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Abstract  
The purpose of this study to screening of antibacterial activity of crude extracted from leave of 

vegetable spinach (Cnidoscolus chayamansa McVaugh) against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and 
Bacillus subtilis using agar disc diffusion and evaluated the minimum inhibitory concentrations (MICs) and 
minimum bactericidal concentrations (MBCs) by broth dilution and drop plate techniques. Result showed that 
all bacterial strain susceptible to fresh and dried-crude ethanolic-extract of vegetable spinach at the 
concentration of 1,000 mg/ml, which B. subtilis had highest inhibition zone (32.8±0.2 mm and 32.3±0.6 mm 
for fresh and dried-crude extracted, respectively) when compared with control group. For the result of MIC 
and MBC value of this extract had shown greatest concentration as 125 and 500 mg/ml, respectively. This 
study indicated that crude extracted from leave of vegetable spinach had antibacterial activity that may be 
benefit alternative substance uses to therapeutic agents for bacterial infection in the further. 
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บทคัดย่อ  
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นในการการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากส่วนใบ

ต้นไชยาต่อการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Escherichia coli และ Bacillus subtilis ด้วยวิธี Agar disc 
diffusion และหาค่าระดับความเข้มข้นต่่าสุดที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ด้วยวิธี Broth microdilution และวิธี Drop plate  
ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจากส่วนใบต้นไชยาทั้งแบบสดและแบบแห้ง ความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทดสอบทั้ง 3 ชนิดได้ โดยมีผลต่อเช้ือ B. subtilis ดีที่สุด ให้ค่าเฉลี่ยบริเวณยับยั้งเท่ากับ 32.8±0.2 มิลลิเมตร 
(แบบสด) และ 32.3±0.6 มิลลิเมตร (แบบแห้ง) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม นอกจากน้ีค่า MIC และ MBC ของสารสกัดหยาบให้ค่าที่ดี
ที่สุดเท่ากับ 125 และ 500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล่าดับ ผลการศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในเบื้องต้นของ
สารสกัดหยาบจากส่วนใบต้นไชยา น่าไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส่าหรับศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติที่สามารถยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ในอนาคต 
ค าส าคัญ: ต้นไชยา สารสกัดหยาบ พืชสมุนไพร ฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย 
  

ค าน า  
ปัจจุบันโรคติดเช้ือจากแบคทีเรียก่อโรคยังคงเป็นปัญหาที่ส่าคัญและพบได้บ่อยรวมทั้งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ

มนุษย์ เชื้อทีพ่บบ่อยได้แก่ Staphylococcus aureus (S.aureus) เป็นเชื้อประจ่าถิ่นท่ีพบตามบริเวณผิวหนัง ก่อให้เกิดการติดเชื้อ
ทางบาดแผล ผิวหนังและเป็นสาเหตุภาวะอาหารเป็นพิษ ตลอดจนโรคแทรกซ้อนอื่นๆ (นิติพงษ์ และเอกชัย, 2552) Bacillus 
subtilis (B.subtilis) พบปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและสร้างสารพิษออกมาขณะปนเปื้อนอยู่ในอาหาร ก่อให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษท่ี
เรียกว่า fried-rice syndrome (Prajapati และ Cutting, 2002) และ Escherichia coli (E.coli) เป็นเช้ือประจ่าถิ่นอีกชนิดที่พบ
ในระบบทางเดินอาหาร มีบางสายพันธุ์ เช่น E. coli  0157: H7 ท่าให้เกิดโรคท้องร่วง และโรคอื่นๆ นอกจากนี้เช้ือดังกล่าวยังมี
ความสามารถต้านทานต่อยาปฏิชีวนะสูง ก่อให้เกิดปัญหาการดื้อยา ดังนั้นการหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือก่อโรคจึงมีความจ่าเป็น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้นไชยา (Cnidoscolus chayamansa McVaugh) หรือคะน้าเม็กซิโก หรือต้นผงชูรส  ถือเป็นพืชอีกชนิด
หนึ่งที่ในปัจจุบันมีการให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนต่อสภาพเเวดล้อมและการเข้าท่าลายของแมลง 
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รวมทั้งเป็นแหล่งโปรตีนส่าหรับกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าผักใบเขียวบางชนิด 2-3 เท่า 
(กฤติยา, 2562; ณพัฐ, 2020) มีสรรพคุณทางยารักษาโรคได้ชนิด เช่น โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน รวมทั้งใช้เป็นอาหาร
ควบคุมน้่าหนัก (Jiménez-Arellanes, 2014) อีกทั้ง กลุ่มสารส่าคัญที่พบในต้นไชยา ได้แก่ Flavonoids, Phenolic acids, 
Saponins, Cardiac glycoside และ Alkaloids ซึ่งสารที่มีการรายงานพบคือ  สาร Kaempferol เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 
(Flavonoids) พบมากบริเวณส่วนใบ ซึ่งสารดังกล่าวมฤีทธิ์ควบคุมระดับน้่าตาลในเลือด  (Pillai, 2012) นอกจากนี้สารกลุ่มอื่นๆยัง
มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ เช่น ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านจุลชีพ และลดระดับคอเลสเตอรอล  (Garcia-Rodriguea 
และคณะ, 2014) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดหยาบจากส่วนใบของต้นไชยาในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด โดยใช้ส่วนใบแบบสดและแห้งมาสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ และทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรีย เพื่อเป็นแนวทางในการน่าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต  
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
 1. การเตรียมสมุนไพรและเตรียมสารสกัดหยาบ 
 น่าตัวอย่างส่วนใบไชยา (สดและแบบแห้ง) มาท่าการสกัด ด้วยวิธีแช่ยุ่ย (maceration) โดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้น 95% (95% EtOH) ในอัตราส่วน1:5 (น้่าหนักตัวอย่างพืชต่อปริมาตรตัวท่าละลายสกัด : w/v) ที่อุณหภูมิ 37°C เป็น เวลา 
7 วัน และเขย่าเป็นประจ่าทุกวัน เมื่อครบก่าหนด น่าตัวอย่างสกัดมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 แล้วน่าไประเหย
ตัวท่าละลายด้วยตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 50°C จนได้สารสกัดที่มีลักษณะเหนียวหนืด เตรียมสารสกัดหยาบโดยน่ามาละลายด้วย 
DMSO (dimethyl sulfoxide) ให้ได้ความเข้มข้น 1,000 mg/ml ท่าให้ปราศจากเช้ือด้วยการกรองผ่าน Millipore filter เก็บสาร
สกัดหยาบไวท้ี่อุณหภูมิ 4 °C จนกว่าจะน่ามาทดสอบ (ดัดแปลงจากจารวี และสุบงกช, 2555) 

2. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดด้วยวิธี Agar disc diffusion 
เตรียมเช้ือแบคทีเรียทดสอบ (S. aureus, E. coli และ B. subtilis) ให้มีความขุ่นที่ระดับ 0.5 McFarland standard 

(1.5 × 108 CFU/ml) จุ่มไม้พันส่าลีที่ปราศจากเช้ือ (sterile cotton swab) น่ามาป้าย (swab) ลงบนผิวหน้าอาหาร 
Muller-Hinton Agar (MHA) ให้ทั่ว ปล่อยให้ผิวหน้าอาหารแห้ง ปิเปตสารสกัดหยาบ 100 µl ลงบนแผ่น paper disc เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร  (100 mg/disc) น่ามาวางตามต่าแหน่งที่ก่าหนดไว้ บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 18-24 ช่ัวโมง เมื่อครบ
ก่าหนดอ่านผลโดยวัดขนาดบริเวณโซนใส (clear zone) ที่เกิดขึ้น ในหน่วยเป็นมิลลิเมตร เทียบกับชุดควบคุม (ยาปฏิชีวนะ
Tetracycline 250 µg/ml และ DMSO 0.1% v/v) ท่าการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้่า (อ้างจาก วารีรัตน์, 2557) 
 3. การหาความเข้มข้นต่ าสุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Minimal inhibitory concentration: MIC) 
และค่ า ความ เข้ มข้ น ต่ า สุ ดที่ ส ามารถฆ่ า เชื้ อ  (Minimal bactericidal concentration:  MBC)  ด้ วยวิ ธี  Broth 
microdilution และ วิธี Drop plate technique 
 เจือจางสารสกัดลงทีละ 2 เท่า จากความเข้มข้น 1000 mg/ml ด้วยอาหาร MHB ในหลุม 96 well plate เติมเช้ือ
แบคทีเรียที่ปรับความขุ่นหลุมละ 100 µl บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 24 ช่ัวโมง ครบก่าหนดอ่านค่า MIC ด้วยตาเปล่าโดยสังเกต
หลุมสุดท้ ายที่ ไ ม่ มี ก าร เจริญของ เ ช้ือแบคที เ รี ย  และยื นยั นการอ่ านค่ า  MIC ด้ วยสารละลาย  resazurin 
(7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one1O-oxide) ตามวิธีการของ Rakhmawatie (2019) ส่าหรับการหาค่า MBC โดยวิธี drop 
plate (ดัดแปลงจาก Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), 2009) โดยหยดสารสกัดจากการท่า MIC ปริมาตร 
10 µl ลงบนผิวหน้าอาหาร MHA ปล่อยให้จุดสารแห้ง บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C นาน 18-24 ช่ัวโมง ครบก่าหนด สังเกตค่าความเข้มข้น
ต่่าสุดของสารสกัดที่ไม่พบการเจริญของเช้ือ ให้อ่านเป็นค่า MBC และแปลผลฤทธิ์ยับยั้งเช้ือของสารสกัดโดยหาค่าสัดส่วน 
MBC/MIC หากค่าMBC/MIC ≤4 มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ(Bactericidal) และถ้า MBC/MIC >4 มีฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ (Bacteriostatic) (Mogana, 
2020) ท่าการทดสอบทั้งหมด 3 ซ้่า 

 
ผลการทดลอง  

ผลการทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย S. aureus , E. coli และ B. subtilis ของสารสกัดหยาบจากส่วน
ใบไชยาแบบสดและแบบแห้ง ด้วยวิธี Agar disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบแบบสดและแห้งที่ระดับความเข้มข้น 1000 
mg/ml สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียทดสอบทั้ง 3 ชนิดได้ โดยมีผลยับยั้งการเจริญของเช้ือ B. subtilis ได้มากที่สุด 
ให้ค่าเฉลี่ยบริเวณยับยั้งเท่ากับ 32.8 ± 0.2 mm (แบบสด) และ 32.3 ± 0.6 mm (แบบแห้ง) รองลงมาคือเช้ือ S. aureus ในขณะ
ที่เช้ือ E. coli ยับยั้งได้น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (Table 1 และ Figure 1) นอกจากนี้สารสกัดหยาบให้ค่า MIC และค่า 
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MBC ที่ดีท่ีสุดคือ  125 mg/ml (MIC) และ 500 mg/ml (MBC) ตามล่าดับ และเมื่อพิจารณาค่าสัดส่วน MBC/MIC ของสารสกัด
หยาบ พบว่า สารสกัดส่วนใหญ่ให้ค่าสัดส่วน MBC/MIC>4 ซึ่งมีแนวโน้มออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือ (MBC/MIC>4; Bacteriostatic) 
ยกเว้น ผลต่อเชื้อ B. subtilis มีแนวโน้มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือ (MBC/MIC ≤4; Bactericidal) ซึ่งคล้ายกับยาปฏิชีวนะTetracycline  
Table 1 Antibacterial activity of leaves extract of C. chayamansa against some bacterial pathogen.  

Test 
organisms  

Extracts 
Inhibition zone 

(mm; x±̅SD) 
 

MIC MBC 
Antibacterial activity 

(MBC/MIC ratio)    

S.aureus 

fresh leaves (1,000 mg/ml) 
dried leaves (1,000 mg/ml) 
Tetracycline (250 µg/ml) 
DMSO (0.1% v/v) 

31.0±0.1 
31.7±0.3 
35.0±0.1 

0 

125 
125 
7.81 
ND 

>1,000 
>1,000 
15.62 
ND 

Bacteriostatic 
Bacteriostatic 
Bactericidal 

ND 

B.subtilis 

fresh leaves (1,000 mg/ml) 
dried leaves (1,000 mg/ml) 
Tetracycline (250 µg/ml) 
DMSO (0.1% v/v) 

32.8±0.2 
32.3±0.6 
18.0±0.1 

0 

250 
500 

31.25 
ND 

1,000 
500 

62.25 
ND 

Bactericidal 
Bactericidal 
Bactericidal 

ND 

E.coli 

fresh leaves (1,000 mg/ml) 
dried leaves (1,000 mg/ml) 
Tetracycline (250 µg/ml) 
DMSO (0.1% v/v) 

28.0±0.1 
27.2±0.3 
25.7±0.3 

0 

125 
125 
1.95 
ND 

>1,000 
>1,000 
3.90 
ND 

Bacteriostatic 
Bacteriostatic 
Bactericidal 

ND 

ND = not determined; MIC= minimal inhibitory concentration; MBC= minimal bactericidal concentration  

The ratio of MBC/MIC for appreciate antibacterial activity, MBC/MIC ≤4 = Bactericidal; MBC/MIC >4 = Bacteriostatic  
             

 
Figure 1 Inhibition zone of fresh and dried leaves extract of C. chayamansa against the growth of bacterial (A) 
B.subtilis, (B) S.aureus and (C) E.coli.  
1 = DMSO (0.1%v/v), 2 = fresh leaves extract, 3= dried leaves extract, 4 = Tetracycline (250 ug/ml) 

 
วิจารณ์ผล  

การศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบไชยาในครั้งนี้ พบว่าสารสกัดสดและแห้ง
สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียได้แตกต่างกัน โดยยับยั้งเช้ือ B. subtilis ได้ดีที่สุด รองลงมาคือเช้ือ S.aureus และ E.coli ซึ่งใน
การศึกษาสารสกัดหยาบที่น่ามาศึกษาในครั้งนี้ยังไม่ถูกแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ จึงคาดว่าอาจมีกลุ่มสารส่าคัญหลายชนิดที่สามารถ
ออกฤทธ์ิยับยั้งเช้ือ รวมทั้งอาจขึ้นอยู่กับชนิดของเช้ือแบคทีเรียที่น่ามาศึกษา จึงท่าให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Perez-Gonzalez และคณะ (2017) ที่พบว่า สารสกัดจากใบไชยา (1 mg/disc) สามารถยับยั้งเช้ือ
แต่ละชนิดได้แตกต่างกัน โดยเฉพาะเช้ือ E.coli และ Ps.aeruginosa และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยบริเวณการยับยั้งกับค่าสัดส่วน 
MBC/MIC ของสารสกัดเพื่อดูแนวโน้มการออกฤทธ์ิของสารสกัด พบว่า สารสกัดหยาบให้ค่าเฉลี่ยบริเวณการยับยั้งที่ใกล้เคียงกับยา
ปฏิชีวนะ รวมทั้งค่าสัดส่วน MBC/MIC ของสารสกัดยังมีแนวโน้มการออกฤทธิ์ยับยั้งเช้ือคล้ายยาปฏิชีวนะ Tetracycline ที่ใช้เป็น
ชุดควบคุม โดยเฉพาะผลต่อเชื้อ B. subtilis ทีม่ีแนวโน้มออกฤทธิ์ฆ่าเช้ือ (Bactericidal) การศึกษาในครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่า สาร
สกัดหยาบจากส่วนใบของต้นไชยาอาจมีกลุ่มสารส่าคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือ ดังนั้นต้นไชยาจึงเป็นอีกสมุนไพรที่ควรน่ามาศึกษา 
เพิ่มเติมในเชิงลึกเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป 
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สรุปผล  
จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดหยาบจากส่วนใบของต้นไชยาสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย ได้ ซึ่งให้

ค่า MIC และ MBC ที่ดีที่สุดมีค่าเท่ากับ 125 mg/ml (MIC) และ 500 mg/ml (MBC) ตามล่าดับ และจากค่าสัดส่วน MBC/MIC 
พบว่า ฤทธิ์การยับยั้งเช้ือของสารสกัดส่วนใหญ่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ ยกเว้นเชื้อ B. subtilis มีแนวโน้มออกฤทธ์ิฆ่าเช้ือ  

 
ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านและสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ที่ได้อ่านวยความ
สะดวกในการใหค้วามอนุเคราะหส์ถานท่ีจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีต่างๆ ในการท่างานวิจัยครั้งนี ้
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