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Comparative Antibacterial Activity of Stem,
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Canine Otitis Externa
Arinee Chatchawanchonteera1*, Jinda Wangboonsakul2, Chavi Yenjai3,
Thanapon Thongchua4, Phitchaya Saenubol4, Yadfon Phonthongchaisawat4, Peerapol Sukon5

Abstract

Objective—To compare antibacterial activity of stem, root bark and leaf extracts of Clausena harmandiana against bacteria isolated from canine otitis externa.
Materials and Methods—Dry ground stem, root bark and leaf of Clausena harmandiana were extracted
by ethanol. The crude extracts were tested for antibacterial activities against 25 isolates of bacteria from
canine otitis externa by microdilution broth method. Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and gentamicin were also tested as experimental controls.
Results—The result showed that stem, root bark and leaf extracts of Clausena harmandiana had antibacterial activity against bacteria isolated from otitis externa in dogs such as Klebsiella spp. Eschcrichia coli,
Staphylococcus aureus, Proteus spp. and Pseudomonas aeruginosa. The stem extract of Clausena harmandiana had minimal bactericidal concentration (MBC) values of 55.56, 83.33, 6.94, 55.56 and 41.67
mg/ml, respectively; root bark extract had MBC values of 111.1, 97.22, 9.55 , 69.44 and 41.67 mg/ml,
respectively; and leaf extract had MBC values of 69.44, 55.56, 17.36, 41.67 and 27.78 mg/ml. against
the above bacteria, respectively. In addition, MBC values of Clausena harmandiana extracts showed
significant difference among leaf, stem and root bark (P < 0.05).
Conclusion—Stem, root bark and leaf extracts of Clausena harmandiana had antibacterial activity
against the bacteria isolated from canine otitis externa. Leaf extract showed higher antibacterial efficiency
than stem and root bark extracts.
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การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่ อโรคหูช้ันนอก
อักเสบในสุ นัข ของสารสกัดจากล�ำต้ น เปลือกราก และใบ
ของต้ นส่ องฟ้าดง
อาริ นี ชัชวาลชลธีระ1*, จินดา หวังบุญสกุล2, ฉวี เย็นใจ3,
ธนพร ทองเชื้อ4, พิชญา แสนอุบล4, หยาดฝน พลธงชัยสวัสดิ์4, พีระพล สุ ขอ้วน5

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ เปรี ยบเทียบฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ยของสารสกัดจากส่ วนล�ำต้น เปลือกราก และใบของ
ต้นส่ องฟ้ าดง ต่อเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคช่องหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ สกัดสารจากส่วนล�ำต้น เปลือกราก และใบของต้นส่องฟ้ าดงด้วยสารละลาย
เอทานอล น�ำมาทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั ได้แก่ เชื้อ
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus spp, Escherichia coli และ Klebsiella
spp. รวม 25 ไอโซเลต ด้วยวิธี microdilution broth method เพื่อดูค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่า
เชื้อได้ (minimal bactericidal concentration, MBC)โดยมี Escherichia coli ATCC 25922 และ
Staphylococcus aureus ATCC 25923 เป็ นเชื้อควบคุมมาตรฐาน และมียาเจนตามัยซิ นเป็ นยาควบคุม
มาตรฐาน
ผลการศึกษา สารสกัดจากส่ วนของล�ำต้น เปลือกราก และใบของต้นส่ องฟ้ าดง มีฤทธิ์ตา้ นการเจริ ญ
ของเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั ได้แก่เชื้อ Klebsiella spp., Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Proteus spp. และ Pseudomonas aeruginosa โดยส่ วนของล�ำต้นมีค่าความ
เข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (MBC) เท่ากับ 55.56, 83.33, 6.94, 55.56 และ 41.67 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ส่ วนเปลือกราก มีค่า 111.1, 97.22, 9.55 , 69.44 และ 41.67 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และใบมี
ค่า 69.44, 55.56, 17.36, 41.67 และ 27.78 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ ค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่
สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยของส่ วนล�ำต้น เปลือกราก และใบ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P<0.05) โดยในภาพรวมพบว่า สารสกัดจากส่ วนใบให้ค่าความเข้มข้นที่ต่ำ� ที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
สารสกัดจากส่ วนล�ำต้นและเปลือกราก ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยดังกล่าว
ข้ อสรุป สารสกัดจากล�ำต้น เปลือกราก และใบของต้นส่ องฟ้ าดง มีฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหู
ชั้นนอกอักเสบในสุนขั ทั้ง 5 ชนิดที่ศึกษา และสารสกัดจากใบ มีประสิ ทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรี ย
ได้ดีกว่าสารสกัดจากส่ วนล�ำต้นและเปลือกราก
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บทนำ�
ช่องหู อกั เสบในสุ นขั (otitis externa) เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยมีปัจจัยโน้มน�ำ ได้แก่
โครงสร้างของหูผดิ ปกติ หรื อเนื้อเยือ่ ในช่องหูผดิ ปกติและปัจจัยหลักได้แก่โรคปรสิ ต สิ่ งแปลกปลอม
ที่ทำ� ให้เกิดความระคายเคือง ความผิดปกติของต่อมสร้างเคอราติน โรคออโตอิมมูน มะเร็ งหรื อเนื้อ
งอก และปั จจัยที่ส่งผลแน่นอน คือ การติดเชื้อแบคทีเรี ยและยีสต์ จากการอักเสบของหูช้ นั กลางและ
การเปลี่ยนแปลงของรอยโรค ส่ งผลให้ความเป็ นกรดด่างและความชื้น ภายในช่องหู เปลี่ยนแปลง
หรื อปั จจัยที่มาจากความผิดปกติของระบบในร่ างกาย เช่น ภูมิแพ้ การแพ้อาหาร เป็ นต้น [1] สาเหตุ
ทั้งหมดสามารถน�ำไปสู่การระคายเคืองในช่องหู และสร้างสารคัดหลัง่ ออกมามาก ท�ำให้การไหลเวียน
ของโลหิตลดลง สภาพแวดล้อมในช่องหูเปลี่ยนไปเหมาะแก่การเจริ ญเติบโตของเชื้อแบคทีเรี ย ซึ่งมัก
พบเป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบและปล่อยสารพิษ เอ็นไซม์ หรื อกรดไขมันออกมาท�ำให้เกิดการอักเสบ
มากขึ้น [2] สุ นขั จะมีอาการคัน สัน่ หัวบ่อย มีสิ่งคัดหลัง่ ออกมากในช่องหู [3] วิธีการวินิจฉัยโรค โดย
การป้ ายเชื้ อจากสิ่ งคัดหลัง่ จากหู ไปเพาะเลี้ ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ พบว่าเชื้ อสาเหตุส่วนใหญ่คือ
Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus spp., Proteus spp., Escherichia coli, Pasteurella, Klebsiella spp. และ Enterobacter [4] ส�ำหรับการรักษาช่องหูอกั เสบต้อง
ท�ำความสะอาด เอาสิ่ งคัดหลัง่ ออกก่อน เช็ดท�ำความสะอาดใบหูดว้ ยสารมีฤทธิ์ เป็ นกรด เช่น 2.5%
lactic acid และ 0.1% salicylic acid เพื่อช่วยปรับความเป็ นกรดด่างภายในช่องหูไม่ให้เหมาะต่อการ
เจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย [3] หลังจากนั้นให้ยาปฎิชีวนะ โดยยาที่นิยมเลือกใช้ในปั จจุบนั ได้แก่
เจนตามัยซิ น นีโอมัยซิน คลอแรมเฟนิคอล เตตตราไซคลิน [5] อาจใช้ยากลุ่มกลูโคคอร์ติคอย ร่ วม
ด้วย ซึ่ งการใช้ยาเหล่านี้ อาจมีปัญหา เกิดผลข้างเคียงต่อสัตว์และเชื้อเหล่านี้ มกั พบปั ญหาการดื้อยา
ปฏิชีวนะ ดังนั้นจึงมีแนวคิดทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยด้วยสมุนไพรไทย
Clausena harmandiana จัดอยูใ่ นวงศ์ Rutaceae ชื่อสามัญเรี ยกแตกต่างไปตามแต่ละพื้นที่
โดยทัว่ ไปเรี ยก “ส่ องฟ้ าดง” เป็ นไม้พมุ่ สี เขียวขนาดเล็ก ล�ำต้นตรง สามารถพบได้ตลอดทั้งปี พบ
ได้ทว่ั ไปตามทุ่งหญ้า ป่ าผลัดใบ และขึ้นได้ดีในดินร่ วนถึงร่ วนปนทราย จังหวัดที่พบได้แก่ ขอนแก่น
อุดรธานี ร้อยเอ็ด เป็ นต้น ประโยชน์ของส่ องฟ้ าดงยอดอ่อนของใบสามารถใช้เป็ นอาหาร และเป็ น
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อาหารสัตว์ในธรรมชาติสำ� หรับแทะเล็มของโค กระบือ และสัตว์ป่า ส่ วนเปลือกรากน�ำมาใช้เป็ น
สมุนไพรบรรเทาอาการปวดท้อง [6] ปวดศีรษะ ลดไข้ [7] แสดงให้เห็นว่าส่ วนประกอบในพืชชนิด
นี้อาจจะมีสารบางอย่างที่สามารถยับยั้งความเจ็บปวดหรื อการอักเสบได้ นอกจากนี้ฤทธิ์ของเปลือก
รากต้นส่ องฟ้ าดงยังสามารถต้านเชื้อมาลาเรี ย (Plasmodium falciparum) [8] สารออกฤทธิ์คือ 5-hydroxydentatin [7] มีฤทธิ์ตา้ นเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) ต้านเชื้อรา (Candida albicans) มีผล cytotoxicity สามารถต้านเซลล์มะเร็ ง NCI – H187 [7,9] และสามารถช่วยลดระดับ
น�้ำตาลในกระแสเลือดได้ [6] การสกัดสารจากเปลือกราก ด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโตรกราฟฟี ท�ำให้
สามารถทราบถึงสารตัวที่ออกฤทธิ์ ในการต้านเชื้อต่างๆ โดยสารประกอบหลักของพืชในวงษ์ Rutaceae คือ สารประกอบ coumarins และ cabazoles [7, 8, 10, 11] ซึ่ งมีฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ย ต้านเนื้องอก
ต้านการอักเสบ ต้านไวรัส HIV ต้านการกลายพันธุ์ และต้านออกซิ เดชัน [6] จากการศึกษาก่อนหน้า
พบว่า เปลือกรากของต้นส่ องฟ้ าดงซึ่งสกัดด้วยเฮกเซน มีฤทธิ์ ในการยับยั้งแบคทีเรี ยที่ก่อโรคช่องหู
อักเสบในสุนขั [12] และการทดลองฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ยจากเปลือกรากต้นส่องฟ้ าดงที่สกัดด้วยเอธิลอะ
ซิ เตท และเมทานอลต่อเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคช่องหูอกั เสบในสุ นขั พบว่าการสกัดด้วยเมทานอล มี
ประสิ ทธิภาพในการต้านเชื้อ Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ดีกว่า
เอทิลอะซิ เตต และจากการทดลองเพื่อศึกษาฤทธิ์ ของสารสกัดจากใบต้นส่ องฟ้ าดงในการต้านเชื้ อ
แบคทีเรี ยที่ก่อโรคในสัตว์พบว่า ใบของต้นส่ องฟ้ าดงมีสารต้านเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูอกั เสบใน
สุ นขั ได้แก่ เชื้อ Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Proteus mirabilis., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Enterobacter , Staphylococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila [13]
นอกจากนี้พชื ที่อยูใ่ นวงศ์ Rutaceae เช่น ใบของ Clausena heptaphylla ซึ่งสกัดด้วยเมทิลแอลกอฮอล์
มีฤทธิ์ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ย Staphylococcus aureus, Aromonas hydrophila และ Salmonella paratyphi
[10] แสดงให้เห็นถึงผลยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย แต่สำ� หรับส่ วนล�ำต้นส่ องฟ้ าดงยังไม่เคยมีการทดลองว่า
มีฤทธิ์ ยับยั้งแบคทีเรี ยได้หรื อไม่ ดังนั้น ในการศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ ต้านแบคทีเรี ย
ของส่วนล�ำต้นของต้นส่องฟ้ าดง และเปรี ยบเทียบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรี ยของส่วนล�ำต้น เปลือก
ราก และใบของต้นส่ องฟ้ าดงจากต้นเดียวกัน โดยท�ำการทดลองในสภาวะเดียวกันและสกัดสารโดย
วิธีเดียวกัน เพื่อจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับ ต้นส่ องฟ้ าดงต่อไป และเพื่อเป็ นการส่ ง
เสริ มการน�ำสมุนไพรไทยมาใช้เป็ นทางเลือกในการรักษาโรคในสัตว์ เพื่อลดปั ญหาดื้อยาจากการใช้
ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งปัญหาผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมสารสกัด
สกัดสารจากต้นส่ องฟ้ าดงที่อบแห้งและบดละเอียดแล้วด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ โดยน�ำส่ วน
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เปลือกรากมาจ�ำนวน 103.4 กรัม ส่ วนล�ำต้น 96.9 กรัม และใบ 78.1 กรัม แช่ใน 95% เอทิลแอลกอฮอล์
150 มิลลิลิตร วางบนเครื่ องปั่นเหวีย่ งโดยใช้ ความเร็ ว 500 รอบ/นาที ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิหอ้ ง 24 ชัว่ โมง
กรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ไมครอน แล้วน�ำไประเหยแห้งด้วยเครื่ อง rotary
evaporator จากนั้นละลายด้วย methyl alcohol และ dichloromethane ปริ มาตร 1 มิลลิลิตร แล้วใส่ สาร
ในบีกเกอร์ ขนาด 25 มิลลิลิตร ท�ำการสกัดเช่นนี้ 4 ครั้ง แล้วตั้งไว้ในเครื่ องดูดความชื้ นเพื่อให้
สารละลายระเหย ทิ้งไว้ที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ได้สารสกัดหยาบ น�ำเก็บในตูเ้ ย็น 5-8 องศา
เซลเซี ยส เพื่อรอการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
การเตรี ยมเชื้อแบคทีเรี ย
เชื้อ Pseudomonas aeruginosa จ�ำนวน 5 ไอโซเลต Staphylococcus aureus จ�ำนวน 5 ไอโซ
เลต Proteus spp. จ�ำนวน 5 ไอโซเลต Escherichia coli จ�ำนวน 5 ไอโซเลต และ Klebsiella spp.
จ�ำนวน 5 ไอโซเลตซึ่งแยกได้จากตัวอย่างหูอกั เสบในสุ นขั และ Escherichia coli ATCC 25922 และ
Staphylococcus aureus ATCC 25923 ซึ่งเป็ นเชื้อมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถูกเพาะ
ใน blood agar นาน 24 ชัว่ โมง แล้วเลือกโคโลนีของเชื้อมา 3-5 โคโลนี เพื่อเตรี ยมเชื้อแบคทีเรี ยใน
Mueller-Hinton Broth (Difco, Becton Dickinson, USA) แล้วน�ำไปอบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส
2 - 4 ชัว่ โมง จากนั้นน�ำไปปรับให้ได้ความขุ่นเท่ากับ 0.5 McFarland เจือจางด้วยน�้ำเกลือ 1:100 จะ
ได้สารละลายแบคทีเรี ยเข้มข้นประมาณ 1x10 6CFU/ml
วิธีการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรี ย
การทดลองท�ำตามมาตรฐานของ NCCLS โดยการชัง่ สารสกัดหยาบ 1 กรัม ใส่ ในหลอด
ทดลอง ละลายโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 3 มิลลิลิตร แล้วกรองผ่านหัวกรอง 0.45 ไมโครเมตร จะได้
สารละลายของเปลือกราก ล�ำต้น และใบส่ องฟ้ าดงเพือ่ น�ำมาทดสอบต่อไป เติม Mueller Hinton Broth
50 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 1-11 หลุมที่ 12 เติม 100 ไมโครลิตร จากนั้นน�ำสารสกัดที่ได้ 50 ไมโครลิตร
เติมลงในหลุมแรกของไมโครเพลท แล้วเจือจางให้ความเข้มข้นลดลง 2 เท่าตามล�ำดับด้วย Mueller
Hinton Broth จนถึงหลุมที่ 10 โดยมีหลุมที่ 11 และ 12 เป็ นหลุมควบคุมผลบวกและลบ ตามล�ำดับ
ส�ำหรับยาปฏิชีวนะเจนตามัยซิน (Sigma® SIGMA-ALDRICH, USA) เจือจางเริ่ มต้นที่ความ
เข้มข้น 100 ไมโครลิตรในการทดลองกับ Escherichia coli ATCC 25922 และ 250 ไมโครลิตรในการ
ทดลองกับ Staphylococcus aureus ATCC 25923 จากนั้นเติมเชื้อแบคทีเรี ยที่เตรี ยมไว้ใส่ หลุมละ 50
ไมโครลิตร ในหลุมที่ 1 ถึง 11 โดยมีหลุมที่ 12 เป็ นหลุมควบคุม แล้วอบไมโครเพลทที่ 37 องศา
เซลเซี ยสนาน 18-24 ชัว่ โมง โดยท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ
การอ่ านผล
สังเกตความสามารถในการยับยั้งเชื้อด้วยตาเปล่าโดยดูจากความขุ่น หลุมที่ใสถือว่ามีฤทธิ์
สามารถยับยั้งเชื้อได้ น�ำสารละลายจากหลุมที่ใส ไปเพาะเชื้อใน Standard plate count agar (Difco,
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Becton Dickinson, USA) 37 องศาเซลเซียส 24 ชัว่ โมง เพื่อยืนยันผล บันทึกค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ด
ของสารละลายจาก Standard plate count agar ที่ไม่มีแบคทีเรี ยเจริ ญเป็ นค่า MBC
การวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ
การทดลองจากตัวอย่างทั้งหมด 25 ตัวอย่าง แต่ละตัวอย่างทดลอง 3 ซ�้ำ บันทึกข้อมูล เป็ น
ระดับของความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยได้ และท�ำการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลด้วย
Kolmogorov-Smirnov test พบว่าข้อมูลมี การแจกแจงไม่ เป็ นปกติ จึ งเลื อกใช้สถิ ติแบบไม่ อิง
พารามิเตอร์(Mann-Whitney test หรื อ Kruskal-Wallis test ขึ้นกับจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง) โดยก�ำหนด
ระดับนัยส�ำคัญที่ P < 0.05 และใช้โปรแกรม SPSS version 17.0 ส�ำหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

ผลการศึกษา
ผลต้านเชื้อแบคทีเรี ยของสารสกัดจากสมุนไพรส่ องฟ้ าดงในการยับยั้งเชื้อก่อโรคช่องหูส่วน
นอกอัก เสบในสุ นขั จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง โดยวิธี Microdilution broth method พบว่าสามารถยับยั้งการ
เจริ ญของเชื้อ Klebsiella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus spp., Pseudomanas
aeruginosa โดยมี Eschcrichia coli ATCC 25922 และ Staphylococcus aureus ATCC 25923 เป็ น
เชื้อควบคุมมาตรฐาน และยาเจนตามัยซินเป็ นยาควบคุมมาตรฐานการทดลอง ผลการทดลองแสดง
ผลเป็ นค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (MBC) โดยผลการทดลองแสดงใน Table 1
ผลการทดสอบตัวอย่างเชื้อแบคทีเรี ยที่พบในโรคช่องหู ช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั จ�ำนวน 5
ชนิด กับ สารสกัดจากสมุนไพรส่ องฟ้ าดง พบว่าส่ วนล�ำต้นของต้นส่ องฟ้ าดงมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ
แบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั นอกจากนี้พบว่าสารสกัดจากส่ วนของล�ำต้น เปลือกราก
Table 1. Median (Mean ± SD) of MBC Values of Clausena harmandiana Extracts Against
Bacteria Isolated from Otitis Externa in Dogs

MBC values of Clausena harmandiana (mg/ml)
Bacteria
Stem
Root bark
Leaf
a,A
a,B
55.56(62.5±20.83)
111.1(111.11±19.64)
69.44(66.67±11.62)a,A
Klebsiella spp.
Escherichia coli
83.33(72.57±21.56)a
97.22(88.89±28.80)a,b
55.56(55.56±13.89)a
Staphylococcus aureus
6.94(9.85±6.96)b
9.55(20.31±18.05)c
17.36(17.19±9.11)b
55.56(50.00±7.61)a,A
69.44(61.80±11.09)b,A
41.67(38.89±3.81)c,B
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosaa,b 41.67(42.02±16.21)a
41.67(39.59±9.82)c
27.78(31.95±6.21)c
Total
47.52(47.40±26.29)A,B
63.80(64.34±37.59)A
41.67(42.05±19.84)B
A, B
Within the same row, different capital letter superscripts indicate a significant difference.
a, b,c
Within the same column, different lower-case letter superscripts indicate a significant difference.
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และใบของต้นส่ องฟ้ าดง สามารถยับยั้งการเจริ ญของเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั
ได้แก่ Klebsiella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus spp. และ Pseudomonas
aeruginosa โดยส่ วนของล�ำต้นมีคา่ มัธยฐานของความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ เท่ากับ 55.56,
83.33, 6.94, 55.56 และ 41.67 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่ วนของเปลือกราก มีค่า 111.1, 97.22, 9.55,
69.44 และ 41.67 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และส่ วนของใบมีค่า 69.44, 55.56, 17.36, 41.67 และ 27.78
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ ค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยของส่ วนใบและราก
กรณี เชื้อ Staphylococcus aureus มีความไวต่อฤทธิ์ของสารสกัดมากกว่าแบคทีเรี ยชนิดอื่น และพบ
ว่า Klebsiella spp.และ Escherichia coli มีความไวน้อยกว่าแบคทีเรี ยชนิดอื่น และเมื่อเปรี ยบเทียบ
สารสกัดจากส่ วนล�ำต้น ใบ และราก พบว่า Staphylococcus aureus มีความไวต่อฤทธิ์ของสารสกัด
มากกว่าแบคทีเรี ยชนิ ดอื่น โดยสรุ ป ทั้งสารสกัดจากล�ำต้น เปลือกราก และใบ มีฤทธิ์ ยับยั้งเชื้ อ
แบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั ทั้ง 5 ชนิ ด โดยสารสกัดจากใบมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได้ดีกว่าราก อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05)
จาก Table 2 เมื่อน�ำสารสกัดของต้นฟ้ าดงมาเปรี ยบเทียบ ค่าความเข้มข้นต�่ำสุ ดที่ใช้ในการ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยใน (MBC) กับยาเจนตามัยซิน พบว่า เชื้อ Escherichia coli ATCC 25922 มีค่า MBC
น้อยว่าค่า มัธยฐานของทั้ง 3 ส่ วนของสารสกัดจากต้นส่ องฟ้ าดง 43 เท่า และกรณี เชื้อ Staphylococcus
aureus ATCC 25923 มีค่า MBC น้อยว่าสารสกัดจากสมุนไพรส่ องฟ้ าดง 3 เท่า

วิจารณ์
จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากล�ำต้นของต้นส่องฟ้ าดง มีฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อ
โรคหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั ได้แก่ เชื้อ Klebsiella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Proteus spp. และ Pseudomonas aeruginosa เช่นเดียวกับสารสกัดจากเปลือกราก [12] และสารสกัด
จากใบต้นส่ องฟ้ าดง [13] นอกจากนี้ผลเปรี ยบเทียบจากการทดลองนี้พบว่า ทั้งสารสกัดจากล�ำต้น
เปลือกราก และใบ มีฤทธิ์ยบั ยั้งเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคหูช้ นั นอกอักเสบในสุ นขั ทั้ง 5 ชนิด โดยสาร
สกัดจากส่ วนล�ำต้นและใบมีประสิ ทธิ ภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได้ดีกว่าเปลือกราก อย่างมีนยั
Table 2. Median (Mean ± SD) of MBC Values of Clausena harmandiana and Gentamicin
Bacteria

a,b

MBC values(mg/ml)
Clausena harmandiana
Gentamicin
83.33(97.22±55.12)a
1.95(3.25±4.66) b
Escheriahia coli ATCC25922
5.21(9.11±8.88) a
1.56(1.52±0.74) b
Staphylococcus aureus ATCC25923
Within the same row, different lower-case letter superscripts indicate a significant difference.
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ส�ำคัญทางสถิติ และพบว่าสารสกัดจากต้นส่ องฟ้ าดงทั้งสามส่ วนมีผลดีต่อ Staphylococcus aureus
ซึ่ งเป็ นเชื้อแบคทีเรี ยแกรมบวกมากกว่าแกรมลบ เนื่องจากเชื้อ Staphylococcus aureus มีความไวต่อ
สารสกัดมากกว่า Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Escherichia coli และ Klebsiella spp.
โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผา่ นมา คือการศึกษา
การสกัดเปลือกรากส่ องฟ้ าดงด้วยเฮกเซน [12] และการศึกษาผลต้านจุลชีพของสารสกัดจากใบต้น
ส่ องฟ้ าดงที่สกัดด้วยเอทานอล [13]
อย่างไรก็ดีสารสกัดที่ใช้ในการทดลองนี้เป็ นสารสกัดหยาบซึ่ งมีขอ้ มูลว่าสารออกฤทธิ์ในพืช
ชนิดนี้ คือ coumarins และ cabazoles [8-11] โดยมีกลไกในการยับยั้ง Protein kinase C และ Topoisomerase II ซึ่ ง Topoisomerase II เป็ นเอ็นไซม์ที่ควบคุมการสร้าง DNA [14] จากผลการทดลอง
นี้ ยาปฏิชีวนะเจนตามัยซิ นมีฤทธิ์ ในการต้านเชื้อแบคทีเรี ยได้ดีกว่าสารสกัดจากเปลือกราก ล�ำต้น
และใบต้นส่ องฟ้ าดงมาก เนื่องจากสารสกัดมิได้เป็ นสารสกัดบริ สุทธิ์เหมือนเจนตามัยซิ น แต่เป็ น
เพียงสารสกัดหยาบ ดังนั้นหากมีงบประมาณเพียงพอ ควรใช้วธิ ีการสกัดสารโดยคอลัมน์โครมาโต
กราฟฟี [6,8,11] จะท�ำให้ได้สารออกฤทธิ์ที่บริ สุทธิ์และเปรี ยบเทียบกับยาปฏิชีวนะ เช่น เจนตามัยซิน
ต่อไป อย่างไรก็ดีในอนาคตหากมีการน�ำสมุนไพรส่ องฟ้ าดงไปประยุกต์ใช้ อาจปรับระดับความเข้ม
ข้นของสารสกัดจากสารบริ สุทธิ์ เพื่อให้สารสกัดมีฤทธิ์ตา้ นแบคทีเรี ยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดสอบฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรี ยของสารสกัดจากส่วน
ล�ำต้นของต้นส่ องฟ้ าดงว่ามีฤทธิ์ เช่นเดียวกับเปลือกรากและใบหรื อไม่ ซึ่ งยังไม่เคยมีการศึกษามา
ก่อนการศึกษานี้จึงเป็ นการรายงานผลครั้งแรกที่พบว่าสารสกัดจากส่วนล�ำต้นของต้นส่องฟ้ าดงมีฤทธิ์
ต้านแบคทีเรี ยก่อโรคหูอกั เสบในสุนขั เช่นเดียวกับเปลือกรากและใบ และเพือ่ เปรี ยบเทียบฤทธิ์ในต้าน
แบคทีเรี ยของสารสกัดจากส่ วนล�ำต้น เปลือกรากและ ใบ สารสกัดจากส่ วนของล�ำต้นและใบ มี
ประสิ ทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยได้ดีกว่า เปลือกรากอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ดีจาก
การศึกษาของ Thongthoom et al. [9] สามารถแยกพบสารจากเปลือกรากที่มีผล cytotoxicity ต่อเซลล์
มะเร็ งชนิด NCI-H187 ด้วย นอกจากนี้ส่องฟ้ าดงยังมีฤทธิ์ ตา้ นแบคทีเรี ย ต้านเนื้องอก ต้านการอักเสบ
ต้านไวรัส HIV ต้านการกลายพันธุ์และต้านออกซิ เดชัน [6] ดังนั้นต้นส่ องฟ้ าดงจึงเป็ นสมุนไพร
ไทยที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับต่อไป และจากการศึกษานี้สามารถเป็ นแนวทางการเลือกใช้
สารสกัดจากเปลือกราก ล�ำต้น และใบ ของต้นส่ องฟ้ าดงในการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
โรคอื่นๆทั้งในคนและในสัตว์ตอ่ ไป และเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งเพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการ
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยโดยการใช้สมุนไพรไทยนอกจากการใช้ยาปฏิชีวนะในทางคลินิกต่อไป
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ขอนแก่น ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและให้คำ� แนะน�ำในการสกัดสาร หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ อนุ เคราะห์ห้องปฏิ บตั ิ การในการทดลอง และขอขอบคุณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทุนอุดหนุนทัว่ ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนทุน
วิจยั ในการทดลอง
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