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Abstract

Objective—To evaluate antimicrobial activity of Clausena harmandiana leaf extracted by ethanol
against pathogenic bacteria isolated from animals.
Materials and Methods—Clausena harmandiana leaf was extracted by ethanol, and crude extract was
tested for antimicrobial activity against 77 isolates of pathogenic bacteria from dogs, fish and pigs, by
microdilution broth method. E.coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and gentamycin
were also tested as experimental control. Minimum inhibitory concentration (MIC) and maximum bactericidal concentration (MBC) from each test was determined.
Results—Clausena harmandiana leaf extract had antibacterial activity against bacteria isolated from
dogs with otitis externa such as S. aureus, α-hemolytic Streptococcus, β-hemolytic Streptococcus, E.
coli, Proteus mirabilis, P. aeruginosa, Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp. and bacteria that were isolated from fish such as S. agalactiae, Aeromonas hydrophila and also S. hyicus which
was isolated from swine, with minimal inhibition concentration (MIC) values of 8.33, 20.45, 9.45, 66.67,
68.06, 35.25, 30.47, 83.60, 50.00, 14.54, 28.65, 12.50 mg./ml and minimal bactericidal (MBC) values
of 20.96, 23.57, 16.15, 141.67, 161.11, 70.17, 65.63, 118.75, 137.50, 14.54, 37.24 and 12.50 mg./ml,
respectively.
Conclusion—Ethanol extract of Clausena harmandiana leaf had antibacterial activity against various
types of pathogenic bacteria that were isolated from animals. In comparison, MIC and MBC values of
Gram positive bacteria groups were significantly lower than those of Gram negative bacteria groups.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ การศึกษานี้เป็ นการศึกษาฤทธิ์ตา้ นจุลชีพของสารสกัดจากใบต้นส่ องฟ้ าดง ซึ่ งสกัด
ด้วยเอธานอล ต่อเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคในสัตว์ที่เพาะแยกเชื้อจากสัตว์ป่วย
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ น�ำสารสกัดหยาบจากใบต้นส่ องฟ้ าดงที่ ได้มาสกัดด้วยเอธานอล เพื่อ
ทดสอบฤทธิ์ ในการยับยั้งและการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคจ�ำนวน 77 ไอโซเลต ซึ่ งแยกได้จากสุ นขั
ปลา และสุ กร โดยใช้วธิ ี Microdilution Broth Method ซึ่ งมี E. coli ATCC 25922 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 เป็ นเชื้อควบคุมมาตรฐาน และเจนตามัยซิ นเป็ นยามาตรฐาน ท�ำการหาค่า
ความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งเชื้อ และค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่ฆ่าเชื้อได้
ผลการศึกษา สารสกัดจากใบต้นส่องฟ้ าดง สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคช่อง
หูส่วน นอกอักเสบในสุ นขั ได้แก่ S. aureus, α-hemolytic Streptococcus, β-hemolytic Streptococcus,
E. coli, Proteus mirabilis, P. aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp.แบคทีเรี ยที่ก่อโรคติด
เชื้อในปลา S. agalactiae, Aeromonas hydrophila และแบคทีเรี ยที่ก่อโรคในสุ กร S. hyicus โดยมีค่า
ความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งเชื้อ (MIC)ของแต่ละเชื้อเท่ากับ 8.33, 20.45, 9.45, 66.67, 68.06, 33.36,
83.60, 51.05, 14.54, 12.50, 28.65 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่าเชื้อ
ได้ (MBC) เท่ากับ 20.96, 23.57, 16.15, 141.67, 161.11, 69.07, 118.75, 97.92, 14.54, 12.50, 37.24
มก./มล. ตามล�ำดับ
ข้ อสรุป สารสกัดจากใบต้นส่ องฟ้ าดงสามารถยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ยได้หลายชนิ ด โดยมี ค่า MIC
และMBC ที่แตกต่างกัน พบว่าเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบให้ค่า MIC สู งกว่าเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวก
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บทนำ�
แบคทีเรี ยเป็ นสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองเห็นได้ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ สามารถก่อโรคได้ใน
สัตว์หลายชนิด สัตว์ได้รับเชื้อแบคทีเรี ยทั้งจากการสัมผัสโดยตรง การหายใจ สิ่ งขับถ่าย สภาพ
แวดล้อมต่างๆ ท�ำให้เกิดความเสี ยหายต่อสุ ขภาพร่ างกาย และการสร้างผลผลิต ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อเกษตรกร ตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ เชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคในสัตว์มีหลายชนิด
เช่น Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Coliform bacteria, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Corynebacterium spp., Peptococcus indiocus, Pseudomonas
aeruginosa ก่อโรคเต้านมอักเสบในโค [1] และเชื้อ Aeromonas hydrophila, Streptococcus spp.
ท�ำให้เกิดโรคในปลาและสัตว์น้ ำ� นอกจากนี้ยงั มีเชื้อก่อโรคในสุกร เช่น Staphylococcus hyicus เป็ นต้น
ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ย เกษตรกรเจ้าของฟาร์มมักเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจาก
ออกฤทธิ์ได้ในวงกว้าง แต่พบว่าเชื้อบางตัวไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ยา นอกจากนี้พบว่า
ยังก่อให้เกิดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในผลผลิตสัตว์ ได้แก่ น�้ำนม ซากและเนื้อสัตว์ เป็ นต้น ซึ่ ง
เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค และปัญหาที่สำ� คัญในปั จจุบนั คือ การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรี ยที่เพิ่มมาก
ขึ้น ในการรักษาโรคเต้านมอักเสบ ซึ่งการรักษาโดยส่ วนใหญ่เป็ นการให้ยาปฏิชีวนะสอดเข้าทางเต้า
นมหรื อให้ยาทางระบบ
จะเห็นได้ว่า ยาปฏิชีวนะมีขอ้ จ�ำกัดหลายอย่าง เช่น การตอบสนองต่อการรักษาโดยยา
ปฏิชีวนะไม่ได้ให้ผลดี การรักษามีคา่ ใช้จ่ายสูงมาก มีอตั ราการดื้อยาสูง มีผลข้างเคียงต่อตัวสัตว์และ
ปัญหาผลตกค้างของยา เป็ นต้น จึงได้มีการน�ำสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถออกฤทธิ์ ตา้ น
เชื้อจุลชีพคล้ายกับยาปฏิชีวนะ แต่เป็ นสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ทดแทน เพือ่ ลดปัญหาการตกค้าง
และการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรี ย และประกอบกับในปัจจุบนั กระแสการกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ของประชาชนในซีกโลกตะวันตกเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันความนิยมและทัศนคติต่อสมุนไพรไทยของ
คนไทยก็มีมากขึ้น เนื่องจากมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปั จจุบนั
ต้นส่ องฟ้ าดง เป็ นสมุนไพรพื้นบ้านที่ชาวบ้านน�ำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการรักษาอาการ
ต่างๆ เช่น แก้ไข้ ปวดศีรษะ แก้ผดิ ส�ำแดง แก้หลอดลมอักเสบ หรื อแก้จุกเสี ยด นอกจากนี้ยงั เป็ น
แหล่งอาหารสัตว์ธรรมชาติสำ� หรับแทะเล็มส่ วนยอดและใบของสัตว์ เช่น โค กระบือ และสัตว์ป่า
[5] สารสกัดที่ได้จากต้นส่ องฟ้ าดงคือ coumarins และ carbazoles ซึ่ งมีองค์ประกอบได้แก่ สาร heptaphylline, clausine, dentatin และ clausarin โดยสาร heptaphylline, dentatin และ clausarin สามารถ
ต้านเชื้อ Plasmodium falciparum [6] ยังพบว่ามีสารสกัดที่ได้จาก Clausena heptaphylla คือ coumarins ซึ่ งมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรี ย [7]
มีรายงานพบว่า สารสกัดสมุนไพร เช่น กระเทียม ใบฝรั่ง มีฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรค
ในสัตว์ เช่น เชื้อ Aeromonas hydrophila ซึ่งก่อโรคส�ำคัญในปลาได้ [8] นอกจากนี้มีรายงานการวิจยั
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พบว่า เปลือกรากของต้นส่ องฟ้ าดง มีฤทธิ์ ต้านเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุ นขั
เช่น Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus spp., Escherichia coli, และ
Proteus spp. [9] แต่เนื่องจากการสกัดสารจากรากอาจยุง่ ยากกว่าการสกัดสารจากใบ ประกอบกับยัง
ไม่มีขอ้ มูลการสกัดสารส�ำคัญจากใบต้นส่ องฟ้ าดง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ของใบต้นส่ องฟ้ าดงว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคในสัตว์เช่นเดียวกับเปลือกรากของ
ต้นส่ องฟ้ าดงหรื อไม่ เพื่อน�ำผลไปประยุกต์ใช้ต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์์ และวิธีการ
การเก็บตัวอย่ างและเพาะแยกเชื อ้
เก็บตัวอย่างเชื้อแบคทีเรี ยและเพาะแยกเชื้อที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์ โดยเพาะแยกลงบน
blood agar และ McConkey agar ท�ำการแยกชนิดและทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี จากนั้นเก็บเชื้อ
ไว้ที่ -20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการทดสอบ
การเตรี ยมสารสกัดหยาบ
น�ำใบส่ องฟ้ าดงมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส จนได้น้ ำ� หนักคงที่ จากนั้นบดให้
ละเอียดด้วยเครื่ องบด แล้วน�ำมา จ�ำนวน 500 กรัม แช่ใน 70% ethyl alcohol (Analar®,VWR international Ltd.,Thailand) 3 ลิตร ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 24 ชัว่ โมง กรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 จากนั้น
น�ำไประเหยแห้งด้วยเครื่ อง rotary evaporator ท�ำการสกัดเช่นนี้ 3 ครั้ง ได้สารสกัดหยาบ น�ำเก็บในตู ้
เย็น 5-8 องศาเซลเซียส รอการทดสอบ
การเตรี ยมสารละลายจากสารสกัดหยาบ
น�ำสารสกัดหยาบมาชัง่ น�ำหนักใส่ในหลอดทดลอง จากนั้นเติม ethyl alcohol ลงไปในหลอด
ทดลอง โดยสารสกัดหยาบ 1 กรัม จะใช้ ethyl alcohol 3 มิลลิลิตร จากนั้นน�ำไปไว้ในตูอ้ บที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซี ยส ประมาณ 5-10 นาที น�ำไปปั่นด้วยเครื่ องปั่ นสารละลาย ใช้กระบอกฉี ดยาดูดสาร
สกัด แล้วกรองด้วยหัวกรองขนาดรู กรอง 0.45 ไมโครเมตร (Whatman®, Ahlstrom, USA) จะได้สาร
สกัดสี เขียวใส น�ำไปใช้ในการทดสอบต่อไป
การเตรี ยมเชื อ้ แบคทีเรี ย
เตรี ยมเชื้อแบคทีเรี ยใน Mueller-Hinton Broth (Difco™, Becton Dickinson and Company,
USA) แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 2 - 4ชัว่ โมง จากนั้นเตรี ยมเชื้อให้ได้ความขุ่นเท่ากับ
0.5 McFarland แล้วเจือจาง 1:100 ด้วยน�้ำเกลือ จะได้สารละลายแบคทีเรี ยเข้มข้นประมาณ 1x10 6CFU/
ml
การทดสอบสารสกัดกับเชื อ้ แบคทีเรี ย
น�ำ Mueller-Hinton Broth ใส่ ลงในหลุมที่ 1-15 หลุมละ 50 ไมโครลิตร ส่ วนหลุมที่ 16 ใส่
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100 ไมโครลิตร จากนั้นน�ำสารสกัด 50 ไมโครลิตร ใส่ ลงในหลุมแรกของไมโครเพลท แล้วเจือจาง
2 เท่าตามล�ำดับจนถึงหลุมที่ 14 ส่ วนหลุมที่ 15 และ 16 เป็ นหลุมควบคุมบวกและลบตามล�ำดับและ
ยาปฏิชีวนะเจนตามัยซิ น (Sigma® , Aldrich, USA) เป็ นยาควบคุมมาตรฐาน จากนั้นเติมเชื้อลงใน
หลุมที่ 1-15 หลุมละ 50 ไมโครลิตร น�ำไมโครเพลทไปอบที่ 37 องศาเซลเซี ยส นาน 18-24 ชัว่ โมง
การอ่ านผล
อ่านผลหลุมที่เชื้อไม่เจริ ญ บันทึกเป็ นค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่ยบั ยั้งเชื้อได้ จากนั้นเพาะเชื้อ
บน Standard plate count agar (Difco™, Becton Dickinson and Company, USA) เริ่ มจากหลุมที่เชื้อ
ไม่เจริ ญจนถึงหลุมที่ 1 แล้วน�ำไปอบที่ 37 องศาเซลเซี ยส นาน 18-24 ชัว่ โมง บันทึกผลความเข้มข้น
ต�่ำสุ ดที่เชื้อไม่เจริ ญบน agar หรื อมีเชื้อขึ้นไม่เกิน 5 โคโลนี
การวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ
บันทึกผลและวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเข้มข้นต�่ำสุดของ
สารสกัดในการยับยั้งและฆ่าเชื้อ จากตัวอย่างทดสอบ 77 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่างท�ำการทดลอง 5
ซ�้ำ จากนั้นเปรี ยบเทียบความแตกต่างทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธี ANOVA และวิธี Dancan new
multiple range test โดยใช้โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) Version 6.12

ผลการศึกษา
ผลการต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบต้นส่องฟ้ าดง สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้อแบคทีเรี ย
ที่ก่อโรคช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุ นขั จ�ำนวน 66 ไอโซเลต ได้แก่ S. aureus, α-hemolytic Streptococcus, β-hemolytic Streptococcus, E. coli, P. mirabilis, P. aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp. แบคทีเรี ยที่ก่อโรคติดเชื้อในปลาจ�ำนวน 9 ไอโซเลต ได้แก่ S. agalactiae 1 ไอโซเลต
และ A. hydrophila 8 ไอโซเลต แบคทีเรี ยที่ก่อโรคในสุ กร เช่น S. hyicus จ�ำนวน 1 ไอโซเลต โดย
มี E. coli ATCC 25922 และ S. aureus ATCC 25023 เป็ นเชื้อควบคุมมาตรฐานในการทดสอบ เปรี ยบ
Table 1. Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal (MBC) Values of
Clausena harmandiana Leaf Extract against Some Gram Positive Bacteria
Bacteria

MIC (mg/ml)
Mean ± SD

MBC (mg/ml)
Mean ± SD

α-hemolytic Streptococcus

20.45±17.02 a
14.54
12.50
9.45±10.22 ab
8.33±7.92 b

23.57±17.53
14.54
12.50
16.15±18.41
20.96±12.81

Streptococcus agalactiae
Staphylococcus hyicus
β-hemolytic Streptococcus
Staphylococcus aureus
a,b
Different superscripts indicate significant difference.
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Table 2. Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal (MBC) Values of
Clausena harmandiana Leaf Extract against Some Gram Negative Bacteria
Bacteria

MIC (mg/ml)
Mean ± SD

MBC (mg/ml)
Mean ± SD

Klebsiella spp.
Proteus mirabilis
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Pseudomanas aeruginosa
Pseudomonas spp.
Aeromonas sobria
Aeromonas hydrophila
a,b,c
Different superscripts indicate significant difference.

83.60±22.89 a
68.06±25.65 a
66.67±19.54 a
52.09 ± 2.95 ab
35.85±20.25 bc
30.47±8.22 c
29.17 bc
27.39±4.78 c

118.75±23.94 ab
161.11±44.79 a
141.67±39.67 a
112.51±35.35 ab
72.22±25.17 bc
66.15±20.99 cd
45.84 cd
36.02±5.20 d

เทียบกับเจนตามัยซิน ผลการทดลองแสดงผลเป็ นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งเชื้อ (MIC)
และค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (MBC) ของสารสกัดจากใบของต้นส่ องฟ้ าดงต่อเชื้อ
แบคทีเรี ยต่างๆ โดยจัดเป็ นกลุ่มแบคทีเรี ยแกรมบวก กลุ่มแบคทีเรี ยแกรมลบและยาปฏิชีวนะเจนตา
มัยซิ น ดังแสดงใน Table 1 และ Table 2 ส่ วนผลควบคุมของเชื้อ S. aureus ATCC 25023 และ E.
coli ATCC 25922 ต่อยาเจนตามัยซินและสารสกัดส่ องฟ้ าดง ดังแสดงใน Table 3 ตามล�ำดับ
Table 3. Minimal Inhibition Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal (MBC) Values
(mean± SD) of Gentamicin and Clausena harmandiana Leaf Extract against S. aureus ATCC
25923 and E. coli ATCC 25922
Bacteria
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Escherichia coli ATCC 25922

Gentamicin

MIC (µg/ml)
3.32±1.18
4.93±0.60

Clausena harmandiana leaf
extract
MBC (µg/ml) MIC (mg/ml) MBC (mg/ml)
11.37±11.07
28.65±29.35

28.17±13.62
60.88±16.29

52.38±28.73
135.19±16.97

วิจารณ์
จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบต้นส่ องฟ้ าดงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรค
ช่องหูส่วนนอกอักเสบในสุ นขั ได้แก่ S. aureus, α-hemolytic Streptococcus, β-hemolytic Streptococcus,
E. coli, Proteus mirabilis, P. aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter spp. โดยมีค่าความเข้มข้นต�่ำ
สุ ดในการยับยั้งเชื้อ (MIC) ของแต่ละเชื้อเท่ากับ 8.33, 20.45, 9.45, 66.67, 68.06, 33.36, 83.60 และ
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51.05 มก./มล. ตามล�ำดับ แบคทีเรี ยที่ก่อโรคติดเชื้อในปลา S. agalactiae, A. hydrophila แบคทีเรี ยที่
ก่อโรคในสุ กร S. hyicus โดยมีค่า MIC เท่ากับ 14.54, 12.50 และ 28.65 มก./มล. ตามล�ำดับ นอกจาก
นี้ พบว่าเมื่อใช้ความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้นจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยได้ และค่าความเข้มข้น
ต�่ำสุ ดในการยับยั้งเชื้อของกลุ่มแบคทีเรี ยแกรมบวกมีคา่ ต�่ำกว่ากลุ่มเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบ สอดคล้อง
กับการทดลองโดยใช้สารสกัดจากเปลือกรากต้นส่ องฟ้ าดง [9]
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติของค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งและฆ่าเชื้อของสาร
สกัดจากใบส่ องฟ้ าดงต่อเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรค เปรี ยบเทียบระหว่างเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรม
ลบ พบว่าชนิ ดของเชื้อมีผลต่อค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งและฆ่าเชื้ออย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทาง
สถิติ (P< 0.01) โดยเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบให้คา่ ที่สูงกว่า และพบว่าภายในแต่ละกลุม่ ของเชื้อแบคทีเรี ย
แกรมบวกและแบคทีเรี ยแกรมลบ ค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งและฆ่าเชื้อของสารสกัดจากใบ
ส่ องฟ้ าดงมีความแตกต่างกันของบางเชื้อภายในกลุ่มอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (P< 0.01) โดยใน
กลุม่ เชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกพบว่าเชื้อแต่ละชนิดมีคา่ ความเข้มข้นต�่ำสุดในการยับยั้งเชื้อแตกต่างอย่าง
มีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (P< 0.01) ซึ่งเชื้อ S. aureus ให้ค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด และเชื้อ α-hemolytic Streptococcus ให้ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ส่ วนในกลุ่มเชื้อแบคทีเรี ยแกรมลบพบว่าเชื้อ Klebsiella spp., Proteus mirabilis
และ E. coli ให้คา่ ความเข้มข้นต�่ำสุ ดในการยับยั้งเชื้อเฉลี่ยสูงสุด และเชื้อ Pseudomonas spp., Aeromonas hydrophila ให้คา่ ความเข้มข้นต�่ำสุดในการยับยั้งเชื้อเฉลี่ยต�่ำสุด นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
หาค่าความเข้มข้นของเจนตามัยซินที่สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยมาตรฐาน S. aureus และ E.
coli พบว่าให้ผลในท�ำนองเดียวกันกับค่าความเข้มข้นของสารสกัดจากใบต้นส่ องฟ้ าดงต่อการยับยั้ง
และฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยมาตรฐาน สารสกัดที่ได้จากต้นส่ องฟ้ าดงคือ carbazoles alkaloids มีฤทธิ์ย้งั ยั้ง
เอ็นไซม์ protein kinase C และ topoisomerase เป็ นผลท�ำให้เกิดการท�ำลายดีเอ็นเอตามมา [10] ท�ำให้
เกิดการท�ำลายเชื้อ สารสกัดจากส่องฟ้ าดงจึงมีฤทธิ์ในการต้านจุลชีพได้
การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดสอบฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ยก่อโรคในสุนขั และปลาของ
สารสกัดจากใบต้นส่ องฟ้ าดง พบว่าสามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้อแบคทีเรี ยได้หลายชนิดเช่นเดียว
กับราก อีกทั้งการสกัดสารจากใบไม่ยงุ่ ยากเมื่อเทียบกับการสกัดสารจากราก นอกจากนี้ ยังไม่มีรายงาน
ถึงความเป็ นพิษของสารสกัดดังกล่าว นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้สมุนไพรแทนการใช้ยา
ปฏิชีวนะ แม้วา่ สารสกัดจากใบส่ องฟ้ าดงอาจจะมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยน้อยกว่า
เปลือกราก [8] แต่เนื่องจากสารที่ใช้สกัดต่างกัน จึงไม่สามารถสรุ ปได้ ควรมีการทดลองเปรี ยบเทียบ
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคเปรี ยบเทียบกันระหว่างสารสกัดของต้นส่ องฟ้ าดงทั้ง
จากใบและเปลือกราก โดยท�ำการทดลองในสภาวะเดียวกันต่อไป นอกจากนี้จำ� นวนเชื้อแต่ละชนิด
ที่นำ� มาทดสอบเปรี ยบเทียบควรมีปริ มาณมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของข้อมูลในการน�ำไปประยุกต์ใช้
ให้ได้เต็มประสิ ทธิภาพต่อไป
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