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บทคัดย่อ
การติดเชือ้ ในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นการติดเชือ้ ทีพ่ บได้บอ่ ย และเป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญในระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย Escherichia coli และ Enterococcus faecalis เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะและมักพบการดื้อยาปฏิชีวนะในเชื้อเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือ
การติดเชื้ออาจรุนแรงถึงเสียชีวิต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียที่
เป็นสาเหตุของโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินปัสสาวะของสมุนไพรทีเ่ ป็นส่วนประกอบในเบญจผลธาตุ ได้แก่ กกลังกา
เต่าเกียด แห้วหมู หญ้าชันกาด และเปราะหอม โดยสกัดสมุนไพรด้วยวิธีต้มและนำ�ไปทำ�ให้แห้งด้วย freeze dry นำ�ผง
แห้งของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดที่ได้ไป ทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อ 2 ชนิด คือ E. coli และ E. faecalis ด้วยวิธี microdilution method ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากกกลังกาและเต่าเกียด สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ E. faecalis
โดยได้ค่า MIC เท่ากับ 62.5 และ 100.0 mg/ml ตามลำ�ดับ และเมื่อทำ�การทดสอบทางพฤกษเคมีพบว่า สมุนไพรทั้ง
สองชนิด มีสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน และ แทนนิน ดังนั้นจึงควรศึกษาพฤกษเคมีของสมุนไพร
นี้ในเชิงลึก เพื่อหาสารสำ�คัญที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อเป็นประโยชน์นำ�ไปพัฒนาเป็นยาได้ในอนาคต
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Abstract
Urinary tract infection is a common disease and a significant issue in the Thai public health system. Escherichia coli and Enterococcus faecalis are both major causes of urinary tract infection. Antibacterial resistance is
always found in these two pathogens and could lead to difficulty in treatment and may even be life-threatening.
The purpose of this study was to screen phytochemical constituents and antibacterial activity of the herbs in
Benjapoltadhu, consisting of Cyperus alternifolius L., Homalomena aromatica (Spreng.) Schott, Cyperus rotundus L., Panicum repens L. and Kaempferia galanga L. Extraction of the herbs was carried out by boiling them in
water and then freeze drying the extracts. The antimicrobial study was performed against 2 stains, E. coli and E.
faecalis using the microdilution method. The results showed that the extract from C. alternifolius L. and H. aromatica (Spreng.) Schott could inhibit E. faecalis with MIC 62.5 and 100.0 mg/ml, respectively. Both herbs were
found to contain groups of terpenoids, flavonoids, saponins and tannins. The results suggested that further study
is required to elucidate the phytochemical content that possesses antibacterial properties for the development of
new medicine in the future.
Key words: Benjapoltadhu, Cyperus alternifolius L., Homalomena aromatica (Spreng.) Schott, E. faecalis

บทนำ�
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นภาวะ
การติดเชื้อที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพศ
หญิงและยังคงเป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญในระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย อาการของโรคติ ด เชื้ อ ทางเดิ น
ปัสสาวะที่พบได้บ่อย คือ มีอาการปวดปัสสาวะบ่อย
ปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะหรืออาการขัดปัสสาวะ[1]
สาเหตุการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะสามารถ
เกิดได้จากเชื้อหลายชนิด เช่น Escherichia coli
และ Enterococcus faecalis[2]

Escherichia coli เป็นแบคทีเรียแกรมลบ
รูปร่างแท่ง เป็นสาเหตุกอ่ โรคในทางเดินปัสสาวะบ่อย
ที่สุด พบอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ E. coli
มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังประสบ
ปัญหาเชื้อ E. coli ดื้อต่อยาในกลุ่ม quinolones

(Quinolone Resistant E. coli, QREc)[3]
และ Enterococcus faecalis เป็นแบคทีเรีย
แกรมบวก รูปร่างกลม เชื้อชนิดนี้มีความสำ�คัญทาง
สาธารณสุขอย่างมากเนื่องจากเป็นเชื้อดื้อต่อยากลุ่ม
Cephalosporins และพบการดื้อต่อยาในกลุ่ม
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Glycopeptides เพิ่มขึ้น[4]
เบญจผลธาตุ ได้กล่าวไว้ในตำ�ราแพทย์แผนไทย
ว่า เป็นการจัดหมวดหมู่ของยาโดยให้ใช้สมุนไพรใน
อัตราส่วนเท่ากัน หมายถึงการจำ�กัดจำ�นวนตัวยาแก้
ธาตุได้ ผล 5 อย่าง ซึง่ ประกอบด้วย หัวกกลังกา หัวเต่า
เกียด หัวแห้วหมู หัวหญ้าชันกาด และหัวเปราะหอม มี
สรรพคุณรวมคือ แก้ธาตุพิการ บำ�รุงธาตุ บำ�รุงกำ�ลัง
เจริญไฟธาตุ แก้ทางเดินปัสสาวะ และแก้ตับทรุด[5]
แพทย์แผนไทยมักใช้สมุนไพรในพิกัดเบญจผลธาตุ
ในการแก้โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ
กกลังกา (Cyperus alternifolius L.) อยู่
ในวงศ์ Cyperaceae หัวเหง้าใช้ขับโลหิตเนื่องจาก
ช�้ำใน แก้ธาตุพิการ ขับน�้ำดีให้ตกในล�ำไส้ แก้โรคใน
ปาก บ�ำรุงธาตุ แก้เสมหะ แก้ไข้มีพิษร้อน บ�ำรุงก�ำลัง
ขับน�้ำลาย ช่วยย่อยอาหาร[6] พบสารส�ำคัญ ได้แก่

umbelliferon, imperatorin, psoralen, xanthotoxin, quercetin, quercetin-3-O-rutinoside และ gallic acid[7]
เต่ า เกี ย ด (Homalomena aromatica
(Spreng.) Schott) อยู่ในวงศ์ Araceae หัวเหง้า
ใช้ดับพิษที่ตับ ดับพิษที่ปอด ดับพิษที่หัวใจ แก้ตับ
ทรุด กัดฟอกเสมหะ แก้ไอ แก้ตานขโมย แก้โรคซางใน
เด็ก แก้ไข้เชื่อมซึม[8] พบสารสำ�คัญ ได้แก่ linalool,

terpinen-4-ol, α-terpineol, g-terpinene,
α-cadinol, geraniol, nerol, α-terpinene,
spatulenol และ T-cadinol[9]
แห้วหมู (Cyperus rotundus L.) อยูใ่ นวงศ์
Cyperaceae หัว บ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงหัวใจ

เป็นยาอายุวัฒนะ บ�ำรุงครรภ์ แก้ธาตุพิการ ช่วยให้
เจริญอาหาร ท�ำให้นำ�้ นมมาก ขับพยาธิไส้เดือน ขับลม
แก้ไข้ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ แก้กระษัย[10] พบสาร
ส�ำคัญ ได้แก่ α-cyperone, cyperene, cype-
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rotundone, b-selinene, α-copaene, valerenal, caryophyllene oxide, patchoulenyl
acetate, sugeonyl acetate, α-pinene, bpinene, limonene และ 1,8-cineole[11]
หญ้ า ชั น กาด (Panicum repens L.)
อยู่ ใ นวงศ์ Poaceae หั ว ทำ � ให้ ป ระจำ � เดื อ น
มาตามปกติ ละลายก้ อ นนิ่ ว ขั บ ปั ส สาวะ [10]
พบสารสำ � คั ญ ได้ แ ก่ (25S)-spirost-5-en3 b -ol-3-O- α -l-rhamnopyranosyl-(1 g
4)-O- α -l-rhamnopyranosyl-(1 g 4)O- α - l - r h a m n o p y r a n o s y l - ( 1 g 2 ) -Ob -d-glucopyranoside, 16-O- α -l-rhamnopyranosyl-cholest-5-en-2 α ,3 b ,16 b -triol-22one-3-O-a-l-rhamnopyranoside, 16-O-α-Lrhamnopyranosyl-cholest-5-en-3b,16bdiol-2αmethoxy-22-one-3-O-α-L-rhamnopyranoside,
16-O- α -L-rhamnopyranosyl-cholest-5en-3 b ,16 b -diol-2 α -methoxy-3-O- α -Lrhamnopyranoside[12]
เปราะหอม (Kaempferia galanga L.) อยู่
ในวงศ์ Zingiberaceae หัว ทำ�ให้ขับเลือดและ
หนองให้ตก แก้ไอ แก้ลมพิษ แก้ผื่นคัน แก้บาดแผล
แก้เสมหะ เจริญไฟธาตุ แก้ลงท้อง[8] พบสารสำ�คัญ

2-propeonic acid, pentadecane, ethyl
para methoxy cinnamate, 3-carene, eucalyptol, 3-4-methoxyphynyl, borneol,
3H-3a, 7-methanoazulene, heptadecane,
1-methyl-2-(1-methylethyl), 1,6-cyclodecadienen, 8-heptadecene, camphene,
tetradecane, delta limonene, alphapinene, cyclotetradecane, betapinene,
cycloctene, 1-methyl-3-(1-methylethyl,
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gamma elemene[13]
จากภู มิ ปั ญ ญาทางการแพทย์ แ ผนไทยที่ ใ ช้
สมุนไพรทีอ่ ยูใ่ นพิกดั เบญจผลธาตุ เป็นส่วนประกอบ
ในการปรุงยาเพื่อแก้อาการปัสสาวะขัด ไตพิการ จึง
ศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ของสมุนไพรในเบญจผล
ธาตุต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทาง
เดินปัสสาวะ เพือ่ นำ�มาเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน
การใช้สมุนไพรและเป็นทางเลือกรักษาผู้ป่วยในกลุ่ม
โรคดังกล่าว

ระเบียบวิธีศึกษา
วัสดุ
ตั ว อย่ า งสมุ น ไพรแห้ ง จากร้ า นจำ � หน่ า ยยา
สมุนไพร ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ หัวกกลังกา (Cyperus alternifolius L.) หัวเต่าเกียด (Homalomena aromatica (Spreng.) Schott) หัวแห้ว
หมู (Cyperus rotundus L.) หัวหญ้าชันกาด
(Panicum repens L.) และหั ว เปราะหอม

(Kaempferia galanga L.)

แบคที เ รี ย ที่ ใ ช้ ศึ ก ษา ใช้ แ บคที เ รี ย สายพั น ธุ์
มาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ชนิด คือ
Escherichia coli ATCC25923 และ Entero-

coccus faecalis ATCC7080
วิธีการศึกษา

1. การสกัดสารจากสมุนไพร
นำ�สมุนไพรเดี่ยวทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กกลังกา เต่า
เกียด แห้วหมู หญ้าชันกาด และเปราะหอม ใช้สว่ นหัว
ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำ�ไปอบใน hot air oven ที่
อุณหภูมิ 45˚C สมุนไพรที่อบแล้วนำ�มาบดเก็บไว้ใน
ที่แห้ง ไม่มีความชื้น ที่อุณหภูมิห้อง
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น�ำผงสมุนไพรเดี่ยวแต่ละชนิด ชั่งน�้ำหนัก 50
กรั ม เติ ม น�้ ำ ลงไปประมาณ 150 มิ ล ลิ ลิ ต ร เคี่ ย ว
ประมาณ 3 ชั่วโมง ส�ำหรับการเตรียมสารสกัดจาก
เบญจผลธาตุ จะน�ำสมุนไพรชัง่ อย่างละ 10 กรัมน�ำมา
ต้มรวมกัน ท�ำการต้มเคีย่ ว ประมาณ 3 ชัว่ โมง จากนัน้
น�ำสารสกัดแต่ละชนิดทีไ่ ด้ไปกรองด้วยกระดาษกรอง
แล้วจึงน�ำของเหลวทีก่ รองได้ไประเหยแห้งด้วยเครือ่ ง
freeze dry จะได้สารสกัดเป็นลักษณะผงแห้ง น�ำไป
เก็บในโถดูดความชื้น (desiccator) ที่อุณหภูมิห้อง
จนกว่าจะน�ำไปใช้ในการทดลอง
2. การทดสอบหาพฤกษเคมี[14]
		2.1 การตรวจสอบแอลคาลอยด์: ชั่งสาร
สกัดมา 200 มิลลิกรัม เติมสารละลาย 10% H2SO4
ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร เขย่าแล้วน�ำไปอุ่นบนเครื่อง
อังน�้ำ (water bath) ประมาณ 5 นาที กรองส่วนที่
ไม่ ล ะลายออกแล้ ว ปล่ อ ยให้ ส ารละลายเย็ น ลงที่
อุณหภูมิห้อง น�ำของเหลวที่ได้จากการกรอง ไปหยด
สารละลายดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s reagent) จ�ำนวน 5 หยดแล้วเขย่า ถ้าปรากฏตะกอนสี
ส้มแดง แสดงว่าพบ แอลคาลอยด์
		2.2 การตรวจสอบสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์:
ชัง่ สารสกัดมา 200 มิลลิกรัม ละลายด้วยคลอโรฟอร์ม
ปริมาตร 1.0 มิลลิลติ ร เขย่ากรองส่วนทีไ่ ม่ละลายออก
น�ำของเหลวทีไ่ ด้จากการกรอง ค่อย ๆ เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (H2SO4 conc.) ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
ลงไป ถ้ า ปรากฏวงแหวนสี น�้ ำ ตาลตรงรอยต่ อ
ระหว่างชั้นของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบ
เทอร์พีนอยด์
		 2.3 การตรวจสอบสารกลุม่ ฟลาโวนอยด์: ชัง่
สารสกัดมา 200 มิลลิกรัม ละลายด้วย 50% เอทานอล
ปริมาตร 1.0 มิลลิลติ ร เขย่าและกรองส่วนทีไ่ ม่ละลาย
ออก น�ำของเหลวทีไ่ ด้จากการกรอง ใส่ลวดแมกนีเซียม
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ชิ้นเล็ก ๆ ลงไป 1 ชิ้น และหยดกรดไฮโดรคลอริกเข้ม
ข้น (HCl conc.) จ�ำนวน 5 หยด เขย่า แล้วน�ำไปอุ่น
บนเครื่องอังน�้ำ 5 นาที ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสี
เหลือง ส้ม หรือแดง แสดงว่า พบฟลาโวนอยด์
		 2.4 การตรวจสอบสารกลุ ่ ม ซาโปนิ น :
ทดสอบการเกิดฟอง โดยชั่งสารสกัด 200 มิลลิกรัม
เติมน�ำ้ กลัน่ ปริมาตร 5.0 มิลลิลติ ร น�ำไปอุน่ บนเครือ่ ง
อังน�้ำ 5 นาที เขย่าอย่างแรง ถ้าปรากฏฟองถาวรเกิด
ขึ้นในหลอดทดลอง แสดงว่าพบซาโปนิน
		 2.5 การตรวจสอบสารกลุ่มแทนนิน: ชั่งสาร
สกั ด มา 200 มิ ล ลิ ก รั ม เติ ม น�้ำ กลั่ น ปริ ม าตร 1.0
มิลลิลิตร น�ำไปอุ่นบนเครื่องอังน�้ำ 5 นาที กรองส่วนที่
ไม่ละลายออก น�ำของเหลวทีไ่ ด้จากการกรอง เติมสาร
ละลายเฟอริกคลอไรด์ (1% FeCl3) จ�ำนวน 5 หยด
เขย่า ถ้าปรากฏสารละลายเป็นสีเขียวด�ำหรือน�ำ้ เงินด�ำ
แสดงว่าพบแทนนิน
3. การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย[15]
		 3.1 เพาะเลีย้ งแบคทีเรียแต่ละชนิดในอาหาร
เลี้ยงชนิด TSB เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ
37˚C
		 3.1 Minimum inhibition concentration
(MIC)
ท�ำการทดสอบด้วยวิธี microdilution method
โดยละลายสารสกัดแต่ละชนิดด้วยน�้ำกลั่นปลอดเชื้อ
ปรับความเข้มข้นตามความสามารถในการละลาย
สูงสุด จากนั้นน�ำสารสกัดสมุนไพรมาเจือจางลงทีละ
2 เท่าด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Muller Hinton broth
(MHB) ใน 96 well plate กกลังกามีความเข้มข้น
ระหว่าง 0.49-250.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เต่าเกียด
มีความเข้มข้นระหว่าง 0.195-100.0 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร แห้วหมู หญ้าขันกาด เปราะหอม และเบญจ
ผลธาตุ มีความเข้มข้นระหว่าง 0.097-50 มิลลิกรัมต่อ
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มิลลิลิตร ปริมาณ 50 ไมโครลิตร เติมเชื้อแบคทีเรีย
จ�ำนวนเซลล์ 107 CFU/ml ลงไปในหลุมปริมาณ 50
ไมโครลิตร บ่มเลีย้ งเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37˚C เป็นเวลา 24
ชั่วโมง ค่า MIC คือค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่ไม่เห็นการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย สังเกตได้จากความขุน่ การ
ทดลองท�ำ 3 ซ�้ำ
3.2 Minimum bactericidal concentration
(MBC)[16]
วิเคราะห์ MBC ด้วยการน�ำอาหารเลี้ยงเชื้อจาก
หลุมทีไ่ ม่เกิดความขุน่ ไปเพาะเลีย้ งเชือ้ บน MHA แล้ว
น�ำไปบ่มในตู้อบเพาะเลี้ยงเชื้ออุณหภูมิ 37˚C เป็น
เวลา 24 ชั่ ว โมง ความเข้ ม ข้ น ต�่ ำ สุ ด ที่ ไ ม่ เ ห็ น เชื้ อ
แบคทีเรียเจริญเติบโต จะเป็นค่า MBC การทดลองท�ำ
3 ซ�้ำ

ผลการศึกษา
1. การสกัดสารจากสมุนไพร
จากสมุนไพรเดีย่ วทัง้ 5 ชนิด และ เบญจผลธาตุ
เมือ่ น�ำมาสกัดด้วยน�ำ้ และท�ำให้แห้งด้วย freeze dry
พบว่าสารสกัดกกลังกา ลักษณะผงสีน�้ำตาลด�ำเข้ม
ปริมาณ yield crude extract มากทีส่ ดุ ได้ 3.52%
รองลงมาคือสารสกัดเต่าเกียด ลักษณะผงสีนำ�้ ตาลส้ม
ปริมาณ ได้ yield crude extract 2.54% สารสกัด
เปราะหอม ลักษณะผงสีเหลืองขาว ได้ปริมาณ yield
crude extract 2.02 % สารสกั ด หญ้ า ชั น กาด
ลักษณะผงสีเหลืองขาว ได้ปริมาณ yield crude
extract 1.92% และสารสกัดแห้วหมู ลักษณะผงสี
น�้ำตาล ปริมาณ yield crude extract น้อยที่สุด
ได้ 1.06 % ส่ ว นสารสกั ด ที่ ไ ด้ จ ากเบญจผลธาตุ
ลักษณะผงสีน�้ำตาล ได้ปริมาณ yield crude extract 1.26% ดังตารางที่ 1
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

ตารางที่ 1 ร้อยละของสารสกัดต่อน�้ำหนักแห้งและลักษณะของสารสกัดสมุนไพรในเบญจผลธาตุ
สมุนไพร

yield crude extract (%)

ลักษณะสารสกัด

3.52
2.54
1.06
1.92
2.02
1.26

ผงสีน�้ำตาลด�ำเข้ม
ผงสีน�้ำตาลส้ม
ผงสีน�้ำตาล
ผงสีเหลืองขาว
ผงสีเหลืองขาว
ผงสีน�้ำตาล

หัวกกลังกา (Cyperus alternifolius L.)
หัวเต่าเกียด (Homalomena aromatica (Spreng.) Schott)
หัวแห้วหมู (Cyperus rotundus L.)
หัวหญ้าชันกาด (Panicum repens L.)
หัวเปราะหอม (Kaempferia galanga L.)
เบญจผลธาตุ (ต�ำรับ)

2. การทดสอบหาพฤกษเคมี

สมุนไพรในเบญจผลธาตุ ระดับต�่ำที่สุดที่สามารถ
ยับยัง้ การเจริญของแบคทีเรียทีก่ อ่ โรคติดชือ้ ในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ (MIC) พบว่า สารสกัดจากกกลังกา
และสารสกัดจากเต่าเกียด สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ E. faecalis ที่ความเข้มข้น 62.5 mg/ml
และ 100 mg/ml ตามล�ำดับ ส่วนสารสกัดจากเบญผลธาตุ แห้วหมู หญ้าชันกาด และเปราะหอม ไม่มฤี ทธิ์
ในการยับยั้งเชื้อ E. faecalis ส่วนความสามารถใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. coli พบว่าสารสกัด
จาก เบญจผลธาตุ กกลังกา เต่าเกียด แห้วหมู หญ้า
ชันกาด และ เปราะหอม ไม่พบฤทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ ที่
ความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ ดังตารางที่ 3

การศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดจากสมุนไพร
เดี่ ย วในเบญจผลธาตุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต้ ม และทำ � ให้
แห้งด้วยเครื่อง freeze dry พบว่า กกลังกา และ
เต่าเกียด พบสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์
ซาโปนิน และแทนนิน แห้วหมูพบสารกลุ่ม แอลคา
ลอยด์ เทอร์พนี อยด์ ฟลาโวนอยด์ และ แทนนิน เปราะ
หอมพบสารกลุม่ แอลคาลอยด์ และ ฟลาโวนอยด์ และ
หญ้าชันกาดพบสารกลุ่มซาโปนิน ดังตารางที่ 2

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
การศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด จาก

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบองค์ประกอบพฤกษเคมีของสมุนไพรในเบญจผลธาตุ
สารสกัด
หัวกกลังกา (Cyperus alternifolius L.)
หัวเต่าเกียด (Homalomena aromatica (Spreng.)
Schott)
หัวแห้วหมู (Cyperus rotundus L.)
หัวหญ้าชันกาด (Panicum repens L.)
หัวเปราะหอม (Kaempferia galanga L.)
+ = พบสารพฤกษเคมี ; - = ไม่พบสารพฤกษเคมี

สารพฤกษเคมี
แอลคาลอยด์ เทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ ซาโปนิน แทนนิน
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+
-

+
-
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากสมุนไพรในเบญจผลธาตุ
สารสกัด
หัวกกลังกา (Cyperus alternifolius L.)
หัวเต่าเกียด (Homalomena aromatica (Spreng.) Schott)
หัวแห้วหมู (Cyperus rotundus L.)
หัวหญ้าชันกาด (Panicum repens L.)
หัวเปราะหอม (Kaempferia galanga L.)
เบญจผลธาตุ (ตำ�รับ)

E. coli
MIC (mg/ml)

E. faecalis
MIC (mg/ml)

ND
ND
ND
ND
ND
ND

62.5
100.00
ND
ND
ND
ND

หมายเหตุ : ND หมายถึง ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง

การศึ ก ษาความเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด จาก
สมุนไพรในเบญจผลธาตุ ระดับต่ำ�ที่สุดที่สามารถฆ่า
แบคทีเรีย ที่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (MBC) โดย
นำ�อาหารเลี้ยงเชื้อจากหลุมที่ไม่เกิดความขุ่นซึ่งได้แก่
สารสกัดจากกกลังกาและเต่าเกียดไปเพาะเลีย้ งเชือ้ บน
MHA แล้วนำ�ไปบ่มในตู้อบเพาะเลี้ยงเชื้ออุณหภูมิ
37˚C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า สารสกัดจากเบญจ
ผลธาตุ กกลังกา เต่าเกียด แห้วหมู หญ้าชันกาด และ
เปราะหอม ไม่สามารถฆ่าแบคทีเรีย E. coli และ E.

faecalis

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า สารสกัดจาก
กกลังกาและเต่าเกียดสามารถยับยั้ง E. faecalis ได้
เพราะ E. faecalis เป็นแบคทีเรียแกรมบวก ซึ่งโดย
ทั่ ว ไปแล้ ว สารสกั ด จากสมุ น ไพรจะสามารถยั บ ยั้ ง
แบคที เ รี ย แกรมบวกได้ ดี ก ว่ า แกรมลบ เนื่ อ งจาก
โครงสร้ า งของแบคที เ รี ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ผนั ง เซลล์
ของแบคทีเรียแกรมลบประกอบด้วยเมมเบรนชั้น
นอก (outer membrane) ซึ่งล้อมรอบเพปติโดไกล
แคน ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกมีเพปติโดไกลแคน

เป็นสารประกอบหลัก ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับแบคทีเรียแกรมลบ ดังนั้นผนังเซลล์
ของแบคที เ รี ย แกรมบวกจึ ง ถู ก ทำ � ลายได้ ง่ า ยกว่ า
แบคทีเรียแกรมลบ[17] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยฤทธิ์
ของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus
cereus และ Escherichia coli ATCC 25922 ซึ่ง
ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรไทย 10 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน
ชุมเห็ดเทศ จันทน์แดง จันทน์แปดกลีบ ฝาง พริก
ไทยดำ� ฟ้าทะลายโจร ยี่หร่า สมอไทย และอบเชยโดย
ใช้ 95% เอทานอลเป็นตัวสกัด พบว่า แบคทีเรียแกรม
บวกจะถูกยับยั้งได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ[18]
จากผลการทดสอบพฤกษเคมี ข องกกลั ง กา
และเต่าเกียด พบว่ามีสารกลุ่ม เทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ แทนนิน และ ซาโปนิน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยการทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรีย การต้านราที่
ก่อโรคในมนุษย์และวิเคราะห์พฤกษเคมีในพืชทะเล
ทรายที่ พ บว่ า กกลั ง กาพบสารกลุ่ ม เทอร์ พี น อยด์
ฟลาโวนอยด์ แทนนิน[19] และ งานวิจัยการทดสอบ
พฤกษเคมีและฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของสารสกัดจาก
หัวเต่าเกียด พบสารกลุ่ม เทอร์พีนอยด์ ฟลาโวนอยด์
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แทนนิน และซาโปนิน[20]
จากงานวิจัยฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกของผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง มังคุดสุก ส้มเขียวหวาน กล้วยน�้ำว้า
ดิบ และหมากสงดิบ เมือ่ สกัดโดยใช้นำ�้ ร้อน เอทานอล
ความเข้มข้น 95% และอะซิโตน พบว่า ความสามารถ
ในการยับยั้งแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งของกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ โดยเปลือกผลไม้ทกุ ชนิดทีท่ �ำการศึกษา
สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแกรม
ลบ[21] และงานวิจยั ฤทธิต์ า้ นเชือ้ แบคทีเรียของสารสกัด
ยี่หร่า เมื่อสกัดด้วยเอทานอล แล้วทดสอบกับเชื้อ
แบคทีเรีย S. aureus, S. pyogenes, S agalactiae,
S. typhi, E. coli และ K pneumoniae ด้วยวิธี disc
diffusion พบว่าสารสกัดจากยีห่ ร่า สามารถยับยัง้ เชือ้
ทุกชนิด แต่ให้ผลในการยับยั้งที่แตกต่างกัน เพราะ
เป็นผลมาจากส่วนประกอบที่ส�ำคัญของน�้ำมันหอม
ระเหยจากพืช คือ eugenol, phenol และ thymol ซึง่
เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์[22]
ผลการศึกษา พบว่า สารสกัดจากแห้วหมูไม่มี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ E. coli และ E. faecalis ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้าน
จุ ลิ น ทรี ย ์ ข องแห้ ว หมู แ ละสะเดาต่ อ เชื้ อ ก่ อ โรคใน
มนุษย์ ท�ำการทดสอบเตรียมสารสกัดแห้วหมูและ
สะเดา โดยใช้ บิวทานอล, เอทานอล, เมทานอล,
คลอโรฟอร์ม, โพรพานอล, เฮกเซน, ไดเอทิลอีเทอร์
และน�้ำ เป็นตัวท�ำละลาย แล้วน�ำไปทดสอบกับเชื้อ S.
aureus, E. faecalis, Bacillus subtilis และ E. coli
พบว่า สารสกัดแห้วหมูจาก ไดเอทิลอีเทอร์, เฮกเซน
และน�้ำ ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ ส่วนตัวท�ำละลายที่เหลือ
ได้แก่ บิวทานอล, เอทานอล, เมทานอล, คลอโรฟอร์ม
และ โพรพานอล มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อทุกตัว[23] นอกจากนี้
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ยังมีงานวิจัยทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของ
สมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ Acorus calamus L., Aristolochia indica L., Cyperus rotundus L., Desmodium gangeticum (L.) DC., Holostemma
ada-kodien Schult. และ Kaempferia galanga L.
ที่สกัดด้วยตัวท�ำละลาย เฮกเซน, คลอโรฟอร์ม และ
น�ำ้ และทดสอบการยับยัง้ เชือ้ Bacillus pumilis และ
E. coli ด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สมุนไพรส่วน
ใหญ่สามารถยับยั้งเชื้อ Bacillus pumilis ที่เป็น
แบคทีเรียแกรมบวกได้ดกี ว่า E. coli ซึง่ เป็นแกรมลบ
Aristolochia indica L. ซึ่ ง สกั ด จาก น�้ ำ และ
คลอโรฟอร์ม สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli ได้เพียงชนิด
เดียว สารสกัดจากน�้ำของแห้วหมูและเปราะหอมไม่
สามารถยับยั้งเชื้อ E. coli[24]

ข้อสรุป
เบญจผลธาตุเป็นพิกดั ยาประกอบด้วยสมุนไพร
5 ตัว ได้แก่ หัวกกลังกา (Cyperus alternifolius
L.) หัวเต่าเกียด (Homalomena aromatica
(Spreng.) Schott) หัวแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) หัวหญ้าชันกาด (Panicum repens
L.) และหัวเปราะหอม (Kaempferia galanga
L.) ในตำ�รายาแพทย์แผนไทยมีการใช้สมุนไพรใน
พิกัดเบญจผลธาตุในการรักษาโรคในระบบทางเดิน
ปั ส สาวะ จากงานวิ จั ย นี้ พ บว่ า ตำ � รั บ เบญจผลธาตุ
มี ส มุ น ไพรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ ก่ อ โรคทางเดิ น
ปัสสาวะที่สำ�คัญ ได้แก่ E. faecalis คือ กกลังกา
และเต่าเกียด โดยพบสารพฤกษเคมีในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ ซาโปนินและแทนนิน ซึ่งควรมี
การศึกษาต่อไปในอนาคตถึงสารสำ�คัญที่ออกฤทธิ์
ต้านเชื้อ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนายาปฏิชีวนะ
ต่อไป ส่วนแห้วหมู หญ้าชันกาด และเปราะหอมถึง
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แม้จะไม่พบฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคทางเดินปัสสาวะ แต่
อาจมีส่วนช่วยในกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขับ
ปัสสาวะ หรือการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ
เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาวิจัยต่อไป
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