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บทคัดย่ อ
งานวิจ ัย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาฤทธิ์ ต้า นแบคที เ รี ย ของสารสกัด จากเปลื อ กผลไม้จาํ นวน 6 ชนิ ด ได้แก่
กระท้อน มะขาม มะนาว ลิ้ นจี่ สับปะรด และเสาวรสต่อ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
จํานวน 5 ไอโซเลท เมื่อทดสอบด้วยวิธี disk diffusion และ broth microdilution พบว่าสารสกัดจากเปลือกผลไม้
ที่มีฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย ได้แก่ มะนาว เสาวรสและสับปะรด ( ค่า MIC เท่ากับ 15.63 31.25 และ 62.50 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ) แต่ไม่พบฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ยของสารสกัดจากเปลือกกระท้อน มะขามและลิน้ จี่
คําสําคัญ: ฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย, เปลือกผลไม้, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Abstract
This study was aimed to evaluate the antibacterial activities of 6 fruit peel extracts: santol, tamarind,
lemon, lychee, pineapple, and passion fruit against 5 isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Disk diffusion and broth microdilution assay revealed that lemon, passion fruit, and pineapple peel extracts
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exerted the antibacterial activities (MIC were 15.63, 31.25, and 62.50 mg/L, respectively). No antibacterial
activities of santol, tamarind, and lychee peel extracts were observed in this study.
Keywords: antibacterial activity, fruit peel, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

1. บทนํา

นับตั้งแต่มีการตรวจพบและเริ่ มมีรายงาน
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน การติ ด เชื้ อ ที่ มี
สาเหตุมาจาก Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA) มีการแพร่ กระจายอย่างกว้างขวาง
ในหลายพื้นที่ ทว่ั โลกและมี ผูป้ ่ วยที่ เสี่ ยงต่อการติ ด
เชื้อนี้ หลายกลุ่ม [1] MRSA สามารถก่อให้เกิดโรค
ได้ห ลายลัก ษณะตั้ง แต่ ก ารติ ด เชื้ อ ที่ ผิ ว หนัง เช่ น
ฝี หนอง แผลติดเชื้อ ไปจนถึงเป็ นสาเหตุของการติด
เชื้อของอวัยวะภายในที่เป็ นอันตรายถึงชีวิต โดยพบ
ได้ท้ งั ในลักษณะของการติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
มีรายงานพบการติ ดเชื้ อในชุมชนที่ เพิ่มมากขึ้ น [2]
จากข้อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยาพบว่า การติ ด เชื้ อ ที่ มี
สาเหตุจาก S. aureus ในบางพื้นนั้นเกิ นกว่า 50
เปอร์ เซ็นต์เป็ นสายพันธุ์ที่ด้ือยา methicillin [3] ใน
ประเทศไทยเองก็มีรายงานว่าพบ MRSA สายพันธุ์ที่
ดื้ อ ต่อ chlorhexidine ซึ่ งเป็ นนํ้า ยาฆ่าเชื้ อที่ ใ ช้ก นั
ทัว่ ไปในโรงพยาบาล [2] การติดเชื้อ MRSA จึงเป็ น
โรคติ ด เชื้ อ ที่ จ ําเป็ นต้องได้รับติ ดตามสถานการณ์
อย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั
จากการสํารวจพบว่าพืชพรรณบนโลกนั้น
มี จาํ นวนประมาณ 250,000 ถึ ง 500,00 ชนิ ด แต่ มี
เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ที่ถูกนํามาใช้เป็ นอาหารของสัตว์
ต่าง ๆ ซึ่ งมีหลายชนิ ดที่ มนุ ษย์ใช้เป็ นอาหารรวมถึง
ใช้เป็ นยา [4-6] โดยพบว่าสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ
จากพื ช ส่ วนใหญ่ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม สารประกอบ
Phenolics, Polyphenols, Terpenoids, Alkaloids และ
สารกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งมีรายงานถึงประสิ ทธิภาพในหลาย

ด้าน เช่น ฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ ต้านมะเร็ ง และ
ฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย [5,7]
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมมีพืช
หลากหลายชนิ ด บางชนิ ดก็ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
สมุนไพรและถู กนํามาใช้เป็ นยาสํา หรั บรั ก ษาโรค
ต่าง ๆ งานวิจยั นี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาฤทธิ์ตา้ น
แบคที เรี ยของเปลื อกผลไม้บางชนิ ด ซึ่ งไม่นิยมนํา
ส่ วนเปลื อกมารั บประทานและถูกทิ้ งให้กลายเป็ น
ขยะไปในที่สุด เพื่อเป็ นแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กบั
ของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาํ เนินการวิจยั
2.1 อุปกรณ์ และสารเคมี
Ethanol, absolute (BDH, VWR Prolab
Chemicals) Brain heart infusion broth (BHI broth,
Sisco Research Laboratory) Mueller Hinton broth
(MHB broth, Sisco Research Laboratory) แผ่นดิสก์
สําหรับทดสอบยาปฏิชีวนะ (6 mm Antibiotic assay
disk, Whatman)
2.2 แบคทีเรียทีใ่ ช้ ในการทดลอง
Methicillin-resistant S. aureus (MRSA)
จํานวน 5 ไอโซเลท (isolates) ที่ ใช้ในการทดลองนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
โรงพยาบาลศู นย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ องครั ก ษ์ จั ง หวัด นครนายก
แบคที เ รี ยทั้ งหมดถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ใ นที่ อุ ณ หภู มิ
-80 องศาเซลเซี ยสด้วยอาหาร 10 % (v/v) glycerol
BHI broth แล้วนํามาเลี้ยงบนอาหาร BHI agar บ่มที่
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อุ ณหภู มิ 37 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง
ก่อนนํามาทําการทดลอง
2.3 การเตรียมตัวอย่ างและการสกัดสารจาก
เปลือกผลไม้
นํา เปลื อ กผลไม้ 6 ชนิ ด ได้แ ก่ มะขาม
(Tamarindus indica Linn.) มะนาว (Citrus aurantifolia
(Christm. et Panz) Swing.) กระท้อน (Sandoricum
koetjape Burm.f. Mer.) สับปะรด (Ananas comosus
(Linn.) Merr.) ลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) และ
เสาวรส (Passiflora edulis Sims) มาล้างให้สะอาด
ผึ่งลมให้แห้ง หัน่ ให้มีขนาดเล็กลง จากนั้นนําไปอบ
ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซี ยสจนแห้ง บดให้ละเอียด
แล้วบรรจุไว้ในภาชนะที่มีฝาปิ ด เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
การสกัด ทํา ได้โ ดยหมัก เปลื อ กผลไม้ 50 กรั ม กับ
absolute ethanol ปริ มาตร 150 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิหอ้ ง
เป็ นเวลา 7 วัน แล้ว จึ ง กรองเพื่ อ แยกกากออก นํา
ของเหลวที่ ได้ไปแยกตัว ทําละลายออกด้ว ยเครื่ อ ง
rotary evaporator ที่ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซี ยสจน
ได้สารสกัดข้นหนื ด เก็บสารสกัดที่ ได้ไว้ในภาชนะ
สี ชาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2.4 การทดสอบฤทธิ์ยบั ยั้งแบคทีเรียด้ วยวิธี
disk diffusion
เตรี ยมเซลล์แบคทีเรี ยแขวนลอยให้มีความ
ขุ่นเทียบเท่ากับสารละลาย McFarland standard no.
0.5 (จํานวนเซลล์ประมาณ 1.5 x 108 CFU/mL) จาก
เชื้ อ ที่ เ ลี้ ย งในอาหาร BHI broth อุ ณหภู มิ 37
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้วจึงใช้ไม้พนั
สําลีปราศจากเชื้ อ (sterile cotton swab) จุ่ มลงใน
เซลล์แขวนลอย แล้วขีดลงบนอาหาร MHA ทิ้งไว้ที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งเพื่ อ ให้ ผิ ว หน้า อาหารแห้ ง จากนั้ น
เตรี ยมแผ่นดิสก์สาํ หรับทดสอบโดยชัง่ สารสกัดที่ได้
จากข้อ 2.3 มา 250 มิลลิกรัม ละลายด้วย absolute
ethanol ปริ มาตรน้อยที่สุดที่ทาํ ให้สารสกัดเหลวและ
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สามารถดูดได้ดว้ ย micropipette แล้วจึงดูดสารสกัด
ปริ มาตร 20 ไมโครลิตรหยดลงบนแผ่นดิสก์ขนาด
เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง 6 มิ ล ลิ เ มตร ทดสอบโดยวาง
แผ่นดิ สก์ลงบนผิวหน้าของอาหาร MHA ทําการ
ทดสอบสารสกัดชนิ ดละ3 ซํ้า บ่มเชื้ อที่ อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง แล้วจึ งวัดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของบริ เวณยับยั้ง (inhibition zone) ที่
เกิ ด ขึ้ นมี ห น่ ว ยเป็ นมิ ล ลิ เ มตร โดยใช้ absolute
ethanol เป็ นชุดควบคุม (negative control)
2.5 การหาค่ า minimal inhibitory concentration
(MIC) และ minimal bactericidal concentration
(MBC)
ทดสอบด้วยวิธี broth microdilution โดย
เจื อจางสารสกัดแต่ละชนิ ดให้มีความเข้มข้นลดลง
ครั้งละสองเท่า (two-fold dilution) ด้วยอาหาร MHB
ในไมโครไตเตอร์ เ พลทชนิ ด 96 หลุ ม (96-well
microplate) ให้มีความเข้มข้นของสารสกัดอยูใ่ นช่วง
125-1.95 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยให้แต่ละหลุมมี
ปริ มาตรสุดท้ายเท่ากับ 100 ไมโครลิตร เจือจางเซลล์
แบคที เรี ยแขวนลอยที่ เตรี ยมด้วยวิธีเช่นเดี ยวกับข้อ
2.4 ให้มีจาํ นวนเซลล์เริ่ มต้นประมาณ 106 CFU/mL
เติมลงไปหลุมละ 10 ไมโครลิตร บ่มที่ อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงจึงอ่านผล โดยค่า
MIC คื อ ความเข้ม ข้น ที่ ต่ าํ ที่ สุด ของสารสกัด ที่
สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้ อได้ จากนั้นเพาะเชื้ อ
จากหลุมที่ ไม่พบการเจริ ญของเชื้ อบนอาหาร BHI
agar เพื่ออ่านค่า MBC ซึ่ งค่า MBC คือ ความเข้มข้น
ที่ ต่ าํ ที่ สุดของสารสกัดที่ สามารถฆ่าเชื้ อได้ ทําการ
ทดสอบสารสกัดชนิดละ 3 ซํ้า
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3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผลการวิจัย

3.1 การทดสอบฤทธิ์ ยับ ยั้ง แบคทีเรี ย ด้ ว ยวิธี
disk diffusion
เมื่อทดสอบด้วยวิธี disk diffusion ผลการ
ทดลองที่ ได้แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่ งพบว่าสารสกัด
จากเปลือกมะนาวสามารถยับยั้ง MRSA ได้ดีที่สุด
ในขณะที่ สารสกัด จากเสาวรสและลิ้ น จี่ ส ามารถ
ยับยั้งการเจริ ญของ MRSA ได้ใกล้เคียงกัน ในขณะ
ที่สารสกัดจากเปลือก มะขาม กระท้อน และลิ้นจี่ไม่
พบฤทธิ์ตา้ น MRSA
3.2 ก า ร ห า ค่ า m i n i m a l i n h i b i t o r y
concentration (MIC) และ minimal bactericidal
concentration (MBC)
จากผลการทดลองที่ 3.1 ผูว้ ิจยั ได้เลือกนํา
สารสกัดจากเปลือกมะนาว สับปะรดและเสาวรส ซึ่ง
มีฤทธิ์ ยับยั้ง MRSA ได้มาหาค่า MIC และ MBC
ด้วยวิธี broth microdilution ผลการทดลองพบว่า
สารสกัดจากเปลือกผลไม้ท้ งั 3 ชนิ ดมีค่า MIC และ
MBC ดังตารางที่ 2 โดยสารสกัดจากเปลือกมะนาวมี
ฤทธิ์ ในการยับยั้ง MRSA ทั้ง 5 ไอโซเลทได้ดีที่สุด
(MIC เท่ากับ 15.63 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) รองลงมา
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คือสารสกัดจากเปลือกเสาวรส (MIC เท่ากับ 31.25
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และสับปะรด (MIC เท่ากับ
62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาจากค่า MIC และ MBC ของ
สารสกัดจากเปลือกผลไม้ที่ทดสอบพบว่าเป็ นความ
เข้ม ข้น เดี ย วกัน (สารสกัด จากเปลื อ กมะนาวและ
สับปะรด) หรื อต่างกันเพียงสองเท่า (สารสกัดจาก
เปลือกเสาวรส) แสดงให้เห็ นว่าสารออกฤทธิ์ ที่ เป็ น
องค์ประกอบของเปลือกผลไม้ท้ งั สามชนิ ดออกฤทธิ์
ต่อ MRSA ในลักษณะฆ่ าแบคที เรี ย (bactericidal
activity) [8]
สารออกฤทธิ์ ที่พบในนํ้ามันหอมระเหยซึ่ ง
มี ม ากที่ ผิ ว ของผลมะนาวนั้ น ได้ แ ก่ limonene,
geranial, geraniol และ neral [9,10] ซึ่ งมีรายงานถึง
คุ ณสมบัติ ในการต้า นจุ ล ชี พ ของสารกลุ่ม ดัง กล่ า ว
[11-14] ส่ วนเปลื อกของสับปะรดมี สารประกอบ
กลุ่ ม polyphenols เป็ นองค์ป ระกอบ รวมทั้ง พบ
myricetin และ coumaric acid ซึ่ งมีฤทธิ์ ต้านจุลชี พ
[15-17] ในขณะที่เปลือกเสาวรสนั้นมีรายงานว่าพบ
isoorientin ซึ่ งเป็ นสารกลุ่ม flavonoids ที่มีฤทธิ์ ต้าน
จุลชีพ [18-19]

ตารางที่ 1 ขนาดของบริ เวณยับยั้งเมื่อทดสอบสารสกัดจากเปลือกผลไม้ชนิ ดต่าง ๆ กับ MRSA ด้วยวิธี disk
diffusion
เส้ นผ่านศู นย์ กลางของบริเวณยับยั้ง (มิลลิเมตร±SD)
เปลือกผลไม้
MRSA1
MRSA2
MRSA3
MRSA4
MRSA5
กระท้อน
n
n
n
n
n
มะขาม
n
n
n
n
n
มะนาว
20.00±0.00
16.67±0.67
18.33±0.88
20.00±0.0
10.00±0.00
ลิ้นจี่
n
n
n
n
n
สับปะรด
7.00±0.00
7.00±0.00
6.67±0.17
7.00±0.33
7.33±0.33
เสาวรส
7.67±0.33
7.33±0.33
7.83±0.73
7.00±0.00
7.67±0.00
หมายเหตุ n หมายถึงไม่เกิดบริ เวณยับยั้ง
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ตารางที่ 2 ค่ า MIC และ MBC ของสารสกัด จากเปลื อ กผลไม้เ มื่ อ ทดสอบกับ MRSA ด้ว ยวิ ธี broth
microdilution
เปลือก
ผลไม้
มะนาว
เสาวรส
สับปะรด

MIC/MBC
MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC

MRSA1
15.63
15.63
31.25
62.50
62.50
62.50

ความเข้ มข้ น (มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
MRSA2
MRSA3
MRSA4
15.63
15.63
15.63
15.63
15.63
15.63
31.25
31.25
31.25
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50

4. สรุปผลการวิจัย

การทดสอบฤทธิ์ ต้า นจุ ล ชี พ ต่ อ MRSA
ของสารสกัดจากเปลือกผลไม้จาํ นวน 6 ชนิ ด ได้แก่
กระท้อน มะขาม มะนาว ลิ้นจี่ สับปะรด และเสาวรส
ด้วยวิธี disk diffusion และ broth microdilution
พบว่าสารสกัดจากเปลื อกมะนาวมีฤทธิ์ ต้านจุลชี พ
ต่อ MRSA ดีที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากเปลือก
เสาวรสและสั บ ปะรด ตามลํา ดับ อย่า งไรก็ ต าม
งานวิจัยนี้ เป็ นการศึ กษาเบื้ องต้นที่ แสดงให้เห็ นว่า
เปลือกของผลไม้บางชนิ ดซึ่ งเป็ นของเหลือทิ้งนั้นมี
องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นสารต้า นจุ ล ชี พ ได้ จึ ง ควรมี
การศึ ก ษาในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ชนิ ด และปริ มาณ
สารสํา คัญ ที่ พ บในเปลื อ กผลไม้จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ
เพิ่มเติมเพื่อเป็ นแนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือก
ผลไม้ในอนาคตต่อไป
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