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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของผักพื้นบ้านซึ่งเก็บจากอ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ แขยง (Limnophila geoffrayi) ปลัง (Basella alba) ไผ่น้ า (Polygonum 
odoratum Lour.) ขี้ เหล็ก (Senna siamea) ย่านาง (Tiliacora triandra) หม่อน (Morus alba L.) มะระขี้นก 
(Momordica charantia) ติ้วขาว (Cratoxylum formosum) กุ่มบก (Crateva adansonii) และยอ (Morinda 
citrifolia L.) โดยใช้ส่วนใบของพืช สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล ต่อการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 3 
ชนิด ได้แก่ Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus (S. aureus) และ Bacillus cereus (B. cereus) 
ด้วยวิธี Agar disk diffusion method พบว่าสารสกัดจากใบหม่อนมีฤทธิ์ยั้บยั้งการเจริญของ E. coli ได้ดีที่สุด โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณขอบเขตการยับยั้งเฉลี่ย 20 .00±0.60 มิลลิเมตร  รองลงมาคือสารสกัดจากใบไผ่น้ า มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณขอบเขตการยับยั้งเฉลี่ย 15 .00±0.33 
มิลลิเมตร และสารสกัดจากใบย่านางและใบมะระขี้นก มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. cereus โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณขอบเขตการยับยั้งเฉลี่ย 15.00±0.33 มิลลิเมตร ส่วนสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการทดสอบหาค่า
ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) พบว่าสาร
สกัดจากใบหม่อนสามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli ได้ดีที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 12.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
รองลงมาคือสารสกัดจากใบไผ่น้ า ใบย่านาง และใบมะระขี้นก สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง B. cereus 
และ S. aureus ได้มีค่า MIC เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และจากการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถ
ฆ่าแบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) พบว่าไม่มีสารสกัดจากพืชชนิดใดที่แสดงผลในการฆ่า
แบคทีเรียได้ จากงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า หม่อน ไผ่น้ า ย่านาง และมะระขี้นก เป็นพืชที่มีศักยภาพที่ควรมีการวิจัย
ในเชิงลึกต่อไป หรือน าไปวิจัยเพื่อน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียต่อไปในอนาคต 
ค าส าคัญ: การคัดกรอง แบคทีเรียฉวยโอกาส ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ผักพื้นบ้าน  
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Abstract  
 Research objective was to screening of antibacterial activity against opportunistic bacteria of 
local vegetables collected from Sida district, Nakhon Ratchasima province. Ten collected local 
vegetable were Limnophila geoffrayi, Basella alba, Polygonum odoratum Lour., Senna siamea, 
Tiliacora triandra, Morus alba L., Momordica charantia, Cratoxylum formosum, Crateva adansonii, 
and Morinda citrifolia L.  The vegetable leaves were extracted by ethanol. Escherichia coli (E. coli), 
Staphylococcus aureus (S. aureus) and Bacillus cereus (B. cereus) were used as opportunistic 
bacteria. Agar disk diffusion method was an antibacterial activity of determination. The best of 
inhibition to E. coli is Morus alba L. extract which was 20.00±0.60 mm of inhibition zone. 
Polygonum odoratum Lour inhibited S. aureus and Tiliacora triandra and Momordica charantia 
inhibited B. cereus, the inhibition zone were 15.00±0.33 and 15.00±0.33 mm, respectively. Minimal 
Inhibitory Concentration (MIC) of Morus alba L. extract against E. coli and Polygonum odoratum 
Lour., Tiliacora triandra and Momordica charantia extracts to B. cereus and S. aureus were 12.50 
mg/ml and 25 mg/ml, respectively. On the other hand, Minimal Bactericidal Concentration (MBC) 
test was showed that not any of local vegetables extracts can kill the bacteria. In conclusion, Morus 
alba L., Polygonum odoratum Lour., Tiliacora triandra and Momordica charantia are a potential of 
plant extracts against opportunistic bacteria or could be developed to antibacterial medicines in 
the future.  
Keywords: Screening, Opportunistic Bacteria, Antibacterial activity, Local Vegetables 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 ในปัจจุบันพบว่าแบคทีเรียฉวยโอกาสก่อโรคมีความส าคัญทางการแพทย์ สามารถก่อโรคในร่างกายของ
คนที่อ่อนแอได้หลายระบบ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ซึ่งในภาวะ
ที่ร่างกายปกติ มีภูมิต้านทานโรค เชื้อจะไม่ก่อโรค แต่เชื้อสามารถท าให้เกิดความเจ็บป่วยได้ในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ 
มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ าหรือบกพร่องเท่านั้น (Dellit et al., 2007) ตัวอย่างแบคทีเรียฉวยโอกาส ได้แก่ 
 1. Escherichia coli เป็นแบคทีเรียแกรมลบ (Gram negative) มีรูปร่างเป็นท่อน จัดเป็น Facultative 
aerobe เป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม ลักษณะโคโลนีเป็นแบบกลม โค้งนูนมีขอบชัดเจน อาศัยอยู่ในล าไส้คนและ
สัตว์เลือดอุ่น และมักพบในอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่น สามารถผลิตสารเอนโดท็อกซิน (Endotoxin) ที่ก่อให้เกิดอาการ
ท้องเสียในคน นอกจากนี้ E. coli ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โลหติเป็นพิษ 
ไตอักเสบ ปอดอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในแผลภายนอก เช่น แผลผ่าตัด แผลมีดบาด  เป็นต้น 
(วฤษณี ปรีชานฤชิตกุ, 2554) และอาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้น    
ไตวายได้ (ณัฏฐวี ชั่งชัย และคณะ, 2559)  
  2. Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียแกรมบวก (Gram Positive) รูปร่างกลมเรียงตัวเป็นกลุ่ม
คล้ายพวงองุ่น ไม่สร้างสปอร์ จัดเป็น Facultative anaerobic โคโลนีมีลักษณะกลม ขอบเรียบ นูน สามารถสร้าง
สารพิษเอนเทอโรทอกซิน พบได้ทั่วไปในอากาศ ดิน หรือในร่างกายของคน เช่น ผิวหนัง โพรงจมูก เยื่อบุทางเดิน
อาหาร เป็นต้น S. aureus เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสีย โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร การติดเชื้อที่แผล
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เนื้อเยื่อ ผิวหนัง โรคอาหารเป็นพิษ ล าไส้อักเสบ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ (Gordon and Lowy, 2008) 
นอกจากนี้ยังเป็นเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอ เกิดอาการติดเชื้อรุนแรง (Uhlemann et al., 2014)  
 3. Bacillus cereus เปนแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปรางเป็นแทง จัดเป็น Facultative anaerobe สราง
เอนโดสปอร์ได้ พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ เชน ดิน แหลงน้ า อากาศ ฝุน ละออง พืช และมักพบปนเปื้อนในอาหารที่มี
โปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์  นม และไข่  นอกจากนี้ยังสามารถพบปนเปื้อนได้ในของแห้ง เช่น ธัญพืช แป้ง และเครื่องเทศ 
เป็นต้น  B. cereus เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ โรคกระเพาะและล าไส้อักเสบ (ภาคภูมิ กนกพรเวโรจน์, 
2559) โรคติดเชื้อบนผิวหนัง อาการอักเสบ ร้อน บวม แดง ฝี หนอง มักก่อโรคในลักษณะเชื้อฉวยโอกาส ก่อโรคใน
ผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอหรือติดต่อทางบาดแผลถลอก เป็นต้น  
 ในปัจจุบันพบว่าการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้น เนื่องจากแบคทีมีความไวต่อยาปฏิชีวนะ จึง
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และเป็นสาเหตใุห้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาจ านวน
มาก จึงท าทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเริ่มให้ความส าคัญกับพืชสมุนไพรและพืชผักพื้นบ้านอย่างมาก เนื่องจากตระหนัก
ถึงปัญหาเชื้อดื้อยาที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี รวมไปถึงอันตรายจากฤทธิ์ข้างเคียงและความเป็นพิษของยาแผนปัจจุบัน ส าหรับ
ในประเทศไทยนั้นมีการใช้พืชสมุนไพรตามต ารับยาแผนโบราณในการรักษาโรคติดเชื้อจากจุลชีพมาเป็นเวลานาน ซึ่งให้
ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง และมีรายงานที่บ่งชี้ว่า สมุนไพรไทยมีฤทธิ์ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียได้ เช่น รายงานของวัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ และคณะ, 2559 พบว่าสารสกัดจาก ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ จันทน์
แดง จันทน์แปดกลีบ ฝาง พริกไทยด า ฟ้าทะลายโจร ยี่หร่า สมอไทย และอบเชย สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียแกรมบวกและ/หรือแกรมลบได้ และรายงานของ เกตุการ ดาจันทา และคณะ, 2562 ระบุว่าผักพื้นบ้าน    
ภาคอีสาน เช่น ผักปู่ย่า ดอกสะเดา ผลมะกอก ผักแขยง และยอดมะกอก เป็นผักที่มีฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรีย
ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาสารสกัดจากผักพื้นบ้าน ในอ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดกรองฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียต่อเชื้อฉวยโอกาส 3 ชนิด คือ Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus 
ผู้วิจัยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการน าผักพื้นบ้านไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อคัดกรองผักพื้นบ้านที่มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรียฉวยโอกาสบางชนิด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบชนิดของผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฉวยโอกาสบางชนิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. การสกัดสารสกัดหยาบจากผักพื้นบ้าน 10 ชนิด  
         น าผักพื้นบ้าน 10 ชนิด ล้างน้ าให้สะอาด น ามาผึ่งลมให้แห้ง แล้วน าไปอบให้แห้งและบดเป็นผง 
น าส่วนที่บดเป็นผงมาชั่งในปริมาณ 30 กรัมต่อ แล้วน ามาแช่ในตัวท าละลาย เอทานอล 600 มิลลิลิตร ปิดฝาทิ้งไว้เป็น
เวลา 1 วัน น ามากรองเอาเฉพาะส่วนที่ เป็นสารละลาย น าไประเหยโดยใช้เครื่องระเหยสุญญากาศ ( Rotary 
evaporator) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จะได้สารที่มีลักษณะข้นเหนียว น ามาละลายด้วย DMSO (dimethyl 
sulfoxide) ให้ได้ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วท าให้ปราศจากเชื้อโดยการกรอง เก็บไว้ในตู้เย็น อุณหภูมิ 
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4 องศาเซลเซียส เพื่อน าไปศึกษาหาฤทธิ์ต้านการเจริญของแบคทีเรียต่อไป  (ดัดแปลงจาก จารวี สุขประเสริฐ และ      
สุบงกช ทรัพย์แตง, 2555 : 101) 
 2. การศึกษาฤทธิ์ในการต้านการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดผักพื้นบ้าน 10 ชนิด       
  2.1 วิธีการเตรียมเชื้อที่ใช้ทดสอบ 
       เพาะเลี้ยง Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในอาหาร
เหลว Nutrient broth บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าไปวัดความขุ่นด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer ที่ 600 นาโนเมตร ให้มีค่า Absorbance อยู่ระหว่าง 0.03-0.3 (จ านวนเซลล์ 106 CFU/ml)  
  2.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc diffusion  
                          เตรียมอาหารแข็ง Nutrient agar ในจานเพาะเลี้ยง ใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเชื้อชุบแบคทีเรียที่
ปรับความขุ่นไว้โดยมีปริมาณเชื้อประมาณ 105–107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร แล้วน าไปป้ายและเกลี่ยให้ทั่วบนผิวอาหารเลี้ยง
เชื้อ Nutrient agar จากนั้นวางแผ่น Paper disc (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิลิตร) ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Nutrient agar หยดสารสกัดที่ทดสอบลงบนแผ่น Paper disc โดยหยดสารสกัดต าแหน่งละ 10 ไมโครลิตร (ส าหรับชุด
ควบคุมผลลบ (Negative control) ใช้เป็น DMSO และ ชุดควบคุมผลบวก (Positive control) ใช้เป็นยาปฏิชีวนะ 

Ampicillin (30 μg/disc) จากนั้นน าจานเพาะเชื้อนี้ไปบ่มเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 35–37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา         
24 ชั่วโมง สังเกตและบันทึกผลการทดลอง โดยน ามาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition zone) 
วัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร และค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean± SD) ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า  
 2.3 การอ่านผล 
   เมื่อบ่มเชื้อจนครบ 24 ชั่วโมงแล้ว ให้วัดขนาดของขอบเขตการยับยั้งที่เกิดขึ้น โดยวัดจากขอบข้าง
หนึ่งไปยังขอบอีกข้างหนึ่ง โดยให้ผ่านจุดศูนย์กลางของ Paper disc ด้วย บันทึก หน่วยเป็นมิลลิเมตร (ขอบเขตการ
ยับยั้งทีว่ัดต้องชัดถ้ามีเชื้อขึ้นบางๆ ให้ถือว่าบริเวณนั้นยังมีสารสกัดชีวภาพสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้  
  2.4 การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Minimal Inhibitory 
Concentration, MIC) 
  ในการทดสอบนี้ ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว คือ Nutrient broth น าสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียที่คัดเลือกได้จากข้อ 2.2 มาหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ โดยเตรียมสารสกัดให้
มีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นเจือจางเป็นล าดับส่วนได้ความเข้มข้นของสารสกัด เป็น 100, 50, 25, 
12.5, 6.25, 3.12, 1.56, 0.78, 0.39, 0.19 และ 0.09 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ส่วน Positive control คือ
หลอดที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อเพียงอย่างเดียวไม่มีสารสกัด จากนั้นเติมเชื้อที่เตรียมไว้ลงไปในทุกหลอดจ านวนหลอดละ      
1 มิลลิลิตร น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นให้สังเกตหลอดสุดท้ายที่ไม่มีจุลินทรีย์
เจริญหรือสังเกตอาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดไม่ขุ่น อ่านปริมาณของสารทดสอบของหลอดนี้เป็นค่า MIC และบันทึกผล 
 2.5 การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าได้เชื้อ (Minimal Bactericidal Concentration, MBC) 
   จากการหาค่าความเข้มข้นต่ าที่สุดที่ท าให้เชื้อไม่เจริญในอาหารเหลวนั้นสามารถน ามาหาค่า MBC ได้ 
โดยน าหลอดที่ท าการทดสอบจากการหาค่า MIC ที่ไม่มีความขุ่นทุกหลอดไป Spread plate บนอาหาร Nutrient 
agar ถ้าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ก็จะไม่พบการเจริญของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่ถ้าพบการ
เจริญของแบคทีเรียแสดงว่าสารสกัดไม่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ จากนั้นท าการบันทึกผล 
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สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาของสารสกัดจากส่วนใบของผักพื้นบ้าน 10 ชนิด ได้แก่ แขยง ปลัง ไผ่น้ า ขี้เหล็ก ย่านาง 
หม่อน มะระขี้นก ติ้วขาว กุ่มบก และยอ ต่อการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 3 ชนิดได้แก่ Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 3 วิธี ได้แก่ 
1. Agar disc diffusion method 2. หาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) และ       
3. หาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย (MBC) พบว่า สารสกัดผักพื้นบ้านมีความสามารถในการต้านการ
เจริญของแบคทีเรียแตกต่างกัน ผลการศึกษามีดังนี้  
 จากการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc diffusion method พบว่า สารสกัดใบ
หม่อน มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli ได้ดีที่สุด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณขอบเขตยับยั้ง
เฉลี่ย เท่ากับ 20±0.60 มิลลิเมตร  รองลงมาคือสารสกัดจากใบไผ่น้ า มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
Staphylococcus aureus โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 15±0.33 มิลลิเมตร  และสาร
สกัดจากใบย่านางและใบมะระขี้นก มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus cereus โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณขอบเขตยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 15±0.33 มิลลิเมตร  (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของจากสารสกัดผักพื้นบ้าน 

  หมายเหต:ุ  - หมายถึง ไม่เกิดบริเวณขอบเขตการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (no inhibition zone) 
 
 จากการศึกษาการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Minimal Inhibitory 
Concentration, MIC) ของสารสกัดผักพื้นบ้าน 10 ชนิด ที่สกัดด้วยเอทานอล จากการศึกษา พบว่าสารสกัดจากใบ
หม่อนสามารถยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli ได้ดีที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 12.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสาร
สกัดผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus พบว่าสารสกัดจากใบไผ่น้ า มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
ได้ดีที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของ Bacillus 

สารสกัด 
ผักพ้ืนบ้าน 

ขอบเขตการยับยั้ง (มิลลิเมตร) 
Escherichia coli Staphylococcus aureus Bacillus cereus 

แขยง - 12.00 0.60 07.00 0.00 
ไผ่น้ า - 15.00 0.33 07.00 0.00 
ปลัง 10.00 0.70 11.00 0.00 07.00 0.00 

ขี้เหล็ก 09.00 0.00 07.00 0.00 07.00 0.00 
ย่านาง 08.00 0.60 10.00 0.00 15.00 0.33 
หม่อน 20.00 0.60 12.00 0.00 07.00 0.60 

มะระขี้นก - 07.00 0.00 15.00 0.33 
ติ้วขาว 10.00 0.00 07.00 0.00 08.00 0.00 
กุ่มบก - 10.00 0.00 - 
ยอ 15.00 0.33 13.00 0.00 08.00 0.60 

DMSO - - - 
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cereus พบว่า สารสกัดจากใบย่านางและใบมะระขี้นก มีฤทธิ์ในการยับยั้งได้ดีที่สุด มีค่า MIC เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร  (ดังตารางที่ 2) 
 จากการศึกษาการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย (Minimal Bactericidal Concentration, 
MBC) เมื่อน าหลอดที่ไม่มีความขุ่นของแบคทีเรียจากการหาค่า MIC คือ สารสกัดจากใบหม่อน ใบไผ่น้ า ใบย่านาง และ
มะระขี้นก ต่อการฆ่าแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด พบว่าไม่มีสารสกัดใดที่แสดงผลในการฆ่าแบคทีเรียได้  (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดผักพื้นบ้านที่สามารถยับยั้ง (MIC) และ ฆ่าแบคทีเรีย (MBC)  
   (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

สารสกดั 
ผักพื้นบ้าน 

Escherichia  coli Staphylococcus  aureus Bacillus  cereus  

MIC MBC MIC MBC MIC MBC 
แขยง 50 ND 50 ND 50 ND 
ไผ่น้ า 25 ND 25 - 50 ND 
ปลัง 50 ND 50 ND 50 ND 

ขี้เหล็ก 50 ND 50 ND 50 ND 
ย่านาง 50 ND 50 ND 25 - 
หม่อน 12.50 - 50 ND 50 ND 

มะระขี้นก 50 ND 50 ND 25 - 
ติ้วขาว 25 ND 50 ND 50 ND 
กุ่มบก 25 ND 50 ND 50 ND 
ยอ 25 ND 50 ND 50 ND 

หมายเหต:ุ  ND หมายถึง  ไม่ได้ท าการทดสอบ (not done) 
               -  หมายถึง ไมส่ามารถฆ่าแบคทีเรียได้ 
    
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของผักพื้นบ้าน 10 ชนิด ต่อแบคทีเรียฉวยโอกาส 3 ชนิด พบว่ามีผัก
พ้ืนบ้าน มีเพียง 4 ชนิดเท่านั้น ที่แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียได้  คือ สารสกัดจากใบหม่อน ใบไผ่น้ า ใบย่านาง 
และใบมะระขี้นก โดยสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผักพื้นบ้านรวมถึงเชื้อแบคทีเรียที่น ามาศึกษา   
 โดยพบว่า สารสกัดจากผักพื้นบ้านที่น ามาศึกษา ส่วนใหญ่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus  
aureus  และ Bacillus  cereus ซึ่งเป็นแบคที เรียแกรมบวก ได้ดีกว่า Escherichia  coli ซึ่งเป็นตัวแทนของ
แบคทีเรียแกรมลบรูปแท่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ รังสีภาณุรัตน์ และคณะ, 2559 ที่พบว่าสารสกัดพืช
สมุนไพรส่วนใหญ่มีผลยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ เนื่องจากแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบมี
องค์ประกอบของโครงสร้างผนังเซลล์ที่แตกต่างกัน คือ โครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมบวกประกอบด้วย 
Peptidoglycan เป็นหลัก ส่วนโครงสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบมีความซับซ้อนกว่าโดยประกอบด้วยสาร
หลักคือ เยื่อหุ้มชั้นนอก (Outer membrane) ซึ่งเป็นสารประเภทไขมัน และมีชั้น Peptidoglycan ค่อนข้างบางกว่า
แบคทีเรียแกรมบวก 
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 เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียของผักพื้นบ้านทั้ง 10 ชนิด พบว่ามีผักพื้นบ้านเพียง 4 ชนิดเท่านั้น 
ที่แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียได้  คือ สารสกัดจากใบหม่อน ใบไผ่น้ า ใบย่านาง และใบมะระขี้นก สามารถยับยั้ง
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ โดยใบหม่อน มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการยับยั้ง  Escherichia  coli ส่วนใบไผ่น้ า
และใบแขยงประสิทธิภาพ ในการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus  aureus  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกตุการ 
คาจันทา และคณะ, 2562 ที่ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของผักพื้นบ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าสารสกัดจากแขยงที่
สกัดด้วยเมทานอล สามารถยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus  aureus ส่วนใบย่านาง และใบมะระขี้นก           
มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง Bacillus  cereus ได้ 
 ดังนั้น หม่อน ไผ่น้ า ย่านาง และมะระขี้นก จึงน่าจะเป็นพืชที่มีสารออกฤทธิ์ในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย     
แกรมบวกและแกรมลบ ซึ่งเป็นเชื้อที่พบว่าก่อโรคได้ทั้งในคน และสัตว์ การค้นหาพืชที่มีสารต้านเชื้อจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการเป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
(1)  ควรศึกษาต่อในเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสาที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย  
(2)  ควรศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ต่อไป 
(3)  เปรียบเทียบวิธีการสกัดสารจากผักพื้นบ้าน 
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