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is โรคในสำไส้และผิว หนังของสารสกัด จากพืช 12 ตัวอย่าง
ได้แก่ เนื้อกล้วยเทพพนม เนื้อกล้วยส้ม เนื้อกล้วยหักมุก เนื้อกล้วยป่า เปลือกทับทิม เปลือกกระท้อน เปลือกและเมล็ด
ลำไย ใบกาแฟ ใบยางพารา ใบหูกวาง และใบฝรั่ง ซึ่งสกัดด้วย 95% เอทานอล 70% เอทานอล และ,นากลั่น ต่อเชื้อ
Aeromonos hydrophilo TISTR 1321, Escherichia coii TISTR 117, Salmonella Typhimurium TISTR 2519,
Vibrio porohoemolyticus TISTR 1596, Pseudomonas aeruginosa TISTR 2370, Staphylococcus aureus
TISTR 518 และ 5. aureus TISTR 2329 ด้วยวิธี disc diffusion ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดจากเนื้อกล้วยเทพพนม
เนื้อกล้วยหักมุก เปลือกทับทิม เปลือกกระท้อนเปลือกและเมล็ดลำไยสามารถยับยั้งเชื้อได้ทุกชนิด โดยเชื้อ A hydrophilo
TISTR 1321 ถูกยับยั้งได้ดีที่สุดด้วยสารสกัดจากเปลือกทับทิมที่สกัดด้วย 70% เอทานอล (18.3±1.6มม.) £ co//TISTR 117
ถูกยับยั้งได้ดีที่สุดด้วยสารสกัดจากเนื้อกล้วยหักมุกที่สกัดด้วย 95% เอทานอล (21.9±1.0 มม.) 5. Typhimurium TISTR
2519 ถูกยับยั้งได้ดีที่สุดด้วยสารสกัดจากเนื้อกล้วยป่าที่สกัดด้วย 70% เอทานอล (15.3±0.4 มม.) V. porohoemolyticus TISTR
1596 ถูกยับยั้งได้ดีที่สุดด้วยสารสกัดจากเปลือกกระท้อนที่สกัดด้วย 70% เอทานอล (24.1±0.6 มม.) p. aeruginosa
TISTR 2370 ถูกยับยั้งได้ดีที่สุดด้วยสารสกัดจากเมล็ดลำไยที่สกัดด้วยนํ้า (24.9±3.2 มม.) 5. aureus TISTR 518 และ
5. aureus TISTR 2329 ถูกยับยั้งได้ดีที่สุดด้วยสารสกัดจากเนื้อกล้วยหักมุกที่สกัดด้วย 95% เอทานอล (21.3±2.1 มม.
และ 31.6±0.6 มม. ตามลำดับ)โดยสรุป สารสกัดจากพืชเหล่านี้สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในลำไส้และผิวหนังได้

คำสำคัญ: สารสกัดจากพืช, ฤทธึ๋ด้านเชื้อ, เชื้อก่อโรคในล่าไส้, เชื้อก่อโรคผิวหนัง
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563

A b stract

This research aimed to study antibacterial activity of 12 plant extracts consisting of Musa (ABB Group)
Thepanom fruit, M. (ABB group) Kluai Som fruit, M. (ABB group) Kluai Hak Muk fruit, M. acuminata
Colla fruit, Punica granatum L. peel, Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. peel, Dimocarpus iongan
Lour, peel and seed, Coffea arabica L. leaf, Hevea brasiiiensis Mull.Arg. leaf, Terminolio catappa L.
leaf, and Psidium guajava L. leaf using 95% ethanol, 70% ethanol, and distilled water. These were
examined against enteric and skin pathogens (Aeromonos hydrophilo TISTR 1321, Escherichia coii
TISTR 117, Salmonella Typhimurium TISTR 2519, Vibrio porohoemolyticus TISTR 1596, Pseudomonas
aeruginosa TISTR 2370, Staphylococcus aureus TISTR 518, and ร. aureus TISTR 2329) by disc diffusion
method. The results showed that all of the pathogens were inhibited by the extracts of M. (ABB Group)
“Thepanom” fruit, M. (ABB group) “ Kluai Hak Muk” fruit, p. granatum L. peel, ร. koetjape (Burm.f.) Merr.
peel, and D. Iongan Lour, peel and seed. The A. hydrophilo TISTR 1321 showed the largest inhibition
zone by p. granatum L. peel extracted by 70% ethanol (18.3±1.6 mm). The E. coli TISTR 117 showed
the largest inhibition zone by M. (ABB group) “Kluai Hak Muk” fruit extracted by 95% ethanol (21.9±1.0 mm).
The ร. Typhimurium TISTR 2519 showed the largest inhibition zone by M. acuminata Colla fruit
extracted by 70% ethanol (15.3±0.4 mm). The V. porohoemolyticus TISTR 1596 showed the largest
inhibition zone by ร. koetjape (Burm.f.) Merr. peel extracted by 70% ethanol (24.1 ±0.6 mm).
The p. aeruginosa TISTR 2370 showed the largest inhibition zone by D. Iongan Lour, seed extracted
by water (24.9±3.2 mm). The ร. aureus TISTR 518 and ร. aureus TISTR 2329 showed the largest
inhibition zone by M. (ABB group) “ Kluai Hak Muk” fruit extracted by 95% ethanol (21.3±2.1 mm and
31.6±0.6 mm, respectively). เท conclusion, these plant extracts were proven to inhibit enteric and
skin pathogens.
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บทน่า
หนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย
และทั่วโลก คือ ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ สาเหตุเกิดจาก
การใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มสูงชื้น (Boonyasiri
et al., 2014; Khamsarn et al., 2016) อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่ายาปฏิชีวนะจะมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงหาก
ใช้ถ ูก วิธี แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงและถ้าใช้ยาไม่ถูกวิธีจะนำ
ยาที่ใช้รัก ษาได้ จากการ

^
ศึกษาสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่ส่งผลต่อสุขภาพ
และค่าใช้จ่ายของประเทศไทยในปี 2558 โดยกระทรวง
สาธารณสุข พบเชื้อดื้อยาหลายชนิด เซ่น Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. เป็นต้น
มีการติดเชื้อดื้อยาจำนวน 87,751 ครั้ง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อ
ดื้อยาจำนวน 38,481 คน (เฉลี่ยมีผู้เสียชีวิต 104 คน/วัน)
และมีมูลค่ายาต้านจุลชีพที่ใช้1นการรักษาเชื้อดื้อยา 2,539
6,084 ล้านบาท เมื่อศึกษาเปรียบเทียบผลจากการดื้อยา
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