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หญาตดหมา (Paederia pilifera Hook.f.) เปนไมเลื้อยเนื้อออน ลําตนสีเขียว ใบเดี่ยว อยูใน
วงศ Rubiaceae มีสรรพคุณชวยระบบยอยอาหาร แกไข แกอาการทองอืดทองเฟอ หญาตดหมาบางตน
มีลักษณะบวมเปนปุมปมคลายกับเนื้องอกที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อภายนอกโดยเฉพาะ
สว นบริเวณกิ่งออน เรียกวา กอลล (gall) ในงานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดกอลล
จากหญาตดหมาซึ่งเปนองคความรูใหมที่ยังไมเคยมีรายงานมากอน โดยการสกัดรอน (Soxhlet extraction)
ดวยตัวทําละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล ตามลําดับ ตอการตานอนุมูลอิสระ
ดวยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และวิธี ferric reducing ability power (FRAP)
พรอมวิเคราะหห าปริมาณสารประกอบฟนอลิก ทั้งหมด จากนั้นทดสอบความสามารถในการยับ ยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค 2 ชนิด คือ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
โดยวิธี paper disc diffusion แลวทําการทดสอบตอเพื่อหาคาความเขมขนต่ําสุดที่ยับยั้งและฆา เชื้อ
แบคทีเ รี ย ได (ค า MIC และ MBC) จากผลการทดลองพบวา สารสกัด ไดคลอโรมีเ ทนออกฤทธิ์ใน
การยับยั้งอนุมูลอิสระมีคา IC50 เทากับ 2.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และมีความสามารถในการรีดิวสสูงที่สุด
ซึ่งมีคา FRAP เทากับ 0.0397 มิลลิโมลสมมูลของ Fe2+ ตอน้ําหนักสารสกัดหยาบ 1 กรัม และปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในสารสกัดไดคลอโรมีเทนมีคาเทากับ 81.040.016 มิลลิกรัมของกรดแกลลิก
ตอกรัมของสารสกัด นอกจากนี้ยังพบวาสารสกัดไดคลอโรมีเทนและสารสกัดเฮกเซนออกฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยสารสกัดทั้งสองมีคาความเขมขนต่าํ สุดที่สามารถฆาเชื้อ
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แบคทีเรีย (MBC) เทากับ 50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดไดคลอโรมีเทน
และสารสกั ด เฮกเซนจากกอลลข องหญา ตดหมานั้นมีศัก ยภาพที่ส ามารถพัฒ นาเปน สมุนไพรเสริม
รักษาโรคที่ออกฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรียตอไป
คําสําคัญ: หญาตดหมา สารสกัดกอลล ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
Abstract
Maile pilain (Paederia pilifera Hook.f.) is a climbing softwood, green stem,
single leaves belonging to the family Rubiaceae. It has many medicinal properties
to help food digestive system, to treat fever and relief of flatulence. Some samples of
P. pilifera appeared as knots are similar to tumors caused by the growth of the
external tissues, particularly the young branches which is called a gall. This research
was to study bioactivities of gall extracts from P. pilifera, which is new knowledge and
has not been reported before, by Soxhlet extraction using hexane, dichloromethane,
ethyl acetate and ethanol as solvents, respectively on antioxidant activities by DPPH
and FRAP assays and determination of total phenolic contents (TPCs) by Folin-Ciocalteu
method. Then, the antibacterial activity against the growth of two pathogenic bacteria,
Escherichia coli and Staphylococcus aureus, was studied using the paper disc diffusion
assay then further examined for determination of minimum inhibition concentration
(MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). The result showed that the crude
dichloromethane extract exhibited the relatively highest antioxidant activity with
IC50 value of 2.05 mg/mL and its ferric reducing ability of 0.0397 mmol Fe2+/g extract.
The crude dichloromethane extract also showed the relatively highest amount of TPCs
at 81.040.016 mg GAE/g extract. Moreover, the crude dichloromethane extract and
crude hexane extract inhibited the growth of Staphylococcus aureus with MBC
values of 50 mg/mL of both crude extracts. This finding indicated that the crude
dichloromethane and crude hexane gall extracts from P. pilifera have potential to be
able to develop further as a herbal supplement for the therapeutic antimicrobial activities.
Keywords: Paederia pilifera, Gall extract, Antioxidant activity, Antibacterial activity
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บทนํา

หญา ตดหมาเปน ไมเ ลื ้อ ยเนื ้อ ออ น ลํ า ตน สีเ ขีย ว ใบเดี ่ย ว ขนสั ้น มีชื ่อ วิท ยาศาสตร
Paederia pilifera Hook.f. โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันตามภูมิภาค ภาคกลาง เรียกวา ตดหมูตดหมา
ภาคเหนือ เรียกวา หญาตดหมา ภาคใต เรียกวา ยานพาโหม และมีชื่อภาษาอังกฤษวา Maile pilain
จัดอยูในวงศ Rubiaceae (Wagner et al., 1992; Quang et al., 2002) หญาตดหมามีสรรพคุณ
พื้นบ านและชวยในการรั กษาปองกันโรคไดหลากหลาย เชน สว นใบชว ยยอ ยอาหาร แกคัน แกไ ข
แกป วดฟ น ส วนเถาใชเป นยาขับพยาธิ แกไขตัวรอน และสวนรากใชตมกับน้ําดื่มแกอาการทองอืด
ทองเฟอ (Cheung et.al., 1985; Tran, 1987; Kapadia et al., 1996) นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของหญาตดหมา ไดแก สารสกัดจากสวนใบและลําตนมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัส
Herpes simplex type 1 (HSV 1) ซึ่งเปนสาเหตุของโรคเริม (Tongpenyai, 2001; Kongkathip et al.,
2005) สารสกั ด เอทานอลส วนใบมีฤ ทธิ์ในการยับ ยั้งเชื้อ แบคทีเ รีย Helicobactor pylori และ
ต า นการอักเสบ (Pham et al., 1996; Wang & Huang, 2005) หญาตดหมาบางตน มีลักษณะบวม
เปนปุมปมคลายกับเนื้องอกโดยเฉพาะสวนบริเวณกิ่งออน เรียกวา กอลล (gall) โดยมีสาเหตุเกิดจาก
การติดเชื้อจากจุลินทรียประเภทเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ Agrobacterium tumefaciens เขาไปสู
เนื้อเยื่อของพืช แลวสรางสารทุติยภูมิบางชนิดออกมากระตุนใหเซลลบริเวณที่ไดรับเชื้อมีการแบงเซลล
มากกวาปกติทํา ใหเกิดปุม ปมดังกลาว (Lippincott et al., 1975) ในปจ จุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกอลลจากพืชชนิดอื่นที่สําคัญ เชน สารสกัดกอลลของตนโอก
Quercus infectoria มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Nagesh et al., 2012) มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
(Fathabad et al., 2015) มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา (Vanga et al., 2017) และสารสกัดกอลลจากสมอไทย
Terminalia chebula มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus (Shankara et al., 2012)
เปนตน แตยังไมมีรายงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพจากกอลลของพืชชนิดนี้มากอน ดวยเหตุผล
ดั งกลา วจึ งเป นเหตุ ใหคณะผู วิ จัย สนใจศึ กษาฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระดว ยวิธี DPPH และ FRAP
พรอมทั้ งหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค 2 ชนิด คือ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ของสารสกัดกอลล
จากหญาตดหมาดวยตัวทําละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล เพื่อใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาและผลิตสารตานจุลินทรียตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอยางพืช
ทําการเก็บกอลลของหญาตดหมา ชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จากอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
จากนั้นทําการตรวจสอบและระบุเอกลักษณของพืชโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ธนนพคุณ
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มีเลข Voucher specimen PSRU1009 และเก็บรักษาไว ณ หองเก็บรวบรวมพรรณไม คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การเตรียมสารสกัดกอลล
นํากอลลมาหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ผึ่งลมที่อุณหภูมิหองใหแหง แลวบดใหละเอียด จากนั้นทําการ
สกัดรอนโดยวิธี Soxhlet extraction ดวยตัวทําละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตต และ
เอทานอล ตามลําดับ เปนเวลา 12 ชั่วโมงตอการสกัดแตละตัวทําละลาย นําสารละลายที่ไดมาระเหย
ตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator) บรรจุสารสกัดหยาบของ
ตัวทําละลายแตละชนิดลงในขวดสีชาเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 1 (Figure 1) เพื่อใช
สําหรับทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพตอไป

Dried gall of Paederia pilifera
extracted with hexane
Crude hexane extract
Marc
extracted with dichloromethane
Marc
Crude dichloromethane extract
extracted with ethyl acetate
Crude ethyl acetate extract
Marc
extracted with ethanol
Marc

Crude ethanol extract

Figure 1 Soxhlet extraction of dried gall of Paederia pilifera with different solvents
การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
ทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH เปนวิธีที่ดัดแปลงมาจาก Inta et al. (2019) โดยใช
สารบิวทิลเลเตด ไฮดรอกซีโทลูอิน (Butylated hydroxytoluene, BHT) และวิตามินซี (ascorbic acid)
เปนสารมาตรฐาน ผสมสารละลายมาตรฐาน (ความเขมขนเริ่มตน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ละลาย
ในเมทานอล) หรือสารสกัดที่ตองการทดสอบ (ความเขมขนเริ่มตน 5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ละลาย
ใน Dimethyl sulfoxide, DMSO) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร เติมสารละลาย DPPH 0.3 มิลลิโมลาร
ในเมทานอล ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงไปเขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที วัดคา
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การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ดวยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer จากนั้น
คํานวณหาคารอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) จากสูตรดังนี้
% radical scavenging = (1-(Asample/Acontrol))*100
เมื่อ Asample = คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของสารทดสอบที่ผสมกับ DPPH
Acontrol = คาการดูดกลืนแสงที่วัดไดของตัวทําละลายที่ผสมกับ DPPH
คํานวณหาคา IC50 (ความเขมขนของสารตัวอยางที่ทําใหอนุมูลอิสระ DPPH ลดลงรอยละ 50)
โดยหาไดจากกราฟระหวางสารตัวอยางในแตละความเขมขนกับรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ
การทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ferric reducing ability power (FRAP)
ศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ FRAP ตามวิธีของ Phengkamsri et al. (2011) ทําการเตรียมสารละลาย
FRAP reagent โดยผสมสารละลาย 300 มิลลิโมลาร อะซิเตตบัฟเฟอร (acetate buffer) pH 3.6, 10
มิลลิโมลาร ไตรพิริดิวไตรอะซีน (tripyridyltriazine, TPTZ) ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เขมขน
40 มิลลิโมลาร และสารละลาย 20 มิลลิโมลาร เฟอริกคลอไรด (FeCl3) อัตราสวน 10:1:1 (ปริมาตร/ปริมาตร)
ตามลําดับ เตรียมสารสกัดแตละตัวทําละลายที่ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปเปตสารสกัด
จํานวน 100 ไมโครลิตร ลงในสารละลาย FRAP reagent 2 มิลลิลิตรที่ผสมกับน้ํา 900 ไมโครลิตร เขยาให
เขากันและตั้งทิ้งไวในที่มืด เปนเวลา 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร
โดยนํา คา ที่ไดม าเปรีย บเทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลายเฟอรรัสซัลเฟต (FeSO4) คํานวณ
ปริ มาณความสามารถในการต า นอนุ มู ลอิ สระในรู ปมิ ลลิ โ มลสมมู ลของ Fe2+ ต อกรั มสารสกั ดหยาบ
(mmol Fe2+/g crude extract)
การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (Total phenolic contents)
การตรวจวัดปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดดวยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric
ทําการทดสอบตามวิธีที่ดัดแปลงของ Damsud et al. (2017) ใชกรดแกลลิก (gallic acid) เปนสารมาตรฐาน
โดยผสมสารสกัดที่ตองการทดสอบปริมาตร 500 ไมโครลิตร ผสมกับ 10% v/v Folin-Ciocalteu reagent
ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 6 นาที จากนั้นเติม 7.5% สารละลายโซเดียมคารบอเนต
(Na2CO3) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ทิ้งไวอุณหภูมิหองเปนเวลา 90 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
765 นาโนเมตร คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกในหนวย
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอกรัมสารสกัด (Gallic acid equivalents, mg GAE/g crude extract)
การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus
เลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว (nutrient broth) บมที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปวัดความขุนดวยเครื่อง spectrophotometer
ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร นํามาเจือจางใหไดแบคทีเรียที่ความเขมขน 108 colony forming unit
(CFU) ตอมิลลิลิตร โดยเทียบกับ McFarland 's Standard No. 0.5
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การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเ รีย E. coli และ S. aureus ของสารสกัดดวย
วิธี paper disc diffusion
ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเบื้องตนดวยวิธี paper disc diffusion ดัดแปลงจาก
Saelee et al. (2018) ใชไมพันสําลีที่ปลอดเชื้อ จุมเชื้อที่ใชทดสอบที่เตรียมไวขางตน มาเกลี่ยใหทั่ว
บริเวณผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ Muller Hinton agar (MHA) เตรียมสารสกัดใหมีความเขมขน 100
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยใช DMSO เปนตัวทําละลาย จุมแผนกระดาษกลม (paper disc) ที่มีขนาด
เสนผานศูนยกลาง 4 มิลลิเมตร ลงในสารสกัดแลวทิ้งใหแหงในอากาศ จากนั้นจึงวางแผน paper disc
ที่มีสารสกัดลงบนผิวหนาอาหารที่ปลูกเชื้อจุลินทรียทดสอบไว ใชน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อและ DMSO
เปนกลุมควบคุมเชิงลบ (negative control) และยาปฏิชีวนะ chloramphenicol (5 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
เปนกลุมควบคุมเชิงบวก (positive control) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
อานผลโดยการวัดบริเวณสวนใส (clear zone) ที่เกิดขึ้นรอบแผนกระดาษกลมดวยเวอรเนียรคาลิปเปอร
และบันทึกเสนผานศูนยกลางเปนหนวยมิลลิเมตร
การทดสอบหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
(Minimum inhibitory concentration, MIC) และคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย
(Minimum bactericidal concentration, MBC)
เลือกสารสกัดจากตัวทําละลายที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบ มาหาคา MIC โดยวิธี
broth dilution ตามวิธีการของ Saelee et al. (2018) และหาคา MBC โดยวิธี agar dilution ตามวิธีการ
ของ Saelee et al. (2018) โดยนําหลอดที่ไมมีความขุนทุกหลอดจากการหาคา MIC ไปเพาะเชื้อ
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar คาความเขมขนต่ําสุดที่ไมพบการเจริญของเชื้อบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
จะเปนคา MBC
การวิเคราะหขอมูล
คาขอมูลที่วิเคราะหแสดงในรูปคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทําการทดสอบจํานวน
3 ซ้ํา วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) นําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการคํานวณทางสถิติ
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ผลการวิจัย
การสกั ด กอลลข องหญา ตดหมาโดยวิธี Soxhlet extraction ดวยตัว ทํา ละลายเฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล พบวาสารสกัดหยาบที่ไดมีลักษณะเหนียวหนืดสีน้ําตาลเขม
และมีรอยละสารสกัดตอน้ําหนักแหง ดังตารางที่ 1 (Table 1) จากการศึกษาพบวา ตัวทําละลายเอทานอล
กับเอทิลอะซิเตตสามารถสกัดสารไดปริมาณมากและมีคารอยละสารสกัดตอน้ําหนักแหงปริมาณใกลเคียงกัน
ในขณะที่ตัวทําละลายเฮกเซนสามารถสกัดสารออกมาไดปริมาณนอยที่สุด
Table 1 Appearance and % dry weight of gall crude extracts obtained from P. pilifera
by Soxhlet extraction using different solvents
Solvents
Hexane
Dichloromethane
Ethyl acetate
Ethanol

Appearance of crude
extract
dark brown viscous
dark brown viscous
dark brown viscous
dark brown viscous

Weight of crude
extract (g)
4.13
6.23
103.89
113.84

% Crude extract/dry
weight
0.61
0.92
15.32
16.79

การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ FRAP และปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมดของสารสกัดกอลลจากหญาตดหมา
ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดกอลลทั้ง 2 วิธี โดยพบวาสารสกัดไดคลอโรมีเทน
มีประสิทธิภาพในการตานอนุมูลอิสระสูงที่สุดดวยวิธี DPPH ซึ่งมีคา IC50 เทากับ 2.050.265 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร เมื่อเทียบกับสารสกัดจากตัวทําละลายอื่น ๆ สําหรับวิธี FRAP แสดงผลการทดสอบที่มี
ความสอดคลองกับวิธี DPPH โดยมีความสามารถในการรีดิวส Fe3+ เทากับ 0.03970.011 มิลลิโมลสมมูล
ของ Fe2+ ตอน้ําหนักสารสกัดหยาบ 1 กรัม รองลงมาคือ สารสกัดเอทิลอะซิเตต และสารสกัดเฮกเซน
ซึ่งมี ความสามารถในการตา นอนุมูล อิส ระใกลเ คีย งกัน สํา หรับ การศึกษาหาปริมาณสารประกอบ
ฟ น อลิก ทั้ง หมดของแตล ะสารสกัด พบวา สารสกัด ไดคลอโรมีเ ทนมีป ริมาณสารประกอบฟนอลิก
สูงที่สุดเทากับ 81.040.016 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกตอกรัมสารสกัด สวนสารสกัดอื่น ๆ มีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในชวงระหวาง 42.42 ถึง 59.25 มิลลิกรัมของกรดแกลลิกตอกรัมสารสกัด
ดังตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 2 Total antioxidants and total phenolic compounds of gall crude extracts
obtained from P. pilifera by Soxhlet extraction using different solvents
Crude extracts

Total antioxidants
IC50 (mg/mL) mmol Fe2+/g crude
extract

Total phenolic compounds
(mg GAE/g crude extract)

7.590.812e
0.01670.010b
46.930.003b
2.050.265b
0.03970.011c
81.040.016d
3.750.115c
0.01970.009b
59.250.002c
5.860.149d
0.00290.002a
42.420.003a
0.0310.010a
0.0640.030a
Remark: * positive control
Different letters on the same column indicate significant differences according to Duncan’s
test (p < 0.05)
Hexane
Dichloromethane
Ethyl acetate
Ethanol
Ascorbic acid*
BHT*

การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli และ
Staphylococcus aureus ดวยวิธี paper disc diffusion และการตรวจหาคา MIC และ MBC
ผลการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญ ของเชื้อ E. coli และ S. aureus ของ
สารสกัดกอลลของหญาตดหมาที่สกัดดวยตัวทําละลายที่แตกตางกัน ดวยวิธี paper disc diffusion
ที่ระดับความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวาเฉพาะสารสกัดไดคลอโรมีเทนและสารสกัดเฮกเซน
ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ได โดยใหขนาดบริเวณการยับยั้งเชื้อ (inhibition zone)
เทากับ 6.23±0.17 มิลลิเมตร และ 4.98±0.21 มิลลิเมตร ตามลําดับ สําหรับความสามารถในการ
ยับยั้งเชื้อ E. coli พบวาสารสกัดทั้งหมดไมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิดนีไ้ ด
เมื่อนําสารสกัดไดคลอโรมีเทนและสารสกัดเฮกเซนมาตรวจหาคา MIC และ MBC พบวา คา MIC
ของสารสกัดกอลลในตัวทําละลายไดคลอโรมีเทนและเฮกเซนที่ความเขมขนเริ่มตน 200 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร และมีการเจือจางทีละสองเทา (2-fold dilution) ไปจนถึงความเขมขน 0.7812 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร ไมสามารถดูความขุนเพื่ออานคา MIC ได เนื่องจากสารสกัดมีสีที่เขมมาก ซึ่งรบกวนการวัดคา
การดูดกลืนแสง ดังนั้นจึงนําทุกหลอดจากการทดสอบ MIC ไปเลี้ยงลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง (nutrient agar)
เพื่อหาคา MBC โดยตรง ผลการทดสอบพบวาในหลอดที่มีเชื้อทดสอบผสมกับสารสกัดไดคลอโรมีเทน
และสารสกัดเฮกเซน ที่ระดับความเขมขน 200, 100 และ 50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เมื่อนําไปเพาะเลี้ยง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อไมพบเชื้อเจริญในจานอาหาร แสดงใหเห็นวาคาความเขมขนที่ระดับ 50 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร เปนคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ไดทั้งหมด ดังตารางที่ 3
(Table 3)
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Table 3 Zone of inhibition and minimum bactericidal concentration (MBC) of gall’s
extracts against E. coli and S. aureus
Zone of inhibition
MBC
(mean ± S.D., mm)
(mg/mL)
E. coli
S. aureus
S. aureus
a
Hexane extract
0
4.98 ± 0.21
50
b
Dichloromethane extract
0
6.23 ± 0.17
50
Ethyl acetate extract
0
0
ND
Ethanol extract
0
0
ND
Distilled water**
0
0
ND
Dimethyl sulfoxide (DMSO)**
0
0
ND
a
c
Chloramphenicol*
12.00 ± 0.92
13.63 ± 0.39
ND
Remarks: * = positive control, ** = negative control, 0 = no inhibition ND = not determined
Different letters on the same column indicate significant differences according to Duncan’s
test (p < 0.05)
Sample

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของการสกัดกอลลจากหญาตดหมาโดยเรียงลําดับความมีขั้วของตัวทําละลาย
จากสภาพขั้วต่ําไปหาขั้วสูง ไดแก เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตต และเอทานอล พบวาสารสกัดหยาบ
เอทานอลมีปริมาณสารสกัดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 17 ของน้ําหนักแหง เนื่องจากพืชสกุล Paederia
จะมีสารกลุมฟลาโวนอยด (flavonoid) และ ฟลาโวนอยดไกลโคไซด (flavonoid glycoside) (Ishikura
et al., 1990) ซึ่งเป นโครงสรางโมเลกุลที่มีขั้วและมีขนาดใหญ สามารถละลายไดดีในตัวทําละลาย
เอทานอลสงผลใหปริมาณสารสกัดที่ไดมีคาสูง ในขณะที่สารที่ละลายออกมาขั้วที่ต่ํากวาสวนใหญจะเปน
สารในกลุมไตรเทอรพีน (triterpene) -sitosterol (1), -sitosterol hexacosanate (2), stigmasterol
hexacosanate (3) และ -stigmasterol (4) เปนตน (Ahmad et al., 1991; Kongkathip et al., 2005)
ดังภาพที่ 2 (Figure 2) เมื่อนําสารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH และ FRAP
พบวาสารสกัดไดคลอโรมีเทนมีฤทธิ์ตา นอนุมูลอิสระทั้ง 2 วิธีไดดีที่สุด เมื่อเทีย บกับตัวทําละลายอื่น
และเมื่ อวิ เคราะห ป ริ มาณสารประกอบฟ น อลิ กทั้ งหมดโดยวั ด ปริ มาณสารสกั ดที่ มี ห มู ไ ฮดรอกซิ ล
ซึ่งเป นสารที่แสดงคุ ณสมบั ติ ต านอนุมูลอิสระ พบวาสารสกัดไดคลอโรมีเทนมีปริมาณสารประกอบ
ฟน อลิก ทั้ง หมดสูงสุดใหผลที่สอดคลองกับ ฤทธิ์ตา นอนุมูลอิส ระ จากนั้น ทํา การทดสอบฤทธิ์ยับ ยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย E. coli และ S. aureus โดยวิธี paper disc diffusion พบวาเฉพาะ
สารสกั ดเฮกเซนและสารสกั ดไดคลอโรมีเทนสามารถยับ ยั้งการเจริญ ของเชื้อ S. aureus ที่ร ะดับ
ความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยมีบริเวณการยับยั้งเชื้อ (inhibition zone) เทากับ 4.98±0.21
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และ 6.23±0.17 มิลลิเมตร ตามลําดับ แตไมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Basri & Fan (2004) ที่รายงานวาสารสกัดกอลลของตนโอกมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย
S. aureus แตไมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ E. coli เนื่องจากเชื้อ E. coli เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ มีโครงสราง
ของผนั งเซลล ซับซอนกว าเชื้อแบคที เรี ยแกรมบวก จะมีเยื่อหุมเซลลสองชั้ นและเยื่อหุมเซลลชั้น นอกมี
โครงสรางที่ไมสมมาตร ประกอบกับเยื่อหุมเซลลชั้นในเปนสารฟอสโฟไลปด ในขณะที่เยื่อหุมเซลลชั้นนอก
ประกอบดวยสารไลโปโพลีแซคคาไรด (lipopolysaccharide) ทําใหเยื่อหุมเซลลชั้นนอก มีประโยชน
ในการชวยปกปองเซลล (Page, 2012) เมื่อนําสารสกัดเฮกเซนและสารสกัดไดคลอโรมีเทนที่ยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ S. aureus มาหาคา MIC ปรากฏวาไมสามารถวัดผลได อันเนื่องจากสีของสารสกัดมี
สีเขมมากยากตอการสังเกตความขุน จากนั้นไดทําการศึกษาหาคา MBC พบวาที่ระดับความเขมขนต่ําสุด
50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรนั้น สามารถฆาเชื้อแบคทีเรีย S. aureus ได จากการที่เฉพาะสารสกัดเฮกเซน
และสารสกัดไดคลอโรมีเทนเทานั้นที่แสดงการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus อาจเปนไปไดวาสารที่
มีฤทธิ์ในการยับยั้งเปนสารในกลุมไตรเทอรพีน จึงไมพบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อในสารสกัดจากเอทิลอะซิเตต
และเอทานอล ตามลําดับ และนอกเหนือไปจากนั้นอีกหนึ่งสาเหตุที่สารสกัดไดคลอโรมีเทนสามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ S. aureus ได และออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงสุด อาจเนื่องมาจากในสารสกัดหยาบ
ดังกลาวมีสารประกอบกลุมฟนอลิกอื่น ๆ (ที่ไมใชกลุมฟลาโวนอยด) ซึ่งสามารถละลายไดในตัวทําละลาย
ที่มขี ั้วปานกลางจนถึงขั้วนอยดวย

Figure 2 Structures of bioactive triterpene compounds (1-4) isolated from Paederia genus
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สรุปผลการวิจัย
จากการคนพบการออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก S. aureus
ซึ่งเปนเชื้อแบคทีเรียที่กอโรคในอาหาร ของสารสกัดเฮกเซนและสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากกอลลของ
หญาตดหมา (Paederia pilifera) นั้น ทําใหมั่นใจไดวาสารสกัดกอลลจากหญาตดหมานั้นมีศักยภาพตอ
การนําไปพัฒนาเปนสมุนไพรเสริมรักษาโรคได
กิตติกรรมประกาศ
ผู วิ จั ย ขอขอบคุ ณ สาขาเคมี และสาขาจุ ล ชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิ บูลสงคราม ที่ใหความอนุเคราะหเครื่องมือในการทําวิจัยเปนอยางดียิ่ง และ
ขอขอบคุณอาจารย ดร.จีราพัสฐ สีแจม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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