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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากใบฝรั่งต่อเชื้อ Staphylococcus 
aureus  เชื้อ Bacillus cereus และเชื้อ Escherichia coli โดยวิธี  agar disc diffusion ผลการทดลอง
พบว่าสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งด้วยเอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Bacillus cereus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ เชื้อ 
Staphylococcus aureus และเชื้อ Escherichia coli ตามล าดับ โดยมีขนาดค่าเฉลี่ย inhibition zone คือ 
22.0 ±0.3, 19.00 ± 0.2 และ 14.5 ± 0.3 มิลลิเมตร ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งระหว่างสารสกัด
หยาบจากใบฝรั่งกับยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน 0.010 มิลลิกรัม  

 
ค าส าคัญ: ใบฝรั่ง , การสกัด , ยับยั้งแบคทีเรีย 
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ABSTRACT 
 

 This research investigated the effect of antibacterial activity of Guava leaves 
extract. Antibacterial activity was determined by agar well diffusion method and test with 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Escherichia coli.  The results showed that 
Guava leaves crude extract best inhibited the growth of Bacillus cereus, followed by 
Staphylococcus aureus and Escherichia coli with a mean inhibition zone was 22.0 ±0.3, 
19.00 ± 0.2 and 14.5 ± 0.3 mm, respectively. When comparison antibacterial activity 
between Guava leaves extract with ampicillin 0.010 mg. 
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บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
  

ปัจจุบนัสังคมมีความตื่นตวัในการดูแลและรักษาสุขภาพ สมนุไพรเป็นหนึ่งทางเลือกที่น ามาใช้เป็นยารักษา

โรค บ ารุงสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มนุษย์น ายาสมุนไพรมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยมาเป็นระยะ

เวลานานตั้งแต่สมัยโบราณ ถึงแม้ว่ายาแผนปัจจุบันจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แต่ยาสมุนไพรยังคง

ได้รับความนิยมใน ประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒยังพบการรักษาด้วย

แพทย์แผนดั้งเดิมและการใช้ยาสมุนไพรเพ่ือบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น ปัจจุบันมีการค้นพบว่าพืช 

สมุนไพรเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์หลายชนิด พืชสมุนไพรมีความจ าเป็นอยางยิ่งต่อการวิจัยทางด้านเภสัช

วิทยาและการพัฒนายาสมุนไพรไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งของสารบริสุทธิ์เพ่ือน ามาใช้เป็นยาเท่านั้น แต่พืช

สมุนไพรสามารถเป็นวัตถุดิบตั้งต้นส าหรับการสังเคราะห์ยาหรือใช้เป็นต้นแบบ (model) เพ่ือค้นหาสารที่มี

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาได้ด้วย พืชสมุนไพรหนึ่งชนิดมีสารที่เป็นองค์ประกอบหลายกลุ่ม ตั้งแต่สารที่มีฤทธิ์อ่อนไป

จนถึงสารที่มีฤทธิ์แรงการสกดสารจากพืชเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในขั้นตอนการแยกสาร (isolation) และการท า

ให้ สารบริสุทธิ์ (purification) การพัฒนากระบวนการหรือวิธีการสกัดสารส าคัญจากพืชสมุนไพรจึงมีความ

จ าเป็นอยางยิ่ง ปัจจุบันจึงมีการน าสารสกัดจากสมุนไพรมาใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันเป็นประจ าใน

ชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น ยาสีฟัน ครีม โลชั่น สบู่ แชมพู ฯลฯ มาใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยม

มากปัจจุบัน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย      
 2.1 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากใบฝรั่ง โดยใช้ 95% เอทานอลเป็นตัวสกัดใน การยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย ได้แก่ Staphyloccus aureus, Bacillus cereus และ Escherichia coli  
          2.เพ่ือผลิตเจลล้างมือจากสารสกัดจากใบฝรั่งที่เตรียม 
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย        
 โครงการวิจัยการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบฝรั่งแบบหยาบ และการเตรียมเจลล้างมือ

จากสารสกัดใบฝรั่ง ก าหนดขอบเขตดังนี้   

 1. พืชที่ใช้ในการศึกษา 
1.1  ใบฝรั่ง 

 2. ส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 ส่วนใบ 

 3. เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ 

  3.1 Staphyloccus aureus 

3.2 Bacillus cereus  

3.3 Escherichia coli 

 4. ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการสกัด 

  4.1 เอทานอล 95 % 

 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. การสกัดสารจากใบฝรั่งมาล้างให้สะอาดแล้วมาตากแดด หรือบให้แห้ง (อุณหภมิประมาณ 80 องศา

เซลเซียส) แล้วน าไปสกัดดังนี้  

          การสกัดสารจากใบฝรั่งด้วยเอทานอล 95 % น าสมุนไพรสดตากแห้งบดให้ละเอียดแล้วน ามาสกัด  

ในอัตราส่วนสมุนไพรต่อเอทานอล เท่ากับ 1 ต่อ 4  เก็บในภาชนะปิด เป็นเวลา 7 วัน (ท าการเขย่าขวดที่สกัด

สารทุกวัน) กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วกรองด้วยกระดาษ กรอง Whatman® เบอร์4 เก็บตัวอย่างสารสกัดที่จะ 

ทดสอบไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส   

2. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphyloccus aureus, Bacillus cereus และ Escherichia coli 

ของสารสกัดสมุนไพรจากใบฝรั่ง 
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            2.1 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียแต่ละ ชนิดในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Nutrient broth ที่ ความเร็วรอบ

การเขย่า 200 รอบต่อนาทีเป็น เวลา 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  

           2.2 การตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัด ด้วยวิธี Agar well diffusion วิธี Agar well diffusion 

ดัดแปลงจาก Rauha et al.ไมโครลิตร ลงในหลุม บ่มเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง ตรวจวัดผล โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฤทธิ์ยับยั้ง (Inhibition zone) การทดลองแต่ละตัวอย่าง

ท า ซ้ า 3 ครั้ง 

3. การผลิตเจลล้างมือที่มีสารสกัดจากใบฝรั่งเพ่ือยับยั้งการเชื้อแบคทีเรีย 

       

1.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติ  การทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
ส าหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในเชิงพานิชย์ต่อไป 
 2. การเพ่ิมูลค่าให้กับสมุนไพรที่มีในครัวเรือน ท้องถิ่นน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  

ผลิตเจลล้างมือ
ฆ่าเชื้อโรค

สารสกัดจากใบ
ฝรั่ง

ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่องการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบฝรั่งและการเตรียมเจลล้างมือจากสารสกัด

ใบฝรั่ง คณะผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 2.1 ลักษณะและสรรพคุณของฝรั่ง 
 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ลักษณะและสรรพคุณของฝรั่ง 
1. ชื่อวิทยาศาสตร์ Psidium guajava Linn. 
2. ชื่อวงศ์  MYETACEAE 
3. ชื่อพ้อง  ไม่มี    
4. ชื่ออังกฤษ  Guava 
5. ชื่อท้องถิ่น  จุ่มโป่, ชมพู่, มะก้วย, มะก้วยกา, มะกา, มะจีน, มะมั่น, ยะมูบุเตบันยา, ยะริง, ยาม

, ย่ามู  , สีดา 
6. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร เปลือกต้นเรียบ ใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้าม เป็นรูปวงรีหรือรูปวงรีแกมขอบขนาน มี
ขนาดกว้าง 3-8 เซนติเมตร และยาว 6-14 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 2-3 ดอก ออกที่ซอกใบ 
กลีบดอกมีสีขาว ร่วงง่าย เกสรตัวผู้มีจ านวนมาก ผลเป็นผลสด เนื้อผลเป็นสีขาว มีเมล็ดจ านวนมาก รูปกลม
แบน 
  7. ส่วนที่ใช้เป็นยาและสรรพคุณ 

 - ใบและผล      รักษาอาการท้องเสีย 
  8. สารส าคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ 
          สารที่พบในใบฝรั่ง ได้แก่ quercetin และ quercetin-3-arabinoside ออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของ
ล าไส้ quercetin 3-O-b-L-arabinoside (guajavarin), quercetin 3-O-b-D-glucoside (isoquercetin), 
quercetin 3-O-b-D-galactoside (hyperin), quercetin 3-O-b-L-rhamnoside 
(quercitrin) และ quercetin 3-O gentiobioside ในผลพบ tannin มีฤทธิ์ฝาดสมานใช้แก้อาการท้องเสีย 
  9. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

   1. ฤทธิ์ลดการบีบตัวของล าไส้ แก้ท้องเสีย 
จากการวิจัยฤทธิ์ทางยาของฝรั่งพบว่าการให้ยาเม็ดแคปซูลใบฝรั่งครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง เป็น
เวลา 3 วัน กับผู้ป่วยที่เป็นโรคอุจจาระร่วง 122 คน สามารถลดจ านวนครั้งของการถ่ายอุจจาระ ระยะเวลาที่
ถ่ายอุจจาระ และจ านวนน้ าเกลือที่ให้ทดแทนได้ (7) การให้ยาเม็ดแคปซูลฝรั่งขนาด 500 มิลลิกรัม (ท่ีมีสารฟ
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ลาโวนอยด์ 1 มิลลิกรัม/แคปซูล 500 มิลลิกรัม)  ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันในผู้ป่วยทีม่ีอาการท้องเสีย 
ปวดท้อง จ านวน 50 คน จะสามารถลดการบีบตัวของล าไส้และลดระยะเวลาปวดท้องได้ (8) การให้ยาต้ม
ของฝรั่งในผู้ป่วยเด็กท่ีเป็นโรคล าไส้อักเสบจากเชื้อไวรัส (Rota virus) 62 คน ท าให้อาการดีขึ้นภายใน 3 วัน 
ระยะเวลาท้องเสียสั้นลง และไม่พบเชื้อ Rota virus ในอุจจาระมากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (9) 
สารสกัดใบฝรั่งด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน เมทานอล และน้ า สามารถลดการเคลื่อนไหว และการหดเกร็งของ
ล าไส้เล็กของหนูตะเภาและหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวน าให้มีการเคลื่อนไหวมากข้ึนด้วยอะเซทิลโคลีน (10, 11) สาร
สกัดใบฝรั่งด้วยเอทานอลร้อยละ 50 สามารถยับยั้งการหดตัวของล าไส้เล็กส่วนปลายของหนูเม้าส์ที่ถูก
เหนี่ยวน าให้หดตัวด้วยกระแสไฟฟ้า อะเซทิลโคลีน และแบเรียมคลอไรด์ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถยับยั้ง
อาการท้องเสียในหนูเม้าส์ที่ถูกชักน าให้เกิดอาการท้องเสียด้วยน้ ามันละหุ่ง โดยฝรั่งจะไปเพ่ิมการดูดซึมน้ าใน
ล าไส้และลดการบีบตัวของล าไส้ (12) สารสกัดด้วยน้ าของใบฝรั่งสดสามารถยับยั้งอาการท้องเสียได้ โดยลด
จ านวนครั้งของการอุจจาระในหนูซึ่งถูกเหนี่ยวน าให้เกิดอาการท้องเสียด้วยยา microlax ได้ (13) 
  ส่วนสกัดของสารกลุ่ม polyphenolic, saponin และ alkaloid จากใบฝรั่ง สามารถยับยั้งการหดเกร็งของ
ล าไส้เล็กของหนูตะเภาที่เหนี่ยวน าให้หดเกร็งด้วยอะเซทิลโคลีนและโปตัสเซียมคลอไรด์ได้ 
(14)  สาร quercetin และ quercetin-3-arabinoside จากใบฝรั่ง สามารถต้านการหดตัวของล าไส้เล็กท่ีถูก
เหนี่ยวน าด้วยอะเซทิลโคลีน ท าให้ล าไส้มีการเคลื่อนไหวน้อยลง (3)  นอกจากนี้สาร quercetin ในใบฝรั่งยัง
สามารถยับยั้งการหดเกร็งของล าไส้เล็กในหนูแรทและหนูตะเภาซึ่งเหนี่ยวน าให้เกิดอาการหดเกร็งด้วย
สารละลายโปตัสเซียม  อะเซทิลโคลีน แบเรียมคลอไรด์ ฮีสตามีน และซีโรโทนินได้ (15, 16)  และสามารถลด
ความสามารถในการซึมผ่านของๆ เหลวของหลอดเลือดฝอยบริเวณท้องซึ่งมีผลช่วยรักษาอาการท้องเสีย 
(17) สาร quercetin 3-O-b-L-arabinoside (guajavarin), quercetin 3-O-b-D-glucoside 
(isoquercetin), quercetin 3-O-b-D-galactoside (hyperin), quercetin 3-O-b-L-rhamnoside 
(quercitrin) และ quercetin 3-O-gentiobioside จากใบฝรั่ง สามารถลดการหดเกร็งของล าไส้เล็กหนูเม้าส์
ได้ (4)   สาร asiatic acid จากใบฝรั่งมีผลท าให้กล้ามเนื้อล าไส้เล็กส่วนปลายของกระต่ายคลายตัว (18)  สาร
สกัดผลฝรั่งดิบด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ต้านการหลั่งอะเซทิลโคลีนในล าไส้เล็กของหนูแรทและหนูตะเภาได้ แต่มี
ฤทธิ์น้อยกว่าอะโทรปีน โดยฝรั่งมีผลท าให้ล าไส้มีการเคลื่อนไหวน้อยลง ท าให้รักษาอาการท้องเสียได้ 
(19)   สารสกัดฝรั่ง (ไม่ระบุส่วน) สามารถลดการบีบตัวของล าไส้เล็กของหนูแรทได้ (20)  
          2. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
  สารสกัดเปลือกต้นและใบฝรั่งด้วยเอทานอลร้อยละ 70 ที่ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วง คือ Vibrio cholerae และ Vibrio 
parahaemolyticus แต่ไม่มีผลต่อเชื้อ Escherichia coli, Shigella flexneri, Salmonella 
typhimurium และ Staphylococcus aureus ในจานเลี้ยงเชื้อ (21) สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอทานอลร้อย
ละ 50 ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Shigella dysenteriae, Sh. 
Flexneri, E. coli และ S. typhimurium ในจานเลี้ยงเชื้อได้ แต่ไม่มีผลต่อเชื้อ Salmonella enteritidis 
(23) สารสกัดด้วยทิงเจอร์ร้อยละ 10 ของฝรั่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย V. cholerae ที่เป็นสาเหตุของ
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อหิวาตกโรคในจานเลี้ยงเชื้อได้ผลปานกลาง (24) สารสกัดใบฝรั่งด้วยเมทานอลสามารถต้านเชื้อ E. coli (29), 
Sh.  flexneri, Sh. virchow และ Sh. dysenteriae (30) ในจานเลี้ยงเชื้อได้ นอกจากนี้สารสกัดใบฝรั่งด้วย
ปิโตรเลียมอีเทอร์ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Enterococcus 
faecalis ในจานเลี้ยงเชื้อได้ แต่ไม่มีผลต่อเชื้อ E. coli และ S. typhimurium (31) 
     สารสกัดใบฝรั่งด้วยน้ าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Sh. dysenteriae (22, 25), V. 
cholerae, S. typhi (25) และ E. coli (26) ในจานเลี้ยงเชื้อได้ นอกจากนี้สารสกัดใบฝรั่งด้วยน้ าร้อนยัง
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Vibrio 23 สายพันธุ์ ที่แยกจากกุ้งกุลาด าซึ่งเป็นโรคได้ 
(27) สารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลจากใบฝรั่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อ E. coli 6 สายพันธุ์จากการศึกษาในจานเลี้ยง
เชื้อ โดยสารสกัดด้วยน้ ามีฤทธิ์ดีกว่าสารสกัดด้วยเอทานอล (28) สารสกัดผลดิบของฝรั่งด้วยเมทานอล
สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย Sh. dysenteriae, Sh. dysenteriae, Sh. dysenteriae, Sh. 
dysenteriae และ V. cholerae ในจานเลี้ยงเชื้อได้ (19)   
 น้ ามันหอมระเหยจากใบฝรั่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus แต่ไม่มีผลต่อเชื้อ Bacillus subtilis, E. 
coli, และ S. typhimurium ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ (32) ซึ่งพบว่าสาร morin 3-O-lyxoside และสาร morin 
3-O-arabinoside จากใบฝรั่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ S. enteritidis และ Bacillus cereus ดีกว่า
สาร guaijaverin และ quercetin (33) 
  นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดใบฝรั่งสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่เก่ียวข้องกับการเกิดสิว  3 ชนิด 
ได้แก่ Propionibacterium acnes, S. aureus และ S. epidermidis ในจานเลี้ยงเชื้อ (34) 
          3. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
  จากการศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วย 70 คน ที่มีเหงือกอักเสบ พบว่าน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัด
จากใบฝรั่งสามารถลดการอักเสบได้ร้อยละ 19.8 และลดรอยโรคที่ความรุนแรง ได้ร้อยละ 40 เมื่อ
เปรียบเทียบกับน้ ายาบ้วนปากที่ไม่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง หลังจากใช้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ (35) 
   สารสกัดใบฝรั่งด้วยน้ าขนาด 50-800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อฉีดเข้าช่องท้องพบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
แบบเฉียบพลันเมื่อทดสอบกับอุ้งเท้าหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดการอักเสบด้วยไข่ขาวสด (36) นอกจากนี้เมื่อฉีด
น้ ามันหอมระเหยจากใบฝรั่งเข้าทางช่องท้องของหนูแรทในขนาด 0.8 มิลลิลิตร/กิโลกรัม พบว่าสามารถยับยั้ง
การอักเสบที่ถูกเหนี่ยวน าด้วยสาร carrageenan ได้ (37) 
  สารสกัดจากผลฝรั่งด้วยเมทานอลเมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูแรท พบว่าสามารถยับยั้งการอักเสบของอุ้ง
เท้าหนูที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดการอักเสบด้วยสาร carrageenan, kaolin และ formaldehyde ได้ นอกจากนี้
สารสกัดผลฝรั่งด้วยเมทานอลเมื่อฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์จะสามารถยับยั้งการอักเสบและลดอาการ
เจ็บปวดที่ถูกเหนี่ยวน าด้วย acetic acid  ได้ดกีว่าแอสไพรินที่ให้ในขนาดเท่ากันเล็กน้อย (38) 
  เมื่อน าใบฝรั่งมาหมักกับราและแบคทีเรียได้แก่ Phellinus linteus (ส่วนเส้นใย) Lactobacillus 
plantarum และ Saccharomyces cerevisiae แล้วน ามาสกัดด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดท่ีได้มีฤทธิ์ต้าน
การอักเสบโดยยับยั้งการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบคือ ไนตริกออกไซด์และ พรอสต้าแกรนดิน อี 2 ใน
หลอดทดลอง (39) นอกจากนี้สารสกัดฝรั่งด้วยเอทานอลและน้ ายังออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ 
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(39)  สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอทิลอะซีเตตมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และแก้แพ้โดยยับยั้งการตอบสนองต่อ
แอนติเจนที่ชักน าให้เกิดการแพ้และการอักเสบ (40) 
         4. ฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือด 
  สารสกัดใบฝรั่งด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือดในหนูแรทที่ถูกชักน าให้เป็นเบาหวานด้วยการ
ฉีด alloxan เข้าหลอดเลือดด าโดยสารสกัดใบฝรั่งออกฤทธิ์ใน 2 ชั่วโมง มีฤทธิ์สูงสุดในชั่วโมงท่ี 6 และหมด
ฤทธิ์ใน 24 ชั่วโมง (41) 
          5. ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง 
 สารสกัดใบฝรั่งมีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง murine fibrosarcoma และเซลล์มะเร็งเต้านม   

 

ภาพที่ 2.1 ฝรั่ง 

(ท่ีมา : https://www.disthai.com) 

10. องค์ประกอบทางเคมี 

  ใบมีน้ ามันหอมระเหย  ซึ่งประกอบด้วย Caryophyllene cineol, นอกจากนี้ยังมี Tannin, 

sesquiter penoids และ triterpenoid compounds. quercetin, quercetin-3-arabinoside , 

quercetin 3-O-b-L-arabinoside (guajavarin), quercetin 3-O-b-D-glucoside (isoquercetin), 

quercetin 3-O-b-D-galactoside (hyperin), quercetin 3-O-b-L-rhamnoside (quercitrin) และ 

quercetin 3-O gentiobioside 
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รูปภาพองค์ประกอบทางเคมีของฝรั่ง 

 

ภาพที่ 2.2 สูตรโครงสร้างของ Tannic acid 

(ที่มา : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5280343#section=2D-Structure 

 

ภาพที่ 2.3 สูตรโครงสร้างของ Quercetin 

(ที่มา : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5280343#section=2D-Structure) 
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ภาพที ่2.4 สูตรโครงสร้างของ Isoquercetin  

(ที่มา : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5280343#section=2D-Structure)           

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พิณซอ กรมรัตนาพรและคณะ (2551) การศึกษาการใช้ผงใบฝรั่ง 3 ระดบัความเขม้ขน้(0.2, 0.5 

และ 1.0 กรัมต่อน้ าหนกตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน) รักษาโรคทองรวงในลูกโคนมระยะแรกคลอดจนถึงหยานม 

เปรียบเทียบกับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ norfloxacin (0.5 มิลลิลิตรต่อน้ าหนกตัว10 กิโลกรัมต่อวัน) ใชลูก

โคนมเพศผู้ทั้งหมด 20 ตัวแบง่ออกเปน 5 กลม ุ กลุ่มกลุ่มละ 4 ตัว วางแผนการทดลองแบบสมสมบูรณ ท า

การทดลองครัง้แรกในลูกโคนมอายุ 3 สัปดาหโดยลูกโคนมในกลุ่มควบคมไม่ได้รบการป้อนเชื้อ E. coli ส่วน

ในกลุ่มอ่ืน ๆ  ถูกท าให้ท้องร่วงโดยการป้อนเชื้อ E. coli ในอัตรา 500 cfu ต่อวันทางปาก ผลการทดลอง

พบว่าการกัษาโรคท้องร่วงด้วยผงใบฝรั่งงระดับ 1.0 กรมัต่อน้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม ต่อวันท าให้ลูกโคนมหา

ยจากอาการท้องร่วง ภายใน 2.75 วันแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) กับการรักษาด้วยยา

ปฏิชีวนะ norfloxacin (3.00 วัน) ท าการทดลองครั้งที่สองในลูกโคนมกลุ่มเดิมที่มี่ อายุ 12 สัปดาห วิธีการ

ทดลองเช่นเดียวกันกับครั้งแรกและผลการทดลองพบว่าการรักษาโรคท้องร่วงด้วยผงใบฝรั่งระดบั 1.0 กรัม

ต่อน้้้หนกตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน ท าให้ลูกโคนมหายจากอาการท้องร่วงภายใน 4.00 วัน แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) กับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ norfloxacin (3.00 วัน) แตการรกัษาด้วยผงใบ

ฝรั่งระดับ 0.2 และ 0.5 กรมัต่อน้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อวัน ไมท่ าให้ลูกโคนมหายจากอาการท้องร่วงไดจาก
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การทดลองสรุปได้ว่าการใช้ผงใบฝรั่งในอัตรา 1.0 กรมัต่อน้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อวันให้ผลการกัษาโรค

ท้องร่วงในลูดโคนมอายุ 3 สัปดาห ไดเ้ช่นเดียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 

 ธีระ ผิวเงิน และวัลลภ จันทร์สว่าง (2562) สมุนไพรใบฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติและ

สรรพคุณในเรื่องของการลดการติดคราบจุลินทรีย์ได้ วัตถุประสงค์งานวิจัย ในครั้งนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิผล

ของน  ้ายาอมบ้วนปากใบฝรั่งต่อการลดการติดคราบจุลินทรีย์เปรียบเทียบผลกับน้ าายาอมบ้วนปากผสม 

คลอเฮกซิดีนในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกอ าเภอเมืองจังหวัด

พิษณุโลก วิธีด าเนินการศึกษา: ท าการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 30 รายออกเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มท่ีใช้น้ ายาบ้วนปากใบฝรั่งจ านวน 15 รายและกลุ่มที่ใช้ น้ ายาบ้วนปากผสมคอลเฮกซิดีนจ านวน 15 ราย

โดยให้อาสาสมัครอมน้ ายาบ้วนปากตามชนิดของกลุ่มทดลองด้วยปริมาณน้ ายาบ้วนปาก 30 ซีซี ต่อครั้งหลัง

การแปรงฟัน 3 เวลา นานครั้งละ 2 นาทีทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน ผลการศึกษา: ก่อนใช้ค่าเฉลี่ยดัชนีการติด

คราบ จุลินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ ายาอมบ้วนปากใบฝรั่งกับกลุ่มผู้ใช้น้ ายาอมบ้วนปากผสมคลอเฮกซิดีนมี

ค่าเฉลี่ยที่ 2.60±0.51และ 2.73±0.46 โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.414) ค่าเฉลี่ยดัชนี

การติดคราบจุลินทรีย์กลุ่มผู้ใช้น้ ายาอมบ้วนปากใบฝรั่งและกลุ่มผู้ใช้น้ ายาอมบ้วนปากผสมคลอเฮกซิดีนก่อน

ใช้กับหลังใช้ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าลดลงที่ 0.60±0.10 และ 0.64± 0.08 ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05 และค่าเฉลี่ยดัชนีการติดคราบจุลินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ ายาอมบ้วน

ปากใบฝรั่งกับกลุ่มผู้ใช้น้ ายาอมบ้วนปากผสมคลอเฮกซิดีนภายหลังการทดลองในการลดติดคราบจุลินทรีย์ได้

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p=0.221 สรุปผล: น้ ายาอมบ้วนปากทั้งสองชนิดสามารถลดการติด

ของคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานได้ไม่แตกต่างกันโดยน้ ายาบ้วนปากจากใบฝรั่งสามารถใช้

เป็นน้ ายาบ้วนปากทางเลือกในการลดคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้ 

 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ และคณะ (2555) งานวิจัยนี้ศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียและ

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของ ผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มังคุดสุก ส้มเขียวหวาน 

กล้วยน ้าว้าดิบ และหมากสงดิบ เม น ้าร้อน เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 และอะซิโตน จากการทดลองพบว่า 

สารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยอะซิโตนใ ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดที่ทดสอบ (Bacillus 

subtilis, StaphylocoEscherichiacusaureuscoli และ Salmonella typhimurium) สูงที่สุด โดยมีค่า

ความเข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรี น้อยกว่า 195.7 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา คือ 

สารสกัดจากเปลือกทุเรียนด้วยอะซิโตนB.subtilisมีค่า MIC ต่อ และ S. typhimurium เท่ากับ 373 และ 

273 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล า ดับ และมีค่าS.aureusMICและต่อE.coli เท่ากัน คือ 2,984 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร สารสกัดจากเปลือกผลไม้ทุกชนิดที่ทดสอบด้วยอะซิโตนมีป ประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงกว่าสารสกัด

ด้วยน ้าร้อนและสารสกัดด้วยเอทานอล และพบว่า ความสามารถในก ยับยั้งแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับ
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ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกที่ตรวจพบในเปลือกผลไม้นอกจากนี้เปลือกผลไม้ ทุกชนิดที่ท า การศึกษา

สามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ดีกว่าแบคทีเรียแกรมลบ 

 ธีระ ผิวเงิน และวัลลภ จันทร์สว่าง (2562)  สมุนไพรใบฝรังเป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีคุณสมบัติและ

สรรพคุณในเรื่องของการลดการติดคราบจุลินทรีย์ได้วัตถุประสงค์งานวิจัในครั้งนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ

น้ ายาอมบ้วนปากใบฝรั่งต่อการลดการติดคราบจุลินทรีย์เปรียบเทียบผลกับนยาคลอเฮกซิดีนในผู้ป่วย

เบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพุทธชินราชกอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

วิธีดาเนินการศึกษา:ท าการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวานจ านวน 30 รายออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มท่ี

ใช้น  ้ายาบ้วนปากใบฝรั15รายและกลุ่มที่ใช้้งจานวน้ ายาบ้วนปากผสมคอลเฮกซิดีน                จ านวน15

รายโดยให้อาสาสมัครอมน้ ายาบ้วนปากตามชนิดของกลุ่มทดลองด้วยปริมาณน้ ายาบ้วนปาก 30 ซีซี ต่อครั้ง

หลังการแปรงฟัน3เวลา นานครั้งละ 2 นาทีทุกวันเป็นเวลา1เดือน ผลการศึกษา:ก่อนใช้ค่าเฉลี่ยดัชนีการติด

คราบจุลินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น  ้ายาอมบ้วนปากใบฝรั  ่งกับกลุ่มผู้ใช้น  ้ายาอมบ้วนปากผสมคลอเฮกซิดีนมี

ค่าเฉลี่ยที่2.60±0.51และ2.73±0.46 โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p=0.414) ค่าเฉลี่ยดัชนี

การติดคราบจุลินทรีย์กลุ่มผู้ใช้น  ้ายาอมบ้วนปากใบฝรั่งน้ ายาอมบ้วนปากผสมคลอเฮกซิดีนก่อนใช้กับหลังใช้

ในสัปดาห์ที่4มีค่าลดลงที่0.60±0.10 และ 0.64± 0.08 ตามล าดับโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่

p<0.05และค่าเฉลี่ยดัชนีการติดคราบจุลินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ ายาอมบ้วนปากใบฝรั่ง ผู้ใช้น้ ายาอมบ้วน

ปากผสมคลอเฮกซิดีนภายหลังการทดลองในการลดติดคราบจุลินทรีย์ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

p=0.221 

สรุปผล:น้ ายาอมบ้วนปากทั้งสองชนิดสามารถลดการติดของคราบจุลินทรีย์ในช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานได้

ไม่แตกต่าง โดยน้ ายาบ้วนปากจากใบฝรั่งสามารถใช้เป็นน้ ายาบ้วนปากทางเลือกในการลดคราบจุลินทรีย์ใน

ช่องปากได้ 

 วนิสา รักสามารถ (2019) วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกต้นแคบ้านในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วง 5 สายพันธุ์ คือ Staphylococcus aureus ATCC 

25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella enteritidis DMST 15676, Shigella 

sonnei ATCC 11060 and Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 วิธีการศึกษา: ทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรียโดยวิธี disc diffusion เพ่ือหาบริเวณยับยั้งเชื้อ หาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถ

ยับยั้งเชื้อ (MIC) และหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อทั้ง 5 สายพันธุ์ (MBC) ด้วยวิธี 

broth micro dilution ผลการศึกษา: สารสกัดจากเปลือกต้นแคบ้านสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

อุจจาระร่วงที่น ามาศึกษาได้ทุกสายพันธุ์ ยกเว้น S. enteritidis DMST 15676 เมื่อทดสอบด้วยวิธี broth 

micro dilution สารสกัดจากเปลือกต้นแคบ้านยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 25923 ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC 
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เท่ากับ 3.12 mg/ml และค่า MBC เท่ากับ 6.25 mg/ml สรุป: สารสกัดจากเปลือกต้นแคบ้านสามารถยับยั้ง

เชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงบางสายพันธุ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของ

ไทย 

 วันทนี สวางอารมณ และพาฝน จันทร์เล็ก (2555)  การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร

จ านวน 4 ชนิดคือ สบูด า ชุมเห็ดเทศฝรั่ง และพลู ที่ระดับความเขมขน 1:1 , 1:2 , 1:3 , 1:4 , 1:5 และ 1:6 

ตอการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ท าการ

ทดสอบดวยวิธี Agar disc-diffusion method ตรวจ ผลดวยการวัดขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสของสาร

สกัดสมุนไพร ซึ่งรวมความกวางของ paper disc ผล การทดลองพบวาสารสกัดสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการ

เจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ไดดีที่สุดคือ สารสกัดจากพลูซึ่งมีคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางวงใสกว

างที่สุด 2.10 เซนติเมตร(ท่ีระดับความเขมขน 1:1) รองลงมาคือ สารสกัดจากฝรั่ง ชุมเห็ดเทศ และสบูด า มีคา

เฉลี่ยเสนผานศูนยกลางวงใสกวางที่สุด 1.96 เซนติเมตร 1.46 เซนติเมตรและ 1.40 เซนติเมตร ตามล าดับ กา

รวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทางสถิติ พบวาสารสกัดจากพลูและฝรั่งไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญ

ที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 (P ≤ 0.05) แตจะมีความแตกตางกับสารสกัดจากชุมเห็ดเทศและสบูด าอยางมี

นัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 0.05 ส าหรับ สารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli ได

ดีที่สุดคือสารสกัดจากฝรั่ง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเสน ผานศูนยกลางวงใสกวางที่สุด 2.16 เซนติเมตร (ท่ีระดับความเข

มขน 1:1) รองลงมาคือสารสกัดจากพลู ชุมเห็ดเทศและสบูด า ซึ่งมีคาเฉลี่ยของเสนผานศูนยกลางวงใสกวาง

ที่สุด 1.50 เซนติเมตร 1.43 เซนติเมตร และ 1.40 เซนติเมตรตามล าดับ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคา

เฉลี่ยทางสถิติพบวาสารสกัดจากฝรั่ง มีความ แตกตางกับสารสกัดจากพลู ชุมเห็ดเทศและสบูด าอยางมี

นัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

 ปญจางค ธนังกูลและชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ (2530)  การศึกษาฤทธิ์ในการสกัดสมุนไพร 16 ชนิด

ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสกุล Vibrio 10 สายพันธ์ที่ก่อโรคในกุ้งกุลาด า คือกระเพราแดง (Oassia 

sanctum), กระเพราขาว (O.sanctum), ชุมเห็ดเทศ (Cassia alata), ชิงช้าชาลี (Tinospora cordifodia), 

กะเม็ง (Eclipia alba), บอระเพ็ด (Tinospora crispa), ฝรั่ง (Psidium guajava), พญายอ (Clnacanthus 

nutans), ฟ้าทะลายโจร (Andographis paniculata), มะระขี้นก (Momordica charantina), ก้างปลาเครือ 

(Phyllanthus reticulatus), ธรณีสาร (Phyllanthus pulcher), มะยม (Phyllanthus acidus) และลูกใต้

ใบ 3 ชนิดคือ Phyllanthus amarus, P. debilis และ P. urinaria การทดสอบท าโดยการเจือจางสารสกัด

ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อตามวิธีของ Tragen (1983) และวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่ละสายพันธ์ ผลการทดสอบพบว่ามรสมุนไพร 11 ชนิดที่มีประสิทธิภาพ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาด าได้ โดยมีเปอเซ็นต์ในการยับยั้งที่แตกต่างกันตามความ

เข้มข้นที่ไม่เท่ากัน สมุนไพรที่น่าสนใจมี 2 ชนิด ได้แก่ ใบฝรั่ง และมะระข้ีนก เนื่องจากสามารถยับยั้งเชื้อได้
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แม้จะใช้สารสกัดในระดับความเข้มข้นต่ าเพียง 0.625 มก/มล และ 1.25 มก/มล ตามล าดับ ข้อแตกต่างของ

ประสิทธิภาพสมุนไพรทั้งสองคือ ใบฝรั่งสามารถยับยั้งเชื้อได้ด้วยความเข้มข้นต่ ากว่ามะระขี้นก (0.625 มก/

มล) ในขณะที่มะระขี้นกสามารถยับยั้งเชื้อได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่าใบฝรั่งที่ระดับความเข้มข้นเดียวกัน ดังนั้นจึง

ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการน าสมุนไพรทั้งสองชนิดาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคติด

เชื้อแบคทีเรียต่อไป 

 สถาพร ดิเรกบุษราคม ชาญเดช วังสะวิบูลย์ และเยาวนิตย์ ดนยดล (2554) จากการศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธิภพของใบฝรั่งและอ็อกซิตตราชัยคลินในการก าจัดแบคที่เรียเรืองแสงในกุ้งกุลาค า โดย

แบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการคลองๆละ 5 ซ้ าดังนี ้ชดุควบคุมใช้น้ าเคล ื2.6% สารสกัดจากใบฝรั่งเข้มขัน 10 

และ 1 มกมล และอ็อกซิเตตรา-ชัยคลินเข้มข้ัน 10 มกมล โดยฉีดเข้กล้ามนื้อปล้องที่ 6 ของกังตัวละ 02 มล 

แล้วฉีดแบคที่เรียเรื่องแสง (Vibro harvey) ที่มีความเข้มขัน14 x 1010 cFบมล ข้กล้ามเนื้อกังตัวละ 02 มล 

หลังจกนั้น 30 นาที ท าการจาะเลือดกุ้งที่บริเวณโคนขาคู่ที่ 3 แล้วน ามาตรวจหาปริมาณแบคท่ีเรียในเลืดงโดย

วิธีการกระจายอ พบว่ปริมาณของแบคทีเรียรื่องแสในน้ าเลือดกุ้งจะลดลงอย่างรวดเร็ว และประสิทธิภาพ 

ในการก าจัดแบคที่เรียเรืองแสขอกุกลด าที่ไต้รับสารสกัดจากใบฝรั่งจะดีกว่ในกลุ่มที่ได้รับอ็อกซิเตตราชัยคลิน 

เปอร์เซนต์การลดลงของแบคทีเรียมื่อเทียบกับชุดควบคุมของกลุ่มที่ได้รับสรสกัดจากใบฝรั่งเข้มขั้น 10 และ 1 

มกมล มีค าเฉลี่ยเท่กับ 68.05% และ 62.99 % ตามล าดับ ส่วนในกลุ่มที่ได้รับยาอกซีเตตราชัยคลินมีดเพียง 

51.4 % 

 พัชรินทร์ มีทรัพย์ และ สุวิชญา บัวชาติ (2561)  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้าน

แบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพร 8 ชนิด โดยใช้ 95% เอทานอลเป็นตัวสกัด (กล้วยน้้าว้าดิบ เปลือกผลทับทิม 

ใบทับทิม ผลอ่อนฝรั่ง ใบฝรั่ง กระทือ เปลือกผลมังคุด และรากแก่ของแตงโม) ในการยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย 

Staphylococcus aureus และ Escherichia coli โดยวิธี disk diffution method ผลการทดสอบฤทธิ์

ต้านเชื้อ แบคทีเรียพบว่าสารสกัดสมุนไพรทั้ง 8 ชนิด สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ E. coli ได้ ยกเว้น

สารสกัดจากกล้วยน้้าว้าที่ไม่ สามารถยับยั้งทั้งเชื้อ S. aureus และ E. coli พบว่าโดยสารสกัดจากเปลือก

ทับทิมมีฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดได้ดี ที่สุด ซึ่งแตกต่างจากสมุนไพรอ่ืนอย่างมีนัยส้าคัญ 

(p≤0.05) มีบริเวณการยับยั้งเท่ากับ 2.10 และ 2.36 เซนติเมตร ตามล้าดับ เมื่อ ทดสอบหาคา่ความเข้มข้น

ต่้าสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโต (MIC) และค่าความเข้มข้นต่้าสุดที่ฆ่าเชื้อได้ (MBC) ต่อเชื้อ S. aureus และ E. 

coli โดยวิธี broth dilution พบว่าค่า MIC และ MBC ของเปลือกทับทิม คือ 15.625, 31.25 และ 31.25, 

62.5 มิลลิกรัม ต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ 
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การด าเนินงานวิจัย 

 

3.1 เครื่องมือ (apparatus) 
1) เตาอบไฟฟ้า, Binder FD115, Germany 
2) เครื่องชั่งละเอียด, AND HM-200, Japan 
3) Agar 
4) Ampicillin 
5) micropipette 
6) micro tip 
7) จานเลี้ยงเชื้อ (Petri dish) 

 

3.2 สารเคมี (reagents)  
1) Ethanol 95 %  
2) Nitric acid (70% HNO3), BDH, England 
3.) Agar 
4.) Nutrient Broth 

5.) Carbopol  

6.) TEA (Triethanolamine) 

7.) Propylene glycol 
 

3.3 วิธีการทดลอง (methodology) 
1. การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรใบฝรั่ง ดวยเอทานอลรอยละ 95  

     1.1 สมุนไพรคือฝรั่งโดยใชสวนของใบมาลางให สะอาดและผึ่งใหแหง  

1.2 หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ หรือซอย จนละเอียด  

1.3 ชั่งตัวอยางสมุนไพร 500 กรัม ที่หั่นละเอียดแลว น ามาบดใหละเอียดดวย เครื่องปนไฟฟาแลวใส

ลงในขวดแกว ขนาด 1,000 มิลลิลิตร  

1.4 เติมสารละลายเอทานอล รอยละ 95 ปริมาตร 600 มิลลิลิตร  

1.5 หมักไวนานประมาณ 2 - 3 วัน และควรเขยาบอย ๆ  

1.6 น าสารสกัดท่ีไดมากรอง ดวยผาขาวบาง และกระดาษกรอง Whatman เบอร 40 
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1.7 กลั่นแยกตัวท าละลายออก ดวยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจน

ไดสารละลายที่ขนเหนียว  

1.8 เก็บสารสกัดสมุนไพรที่ได ไวในตูแชแข็งเพ่ือใชในการทดสอบ ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก

สมุนไพรที่มีตอ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด  Staphyloccus aureus, Bacillus cereus และ Escherichia 

coli 

2. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphyloccus aureus, Bacillus cereus และ Escherichia coli 
ของสารสกัดสมุนไพร 
            2.1 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียแต่ละ ชนิดในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด Nutrient broth ที่ ความเร็วรอบ
การเขย่า 200 รอบต่อนาทีเป็น เวลา 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
           2.2 การตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัด ด้วยวิธี Agar well diffusion วิธี Agar well diffusion ดัดแปลง
จาก Rauhaetal.ไมโครลิตร ลงในหลุม บ่มเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจวัด
ผล โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฤทธิ์ยับยั้ง (Inhibition zone) การทดลองแต่ละตัวอย่างท า ซ้ า 3 ครั้ง 
3. การผลิตเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ าที่ผสมสารสกัดจากใบฝรั่งเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ด าเนินการปฏิบัติดังนี้ 
           3.1 ท าการชั่ง carbopol 3 กรัม แล้วน ามาละลายใน Ethanol 95 % ปริมาตร 790 มิลลิลิตร คนให้ 
Carbopol ลายจนหมด 
           3.2 ค่อยๆ เติมสาร TEA (Triethanolamine) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ลงในสารละลายในข้อ 3.2 คน

ให้เข้ากันจนสารเริ่มใสเป็นเนื้อเดียวกันอย่างชัดเจน  

           3.3 ชั่งสารสกัดท่ีได้จากการสกัดใบฝรั่งมา 5 กรัม มาละลายใน Propylene glycol 

ประมาณ 10 มิลลิลิตร จากนั้นให้น าไปผสมกับสารละลายในข้อ 3.2 คนใหเข้ากัน 

 3.4 เมื่อได้เจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากใบฝรั่ง น าไปบรรจุในขวดปั๊ม พร้อมในการใช้ล้างมือแบบ

ไม่ใช้น้ าต่อไป 

 

3.4 ระยะเวลาในการทดลอง  

 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

3.5 สถานที่ในการทดลอง 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาพที่ 3.1 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบไม่ใช้น้ าผสมสารสกัดใบฝรั่งฆ่าเชื้อแบคท่ีเรีย – เชื้อโรค 
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ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

 

4.1 ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งต่อการยับยั้งแบคทีเรีย 

จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งต่อการยับยั้งแบคทีเรีย  3 ชนิด คือ เชื้อ 

Staphylococcus aureus เชื้อ Bacillus cereus และ เชื้อ Escherichia coli ผลการทดลองแสดงดัง

ตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1- 4.3 พบว่า สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ทั้ง 3 ชนิด 

โดยมีฤทธิ์ยับยั้ง  Bacillus cereus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ Staphylococcus aureus และ Escherichia 

coli ตามล าดับ โดยมีขนาดค่าเฉลี่ย inhibition zone คือ 22.0 ±0.3, 19.00 ± 0.2 และ 14.5 ± 0.3 

มิลลิเมตร ตามล าดับ เมื่อใช้ปริมาณสารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง 4270 มิลลิกรัม ซึ่งจะเห็นว่าฤทธิ์การยั้บยั้ง

แบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดจะแปรผันโดยตรงต่อปริมาณสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งที่ใช้ ซ่ึงสารสกัดหยาบจากใบ

ฝรั่งสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียเนื่องจากสารสกัดจากใบฝรั่ง มีฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ซึ่งมฤีทธิ์

ยับยั้งแบคทีเรียได้ดี เช่น  เควอร์ซิทิน (Quercetin) และ เควอร์ซิทิน-3-อะราบิโนไซด์ (Quercetin-3 

arabinoside) (Rattanachaikunsopon, P. and Phumkhachorn, P., 2010) 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าวงใสของการยั้บยั้ง (Inhibition zone) ของเชื้อ Staphylococcus aureus เชื้อ 

Bacillus cereus และ เชื้อ Escherichia coli ของสารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง 

สารทดสอบ 
ปริมาณ 
(mg) 

Inhibition zone (mm) 
Staphylococcus aureus Bacillus cereus Escherichia coli 

Guava leaves crude extract 42.7 - 7.0± 0.2 - 
Guava leaves crude extract 232 8.0± 0.1 7.5± 0.1 4.0± 0.2 
Guava leaves crude extract 427 10.0± 0.2 11.0± 0.2 5.0± 0.2 
Guava leaves crude extract 1068 10.0± 0.3 12.5± 0.2 7.0 ± 0.3 
Guava leaves crude extract 2135 11.0± 0.2 13.5± 0.1 7.0± 0.2 
Guava leaves crude extract 4270 12.0± 0.2 14.0± 0.1 8.0± 0.2 
Ampicillin (positive control) 0.010 19.0± 0.3 14.5± 0.2 22.0± 0.3 

น้ า (negative control) - - - - 
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ภาพที ่4.1  วงใสของการยั้บยั้งแบคทีเรีย (inhibition zone) ของเชื้อ Bacillus cereus ซึ่งท าการทดสอบ
กับ น้ า(-) แอมพิซิลลิน 0.010 มิลลิกรัม (+) สารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง ปริมาณ 42.7  มิลลิกรัม (1) 232
มิลลิกรัม (2) 427มิลลิกรัม (3) 1063 มิลลิกรัม (4) 2135 มิลลิกรัม (5) และ 4270 มิลลิกรัม (6) 
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ภาพที ่4.2  วงใสของการยั้บยั้งแบคทีเรีย (inhibition zone) ของเชื้อ Escherichia coli ซึ่งท าการทดสอบ

กับ น้ า(-) แอมพิซิลิน 0.010 มิลลิกรัม  (+) สารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง ปริมาณ 42.7  มิลลิกรัม (1) 232

มิลลิกรัม (2) 427มิลลิกรัม (3) 1063 มิลลิกรัม (4) 2135 มิลลิกรัม (5) และ 4270 มิลลิกรัม (6) 
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ภาพที ่4.3  วงใสของการยั้บยั้งแบคทีเรีย (inhibition zone) ของเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งท าการ

ทดสอบกับ น้ า(-) แอมพิซิลิน 0.010 มิลลิกรัม  (+) สารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง ปริมาณ 42.7  มิลลิกรัม (1) 

232มิลลิกรัม (2) 427มิลลิกรัม (3) 1063 มิลลิกรัม (4) 2135 มิลลิกรัม (5) และ 4270 มิลลิกรัม (6) 
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  (A)                                          (B)                                          (C)  

ภาพที ่4.4  แสดงภาพรวมวงใสของการยั้บยั้งแบคทีเรีย (inhibition zone) ของเชื้อ Staphylococcus 
aureus (A) Bacillus cereus (B)  และEscherichia coli (C) ซึ่งท าการทดสอบกับ น้ า(-) แอมพิซิลิน 0.010 
มิลลิกรัม  (+) สารสกัดหยาบจากใบฝรั่ง ปริมาณ 42.7  มิลลิกรัม (1) 232 มิลลิกรัม (2) 427มิลลิกรัม (3) 
1063 มิลลิกรัม (4) 2135 มิลลิกรัม (5) และ 4270 มิลลิกรัม (6) 
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อภิปรายผลการทดลอง 

  

5.1 อภิปรายผลผลการทดลอง 

จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ทั้ง 3 ชนิด โดยมี
ฤทธิ์ยับยั้ง  Bacillus cereus ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli 
ตามล าดับ ซึ่งสารสกัดหยาบจากใบฝรั่งสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารหรือมี
ส่วนในการท าให้อาหารเน่าเสีย จึงได้น าสารสกัดจากใบฝรั่งมาท าเป็นเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ าเพ่ือฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย รวมไปถึงเชื้อโรคต่างๆ เนื่องจากสารสกัดจากใบฝรั่ง มีฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้ง
แบคทีเรียได้ด ีเช่น  เควอร์ซิทิน (Quercetin) และ เควอร์ซิทิน-3-อะราบิโนไซด์ (Quercetin-3 arabinoside) 
(Rattanachaikunsopon, P. and Phumkhachorn, P., 2010) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการยกสารให้บริสุทธิ์ในระดับโครงสร้างโมเลกุลและน ามาใช้ประยุกต์ใน
การท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันต่อยอดในอุตสาหกรรมต่อไป 
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