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กิตติศักดิ์ จันทร์สุข : ฤทธิ์ต้านจุลชีวินจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีสารกลุ่มควิโนน .
(ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SELECTED THAI MEDICINAL PLANTS
BEARING QUINONOIDS) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ดร. ชนิดา พลานุเวช ,
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รศ. ดร. นิจศิริ เรืองรังษี, 114 หน้า.
ศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีวินจากพืชสมุนไพรไทย 9 ชนิดที่มีสารกลุ่มควิโนน เพื่อหาความสามารถในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ สารจากพืชสมุนไพรถูกสกัดด้วยวิธีการหมัก maceration ในปิโตรเลียมอีเทอร์ และเอทานอล
ตามลาดับ ทดสอบกับจุลชีพรวม 13 สายพันธุ์ แบ่งเป็นแบคทีเรียชนิดแกรมบวก 5 สายพันธุ์ แบคทีเรียชนิดแกรมลบ 6 สาย
พันธุ์ และรา 2 สายพันธุ์ มีทั้งชนิดที่ก่อโรคและเชื้อประจาถิ่น ด้วยวิธี agar well diffusion เพื่อดูขอบเขตการยับยั้ง (Inhibition
zone) และวิธี broth microdilution เพื่อหาความเข้มข้นต่าสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโต
(minimum
inhibitory
concentration, MIC) และหาความเข้มข้นต่าสุดที่ไม่พบการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
(minimum bactericidal
concentration, MBC) หรือความเข้มข้นต่าสุดที่ไม่พบการเจริญเติบโตของรา (minimum fungicidal concentration, MFC)
ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากหัวว่านหอมแดง ( Eleutherine americana (Aubl.) Merr.) แสดงขอบเขต
การยับยั้งกว้างที่สุด 32.66±0.58 มม. ต่อเชื้อ Staphylococcus epidermidis สารสกัดจากพืชที่มีสารแอนทราควิโนน
(anthraquinones) ที่แสดงค่า MIC และ MBC ต่าสุดคือ สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากรากยอบ้าน ( Morinda citrifolia) ที่
125 µg/ml ต่อเชื้อ Bacillus subtilis สารสกัดจากพืชที่มีสารเบนโซควิโนน ( benzoquinones) ที่แสดงค่า MIC และ MBC
ต่าสุดคือ สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากผลพิลังกาสา ( Ardisia elliptica) ที่ 62.50 µg/ml ต่อเชื้อ Bacillus subtilis และ สาร
สกัดจากพืชที่มีสารแนฟโทควิโนน ( naphthoquinones) ที่แสดงค่า MIC และ MBC ต่าสุดคือ สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จาก
รากทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus) ที่ 3.90 และ 15.62 µg/ml ตามลาดับ ต่อเชื้อ Micrococcus luteus สาหรับสารควิ
โนนมาตรฐาน จูโกลน (juglone) แสดงขอบเขตการยับยั้งกว้างที่สุด 28.00±2.00 มม. ต่อเชื้อ Candida albicans อะลิซาริน
(alizarin) ในกลุ่มแอนทราควิโนน : แสดงค่า MIC 100 และ MFC 50 µg/ml ต่อเชื้อ Candida albicans, สารเอมบีลิน
(embelin) ในกลุ่มเบนโซควิโนน แสดงค่า MIC และ MBC ที่ 6.25 µg/ml ต่อเชื้อ Bacillus subtilis and Bacillus cereus
และ สารลอโซน (lawsone) ในกลุ่มแนฟโทควิโนน แสดงค่า MIC 25 และ MBC 100 µg/ml ต่อเชื้อ Bacillus cereus ผลที่ได้
จากการทดลองนี้พบว่าสารสกัดพืชที่ได้จากตัวทาละลายทั้ง 2 ชนิด รวมทั้งสารควิโนนมาตรฐานออกฤทธิ์ส่วนใหญ่กับ
แบคทีเรียชนิดแกรมบวก รา และแบคทีเรียชนิดแกรมลบตามลาดับ สารสกัดปิโตรเลียมอีเทอร์จากว่านหอมแดงและสารสกัด
เอทานอลจากกระถิน ทุ่ง (Xyris indica) แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อในวงกว้าง ในขณะที่สารสกัดจากชุมเห็ดไทยมีขอบเขตการออก
ฤทธิ์น้อยที่สุด สารสกัดจากยอทั้งสาม ชนิดแสดงขอบเขตการออกฤทธิ์ที่คล้ายคลึงกัน สารสกัดจากว่านหอมแดงและ
ทองพันชั่งซึ่งเป็นพืชในกลุ่มที่มีสารแนฟโทควิโนนรวมทั้งลอโซนและจูโกลนซึ่งเป็นสารแนฟโทควิโนนมาตรฐานมีความสามารถ
ในการยับยั้งเชื้อดีที่สุด ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของฤทธิ์ต้านจุลชีพที่สนับสนุนสรรพคุณยาของสมุนไพร
ไทย นาไปสู่การพัฒนาพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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Antimicrobial activities of selected Thai medicinal plants bearing quinonoids were studied in
vitro. The crude drugs from nine plant species were sequentially extracted by maceration with petroleum
ether and ethanol respectively. Thirteen tested pathogenic and nonpathogenic microorganisms included
5 gram positive bacteria, 6 gram negative bacteria and 2 fungi. The assay was performed by agar well
diffusion method for determination of inhibition zone and broth microdilution method for minimum
inhibitory concentrations (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC) or minimum fungicidal
concentration (MFC) with two fold dilution. The results showed that the petroleum ether extract from
Eleutherine americana bulbs displayed inhibition zone of 32.66±0.58 mm. against Staphylococcus
epidermidis. The lowest MIC and MBC for Thai medicinal plants bearing anthraquinones were found in
the petroleum ether extract from Morinda citrifolia roots that presented MIC and MBC of 125 µg/ml
against Bacillus subtilis. Ardisia elliptica presenting plant bearing benzoquinones of which the petroleum
ether extract from fruits showed the lowest MIC and MBC of 62.50 µg/ml concentration against Bacillus
subtilis. The plant bearing naphthoquinones, Rhinacanthus nasutus roots showed the lowest MIC and
MBC of 3.90 and 15.62 µg/ml respectively against Micrococcus luteus. Standard quinone derivatives
were investigated as well. Juglone displayed inhibition zone of 28.00±2.00 mm. against Candida
albicans. Alizarin, an anthraquinone compound showed the lowest MIC of 100 and MFC of 50 µg/ml
against Candida albicans. Embelin, a benzoquinone derivative presented the MIC and MBC of 6.25
µg/ml against Bacillus subtilis and Bacillus cereus. Lawsone, a naphthoquinone showed the MIC of 25
and MBC of 100 µg/ml against Bacillus cereus. Most of the extract and the quinone derivative
compounds demonstrated a promising inhibitory effect against gram positive bacteria followed by fungi
and gram negative bacteria. Eleutherine americana especially petroleum ether extract and Xyris indica
especially ethanol extract expressed broadest spectrum of antimicrobial activity. Cassia tora possessed
least spectrum of antimicrobial activity as well as least potency. Three species of Morinda showed similar
spectrum and potency against tested microorganisms. The extracts from plants bearing
naphthoquinones, for example Eleutherine americana and Rhinacanthus nasutus as well as
naphthoquinone compounds, for example lawsone and juglune showed prominent range and potency in
antimicrobial activity. This study revealed the antimicrobial potentials among selected Thai medicinal
plants bearing quinonoid compounds. The results could expand our knowledge in Thai traditional plant
usages and discloses Thai traditional wisdom.
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