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บทคัดย่อ
การศกษานี้ม ีวัต ถุป ระสงค์เพื่อทดสอบฤทธี้ต้านอนุม ูลอิสระและฤทธิ้ยับ ยั้งเชื้อจุลิน ทรีย์ก่อโรคผิวหนังชองนํ้ามัน หอมระเหย
จากสมุนไพรที,หาได้ง่ายในท้องลิ,น จำนวน 7 ตัวอย่าง คือ กะเพราชาว ข่าหลวง ตะไคร้หอม ผิวมะกรูด ใบมะกรูด ผิวมะนาว และ
ใบมะนาว โดยทดสอบถุทธี้ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี 2, 2-diphenyl-l-picrylhydrazyl (DPPH) assay และ thiobarbituric reactive
substances (TBARs) assay ผลการคืกบา พบว่า นํ้ามันหอมระเหยจากตะไคร้หอมแสดงถุทธี้ต้านอนุม ูลอิสระมากที่สุด เมือทดสอบ
ด้วยวิธี DPPH assay โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.116 ± 0.040 mg/ml รองลงมา คือ กะเพราชาว (1C50 = 0.349 ± 0.910 mg/ml) และ
ข่าหลวง (IC50 = 0.418 ± 0.100 mg/ml) ตามลำดับ และพบว่าตะไคร้ห อมมีถ ุท ธิ"ยับ ยั้ง lipid peroxidation ไต้มากที,สุด (IC50 =
0.537 ± 1.080 mg/ml) เมื่อทดสอบด้วยวิธี TBARs assay รองลงมาคือ ข่าหลวง (1C50 = 0.586 ± 0.700 mg/ml) และกะเพราชาว
(1C501 = 0.724 ± 0.270 mg/ml) ตามลำดับ ผลการคืกบาถุทธี้ต้านเชื้อจุลืนทรืย์ก่อโรคผิวหนังชองนํ้ามันหอมระเหย พบว่า ตะไคร้หอม
มีประสิทธิภาพในการยับยังเซือ Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis และ Candida albicans ไต้ดีที่สุด มีค่า
MIC เท่ากับ 0.98 mg/ml, 1.95 mg/ml และ 0.06 - 0.12 mg/ml ตามลำดับ ส่วนนํ้ามันหอมระเหยจากผิวมะนาว ผิวมะกรูด และ
ตะไคร้หอม มีป ระสิทธิภ าพในการยับ ยั้งเชื้อ Trichophyton mentagrophytesl® ดีที่สุด คือมีค่า MIC เท่ากับ 0.12-0.24 mg/ml,
0.24 mg/ml และ 0.49 mg/ml ตามลำดับ ผลที,ไต้แสดงให้เห็นศักยภาพที่สำคัญ ในการยับ ยั้งเชื้อ จุส ิน ทรีย ์ก ่อโรคผิวหนังชองนํ้ามัน
หอมระเหยจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่โดยทั่วไป และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดต้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือยาสมุนไพรเพื่อใซ้เปีน
อิกทางเลือกหนึ่งในการปีองกันโรคติดเชื้อทางผิวหนัง ไต้ทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการนำพืชสมุนไพรไทยมาโซให้เกิดประโยชน์มากชื้น
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ABSTRACT
The objectives of this study were to determine the antioxidant activity and the growth inhibition of the
microorganisms causing atopic dermatitis (eczema) by various essential oils from 7 natural sources including
Ocimum tenuiflorum L. ( leaves), Alpinia alangal (Linn.) Swartz, (rhizomes), Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle.
(leaf sheaths), Citrus hystrix DC. (fruit peels and leaves) and Citrus aurantifolia (Christm) Swing (fruit peels and
leaves) The antioxidant tests used were 2, 2-diphenyl-l-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging method and
thiobarbituric reactive substances (TBARs) assay for lipid peroxidation. For antioxidant activity by DPPH assay, the
results revealed that the essential oils of Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle (leaf sheaths) possessed the highest
IC50 of 0.116 ± 0.04 mg/ml, better than that of essential oils from Ocimum tenuiflorum L. (leaves) and Alpinia
alangal (Linn.) Swartz, (rhizomes) with IC50 of 0.349 ± 0.91 mg/ml, and 0.418 ± O.lOmg/ml, respectively. For lipid
peroxidation by TBARs assay, the results revealed that the essential oil of Cymbopogon nardus (Linn.) Rendle
possessed the highest IC50 of 0.537 ± 1.08 mg/ml, better than that of essential oils from Alpinia alangal (Linn.)
Swartz, (rhizomes) and Ocimum tenuiflorum L. (leaves) with IC50of 0.586 ± 0.70mg/ml and 0.724 ± 0.27 mg/ml,
respectively. Growth inhibition tests for 3 microorganisms by various essential oil showed that Cymbopogon nardus
(Linn.) Rendle. provided the most inhibitory effects for Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis and
Candida albicans with the MIC of 0.98, 1.95 and 0.06 - 0.12 mg/ml, respectively. For the growth inhibition of
Trichophyton mentagrophytes, Citrus aurantifolia (Christm) Swing (peels) and. Citrus hystrix DC. (peels) provided
most inhibitory effects with the MIC of 0.24-0.49 and 0.49 mg/ml, respectively. The results of this study also revealed
the potential utilization of the extracts of native medicinal plants in the growth inhibition of pathogenic
microorganisms in order to cure and prevent the atopic dermatitis. For more benefits, Thai medicinal herbs can be
commercially promoted for their significant usages.
คำสำคัญ: นํ้ามัน,หอมระเหย กระเพรา ตะไคร้หอม ฤทธต้านอนุมูลอิสระ
Keywords: Essential oil, Holy basil, Citronella, Antioxidant activity

บทน่า
ปัจ จุบ ัน โรคติด เชื้อ ทางผิว หนัง เป็น ปัญ หาสำคัญ ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันตํ่าในทารก คนชรา
หรือ ผู้ท ีเ ป็น เบาหวาน ลัก ษณ ะการเกิด โรคเป็น ได้ท ั่ง แบบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังสามารถพบไต้ทั้ง
ในดิน นํ้า อากาศ และตามสถานที่ต่าง ๆ อาทิเซ่น เชื้อแบคทีเรีย
Staphylococcus aureus เป็น เชื้อ แบคทีเรีย ประจำถิ่น ที่พ บไต้
ในบริเวณผิว หนัง และเยื่อบุข องคนพบได้ท ั่วไปตามร่างกายคน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และชุมชน โดยเฉพาะเชื้อ
ที่พบภายในโรงพยาบาลมักก่อโรคในลักษณะเชื้อฉวยโอกาสเป็น
สาเหตุส ำคัญ ของโรคติด เชื้อ บนผิว หนัง โดยเฉพาะโรคแหนอง

(นิติพงศ์และเอกชัย, 2552) นอกจากนี้ ถ้าร่างกายมิความผิดปกติ
เกิด ชื้น เซ่น เกิดบาดแผลที,ผิวหนัง ภูม ิค ุ้ม คัน อ่อ นแอ แผลจาก
การผ่าคัด เชื้อ ก็จ ะบุก รุก เข้า สู1เนี้อ เยือ ชื้น ใน และเข้าสู1กระแส
เลือ ดแพร1กระจายไปตามส่ว นต่า ง ๆ ได้ Staphylococcus
epidermidis เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคสิวอักเสบเป็นหนอง พบได้
ตามผิวหนังทั่วไป และเยื่อบุบางแห่ง เซ่น จมูก หู ปาก และหลอด
ปัสสาวะส่วนปลาย (จิราภรณ์, 2555) cadida albican เป็นเชื้อ
ก่อโรคในมนุษย์ที่พบได้บ่อยบริเวณผิวหนัง บริเวณข้อพับและอับ
ชื้น เซ่น ใต้ราวนม รัก แร้ข าหนีบ ก้น ซอกเล็บ และผิวหนังรอบ
ๆ เล็บ เริ่มจากบริเวณอับชื้น และมิการเสียดสิ โดยมิลักษณะผื่น
เป็นตุ่มแดง ขยายออกเป็น ปีนแฉะ มิตุ่ม นี้าเหลือ งหรือตุ่ม หนอง
กระจายออกจากผื่นที่เป็นปีนใหญ่ เรียกว่า Satellite Lesion ซึ่ง

