเจาะหลุมด้วยที่เจาะจุกคอร์ก (cork borer) เบอร์ 6
ดัดแปลงจากวิธีของ Thaipong และคณะ [7] ค�ำนวณ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร) ปิเปตต์สารสกัด
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จากมะรุม ปริมาตร 100 ไมโครลิตร หยดลงในหลุม และ
ทิ้งไว้ประมาณ 30-60 นาที จากนั้นน�ำไปบ่มใน candle jar
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชัว่ โมง ท�ำการ
ตรวจสอบผลโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้ง
(inhibition zone) ด้วยเวอร์เนีย (vernier caliper) (หน่วย
เป็นมิลลิเมตร) ทั้งนี้ในแต่ละการทดลองจะท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง
6. การทดสอบค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration:
MIC) และค่ า ความเข้ ม ข้ น ต�่ ำ สุ ด ที่ ส ามารถฆ่ า เชื้ อ
(minimal bactericidal concentration: MBC) ของ
สารสกัดจากมะรุม
ถ่ายอาหารเพาะเชื้อ Mueller-Hinton broth
(MHB) ลงในหลุม 1-10 ของ microliter plate ปริมาตร
หลุมละ 100 มิลลิลิตร เติมสารสกัดจากมะรุม ปริมาตร 100
ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 1 แล้วเจือจางครั้งละสองเท่าจนถึง
หลุมที่ 8 ท�ำการถ่ายเชื้อทดสอบ จ�ำนวน 6 log CFU ต่อ
มิลลิลิตร ใส่ลงในหลุม ปริมาตรหลุมละ 5 ไมโครลิตร ลงใน
หลุมที่ 1 ถึงหลุมที่ 10 จากนั้นเติม resazurin ความเข้มข้น
0.055 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมให้
เข้ากัน น�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส แล้วน�ำไปบ่ม
ใน candle jar ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
18-20 ชั่วโมง การอ่านผลจะสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ
resazurin โดยสีของ resazurin จะมีสมี ว่ งหากสารสกัดจาก
มะรุมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทดสอบ ซึ่งแสดงว่าไม่มีการ
เจริญของเชือ้ ทดสอบ และสีของ resazurin มีสชี มพูหากสาร
สกัดจากมะรุมไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อทดสอบ ซึ่งแสดงว่า
มีการเจริญของเชื้อทดสอบ จากนั้นใช้ห่วงถ่ายเชื้อแตะเชื้อ
จากหลุมทดสอบทุกความเข้มข้นของสารสกัดมาขีดลงบน
อาหารเพาะเชือ้ BHI agar น�ำไปบ่มใน candle jar ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากไม่พบการเจริญ
ของเชือ้ แสดงว่าสารสกัดจากมะรุมสามารถฆ่าเชือ้ ทดสอบได้
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7. การผลิตแผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดมะรุม
ชัง่ แป้งข้าวเจ้า หนัก 0.5 กรัม ผสมกับน�ำ้ ทีผ่ า่ นการ
ฆ่าเชื้อ ปริมาตร 15 มิลลิลิตร ท�ำการกวนผสมให้เข้ากันด้วย
แท่งแม่เหล็กกวนสาร (magnetic bar) ที่อุณหภูมิ 70-75
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10-15 นาที บนเตาให้ความร้อน
จากนั้นเติมอัลจิเนต หนัก 0.16 กรัม และเติมกลีเซอรอล
ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ท�ำการเติมสาร
สกัดจากมะรุมให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย เท่ากับ 25 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลติ ร (ปริมาตรทัง้ หมดเท่ากับ 20 มิลลิลติ ร) เทใส่จาน
เพาะเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร น�ำไปอบที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนฟิล์มแห้งเพื่อน�ำไปทดสอบ
ในขั้นตอนต่อไป
8. การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นฟิลม์ บริโภคผสมสาร
สกัดจากมะรุมในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคโดยวิธี Disc
diffusion (ดัดแปลงจากวิธขี อง จิราวรรณ และ นิษาอร [8])
น� ำ แบคที เ รี ย ทดสอบที่ เ ตรี ย มไว้ ม าเกลี่ ย ลงบน
อาหารเพาะเชื้อ MHA ให้ทั่วผิวหน้าอาหารด้วยไม้พันส�ำลีที่
ฆ่าเชื้อ โดยเฉียงท�ำมุม 45 องศา 3 ระนาบให้ถี่ที่สุด ทิ้งไว้
ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นน�ำแผ่นฟิล์มผสมสารสกัดจาก
มะรุมที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาตัดให้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
cork borer เบอร์ 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร)
น�ำแผ่นฟิล์มวางลงบนผิวหน้าอาหารที่เขียนระบุต�ำแหน่งไว้
โดยชุดควบคุมผลบวก คือ แผ่นฟิล์มผสมด้วยยาแอมพิซิลิน
ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร ส่วนชุดควบคุมผลลบ
คือ แผ่นฟิลม์ ทีไ่ ม่ผสมสารสกัดจากมะรุม จากนัน้ น�ำไปบ่มใน
candle jar ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-20
ชัว่ โมง ท�ำการบันทึกผลโดยวัดจากขนาดของโซนยับยัง้ ด้วย
เวอร์เนีย (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) ทั้งนี้ในแต่ละการทดลองจะ
ท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง

24 ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโซนยับยั้ง
(มิลลิเมตร)

ผลการวิจัย
สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะรุมมีฤทธิ์ในการ
ยับยัง้ การเจริญของเชือ้ ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคคออักเสบ ซึง่ เกิดจาก
การที่ร่างกายติดเชื้อ S. pyogenes ในงานวิจัยนี้ได้ท�ำการ
ศึกษาสารสกัดจาก 6 ส่วน ของมะรุม ได้แก่ ใบ กิ่ง ฝัก (เนื้อ
ในฝัก) ดอก เมล็ด และรากมะรุม ที่สกัดด้วยตัวท�ำละลาย
เอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ท�ำการทดสอบ
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ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบด้วยวิธี
agar well diffusion พบว่าสารสกัดจากเมล็ด ดอก ฝัก ราก
กิ่ง และใบมะรุมสามารถยับยั้งเชื้อ S. pyogenes ได้ โดยมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยัง้ เท่ากับ 31.33, 27.33,
25.50, 19.83, 19.67 และ 19.50 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ
(ภาพที่ 1)

35
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0
กิ่ง

ใบ
ฝัก
เมล็ด ราก
ดอก
ชนิดของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะรุม

ภาพที่ 1 ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S. pyogenes ของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะรุม โดยการวัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งด้วยเวอร์เนีย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสารต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของ
มะรุม
ชนิดของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ*
ของมะรุม
ทั้งหมด* (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร Trolox)
กิ่ง
0.784±0.00
30.22±0.07
ดอก
0.891±0.04
29.62±0.05
ใบ
0.965±0.09
27.00±0.12
ฝัก
0.841±0.04
29.94±0.07
เมล็ด
0.792±0.13
30.38±0.09
ราก
1.116±0.04
29.62±0.05
หมายเหตุ *แต่ละการทดลองจะท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง
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ผลจากการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระ พบว่าสารสกัดจากเมล็ดและกิ่งมะรุมมีปริมาณสาร
ต้านอนุมลู อิสระสูง เท่ากับ 30.38 และ 30.22 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร Trolox ตามล�ำดับ และสารสกัดจากรากมะรุมมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 1.116 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร (ตารางที่ 1)
ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
มะรุ ม ในการยั บ ยั้ ง แบคที เ รี ย ก่ อ โรคโดยวิ ธี agar well
diffusion พบว่าสารสกัดจากเมล็ดมะรุมจะให้ผลดีกว่าส่วน
อืน่ ๆ ของมะรุม และจากการวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นต�ำ่

สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญ (MIC) และค่าความเข้มข้นต�ำ่
สุดที่สามารถฆ่าเชื้อ S. pyogenes (MBC) พบว่าสารสกัด
จากฝักและรากของมะรุมมีค่า MIC เท่ากับ 12.50 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากดอกและเมล็ดมะรุมมีค่า MIC
เท่ากับ 25.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากกิ่งและใบ
มะรุมมีคา่ MIC เท่ากับ 50.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และสาร
สกัดจากดอก ฝัก และรากมีคา่ MBC เท่ากับ 25.00 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration: MIC) และความ
เข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (Minimal bactericidal concentration: MBC) ของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ
ของมะรุม
ความเข้มข้นต�่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อ
ความเข้มข้นต�่ำสุดที่ฆ่าเชื้อ
สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ
(MIC)*
(MBC)*
ของมะรุม
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
กิ่ง
ดอก
ใบ
ฝัก
เมล็ด
ราก
หมายเหตุ *แต่ละการทดลองจะท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง

50.00
25.00
50.00
12.50
25.00
12.50

100.00
25.00
100.00
25.00
100.00
25.00
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จากการทดลองเบื้องต้นพบว่า สารสกัดจากเมล็ด
มะรุ ม มี ฤ ทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง สู ง สุ ด จากการทดสอบด้ ว ยวิ ธี
agar well diffusion และสารสกัดจากฝักมะรุมมีค่า MIC
ต�่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. pyogenes ได้
ดังนั้นจึงเลือกสารสกัดทั้ง 2 ชนิด มาผสมเป็นแผ่นฟิล์ม
บริ โ ภค และท� ำการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแผ่ น ฟิ ล ์ ม
บริโภคผสมสารสกัดทั้ง 2 ชนิด ที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ด้วยวิธี disc diffusion พบว่าแผ่นฟิล์มบริโภค
ทีผ่ สมสารสกัดเมล็ดมะรุมแสดงผลในการยับยัง้ ทีช่ ดั เจน และ
มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ S. pyogenes ได้ โดยมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้ง เท่ากับ 1.95 มิลลิเมตร
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(ภาพที่ 2) ทัง้ นีพ้ บว่าแผ่นฟิลม์ ทีผ่ สมสารสกัดฝักมะรุมไม่เกิด
การยับยั้ง จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าแผ่นฟิล์มบริโภคที่
ผสมสารสกัดเมล็ดมะรุมมีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ S. pyogenes
ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับการทดสอบสารสกัดจากเมล็ดมะรุม
ด้ ว ยวิ ธี agar well diffusion โดยมี ข นาดของเส้ น
ผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้งกว้างมากที่สุด ดังนั้นแผ่นฟิล์ม
ผสมสารสกัดเมล็ดมะรุมจึงสามารถผลิตเพื่อเป็นทางเลือก
หนึ่งในการรักษาโรคเจ็บคอ ซึ่งเป็นการน�ำสมุนไพรพื้นบ้าน
มารักษาโรคเจ็บคอแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับการ
ศึกษาทางด้านเภสัชเวทในล�ำดับต่อไป

ภาพที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นฟิลม์ บริโภคผสมสารสกัดจากเมล็ดมะรุมและสารสกัดจากฝักมะรุมในการยับยัง้
S. pyogenes โดยวิธี Disc diffusion
A คือ แผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดฝักมะรุม
B คือ แผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดเมล็ดมะรุม
C คือ แผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดเมล็ดมะรุม สารสกัดฝักมะรุม และชุดควบคุม			
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะรุม ทัง้ 6 ส่วน ได้แก่
ใบ กิ่ง ฝัก (เนื้อในฝัก) ดอก ราก และเมล็ดมะรุมที่สกัดด้วย
ตัวท�ำละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ มีฤทธิใ์ น
การยับยัง้ การเจริญเชือ้ S. pyogenes จากการทดสอบพบว่า
สารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ S. pyogenes
โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนยับยั้ง เท่ากับ 31.33
มิลลิเมตร สารสกัดจากฝักและรากมะรุมมีค่า MIC เท่ากับ
12.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สารสกัดจากรากมะรุมมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกสูง และสารสกัดจากเมล็ดและกิ่งมี

ปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระไม่แตกต่างกัน สารสกัดจากเมล็ด
มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 30.38 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลติ ร Trolox และผลิตภัณฑ์แผ่นฟิลม์ บริโภคผสมสารสกัด
จากเมล็ดมะรุมที่ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. pyogenes
สารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของมะรุมมีปริมาณสารที่
มีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระและมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อ S. pyogenes ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ
เป็นผลมาจากสารประกอบฟีนอลิกท�ำให้เกิดรูรวั่ ในส่วนของ
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ไขมันบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (lipid bilayer membrane) ส่ง 5. เรืองศรี อิสสระ. มะรุมและการปลูกมะรุม. [อินเตอร์เน็ต].
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