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Abstract

Objective—To compare antibacterial activity of stem, root bark and leaf extracts of Clausena  harman-
diana  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 au-
reus 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 antibac-
terial 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  har-
mandiana 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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 การศึกษาเปรียบเทยีบฤทธ์ิต้านแบคทเีรียก่อโรคหูช้ันนอก
อกัเสบในสุนัข ของสารสกดัจากล�าต้น เปลอืกราก และใบ                     

ของต้นส่องฟ้าดง

อารินี ชชัวาลชลธีระ1*,    จินดา หวงับุญสกลุ2,    ฉว ีเยน็ใจ3, 

ธนพร ทองเช้ือ4,   พิชญา  แสนอุบล4,   หยาดฝน  พลธงชยัสวสัด์ิ4,   พีระพล สุขอว้น5  

บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์  เพือ่เปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียของสารสกดัจากส่วนล�าตน้ เปลือกราก และใบของ

ตน้ส่องฟ้าดง ต่อเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคช่องหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขั  

วสัดุ  อปุกรณ์  และวธีิการ  สกดัสารจากส่วนล�าตน้ เปลือกราก และใบของตน้ส่องฟ้าดงดว้ยสารละลาย

เอทานอล น�ามาทดสอบฤทธ์ิในการตา้นเช้ือแบคทีเรียก่อโรคหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขั  ไดแ้ก่  เช้ือ 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus spp, Escherichia coli และ Klebsiella 

spp. รวม 25 ไอโซเลต ดว้ยวธีิ microdilution  broth  method เพื่อดูค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีสามารถฆ่า

เช้ือได ้ (minimal bactericidal concentration, MBC)โดยมี Escherichia coli ATCC 25922 และ 

Staphylococcus aureus ATCC 25923  เป็นเช้ือควบคุมมาตรฐาน และมียาเจนตามยัซินเป็นยาควบคุม

มาตรฐาน 

ผลการศึกษา  สารสกดัจากส่วนของล�าตน้ เปลือกราก และใบของตน้ส่องฟ้าดง  มีฤทธ์ิตา้นการเจริญ

ของเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขั ไดแ้ก่เช้ือ Klebsiella spp., Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus,  Proteus spp.  และ  Pseudomonas aeruginosa โดยส่วนของล�าตน้มีค่าความ

เขม้ขน้ต�่าสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือได ้(MBC) เท่ากบั 55.56, 83.33, 6.94, 55.56 และ 41.67   มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร  ส่วนเปลือกราก 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�าดบั ค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ี

สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียของส่วนล�าตน้ เปลือกราก และใบ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

(P<0.05) โดยในภาพรวมพบวา่ สารสกดัจากส่วนใบใหค่้าความเขม้ขน้ท่ีต�่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั

สารสกดัจากส่วนล�าตน้และเปลือกราก ในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียดงักล่าว 

ข้อสรุป  สารสกดัจากล�าตน้ เปลือกราก และใบของตน้ส่องฟ้าดง มีฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหู

ชั้นนอกอกัเสบในสุนขัทั้ง 5 ชนิดท่ีศึกษา และสารสกดัจากใบ มีประสิทธิภาพในการตา้นเช้ือแบคทีเรีย

ไดดี้กวา่สารสกดัจากส่วนล�าตน้และเปลือกราก 
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บทน�า

 ช่องหูอกัเสบในสุนขั (otitis externa) เกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ โดยมีปัจจยัโนม้น�า ไดแ้ก่ 

โครงสร้างของหูผดิปกติ หรือเน้ือเยือ่ในช่องหูผดิปกติและปัจจยัหลกัไดแ้ก่โรคปรสิต  ส่ิงแปลกปลอม

ท่ีท�าใหเ้กิดความระคายเคือง  ความผดิปกติของต่อมสร้างเคอราติน โรคออโตอิมมูน  มะเร็งหรือเน้ือ

งอก และปัจจยัท่ีส่งผลแน่นอน คือ การติดเช้ือแบคทีเรียและยสีต ์ จากการอกัเสบของหูชั้นกลางและ

การเปล่ียนแปลงของรอยโรค ส่งผลให้ความเป็นกรดด่างและความช้ืน ภายในช่องหูเปล่ียนแปลง  

หรือปัจจยัท่ีมาจากความผดิปกติของระบบในร่างกาย เช่น ภมิูแพ ้การแพอ้าหาร เป็นตน้ [1] สาเหตุ

ทั้งหมดสามารถน�าไปสู่การระคายเคืองในช่องหู และสร้างสารคดัหลัง่ออกมามาก ท�าใหก้ารไหลเวยีน

ของโลหิตลดลง สภาพแวดลอ้มในช่องหูเปล่ียนไปเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงมกั

พบเป็นแบคทีเรียแกรมลบและปล่อยสารพิษ เอน็ไซม ์ หรือกรดไขมนัออกมาท�าใหเ้กิดการอกัเสบ

มากข้ึน [2] สุนขัจะมีอาการคนั สัน่หวับ่อย มีส่ิงคดัหลัง่ออกมากในช่องหู [3] วธีิการวนิิจฉยัโรค โดย

การป้ายเช้ือจากส่ิงคดัหลัง่จากหู ไปเพาะเล้ียงบนอาหารเล้ียงเช้ือ พบว่าเช้ือสาเหตุส่วนใหญ่คือ 

Staphylococcus intermedius, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus spp., Proteus spp., Esche-

richia coli,  Pasteurella, Klebsiella spp. และ Enterobacter [4] ส�าหรับการรักษาช่องหูอกัเสบตอ้ง

ท�าความสะอาด เอาส่ิงคดัหลัง่ออกก่อน เช็ดท�าความสะอาดใบหูดว้ยสารมีฤทธ์ิเป็นกรด เช่น 2.5% 

lactic acid และ 0.1% salicylic acid เพื่อช่วยปรับความเป็นกรดด่างภายในช่องหูไม่ใหเ้หมาะต่อการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย [3]   หลงัจากนั้นใหย้าปฎิชีวนะ โดยยาท่ีนิยมเลือกใชใ้นปัจจุบนัไดแ้ก่    

เจนตามยัซิน นีโอมยัซิน คลอแรมเฟนิคอล  เตตตราไซคลิน  [5] อาจใชย้ากลุ่มกลโูคคอร์ติคอย ร่วม

ดว้ย ซ่ึงการใชย้าเหล่าน้ีอาจมีปัญหา เกิดผลขา้งเคียงต่อสัตวแ์ละเช้ือเหล่าน้ีมกัพบปัญหาการด้ือยา

ปฏิชีวนะ ดงันั้นจึงมีแนวคิดทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียดว้ยสมุนไพรไทย 

 Clausena harmandiana  จดัอยูใ่นวงศ ์ Rutaceae  ช่ือสามญัเรียกแตกต่างไปตามแต่ละพื้นท่ี 

โดยทัว่ไปเรียก   “ส่องฟ้าดง”  เป็นไมพุ้ม่สีเขียวขนาดเลก็ ล�าตน้ตรง สามารถพบไดต้ลอดทั้งปี  พบ

ไดท้ัว่ไปตามทุ่งหญา้ ป่าผลดัใบ  และข้ึนไดดี้ในดินร่วนถึงร่วนปนทราย  จงัหวดัท่ีพบไดแ้ก่ ขอนแก่น  

อุดรธานี ร้อยเอด็ เป็นตน้  ประโยชนข์องส่องฟ้าดงยอดอ่อนของใบสามารถใชเ้ป็นอาหาร  และเป็น
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อาหารสตัวใ์นธรรมชาติส�าหรับแทะเลม็ของโค กระบือ และสตัวป่์า  ส่วนเปลือกรากน�ามาใชเ้ป็น

สมุนไพรบรรเทาอาการปวดทอ้ง [6] ปวดศีรษะ  ลดไข ้[7] แสดงใหเ้ห็นวา่ส่วนประกอบในพืชชนิด

น้ีอาจจะมีสารบางอยา่งท่ีสามารถยบัย ั้งความเจบ็ปวดหรือการอกัเสบได ้ นอกจากน้ีฤทธ์ิของเปลือก

รากตน้ส่องฟ้าดงยงัสามารถตา้นเช้ือมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) [8] สารออกฤทธ์ิคือ 5-hy-

droxydentatin [7]  มีฤทธ์ิตา้นเช้ือวณัโรค (Mycobacterium  tuberculosis)  ตา้นเช้ือรา (Candida  al-

bicans) มีผล cytotoxicity   สามารถตา้นเซลลม์ะเร็ง  NCI – H187 [7,9]  และสามารถช่วยลดระดบั

น�้าตาลในกระแสเลือดได ้[6]  การสกดัสารจากเปลือกราก ดว้ยวธีิคอลมันโ์ครมาโตรกราฟฟี ท�าให้

สามารถทราบถึงสารตวัท่ีออกฤทธ์ิในการตา้นเช้ือต่างๆ โดยสารประกอบหลกัของพืชในวงษ ์Ruta-

ceae คือ สารประกอบ  coumarins และ cabazoles [7, 8, 10, 11] ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย ตา้นเน้ืองอก 

ตา้นการอกัเสบ ตา้นไวรัส HIV ตา้นการกลายพนัธ์ุ และตา้นออกซิเดชนั [6]    จากการศึกษาก่อนหนา้

พบวา่ เปลือกรากของตน้ส่องฟ้าดงซ่ึงสกดัดว้ยเฮกเซน มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งแบคทีเรียท่ีก่อโรคช่องหู

อกัเสบในสุนขั [12] และการทดลองฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียจากเปลือกรากตน้ส่องฟ้าดงท่ีสกดัดว้ยเอธิลอะ

ซิเตท และเมทานอลต่อเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคช่องหูอกัเสบในสุนขั พบวา่การสกดัดว้ยเมทานอล มี

ประสิทธิภาพในการตา้นเช้ือ Klebsiella  spp., Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia coli ดีกวา่   

เอทิลอะซิเตต และจากการทดลองเพื่อศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจากใบตน้ส่องฟ้าดงในการตา้นเช้ือ

แบคทีเรียท่ีก่อโรคในสัตวพ์บวา่ ใบของตน้ส่องฟ้าดงมีสารตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูอกัเสบใน

สุนขัไดแ้ก่ เช้ือ Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.,  Proteus mirabilis., Pseudomonas ae-

ruginosa,  Klebsiella spp., Enterobacter , Staphylococcus  agalactiae,  Aeromonas  hydrophila [13] 

นอกจากน้ีพชืท่ีอยูใ่นวงศ ์ Rutaceae เช่น ใบของ Clausena  heptaphylla  ซ่ึงสกดัดว้ยเมทิลแอลกอฮอล ์

มีฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus aureus,  Aromonas  hydrophila และ Salmonella paratyphi  

[10]  แสดงใหเ้ห็นถึงผลยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย แต่ส�าหรับส่วนล�าตน้ส่องฟ้าดงยงัไม่เคยมีการทดลองวา่

มีฤทธ์ิยบัย ั้งแบคทีเรียไดห้รือไม่ ดงันั้น ในการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย

ของส่วนล�าตน้ของตน้ส่องฟ้าดง และเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นเช้ือแบคทีเรียของส่วนล�าตน้ เปลือก

ราก และใบของตน้ส่องฟ้าดงจากตน้เดียวกนั โดยท�าการทดลองในสภาวะเดียวกนัและสกดัสารโดย

วธีิเดียวกนั เพื่อจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการศึกษาเก่ียวกบั ตน้ส่องฟ้าดงต่อไป  และเพื่อเป็นการส่ง

เสริมการน�าสมุนไพรไทยมาใชเ้ป็นทางเลือกในการรักษาโรคในสตัว ์ เพื่อลดปัญหาด้ือยาจากการใช้

ยาปฏิชีวนะ   รวมทั้งปัญหาผลขา้งเคียงของยาปฏิชีวนะต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การเตรียมสารสกดั

 สกดัสารจากตน้ส่องฟ้าดงท่ีอบแหง้และบดละเอียดแลว้ดว้ยเอทิลแอลกอฮอล ์ โดยน�าส่วน
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เปลือกรากมาจ�านวน 103.4 กรัม ส่วนล�าตน้ 96.9 กรัม และใบ 78.1 กรัม แช่ใน 95% เอทิลแอลกอฮอล ์

150 มิลลิลิตร วางบนเคร่ืองป่ันเหวีย่งโดยใช ้ความเร็ว 500 รอบ/นาที ท้ิงไวท่ี้อุณหภมิูหอ้ง 24 ชัว่โมง 

กรองผา่นกระดาษกรองเบอร์ 1 เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2 ไมครอน แลว้น�าไประเหยแหง้ดว้ยเคร่ือง rotary 

evaporator จากนั้นละลายดว้ย methyl alcohol และ dichloromethane ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลว้ใส่สาร

ในบีกเกอร์ขนาด 25 มิลลิลิตร  ท�าการสกดัเช่นน้ี 4 คร้ัง  แลว้ตั้งไวใ้นเคร่ืองดูดความช้ืนเพื่อให้

สารละลายระเหย ท้ิงไวท่ี้อุณหภมิูหอ้งเป็นเวลา 48 ชัว่โมง ไดส้ารสกดัหยาบ น�าเกบ็ในตูเ้ยน็ 5-8 องศา

เซลเซียส เพื่อรอการทดสอบในขั้นตอนต่อไป

การเตรียมเช้ือแบคทเีรีย 

 เช้ือ Pseudomonas aeruginosa จ �านวน 5 ไอโซเลต Staphylococcus aureus จ�านวน 5 ไอโซ

เลต  Proteus spp. จ�านวน  5 ไอโซเลต  Escherichia coli จ�านวน  5 ไอโซเลต  และ Klebsiella spp. 

จ�านวน 5 ไอโซเลตซ่ึงแยกไดจ้ากตวัอยา่งหูอกัเสบในสุนขั และ Escherichia coli ATCC 25922  และ 

Staphylococcus aureus ATCC 25923  ซ่ึงเป็นเช้ือมาตรฐานจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ ถกูเพาะ

ใน blood agar นาน  24  ชัว่โมง แลว้เลือกโคโลนีของเช้ือมา 3-5 โคโลนี  เพื่อเตรียมเช้ือแบคทีเรียใน 

Mueller-Hinton Broth (Difco, Becton Dickinson, USA) แลว้น�าไปอบท่ีอุณหภมิู 37 องศาเซลเซียส 

2 - 4 ชัว่โมง  จากนั้นน�าไปปรับใหไ้ดค้วามขุ่นเท่ากบั 0.5  McFarland  เจือจางดว้ยน�้าเกลือ 1:100 จะ

ไดส้ารละลายแบคทีเรียเขม้ขน้ประมาณ 1x10 6CFU/ml

วธีิการทดสอบฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทเีรีย

 การทดลองท�าตามมาตรฐานของ NCCLS  โดยการชัง่สารสกดัหยาบ 1 กรัม ใส่ในหลอด

ทดลอง ละลายโดยใชเ้อทิลแอลกอฮอล ์ 3 มิลลิลิตร  แลว้กรองผา่นหวักรอง  0.45 ไมโครเมตร จะได้

สารละลายของเปลือกราก ล�าตน้ และใบส่องฟ้าดงเพือ่น�ามาทดสอบต่อไป เติม Mueller Hinton Broth 

50 ไมโครลิตร ลงในหลุมท่ี 1-11 หลุมท่ี 12 เติม 100 ไมโครลิตร จากนั้นน�าสารสกดัท่ีได ้ 50 ไมโครลิตร 

เติมลงในหลุมแรกของไมโครเพลท แลว้เจือจางใหค้วามเขม้ขน้ลดลง  2  เท่าตามล�าดบัดว้ย Mueller 

Hinton Broth จนถึงหลุมท่ี 10  โดยมีหลุมท่ี 11 และ 12 เป็นหลุมควบคุมผลบวกและลบ ตามล�าดบั

 ส�าหรับยาปฏิชีวนะเจนตามยัซิน (Sigma®  SIGMA-ALDRICH, USA)  เจือจางเร่ิมตน้ท่ีความ

เขม้ขน้ 100 ไมโครลิตรในการทดลองกบั Escherichia coli ATCC 25922 และ 250 ไมโครลิตรในการ

ทดลองกบั  Staphylococcus aureus ATCC 25923  จากนั้นเติมเช้ือแบคทีเรียท่ีเตรียมไวใ้ส่หลุมละ 50 

ไมโครลิตร ในหลุมท่ี 1 ถึง 11 โดยมีหลุมท่ี 12 เป็นหลุมควบคุม  แลว้อบไมโครเพลทท่ี  37  องศา

เซลเซียสนาน 18-24 ชัว่โมง  โดยท�าการทดลอง 3 ซ�้ า

การอ่านผล

 สังเกตความสามารถในการยบัย ั้งเช้ือดว้ยตาเปล่าโดยดูจากความขุ่น หลุมท่ีใสถือวา่มีฤทธ์ิ

สามารถยบัย ั้งเช้ือได ้น�าสารละลายจากหลุมท่ีใส ไปเพาะเช้ือใน  Standard  plate count agar (Difco, 
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Becton Dickinson, USA)  37 องศาเซลเซียส  24 ชัว่โมง  เพื่อยนืยนัผล บนัทึกค่าความเขม้ขน้ต�่าสุด

ของสารละลายจาก Standard plate count agar ท่ีไม่มีแบคทีเรียเจริญเป็นค่า MBC  

 การวเิคราะห์ค่าทางสถติิ

 การทดลองจากตวัอยา่งทั้งหมด 25 ตวัอยา่ง แต่ละตวัอยา่งทดลอง 3 ซ�้ า บนัทึกขอ้มูล เป็น

ระดบัของความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีฆ่าเช้ือแบคทีเรียได ้ และท�าการตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มูลดว้ย 

Kolmogorov-Smirnov test พบว่าขอ้มูลมีการแจกแจงไม่เป็นปกติ จึงเลือกใช้สถิติแบบไม่อิง

พารามิเตอร์(Mann-Whitney test หรือ Kruskal-Wallis test ข้ึนกบัจ�านวนกลุ่มตวัอยา่ง) โดยก�าหนด

ระดบันยัส�าคญัท่ี P < 0.05 และใชโ้ปรแกรม SPSS version 17.0 ส�าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

ผลการศึกษา

 ผลตา้นเช้ือแบคทีเรียของสารสกดัจากสมุนไพรส่องฟ้าดงในการยบัย ั้งเช้ือก่อโรคช่องหูส่วน

นอกอกั เสบในสุนขั จ�านวน 25 ตวัอยา่ง โดยวธีิ Microdilution broth method พบวา่สามารถยบัย ั้งการ

เจริญของเช้ือ Klebsiella spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus spp., Pseudomanas 

aeruginosa โดยมี Eschcrichia coli ATCC 25922  และ Staphylococcus aureus ATCC 25923  เป็น

เช้ือควบคุมมาตรฐาน และยาเจนตามยัซินเป็นยาควบคุมมาตรฐานการทดลอง  ผลการทดลองแสดง

ผลเป็นค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือได ้(MBC) โดยผลการทดลองแสดงใน Table 1 

 ผลการทดสอบตวัอยา่งเช้ือแบคทีเรียท่ีพบในโรคช่องหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขั จ�านวน 5 

ชนิด กบั สารสกดัจากสมุนไพรส่องฟ้าดง พบวา่ส่วนล�าตน้ของตน้ส่องฟ้าดงมีฤทธ์ิในการตา้นเช้ือ

แบคทีเรียท่ีก่อโรคหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขั นอกจากน้ีพบวา่สารสกดัจากส่วนของล�าตน้ เปลือกราก 

Table 1.   Median (Mean ± SD) of MBC Values of  Clausena harmandiana  Extracts  Against  

Bacteria  Isolated from  Otitis  Externa   in  Dogs

Bacteria

MBC values of  Clausena harmandiana (mg/ml)

Stem Root bark Leaf

Klebsiella spp. 55.56(62.5±20.83)a,A 111.1(111.11±19.64)a,B 69.44(66.67±11.62)a,A

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

Proteus spp. 55.56(50.00±7.61)a,A 69.44(61.80±11.09)b,A 41.67(38.89±3.81)c,B

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, BWithin the same row, different capital letter superscripts indicate a significant difference.
  a, b,cWithin the same column,  different lower-case letter superscripts indicate a significant difference.
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และใบของตน้ส่องฟ้าดง  สามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขั 

ไดแ้ก่  Klebsiella spp., Escherichia coli,  Staphylococcus aureus,  Proteus spp.  และ  Pseudomonas 

aeruginosa โดยส่วนของล�าตน้มีค่ามธัยฐานของความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือได ้เท่ากบั 55.56, 

83.33, 6.94, 55.56 และ 41.67 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนของเปลือกราก มีค่า 111.1, 97.22, 9.55, 

69.44 และ 41.67  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และส่วนของใบมีค่า 69.44, 55.56, 17.36, 41.67 และ 27.78  

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�าดบั  ค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียของส่วนใบและราก 

กรณีเช้ือ Staphylococcus aureus  มีความไวต่อฤทธ์ิของสารสกดัมากกวา่แบคทีเรียชนิดอ่ืน และพบ

วา่ Klebsiella spp.และ Escherichia coli มีความไวนอ้ยกวา่แบคทีเรียชนิดอ่ืน และเม่ือเปรียบเทียบ

สารสกดัจากส่วนล�าตน้ ใบ และราก พบวา่ Staphylococcus aureus  มีความไวต่อฤทธ์ิของสารสกดั

มากกว่าแบคทีเรียชนิดอ่ืน  โดยสรุป ทั้งสารสกดัจากล�าตน้ เปลือกราก และใบ มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือ

แบคทีเรียท่ีก่อโรคหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขัทั้ง 5 ชนิด โดยสารสกดัจากใบมีประสิทธิภาพในการ

ยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียไดดี้กวา่ราก อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (P < 0.05)  

 จาก Table 2 เม่ือน�าสารสกดัของตน้ฟ้าดงมาเปรียบเทียบ ค่าความเขม้ขน้ต�่าสุดท่ีใชใ้นการ

ฆ่าเช้ือแบคทีเรียใน (MBC) กบัยาเจนตามยัซิน พบวา่ เช้ือ Escherichia coli ATCC 25922 มีค่า  MBC  

นอ้ยวา่ค่า มธัยฐานของทั้ง 3 ส่วนของสารสกดัจากตน้ส่องฟ้าดง 43 เท่า และกรณีเช้ือ Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 มีค่า MBC นอ้ยวา่สารสกดัจากสมุนไพรส่องฟ้าดง 3 เท่า

วิจารณ์

 จากผลการทดลองพบวา่สารสกดัจากล�าตน้ของตน้ส่องฟ้าดง  มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อ

โรคหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขั ไดแ้ก่ เช้ือ  Klebsiella spp.,  Escherichia coli,  Staphylococcus aureus,   

Proteus spp.  และ  Pseudomonas aeruginosa  เช่นเดียวกบัสารสกดัจากเปลือกราก [12] และสารสกดั

จากใบตน้ส่องฟ้าดง [13]  นอกจากน้ีผลเปรียบเทียบจากการทดลองน้ีพบวา่  ทั้งสารสกดัจากล�าตน้ 

เปลือกราก และใบ มีฤทธ์ิยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคหูชั้นนอกอกัเสบในสุนขัทั้ง 5 ชนิด โดยสาร

สกดัจากส่วนล�าตน้และใบมีประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียไดดี้กวา่เปลือกราก  อยา่งมีนยั

Table 2.   Median (Mean ± SD) of MBC Values of Clausena harmandiana and Gentamicin

Bacteria MBC values(mg/ml)

Clausena harmandiana Gentamicin 

Escheriahia coli ATCC25922 83.33(97.22±55.12)a      1.95(3.25±4.66) b

Staphylococcus aureus ATCC25923 5.21(9.11±8.88) a      1.56(1.52±0.74) b

a,b  Within the same row, different lower-case letter superscripts indicate a significant difference.
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ส�าคญัทางสถิติ และพบวา่สารสกดัจากตน้ส่องฟ้าดงทั้งสามส่วนมีผลดีต่อ Staphylococcus aureus  

ซ่ึงเป็นเช้ือแบคทีเรียแกรมบวกมากกวา่แกรมลบ เน่ืองจากเช้ือ Staphylococcus aureus มีความไวต่อ

สารสกดัมากกวา่ Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp.,  Escherichia coli  และ Klebsiella spp. 

โดยมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผา่นมา  คือการศึกษา

การสกดัเปลือกรากส่องฟ้าดงดว้ยเฮกเซน [12] และการศึกษาผลตา้นจุลชีพของสารสกดัจากใบตน้

ส่องฟ้าดงท่ีสกดัดว้ยเอทานอล [13] 

         อยา่งไรกดี็สารสกดัท่ีใชใ้นการทดลองน้ีเป็นสารสกดัหยาบซ่ึงมีขอ้มูลวา่สารออกฤทธ์ิในพืช

ชนิดน้ี คือ  coumarins และ cabazoles [8-11] โดยมีกลไกในการยบัย ั้ง Protein kinase C  และ Topoi-

somerase II ซ่ึง Topoisomerase II เป็นเอน็ไซมท่ี์ควบคุมการสร้าง DNA    [14]     จากผลการทดลอง

น้ียาปฏิชีวนะเจนตามยัซินมีฤทธ์ิในการตา้นเช้ือแบคทีเรียไดดี้กว่าสารสกดัจากเปลือกราก  ล�าตน้  

และใบตน้ส่องฟ้าดงมาก  เน่ืองจากสารสกดัมิไดเ้ป็นสารสกดับริสุทธ์ิเหมือนเจนตามยัซิน  แต่เป็น

เพียงสารสกดัหยาบ ดงันั้นหากมีงบประมาณเพียงพอ  ควรใชว้ธีิการสกดัสารโดยคอลมันโ์ครมาโต

กราฟฟี [6,8,11] จะท�าใหไ้ดส้ารออกฤทธ์ิท่ีบริสุทธ์ิและเปรียบเทียบกบัยาปฏิชีวนะ เช่น เจนตามยัซิน

ต่อไป อยา่งไรกดี็ในอนาคตหากมีการน�าสมุนไพรส่องฟ้าดงไปประยกุตใ์ช ้ อาจปรับระดบัความเขม้

ขน้ของสารสกดัจากสารบริสุทธ์ิ เพื่อใหส้ารสกดัมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ทดสอบฤทธ์ิในการตา้นแบคทีเรียของสารสกดัจากส่วน

ล�าตน้ของตน้ส่องฟ้าดงวา่มีฤทธ์ิเช่นเดียวกบัเปลือกรากและใบหรือไม่  ซ่ึงยงัไม่เคยมีการศึกษามา

ก่อนการศึกษาน้ีจึงเป็นการรายงานผลคร้ังแรกท่ีพบวา่สารสกดัจากส่วนล�าตน้ของตน้ส่องฟ้าดงมีฤทธ์ิ

ตา้นแบคทีเรียก่อโรคหูอกัเสบในสุนขัเช่นเดียวกบัเปลือกรากและใบ และเพือ่เปรียบเทียบฤทธ์ิในตา้น

แบคทีเรียของสารสกดัจากส่วนล�าตน้ เปลือกรากและ ใบ  สารสกดัจากส่วนของล�าตน้และใบ  มี

ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียไดดี้กวา่ เปลือกรากอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ อยา่งไรกดี็จาก

การศึกษาของ Thongthoom et al.  [9] สามารถแยกพบสารจากเปลือกรากท่ีมีผล cytotoxicity ต่อเซลล์

มะเร็งชนิด NCI-H187 ดว้ย นอกจากน้ีส่องฟ้าดงยงัมีฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย ตา้นเน้ืองอก ตา้นการอกัเสบ 

ตา้นไวรัส HIV ตา้นการกลายพนัธ์ุและตา้นออกซิเดชนั [6]      ดงันั้นตน้ส่องฟ้าดงจึงเป็นสมุนไพร

ไทยท่ีควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในระดบัต่อไป    และจากการศึกษาน้ีสามารถเป็นแนวทางการเลือกใช้

สารสกดัจากเปลือกราก  ล�าตน้  และใบ  ของตน้ส่องฟ้าดงในการน�ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา           

โรคอ่ืนๆทั้งในคนและในสตัวต่์อไป  และเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ

รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียโดยการใชส้มุนไพรไทยนอกจากการใชย้าปฏิชีวนะในทางคลินิกต่อไป 
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ขอนแก่น ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกและใหค้ �าแนะน�าในการสกดัสาร   หวัหนา้ภาควชิาพยาธิชีววทิยา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ท่ีอนุเคราะห์ห้องปฏิบติัการในการทดลอง  และขอขอบคุณ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่นและทุนอุดหนุนทัว่ไป  มหาวทิยาลยัขอนแก่นท่ีสนบัสนุนทุน

วจิยัในการทดลอง  
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