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เน่ืองจากอุบัติการณ์การเกิดการดื ้อยาปฏิชีวนะของเชื ้อ  Cutibacterium acnes ท่ีสูงขึ ้น  ท าให้มี
การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรในการยับยั้งเชือ้ C. acnes เพื่อเป็นทางเลือกในการรกัษาสิว โดยพบว่าทั้งสารสกัดจากใบ
มะขามป้อมและสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยัง้การเจริญของเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ไดด้ี แต่ไม่พบการศึกษา
การเสริมฤทธิ์กันของสมุนไพรทั้งสองชนิด งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดหยาบจากใบ
มะขามป้อมและเปลือกมงัคุดในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียท่ีก่อใหเ้กิดโรคสิวชนิด  C. acnes โดยเป็นการศึกษาเชิงทดลอง
ทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึงแบบตัดขวาง  (In vitro, experimental, cross-sectional study) น าเชือ้ C. 
acnes ท่ีคดัแยกจากผูป่้วยจากงานวิจัยก่อนหนา้มาศึกษาต่อยอด  มาทดสอบกับสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
สารสกัดหยาบจากเปลือกมงัคุดเพ่ือทดสอบฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้ดว้ยวิธี agar well diffusion อ่านผลจากบริเวณใสของ
การยั บ ยั้ ง เชื ้ อ  (minimal inhibitory zone/MIZ) ทดส อบหาค่ าค วาม เข้ม ข้น ท่ี น้ อ ย ท่ี สุ ด  (minimal inhibitory 
concentration/MIC) ท่ีสามารถยบัยัง้เชือ้ได ้ดว้ยวิธี broth microdilution และศึกษาการเสริมฤทธิ์กนัของสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื ้อ  C. acnes ด้วยวิธีการ checkerboard testing (antimicrobial 
synergy study - checkerboard testing) จะได้ค่า  fractional inhibitory concentration index (FICI) พบว่าผลจาก
บริเวณใสของการยบัยัง้เชือ้ (MIZ) และผลค่าความเขม้ขน้ท่ีนอ้ยท่ีสดุ (MIC) ท่ีสามารถยบัยั้งเชือ้ได้ ของสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อมเทียบกับสารสกัดหยาบจากเปลือกมงัคุดต่อเชือ้  C. acnes พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.3273) ตามล าดับ และสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดมีผลเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรีย C. acnes โดยมีผลเสริมฤทธิ์กัน 
(synergy) และมีแนวโน้มเสริมฤทธิ์ (additive/partial synergy) รวม 62.86% โดยไม่มีผลต้านฤทธิ์กัน (antagonism) 
และพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยา
ปฏิชีวนะ (p = 0.708) ไดข้อ้สรุปว่าการรวมกันของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมงัคุดมีฤทธิ์เสริมกันใน
การยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ทัง้ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ จึงสามารถน ามาพฒันาเป็นต ารบัยาเพื่อ
เป็นหน่ึงในการรกัษาสิวทางเลือกและลดอบุตัิการณก์ารดือ้ต่อยาปฏิชีวนะของเชือ้ C. acnes 
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With regard to antibiotic-resistant Cutibacterium acnes, several studies have substantiated the 

effectiveness of botanical extracts to inhibit C. acnes. Both extracts of Phyllanthus emblica L. leaves and 
Garcinia mangostana L. peels had good efficacy in terms of inhibiting the growth of C. acnes alone, but 
there were no studies about antimicrobial synergistic activities in both extracts, in combination. This is the 
first study investigated in vitro study of synergistic activities of Phyllanthus emblica L. leaves and Garcinia 
mangostana L. peel crude extracts to C. acnes. An experimental, cross-sectional study was used to 
investigate in this study. The clinical isolated C. acnes specimens were tested with the herb extracts in alone 
and in combination by agar well diffusion assay to evaluate minimum inhibition zone (MIZ), broth 
microdilution method to evaluate the minimum inhibitory concentration (MIC), and antimicrobial synergy 
study-checkerboard testing method to evaluate the fractional inhibitory concentration (FIC). The results of 
MIZ and MIC compared between P. emblica leaves and G. mangostana peels against overall C. acnes 
showed a statistically significant difference (p < 0.001) and without statistically significant difference (p = 
0.3273), respectively. The combination of P. emblica leaves and G. mangostana peels extraction by 
checkerboard testing had 62.86% of the synergy group, 37.14% of the non-synergy group, and none of 
antagonism but there was no statistically significant difference between resistant C. acnes and susceptible 
C. acnes (p = 0.708). In conclusion, the combination of P. emblica leaves and G. mangostana peels crude 
extract potentiated the antimicrobial synergy activity, suggesting a utilization of these herbs in combination 
therapy against multidrug-resistance C. acnes strains. 

 
Keyword : Phyllanthus emblica L. leaves, Garcinia mangostana L. peels, Antimicrobial synergistic activities, 
Cutibacterium acnes, Crude extract 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สิวเกิดจากการอักเสบของรูขุมขนและต่อมไขมัน (pilosebaceous unit) ซึ่ งเป็น 
โรคผิวหนังที่พบไดบ้่อย สิวเป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน โดยมีปัจจัยส าคัญจากการ
กระตุ้นโดยเชื ้อ Cutibacterium acnes (ชื่อเดิม Propionibacterium acnes) และอิทธิพลจาก
ฮอรโ์มนแอนโดรเจน (androgens)(1) โดยสิวมาดว้ยลกัษณะทางคลินิกไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ สิวไม่
อัก เสบหรือสิ วอุดตัน  (non-inflammatory acnes : comedones) สิ วอัก เสบ  (inflammatory 
acnes) สิวหัวหนอง (pustules) และสิวอักเสบขนาดใหญ่ (nodules/cysts) โดยทั่วไปจะพบสิวที่
บรเิวณใบหนา้เป็นส่วนใหญ่ และบางครัง้สามารถพบไดท้ี่บรเิวณคอ หนา้อก ไหล ่และหลงัสว่นบน 
สิวสามารถพบไดถ้ึงประมาณ 80-90% ในวยัรุน่ และสามารถพบไดจ้นถึงวยัผูใ้หญ่(2, 3) 

แมว้่าสิวไม่ใช่โรคที่มีอนัตรายจนถึงแก่ชีวิต แต่อาจส่งผลกระทบทางดา้นจิตใจ ท าใหเ้กิด
อาการกงัวล ซมึเศรา้ สญูเสียความมั่นใจในตนเอง ไปจนถึงมีความคิดฆ่าตวัตายได ้ซึ่งเหล่านีม้ีผล
ต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวเป็นอย่างมาก (1, 4)  จึงมีการพัฒนาวิธีการรกัษาสิวและแนวทางการ
รกัษาหลายวิธีตามระดับความรุนแรงของสิว (5) ส  าหรบัประเทศไทยมีแนวทางการรกัษาสิวส าหรบั
แพทยอ์อกโดยสมาคมแพทยผ์ิวหนังแห่งประเทศไทย (6) ซึ่งมีการจดัระดับความรุนแรงของสิวตาม
เกณฑ์ของลีดส์ (Leeds revised acne grading system)(7) โดยแบ่งออกเป็นความรุนแรงของ 
สิวระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง โดยทั้งวิธีการรกัษาสิวด้วยยาทา เช่น ยาทา
เฉพาะที่ เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ (topical benzoyl peroxide) ยาปฏิชีวนะชนิดทา  (topical 
antibiotics) ยาทาเฉพาะที่กรดวิตามินเอ (topical retinoids) เป็นต้น และวิธีการรกัษาสิวด้วย 
ยารบัประทาน เช่น ยาปฏิชีวนะชนิดรบัประทาน ยากรดวิตามินเอชนิดรบัประทาน เป็นตน้(6) 

เนื่องจากเชือ้แบคทีเรีย C. acnes เป็นสาเหตุที่ท าใหส้ิวเกิดการอักเสบมากขึน้ แลว้ยัง
กระตุน้ภูมิคุม้กนัแบบก าเนิด (innate immunity) ท าใหเ้กิดการหลั่ง pro-inflammatory cytokines 
และเป็นหนึ่งในสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดสิว จึงมีการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดทาเพื่อยับยัง้เชือ้ C. acnes โดย
อตัราการดือ้ยาของเชือ้เพิ่มมากขึน้ มีสาเหตมุาจากการใชย้าปฏิชีวนะชนิดทาเพียงอย่างเดียวหรือ     
การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานในระยะยาวและการเข้าถึงยาปฏิชีวนะได้ง่ายมากขึน้จึง
ก่อใหเ้กิดการดือ้ยาปฏิชีวนะของเชือ้ C. acnes(8) โดยในสหรฐัอเมริกามีการศึกษาส ารวจการรกัษา
สิวดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดทาอย่างเดียวในปี ค.ศ. 1995 พบอตัราการใชม้ากถึงรอ้ยละ 10 และพบว่า
อัตราการใช้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 2010 เหลือเพียงรอ้ยละ 5 แม้ว่าอัตราการใช้ยา
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ปฏิชีวนะชนิดทาเพียงอย่างเดียวจะลดลงอย่างมาก แต่ยงัคงพบปัญหาเชือ้ดือ้ยาจากการรกัษาสิว
ดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดทา(9) ประชากรในประเทศไทยสามารถหาซือ้ยาปฏิชีวนะทัง้รูปแบบยาทาและ
ยารบัประทานไดง้่าย และผูป่้วยยงัไม่ทราบวิธีการรกัษาสิวที่เหมาะสมจึงท าใหผ้ลการรกัษาไม่ดี
เท่าที่ควรและพบปัญหาเชือ้ดือ้ยาเพิ่มมากขึน้ จึงมีการศึกษาในปี ค.ศ. 2017 Laochunsuwan 
A.(10) ท าการศึกษาการดื ้อยาปฏิชีวนะของเชื ้อ  C. acnes กับยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด  ได้แก่ 
erythromycin, clindamycin, tetracycline, doxycycline แ ล ะ  amoxicillin พ บ ว่ า เ ชื ้ อ ดื ้ อ 
ยาปฏิชีวนะ erythromycin มากที่สุด รองลงมา คือ clindamycin และ tetracycline ตามล าดับ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและดือ้ดว้ยค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุของยาที่สามารถยบัยัง้การเจรญิเติบโต
ของแบคทีเรียได ้(minimal inhibitory concentration / MIC) ที่สงู และพบว่าผูป่้วยที่เคยมีประวัติ
ใชย้าปฏิชีวนะมาก่อน จะพบเชือ้ C. acnes ดือ้ยามากกว่ากลุ่มที่ไม่มีประวัติใชย้าปฏิชีวนะมา
ก่อนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่พบเชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะ doxycycline และ amoxicillin  

ทั้งนี ้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิดเหมาะแก่การน า
สมุนไพรมาพัฒนาและประยุกตใ์หม้ีประสิทธิภาพดีเพื่อใชป้ระโยชนใ์นทางการแพทย ์เนื่องจาก
การรกัษาสิวในปัจจุบันมีอุบัติการณ์การดือ้ยาที่เพิ่มมากขึน้ การรกัษาสิวโดยใช้สารสกัดจาก
สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรกัษาสิว มีการศึกษาคุณสมบติัของสมุนไพรมากมายที่มี
ฤทธิ์ในการรักษาโรคทางผิวหนัง โดยในปี ค.ศ. 2010 และ ค.ศ.2018 จากการศึกษาของ 
Niyomkam P.(11) และ  Deewongkij P.(12) ตามล าดบั ท าการศึกษาฤทธิ์ของสารสกดัจากสมนุไพร
ไทยต่อการยับยั้งการเจริญของเชือ้แบคทีเรียที่ก่อใหเ้กิดสิว พบว่าสารสกัดจากใบมะขามป้อม        
มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชือ้ C. acnes ทั้งสายพันธุ์ที่ดือ้ยาและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ และ    
ในปี ค.ศ. 2005 Chomnawang M. และคณะ(13) ท าการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทย
ต่อการยับยั้ งการเจริญ ของเชื ้อแบคที เรียที่ ก่ อให้ เกิดสิ ว  ซึ่ งได้แก่  เชื ้อ  C. acnes และ 
Staphylococcus epidermidis พบว่าสารสกัดจากมังคุดเป็นหน่ึงในสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเจรญิของเชือ้ C. acnes  

จากที่กล่าวมาขา้งตน้สารสกัดจากใบมะขามป้อมและสารสกัดจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์

ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ได ้แต่ยงัไม่มีการศึกษาการเสรมิฤทธิ์กนัของสารสกดั
จากสมุนไพรทั้งสองชนิด จึงเป็นที่มาของโครงงานวิจัยนี ้ คือ การน าสารสกัดหยาบจาก  
ใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคดุมาทดสอบฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้ C. acnes ที่
เคยเก็บจากอาสาสมคัรแลว้น ามาศึกษาต่อยอด (SWUEC/E-272/2559)  โดยสายพนัธุเ์หล่านีเ้ก็บ
รกัษาอยู่ในตูแ้ช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส น ามาทดสอบฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้ (14-24) ดว้ยวิธี agar well 
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diffusion โดยอ่านผลจากบริเวณใสของการยับยัง้เชือ้ (minimal inhibitory zone/MIZ) และหาค่า
ความเขม้ขน้ที่นอ้ยที่สุด (minimal inhibitory concentration/MIC) ที่สามารถยบัยัง้เชือ้ได ้ดว้ยวิธี 
broth microdilution จากนั้นศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื ้อ C. acnes ทั้งชนิดดื ้อยาปฏิชีวนะและชนิดไม่ดื ้อยาปฏิชีวนะ  
ด้วยวิธีการ checkerboard testing (antimicrobial synergy study - checkerboard testing)(25) 
จะไดค่้า fractional inhibitory concentration index (FICI) value ซึ่งจะสามารถน ามาพฒันาสตูร
เป็นยาทางเลือกในการรกัษาสิวต่อไป 

 
ค าถามการวิจัย 

ค าถามหลัก 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชือ้

แบคทีเรีย C. acnes หรือไม่ โดยประเมินจากค่า FICI 
ค าถามรอง 

1. สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อ
แบคทีเรีย C. acnes ทัง้ชนิดไม่ดือ้ยาและดือ้ยาปฏิชีวนะ หรือไม่ โดยดจูากค่า MIZ และ MIC 

2. สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes 
ดีกว่า สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ หรือไม่ โดยดจูากค่า MIZ และ MIC 

3. สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes 
ชนิดที่ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ ไม่แตกต่างกบั ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ หรือไม่ โดยดจูากค่า MIZ และ MIC 

4. สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุมีฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ชนิดที่
ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ ไม่แตกต่างกบั ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ หรือไม่ โดยดจูากค่า MIZ และ MIC 

 
วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

วัตถุประสงคห์ลัก 
เพื่อศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด

ในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียที่ก่อใหเ้กิดโรคสิวชนิด C. acnes  
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วัตถุประสงคร์อง 
1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดใน 

การยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ทั้งชนิดไม่ดือ้ยาและดือ้ยาปฏิชีวนะ โดยดูจากค่า  MIZ และ 
MIC 

2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมในการยับยัง้เชือ้แบคทีเรีย 
C. acnes เทียบกบั สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ โดยดจูากค่า MIZ และ MIC 

3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมในการยับยัง้เชือ้แบคทีเรีย 
C. acnes ชนิดที่ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ เทียบกบั ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ โดยดจูากค่า MIZ และ MIC 

4. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย  
C. acnes ชนิดที่ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ เทียบกบั ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ โดยดจูากค่า MIZ และ MIC 

 
สมมติฐานงานวิจัย 

สมมติฐานหลัก 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชือ้

แบคทีเรีย C. acnes  
สมมติฐานรอง 

1. สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการยับยั้ง 
เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ทัง้ชนิดไม่ดือ้ยาและดือ้ยาปฏิชีวนะ  

2. สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes 
ดีกว่า สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ  

3. สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes 
ชนิดที่ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ ไม่แตกต่างกบั ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ  

4. สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุมีฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ชนิดที่
ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ ไม่แตกต่างกบั ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ  

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ศึกษาการยับยั้งและการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือก
มังคุดในการต้านเชือ้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว โดยทดสอบกับเชือ้ C. acnes ที่เก็บรกัษาอยู่ใน 
ตูแ้ช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส จ านวน 75 สายพันธุ์ ทัง้ชนิดที่ดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ
ซึ่งแยกไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยสิวท่ีเป็นตวัแทนของประชากรในประเทศไทย โดยทดสอบฤทธิ์ใน
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การยับยัง้เชือ้ดว้ยวิธี agar well diffusion โดยอ่านผลจากบริเวณใสของการยับยัง้เชือ้ (minimal 
inhibitory zone/MIZ) และหาค่าความเข้มข้นที่ น้อยที่ สุดที่ สามารถยับยั้งเชื ้อได้ (minimal 
inhibitory concentration/MIC) ดว้ยวิธี broth microdilution จากนั้นศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของ
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชือ้ C. acnes ทั้งชนิดดือ้ยา
ปฏิชีวนะและชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ ดว้ยวิธีการ checkerboard testing (antimicrobial synergy 
study - checkerboard testing) 

 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดอ้งคค์วามรูใ้หม่ของการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมังคุดในการตา้นเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ในหลอดทดลอง  และสามารถน าไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็นยาในการรกัษาสิวในอนาคต 

2. ไดข้อ้มลูค่า MIZ และ MIC ของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกดัหยาบ
จากเปลือกมงัคดุในการตา้นเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ในหลอดทดลอง   

3. ได้ข้อมูลเพื่อให้สามารถช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาสิว และช่วยลด
อบุติัการณก์ารดือ้ยาปฏิชีวนะของเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ในการรกัษาสิวในอนาคต 

4. ท าใหส้ามารถน าผลิตผลทางการเกษตรของประเทศมาพัฒนาใหเ้กิดประโยชนแ์ละ
ประยกุตใ์หม้ีประสิทธิภาพที่ดีขึน้เพื่อใชป้ระโยชนใ์นทางการแพทย ์ 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย(26)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

External factors/Genetics External factors/Genetics 

Crude extract of Phyllanthus 
emblica L. leaves and Garcinia 
mangostana L. peels  
 
Phyllanthus emblica L. leaves 

Inflamed acnes 

Changes in 
follicular homeostasis 

Sebaceous hyperplasia 
with hyperseborrhoea Follicular hyperkeratosis 

Androgen stimuli 

Keratinocytes 
 

Sebocytes 

Growth of Cutibacterium acnes 

Inflammation and 
host immune responses 

Not improved 

Cutibacterium acnes drug resistance Improved 

Topical antibiotics 



  

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารรวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และน ามาเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปนี ้ 
1. สิว (acne vulgaris) 
2. เชือ้แบคทีเรีย Cutibacterium acnes และการดือ้ยาปฏิชีวนะ 
3. สมนุไพรไทยท่ีน ามาทดสอบฤทธิ์ตา้นเชือ้แบคทีเรีย Cutibacterium acnes 
4. มะขามปอ้มกบัการรกัษาสิว 
5. มงัคดุกบัการรกัษาสิว 
6. วิธีการสกดัสมนุไพร 
7. การทดสอบฤทธิ์ตา้นจลุชีพ (antimicrobial study) 
8. การเสริมฤท ธิ์ ในการยับยั้ง เชื ้อจุลชีพด้วย วิ ธีการ checkerboard testing 

(antimicrobial synergy study - checkerboard testing) 
 

1. สิว (acne vulgaris) 
1. บทน า(4) 

สิวเป็นหนึ่งในโรคผิวหนงัที่ท าใหผู้ป่้วยมาพบแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นผิวหนงัมากที่สดุ
โรคหนึ่ง โดยจัดเป็นโรคเรือ้รงัที่เกิดจากการอักเสบของรูขุมขนและต่อมไขมัน (pilosebaceous 
unit) และมีอาการแสดงทางผิวหนังที่หลากหลาย มักพบมากในวัยรุ่นและพบนอ้ยลงในวยัผูใ้หญ่ 
ซึ่งมีหลายปัจจยัที่สมัพนัธก์บัการเกิดสิว เช่น พนัธุกรรม เชือ้ชาติ ความเครียด เป็นตน้ นอกจากสิว
มีผลกระทบต่อสภาพร่างกายภายนอก เช่น รอยแดงหรือรอยด าจากสิ ว รอยแผลเป็นจากสิว  
เป็นตน้ แลว้ยงัส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจ อาจเกิดความสญูเสียความมั่นใจในตนเองไปจนถึงมี
ความคิดฆ่าตวัตายได ้ซึ่งเหลา่นีม้ีผลต่อคณุภาพชีวิตในระยะยาวเป็นอย่างมาก  

2. ระบาดวิทยา(1-3, 27) 

สิวเป็นโรคผิวหนงัที่พบไดทุ้กเพศ ทุกวยั ส่วนใหญ่พบไดป้ระมาณ 80-90% ในวยัรุ่น 
เริ่มที่อายุ 12 ปี พบไดใ้นเด็กอายุต ่าที่สดุ 8 ปี และสามารถพบสิวไดจ้นถึงวยัผูใ้หญ่ โดยอายุเฉลี่ย
อยู่ที่ 45 ปี โดยในเชือ้ชาติเอเชียและแอฟริกนัมีแนวโนม้เกิดสิวอกัเสบระดบัรุนแรง ส่วนสิวอกัเสบ
ระดบันอ้ยมกัพบในคนผิวขาวมากกว่า 
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3. สาเหตุ และพยาธิก าเนิด(28-30) 

ปัจจุบนัพบว่าสิวสามารถเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั โดยพยาธิสภาพหลกัของการเกิดสิว 
มี 4 ปัจจยั ดงันี ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงพยาธิก าเนิดของสิว(29) 

 

1. หนังก าพร้าบริเวณ รูขุมขนแบ่งตัวมากเกินไปและท าให้เกิดการอุดตัน 
ใน รูขุ ม ข น  ( follicular epithelial hyperproliferation and resultant follicular plugging) โด ย
อิทธิพลของฮอรโ์มนแอนโดรเจน (androgen) กรดไขมันจ าเป็นไลโนเลอิก (linoleic acid) และ 

ไซโตไคน์ interleukin 1 alpha (IL-1α) ท าให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง (keratinocytes)  
ในหนงัก าพรา้บรเิวณรูขมุขนและเกิดการอดุตนัในรูขมุขน 

2. การผลิตไขมนัจากต่อมไขมนัที่มากเกินไป (excess sebum production) โดย
ฮอรโ์มนแอนโดรเจน (androgen) กระตุ้นให้เซลล์ไขมัน (sebocytes) แบ่งตัวและผลิตไขมัน
เพิ่มขึน้ องคป์ระกอบหลักของไขมันที่ท าให้เกิดสิว คือ ไตรกลีเซอไรด์ ( triglycerides) ซึ่งจะถูก 
เชือ้ C. acnes ย่อยสลายกลายเป็นไขมันอิสระ (free fatty acids) ที่เป็นปัจจัยใหเ้ชือ้ C. acnes 
เพิ่มจ านวนมากขึน้ 

3. การอักเสบของผิวหนัง (inflammatory response) การอักเสบเกิดจากการ
แตกของสิวอดุตนั (comedones) และเกิดจากเชือ้ C. acnes 

4. ก า ร พ บ เ ชื ้ อ  C. acnes (the presence and activity of C. acnes)  
เชื ้อ C. acnes เป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่ ไม่อาศัยออกซิเจนในการหายใจ (gram positive 
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anaerobic bacteria) พบบริเวณรูขุมขนและต่อมไขมัน โดยจะหลั่งเอนไซม์ที่ท าให้สิวอุดตัน 
(comedone) แตก ไดแ้ก่ lipases, proteases, hyaluronidases และ chemotactic factors และ
กระตุน้ inflammatory cell ใหเ้กิดการตอบสนอง โดยการหลั่งสาร pro-inflammatory cytokines 

ไดแ้ก่ IL-1α, IL-8, IL-12 และ TNF- α จึงเกิดการอกัเสบขึน้ 
4. ลักษณะทางคลินิก 

4.1 ลักษณะทางคลินิกของสิว(6, 28, 29) 

สิวจะพบมากบริเวณที่มีต่อมไขมันสูง โดยเฉพาะที่บริเวณใบหนา้เป็นหลกั และ
รองลงมาพบที่บรเิวณคอ หลงั และอกสว่นบน โดยแบ่งลกัษณะของสิวไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. สิวชนิดไม่อักเสบ (non-inflammatory lesions) คือ สิวที่ เกิดจากการ 
อดุตนัของรูขมุขนแบ่งเป็น 2 ชนิด ดงันี ้

1.1 สิวหัวปิด/สิวหัวขาว (closed/white head comedones) เป็นตุ่มนูน
ขนาดเล็ก สีเดียวกับผิวหนังหรือสีขาว ไม่มีรูเปิดของท่อเปิดของต่อมไขมัน จะสามารถเห็นชัดขึน้
ดว้ยการดงึผิวหนงัใหต้งึหรือโดยการคล า 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงสิวหวัปิด/สิวหวัขาว (closed/white head comedones)(28) 

 

1.2 สิวหัวเปิด/สิวหัวด า (open/black head comedones) เป็นตุ่มนูน
ขนาดเล็ก มีจุดสีด าอยู่ตรงกลางของรูขุมขนที่เกิดจากการขยายตัวของท่อไขมัน เนื่องจากมี  
การสะสมของผิวหนงัชัน้ขีไ้คล (keratin) เชือ้ C. acnes และไขมนั (lipid)  
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ภาพประกอบ 3 แสดงสิวหวัเปิด/สิวหวัด า (open/black head comedones)(28) 

 
2. สิวชนิดอกัเสบ (inflammatory lesions) แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 

2.1 สิวอกัเสบแดง (papules) เป็นตุ่มนนู แดง ขนาดเล็ก  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงสิวอกัเสบแดง (papules)(29) 
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2.2 สิวหวัหนอง (pustules) เป็นตุ่มนูน แดง ขนาดเล็ก มักกดเจ็บ และมี
หนองอยู่ภายใน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แสดงสิวหวัหนอง (pustules)(28) 

 
2.3 สิวอักเสบขนาดใหญ่ (nodules) เป็นตุ่มนูน ใหญ่ แดง มีหนองอยู่

ขา้งใต ้
2.4 สิวอกัเสบขนาดใหญ่เป็นถงุ (cysts) เป็นตุ่มนนู ใหญ่ แดง มีหนองอยู่

ขา้งใตแ้ละคล าไดเ้ป็นลกัษณะคลา้ยถงุน า้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงสิวอกัเสบขนาดใหญ่ (nodules) และสิวอกัเสบขนาดใหญ่เป็นถงุ (cysts)(28)
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5. การจัดล าดับความรุนแรงของสิว(6, 7) 

มีการจัดล าดับความรุนแรงของสิวตามระบบของ Leeds revised acne grading 
system ไวด้งันี ้

สิวระดับน้อย (mild acne)  
มีสิวไม่อักเสบ (comedones) เป็นส่วนใหญ่ หรือมีสิวอักเสบขนาดเล็ก 

(papules และ pustules) จ านวนไม่เกิน 10 จดุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงสิวระดบันอ้ย (mild acne)(28) 

 
สิวระดับปานกลาง (moderate acne)  

มีสิวอักเสบขนาดเล็ก (papules หรือ pustules) จ านวนมากกว่า 10 จุด 
และ/หรือมีสิวอกัเสบขนาดใหญ่ (nodules หรือ cysts) จ านวนนอ้ยกว่า 5 จดุ 
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ภาพประกอบ 8 แสดงสิวระดบัปานกลาง (moderate acne)(28) 

 
สิวระดับรุนแรง (severe acne)  

มีสิวอกัเสบขนาดเล็ก (papules หรือ pustules) จ านวนมากกว่า 10 จุด มีสิว
อักเสบขนาดใหญ่ (nodules หรือ cysts) จ านวนมากกว่า 5 จุด หรือมีสิวอักเสบขนาดใหญ่ 
(nodules) อกัเสบอยู่นานและกลบัเป็นซ า้หรือมีหนองไหลหรือมีรูเปิดที่ผิวหนงั (sinus tracts) 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงสิวระดบัรุนแรง (severe acne)(28) 
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6. การวินิจฉัยโรค(28, 29) 

การวินิจฉัยโรคสิวสามารถวินิจฉัยได้โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และ
ลักษณะรอยโรคของสิวที่อาจมาด้วยสิวไม่อักเสบ (non-inflammatory acnes) และสิวอักเสบ 
(inflammatory acnes) โดยทั่วไปจะพบสิวที่บริเวณใบหนา้เป็นสว่นใหญ่ และบางครัง้สามารถพบ
ไดท้ี่บรเิวณคอ หนา้อก ไหล่ และหลงัส่วนบน แต่ในบางโรคอาจมีลกัษณะรอยโรคคลา้ยสิวจึงตอ้ง
มีการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดก้ารวินิจฉยัที่ถูกตอ้ง 

7. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(28, 29) 

โดยปกติสิวไม่จ าเป็นตอ้งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ยกเวน้ในกรณีที่สงสัย
ภาวะฮอรโ์มนเพศชายสงูผิดปกติ (hyperandrogenism) โดยเฉพาะสิวที่พบในเด็กอาย ุ1-7 ปี และ
ผูห้ญิงที่มีสิว (acne) ขนดก (hirsutism) อว้น (obesity) และอาจพบภาวะผมบางทางพันธุกรรม 
(androgenetic alopecia) ร่วมด้วย เรียกว่า ภาวะถุงน ้ารังไข่หลายใบ  (polycystic ovary 
syndrome; PCOS) ซึ่งภาวะฮอรโ์มนเพศชายสูงผิดปกติอาจเกิดจากการสรา้งฮอรโ์มนเพศชายที่
ผิดปกติจากรังไข่หรือต่อมหมวกไต ดังนั้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยแยกโรค 
ที่ ค ว ร ต ร ว จ  ไ ด้ แ ก่  ร ะ ดั บ  serum DHEAS (dehydroepiandrosterone sulfate), total 
testosterone, free testosterone โดย 3 ค่านีถื้อว่ามีความไวสงูที่สดุส าหรบัตรวจภาวะถุงน า้รงัไข่
หลายใบ  นอกจากนี ้อ าจพิ จารณ าส่ งตรวจระดับ  luteinizing hormone (LH) to follicle 
stimulating hormone (FSH) ratio, 17-hydroxyprogesterone, 24-hour urine test for urinary 
free cortisol และในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติควรส่งต่อใหแ้พทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่อมไรท้่อ
เพื่อท าการตรวจประเมินต่อและท าการรกัษา 

8. การวินิจฉัยแยกโรค 
หากมีประวัติและลักษณะรอยโรคที่ ไม่สามารถเข้ากับสิวได้อย่างชัดเจน ควร

พิจารณาถึงโรคที่มีลกัษณะรอยโรคคลา้ยสิว ดงัต่อไปนี ้(28, 29, 31) 
- รูขุมขนอกัเสบ (folliculitis) แบ่งออกเป็น กลุ่มแรก คือ รูขุมขนอกัเสบที่เกิดจาก

การติดเชือ้ เช่น รูขุมขนอกัเสบจากการติดเชือ้แบคทีเรีย (bacterial folliculitis) รูขุมขนอกัเสบจาก
การติดเชือ้เกลือ้น (pityrosporum folliculitis) และกลุ่มที่สอง คือ รูขุมขนอักเสบที่ไม่ไดเ้กิดจาก
การติดเชือ้ เช่น รูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการการสะสมของเซลลช์นิดอีโอซิโนฟิล (eosinophilic 
pustular folliculitis หรือ ofuji’s disease) เป็นตน้  

- โรคผิวหนังอักเสบโรซาเชีย (rosacea) เกิดรอยแดงมักเป็นที่บริเวณกลาง
ใบหน้า (centrofacial area) และมองเห็นเส้นเลือดฝอย (telangiectasia) บนใบหน้าได้ชัดเจน 
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อาจเกิดตุ่มหนองหรือตุ่มสีแดงขนาดเล็ก และมีประวติัว่าเมื่ออยู่ในสิ่งแวดลอ้มที่มีอณุหภูมิสงูหรือ
รบัประทานอาหารรสเผ็ดและแอลกอฮอล ์จะเกิดอาการหนา้แดงง่าย (flushing)  

- ผื่นคลา้ยสิวที่เกิดจากยา (acneiform drug eruption) ผื่นจะมีรูปร่างลักษณะ
และขนาดใกลเ้คียงกัน (monomorphus pattern) มักเป็นตุ่มแดงขนาดเล็ก บางตุ่มอาจมีหนอง 
และไม่พบสิวอดุตัน (comedones) ผื่นจะขึน้พรอ้มกนัอย่างรวดเร็ว (abrupt onset) ภายหลงัจาก
ไดร้บัยา เช่น สเตียรอยด ์ลิเทียม เป็นตน้ 

- สิวข้าวสาร (milia) เป็นตุ่มสีขาวขนาดเล็กและแข็ง พบที่บริเวณใบหน้า 
หนา้ผาก แกม้ จมกู หรือเปลือกตา พบไดใ้นทกุเพศ ทกุวยั ซึ่งมกัจะถกูเขา้ใจผิดว่าเป็นสิวอดุตนั 

- ผื่นผิวหนังอักเสบรอบปาก (perioral dermatitis) เป็นผื่นสีแดง อาจมาด้วย 
ตุ่มแดง (papules) ตุ่มน า้ (vesicles) หรือตุ่มหนอง (pustules) อยู่บนพืน้ผิวแดง (erythematous 
base) พบบ่อยบรเิวณรอบรมิฝีปาก  

- ต่อมไขมนัโต (sebaceous gland hyperplasia) เป็นตุ่มนูนสีเหลืองบนใบหนา้ 
มกัพบรอยบุ๋มตรงกลางรอยโรค (central umbilication)   

- เนือ้งอกเสน้เลือด (angiofibromas) เป็นตุ่มนูนขนาดเล็กสีชมพูถึงแดง มักพบ
บรเิวณกลางใบหนา้และดา้นขา้งจมกู ซึ่งพบในโรค tuberous sclerosis 

9. ภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะแทรกซ้อนด้านร่างกาย(32) 

นอกจากสิวจะท าใหเ้กิดความเจ็บ (pain) และความไม่สวยงามแลว้ ภายหลงัการ
หายจากสิวยังสามารถเกิดรอยโรคที่เป็นผลแทรกซ้อนที่เกิดจากทั้งสิวอักเสบและสิวไม่อักเสบ  
ซึ่งสามารถแบ่งไดด้งันี ้ 

3.1 รอยด าที่เกิดจากสิว (post-inflammatory hyperpigmentation)(33) พบได้
มากในผูท้ี่มีสีผิวเขม้ และเป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดความกงัวลเป็นอย่างมาก 

3.2 รอยแผลเป็นชนิดหลมุที่เกิดจากสิว แบ่งเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่  
3.2.1 รอยแผลเป็นหลุมแบบไอซพ์ิค (ice pick scar) เป็นหลุมแคบลึก 

ขอบชดัเจน 
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ภาพประกอบ 10 แสดงรอยแผลเป็นหลมุแบบไอซพ์ิค (ice pick scar)(34) 

 
3.2.2 รอยแผลเป็นหลุมแบบโรลลิ่ง (rolling scar) เป็นหลุมกว้างตื ้น  

ขอบไม่ชดัเจน 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงรอยแผลเป็นหลมุแบบโรลลิ่ง (rolling scar)(28) 
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3.2.3 รอยแผลเป็นหลุมแบบบอกซค์าร ์(box-car scar) เป็นหลุมกวา้ง
ตืน้ ขอบชดัเจน  

 

 
 

ภาพประกอบ 12 แสดงรอยแผลเป็นหลมุแบบบอกซค์าร ์(box-car scar)(34) 

 

3.3 รอยแผลเป็นชนิดนูนที่ เกิดจากสิ ว (hypertrophic acne scar) 
แผลเป็นนนูที่ไม่โตเกินขอบเขตของแผล  

3.4 แผลเป็นนูนคีลอยด์ (keloidal scar) แผลเป็นนูนที่โตเกินขอบเขต
ของแผล 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงแผลเป็นนนูคีลอยด ์(keloidal scar)(28) 
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ภาวะแทรกซ้อนด้านจิตใจ 
เนื่องจากบริเวณที่มีสิวสามารถก่อใหเ้กิดความไม่สวยงามได ้ทั้งจากลักษณะ  

รอยโรคและผลแทรกซอ้นที่เกิดจากสิว เช่น รอยด าที่เกิดจากสิว รอยแผลเป็นที่เกิดจากสิว เป็นตน้  
สิ่งเหล่านีย้่อมท าใหเ้กิดความวิตกกังวล การสูญเสียความมั่นใจในตนเอง การปลีกตัวออกจาก
สงัคม และอาจถึงขัน้มีความคิดฆ่าตวัตายได้(1) 

10. การพยากรณโ์รค (prognosis) 
สิวเป็นโรคผิวหนังอกัเสบเรือ้รงัที่สามารถหายเองได ้และส่วนใหญ่มักตอบสนองต่อ

การรกัษาไดดี้ สิวจะลดน้อยลงเมื่ออายุมากขึน้ โดยเริ่มหายเองตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปีขึน้ไป  
แต่อาจมีผูป่้วยบางสว่นมีสิวจนถึงอาย ุ40 ปี(2) 

11. การรักษาสิว  
แนวทางการรักษาสิวตามความรุนแรงของสิว(6, 28, 29) 

1. สิวเล็กนอ้ย (mild acne) ใชย้าทาเฉพาะที่ โดยเลือกเป็นยาตัวใดตัวหนึ่งหรือ
ใชร้่วมกันหลายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรกัษา ไดแ้ก่ benzoyl peroxide, topical retinoids, 
topical antibiotics (clindamycin solution, erythromycin solution), salicylic acid, azelaic 
acid, sulfur, resorcinol  

2. สิวปานกลาง (moderate acne) ใช้ยาทาเฉพาะที่ เหมือนกับการรักษา 
สิวเล็กน้อย (mild acne) ร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิดรบัประทาน กลุ่ม tetracyclines ถ้าแพย้ากลุ่ม 
tetracyclines ใหใ้ชก้ลุม่ erythromycin แทน 

3. สิวรุนแรง (severe acne) ใชย้าทาเฉพาะที่ร่วมกบัยารบัประทาน isotretinoin 
(ควรปรกึษาแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญโรคผิวหนงั) 

โดยการรักษาสิวตามความรุนแรงทั้ง 3 ความรุนแรง ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 
ชนิดทาหรือรบัประทานเพียงอย่างเดียว (monotherapy) เพราะ มีความเสี่ยงต่อการเกิดเชือ้ดือ้ยา  

ยารักษาสิวทีใ่ช้บ่อย(6, 28, 29, 35) 

ยารักษาสิวชนิดทา 
1. อนุพันธก์รดวิตามินเอ (topical retinoids) เช่น tretinoin, adapalene, 

isotretinoin เป็นตน้ 
การออกฤทธิ์ เป็นยาที่ละลายสิวอดุตนั (comedolytic) โดยการช่วยท า

ให้เซลล์ผิวหนังในรูขุมขนเกิดการผลัดเซลล์ให้เป็นปกติมากขึ ้น และช่วยต้านการอักเสบ  
(anti-inflammatory) 
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วิธีใช้ ทาบางๆ ทั่วหนา้วนัละ 1 ครัง้ ก่อนนอน หากมีอาการระคายเคือง
แนะน าใหล้ดความถ่ีของการใชย้าหรือลดความเขม้ขน้ของยาลง 

ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง 
- อาจระคายเคืองต่อผิว ท าใหเ้กิดอาการผิวแสบ แดง ลอก และท าให้

ผิวไวต่อแสง แนะน าใหท้ายาตอนกลางคืนและควรหลีกเลี่ยงแสงแดด 
- Pregnancy category C ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิ งตั้งครรภ์หรือ 

หญิงใหน้มบตุร 
2. ยาทาเบนโซอิล เพอรอ์อกไซด ์(benzoyl peroxide) 

การออกฤทธิ์  ฆ่ าเชื ้อ  C. acnes, gram positive organisms และ 
yeasts ท่ีพบในรูขุมขนและต่อมไขมัน และมีฤทธิ์ละลายสิวอุดตัน (comedolytic) แต่น้อยกว่า
อนพุนัธก์รดวิตามินเอ 

วิธีใช้ ทาบางๆ ทั่วหนา้วนัละ 2 ครัง้ เชา้และเย็น ทาทิง้ไวแ้ลว้ลา้งออก  
ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง  

- อาจระคายเคืองต่อผิวหนัง ท าใหเ้กิดอาการผิวแสบ แดง และลอก 
แนะน าใหเ้ริ่มทายาทิง้ไวเ้ป็นระยะเวลาสัน้ๆ ก่อนเพื่อลดอาการระคายเคือง หลังจากนัน้จึงเพิ่ม
ระยะเวลาในการทายาใหน้านขึน้ 

- ยาสามารถกดัสีเสือ้ผา้ท าใหเ้สือ้ผา้ด่างได ้
- Pregnancy category C ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิ งตั้งครรภ์หรือ 

หญิงใหน้มบตุร 
3. ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ช นิ ด ท า  (topical antibiotics เช่ น  clindamycin, 

erythromycin เป็นต้น) 
การออกฤทธิ์  ยับยั้งการเจริญของเชื ้อ  C. acnes และช่วยต้าน 

การอกัเสบ (anti-inflammatory) 
วิธีใช้ ทาเฉพาะบรเิวณที่เป็นสิวอกัเสบ วนัละ 2-3 ครัง้ 
ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง  

- อาจระคายเคืองต่อผิว ท าใหเ้กิดอาการผิวแสบ แดง และลอก  
- Pregnancy category B 
- ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะชนิดทาเพียงอย่างเดียว (monotherapy)  

ในการรกัษาสิว เพราะ มีความเสี่ยงต่อการเกิดเชือ้ดือ้ยา 
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4. กรดอะเซเลอิค (azeleic acid) 
การออกฤทธิ์ มีฤทธิ์เป็นยาตา้นจลุชีพ โดยเฉพาะ C. acnes ช่วยลดสิว

อุดตัน  (comedones) ช่วยต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) และมีฤทธิ์ยับยั้ง เอนไซม ์
tyrosinase จึงช่วยลดรอยด าที่เกิดตามหลงัการอกัเสบ (post inflammatory hyperpigmentation) 

วิธีใช้ ทาบางๆ ทั่วหนา้ วนัละ 2 ครัง้ เชา้และก่อนนอน 
ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง  

- อาจระคายเคืองต่อผิว ท าใหเ้กิดอาการผิวแสบและแดง  
- Pregnancy category B 

ยารักษาสิวชนิดรับประทาน 
1. ยาปฏิชีวนะ ได้แก่  

- ย า ป ฎิ ชี ว น ะ ก ลุ่ ม  tetracyclines (tetracycline, doxycycline, 
minocycline) แนะน าใหใ้ชเ้ป็นล าดบัแรก 

- ยาปฎิชีวนะกลุ่ม macrolides (erythromycin, azithromycin) แนะน า
ให้ใช้ในกรณีที่ ไม่สามารถใช้กลุ่ม tetracyclines ได้ เช่น หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร  
เด็กอายตุ ่ากว่า 8 ปี เป็นตน้ 

- ย า ป ฎิ ชี ว น ะ ก ลุ่ ม อ่ื น ๆ  เช่ น  trimethoprim/sulfamethoxazole 
(TMP/SMX), penicillins เป็นตน้ 

การออกฤทธิ์ ยับยัง้การเจริญของ C. acnes และช่วยตา้นการอักเสบ 
(anti-inflammatory) 

วิธีใช้ 
- Tetracycline ใชข้นาด 500-1,000 มิลลิกรมั/วนั ขนาดสงูสดุ 1,500 

มิลลิกรมั/วนั รบัประทานก่อนอาหารตอนทอ้งว่าง 
- Doxycycline ใช้ขนาด  100-200 มิลลิกรัม /วัน รับประทานหลัง

อาหาร 
- Erythromycin ใชข้นาด 1,000 มิลลิกรมั/วนั รบัประทานหลงัอาหาร 

ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง  
- ยาปฎิชีวนะกลุ่ม macrolides จดัอยู่ในกลุ่ม pregnancy category 

B ผลขา้งเคียงที่พบบ่อย ไดแ้ก่ คลื่นไส ้อาเจียน ปวดทอ้ง ถ่ายเหลว 
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- ย าปฎิ ชี วน ะกลุ่ ม  tetracyclines จั ด อยู่ ใน ก ลุ่ ม  pregnancy 
category C ผลข้า ง เคี ย งที่ พ บบ่ อย  ได้แก่  คลื่ น ไส้  อา เจี ยน  อาจพบภาวะไว ต่ อแส ง 
(photosensirivity) 

- ไม่ ค วรใช้ย าปฏิ ชี วน ะชนิ ด รับ ป ระท าน เพี ย งอย่ า ง เดี ย ว 
(monotherapy) ในการรกัษาสิว เพราะ มีความเสี่ยงต่อการเกิดเชือ้ดือ้ยา  

2. อนุพันธก์รดวิตามินเอชนิดรับประทาน isotretinoin (13-cis-retinoic 
acid) 

การออกฤทธิ์ ลดการหนาตวัของเซลลผ์ิวหนังในรูขุมขนและต่อมไขมัน 
ลดขนาดต่อมไขมันและลดการผลิตไขมัน โดยปริมาณไขมันที่ลดลงจะส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้ม  
ใน รูขุมขนเปลี่ ยนไปจึ งมีผลต่อการเจริญของเชื ้อ  C. acnes และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ  
(anti-inflammatory) 

วิ ธี ใช้  oral isotretinoin ขนาดที่ ใช้  0.5-1 มิ ลลิ ก รัม /กิ โลก รัม /วัน  
โดยรบัประทานยาจนถึงขนาดยาสะสม (accumulative dose) 120-150 มิลลิกรมั/กิโลกรมั  

ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง  
- Pregnancy category X ต้องแนะน าให้คุมก าเนิดอย่างเคร่งครัด 

โดยควรเริ่มคุมก าเนิดอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเริ่มยา ต้องคุมก าเนิดไปตลอดและต่อเนื่องไปอีก
อย่างนอ้ย 1 เดือนภายหลงัการหยดุยา 

- ผลขา้งเคียงที่พบไดบ้่อย เช่น ปากแหง้ (พบเกือบทุกราย) ผิวแหง้ 
ตาแห้ง (ระหว่างที่ใช้ยาไม่ควรใส่คอนแทคเลนส)์ ผมร่วง ผิวไหม้แดดได้ง่าย (sunburn) ไขมัน
โลหิตสงู ภาวะตบัอกัเสบ สง่ผลต่อระบบกระดกูและกลา้มเนือ้ได ้เป็นตน้ 

3. ยาประเภทฮอร์โมน ได้แก่ ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 
(ฮอรโ์มนเอสโตรเจนและฮอรโ์มนโปรเจสโตเจน) 

การออกฤทธิ์  
- ต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน โดยเพิ่ มระดับของ sex hormone 

binding globulin (SHBG) 
- กดการสรา้งฮอรโ์มนแอนโดรเจนจากรงัไข่  
- ฮอรโ์มนโปรเจสโตเจนมีฤทธิ์ต้านฮอรโ์มนแอนโดรเจนด้วยการ 

block androgen receptor 
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วิธีใช้ รบัประทานเหมือนการรบัประทานยาเม็ดคมุก าเนิดตามปกติ 
ผลข้างเคียงและข้อควรระวัง  

- Pregnancy category X  
- ผลขา้งเคียงที่พบได ้เช่น คลื่นไส ้อาเจียน น า้หนักตัวเปลี่ยนแปลง 

เจ็บคดัตงึเตา้นม สารคดัหลั่งจากช่องคลอดเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ 
- อ า จ เพิ่ ม ค ว าม เสี่ ย ง ใน ก า ร เกิ ด โรค ห ล อ ด เลื อ ด อุ ด ตั น 

(thromboembolism) โรคหลอด เลื อดสมองตีบ  (stroke) โรคกล้าม เนื ้ อหั ว ใจขาด เลื อด 
(myocardial infarction) และมะเรง็เตา้นม 

การรักษาเสริม (adjunctive therapy)(6, 35) 

1. การกดสิว (comedone extraction) เป็นหัตถการที่ใช้อุปกรณ์ส าหรบักดสิว 
(extractor) กดเพื่อเอาสารที่อยู่ภายในรอยโรคสิวออกมา 

2. การฉีดยาสเตียรอยดเ์ขา้ที่สิว (intralesional steroid) เป็นการยาสเตียรอยด์
เขา้รอยโรคสิวที่อกัเสบหรือสิวที่เป็นซีสต ์เพื่อท าใหก้ารอกัเสบลดลงเรว็ขึน้ 

3. ก า ร รัก ษ า ด้ ว ย แ ส ง แ ล ะ เล เซ อ ร์  (laser therapy and light therapy)  
เป็นหตัถการที่เลือกแสงและเลเซอรท์ี่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสม มีกลไกในการลดการผลิตไขมัน 
มีผลต่อการเจรญิของเชือ้ C. acnes และช่วยตา้นการอกัเสบ (anti-inflammatory)  

4. การใช้สารเคมีลอกผิว (chemical peeling) เป็นหัตถการที่ใช้กรดผลไม้มา
ทาบนผิวหนัง เพื่อก าจัดเซลลผ์ิวหนังที่เสียออกไปและกระตุน้การสรา้งเซลลผ์ิวหนังใหม่ ช่วยลด  
สิวอดุตนั (comedones) และช่วยตา้นการอกัเสบ (anti-inflammatory) 

 
2. เชือ้แบคทเีรีย Cutibacterium acnes และการดือ้ยาปฏิชีวนะ 

เชื ้ อ แบคที เรี ย  Cutibacterium acnes เป็ น เชื ้ อ แบคที เรี ย ที่ อ ยู่ ใน ว งศ์  ( family) 
Propionibacteriaceae สกุล (genus) Propionibacterium ซึ่งพบเป็นเชื ้อประจ าถิ่นบนผิวหนัง
มนุษย ์(normal flora)(36) โดย C. acnes เป็นเชือ้แบคทีเรียแกรมบวกที่ไม่อาศัยออกซิเจนในการ
หายใจ (gram positive anaerobic bacteria) มีโครโมโซม เป็นวงกลมเด่ียว (single circular 
chromosome) ประกอบด้วย 2,333 ยีนส์(37, 38) พบบริเวณรูขุมขนและต่อมไขมัน  ซึ่งสามารถ 
ผลิตเอนไซม์ lipases, proteases และ hyaluronidases ไปท าลายเนื ้อเยื่ อในผิวหนัง และ 

ห ลั่ ง  pro-inflammatory cytokines เช่ น  tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-1α  

(IL-1α) และ interleukin 8 (IL-8) ซึ่งจะท าใหเ้กิดหนงัก าพรา้บรเิวณรูขุมขนแบ่งตวัมากขึน้จนเกิด 
การอุดตัน ใน รูขุมขน  (hypercornification of the infundibulum of pilosebaceous follicles)  
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ทัง้ก่อใหเ้กิดการรวมตวัของเซลลเ์ม็ดเลือดขาว ท าใหเ้กิดกระบวนการอกัเสบและเกิดเป็นสิวอดุตนั
ขึ ้น  (comedone formation) นอกจากนี ้ เชื ้อแบคที เรีย C. acnes ยังสามารถกระตุ้นระบบ
ภูมิคุม้กนัโดยก าเนิด  (innate immunity) ผ่าน toll-like receptors (TLR) จะไปจบักับ TLR-2 และ 
TLR-4 ท าใหเ้กิดการอักเสบที่ชั้นหนังก าพรา้ (epidermis) และกระตุน้ระบบภูมิคุม้กัน humoral 
immunity ใหม้ีการสรา้ง IgG และกระตุน้ระบบ complement ก่อใหเ้กิดการอกัเสบไดด้ว้ย(36, 39, 40) 

เนื่องจากความแพรห่ลายในการใชย้าปฏิชีวนะทัง้รูปแบบยาทาและยารบัประทานในการ
รกัษาสิวและโรคผิวหนังอ่ืนๆ เช่น โรคผิวหนังอักเสบโรซาเชีย ( rosacea) เป็นต้น จึงท าให้เกิด 
การดือ้ยาปฏิชีวนะของเชือ้แบคทีเรีย C. acnes เพิ่มมากขึน้ การดือ้ยาปฏิชีวนะของเชือ้แบคทีเรีย
นัน้เกิดจากการกลายพนัธุข์องโครโมโซมเป็นหลกั(41) 

โดยมีการศึกษากลไกการดื ้อยาของเชื ้อก่อโรค C. acnes ที่ ดื ้อต่อ tetracycline, 
erythromycin และ clindamycin พบว่ามีการกลายพันธุ์ระดับยีน (point mutation) บน rRNA 
เชือ้ที่ดือ้ต่อ erythromycin และ clindamycin พบว่ามีการกลายพนัธุเ์ฉพาะจุดบนยีนส ์23S rRNA 
ล าดับเบสที่ 2057-2059 เป็นต าแหน่งที่ควบคุมการสรา้งเอนไซม์ peptidyl transferase ซึ่งเป็น
เอนไซมท์ี่เก่ียวกับการสรา้ง RNA และเชือ้ที่ดือ้ต่อ tetracycline พบว่ามีการกลายพันธุ์เฉพาะจุด
บนยีนส ์16S rRNA ล าดับเบสที่  1058 และเชือ้ที่ ดือ้ต่อ macrolide, lincosamide, และ type B 
streptogramin (MLS) พบว่ามี การกลายพันธุ์ เฉพาะจุดบนยีนส์ 23S rRNA ล าดับ เบสที่  
2059(42, 43) 

การรกัษาสิวดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดทา เช่น erythromycin, clindamycin เป็นตน้ เป็นวิธี
ในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ซึ่งการรกัษาสิวด้วยยาปฏิชีวนะชนิดทาเพียงอย่างเดียว
ก่อให้เกิดปัญหาเชือ้ดือ้ยาที่เพิ่มมากขึน้กว่าการรักษาร่วมกับยาทาเฉพาะที่ชนิดอ่ืนๆ โดยใน
สหรฐัอเมริกามีการศึกษาส ารวจการรกัษาสิวดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดทาอย่างเดียวในปี ค.ศ. 1995 
พบอัตราการใชม้ากถึงรอ้ยละ 10 และพบว่าอัตราการใชล้ดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 2010 
เหลือเพียงรอ้ยละ 5 แม้ว่าอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดทาเพียงอย่างเดียวจะลดลงอย่างมาก  
แต่ยงัคงพบปัญหาเชือ้ดือ้ยาจากการรกัษาสิวดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดทา(9) 

ส าหรบัในประเทศไทย เนื่องจากประชากรสามารถหาซือ้ยาปฏิชีวนะทั้งรูปแบบยาทา
และยารบัประทานไดง้่าย และผูป่้วยยงัไม่ทราบวิธีการรกัษาสิวที่เหมาะสมจึงท าใหผ้ลการรกัษาไม่
ดีเท่าที่ควรและพบปัญหาเชือ้ดือ้ยาเพิ่มมากขึน้ จึงมีการศึกษาในปี ค.ศ. 2017 Laochunsuwan 
A.(10) ท าการศึกษาการดื ้อยาปฏิชีวนะของเชื ้อ  C. acnes กับยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด  ได้แก่ 
erythromycin, clindamycin, tetracycline, doxycycline และ amoxicillin พบว่ามีเชือ้ที่ดือ้ต่อยา
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ปฏิ ชี วนะ  clindamycin 47 สายพั น ธุ์  คิ ด เป็ น ร้อยละ  62.66 ดื ้อ ต่ อยา  erythromycin 48  
สายพนัธุ ์คิดเป็นรอ้ยละ 64 ดือ้ต่อยา tetracycline 1 สายพันธุ ์คิดเป็นรอ้ยละ 1.33 สรุปภาพรวม 
คือ เชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะ erythromycin มากที่สุด รองลงมา คือ clindamycin และ tetracycline 
ตามล าดบั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติและดือ้ดว้ยค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุของยาที่สามารถยบัยัง้การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (minimal inhibitory concentration/MIC) ที่ความเข้มข้นต ่า และ
พบว่าผูป่้วยที่เคยมีประวติัใชย้าปฏิชีวนะมาก่อน จะพบเชือ้ C. acnes ดือ้ยามากกว่ากลุ่มที่ไม่มี
ประวติัใชย้าปฏิชีวนะมาก่อนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่พบเชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะ doxycycline 
และ amoxicillin  

 
3. สมุนไพรไทย 

สมุนไพร(44, 45) คือ สารที่ไดจ้ากธรรมชาติ อาจไดจ้ากพืช สตัว ์หรือแร่ธาตุ ที่มีคุณสมบติั
ในการบ าบดัโรค บ ารุงรา่งกาย หรือใชเ้ป็นยาพิษ ความหมายของยาสมนุไพรในพระราชบญัญัติยา 
พ.ศ. 2510 ไดร้ะบวุ่า “ยาสมนุไพร หมายความว่า ยาที่ไดจ้ากพฤกษาชาติ สตัว ์หรือแรธ่าต ุซึ่งมิได้
ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วนของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิไดผ้่านขัน้ตอน
การแปรรูปใดๆ” และในปัจจุบันมีการน าพืชสมุนไพรมาสกัด ดัดแปลง และแปรรูปเป็นยาแผน
ปัจจบุนัเพื่อใชร้กัษาโรคในระบบต่างๆ เช่น โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคในระบบทางเดินหายใจ 
โรคในระบบกลา้มเนือ้ รวมทัง้โรคในระบบผิวหนงัดว้ย 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิดเหมาะแก่  
การน ามาพัฒนาและประยุกต์ใหม้ีประสิทธิภาพดีเพื่อใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย์  จึงน ามาสู่ 
การหาสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ต้านเชือ้แบคทีเรียแล้วน ามาทดสอบกับเชือ้ C. acnes ดังการทบทวน
วรรณกรรมตาราง 1 
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ตาราง 1 สรุปการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกบัการน าพืชสมนุไพรมาศกึษาในหอ้งทดลอง เพื่อดู
ความสามารถตา้นเชือ้แบคทีเรีย C. acnes 
 

Author, Year Title Results 

Chomnawang 
2005(13) 

Antimicrobial effects of 

Thai medicinal plants 

against acne-inducing 

bacteria 

สารสกดัจากสมนุไพรไทย 19 ชนิด พบว่า 13 

ชนิด ไดแ้ก่ ฟ้าทลายโจร,สะเดา, 

เสลดพงัพอน, สาบเสือ, มงัคดุ, กระเจี๊ยบ

แดง, พลคูาว, เทียนก่ิงขาว, ฝรั่ง, ชมุเห็ดเทศ

, ชมุเห็ดเล็ก, ขีเ้หล็ก และดาวเรือง มีฤทธิ์ใน

การยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes โดยดู

จากค่า MIC และ MBC 

Lim 
2007(46) 

In vitro activity of 

kaempferol isolated from 

the Impatiens balsamina 

alone and in combination 

with erythromycin or 

clindamycin against 

Propionibacterium acnes 

สารสกดัจากตน้เทียนดอก มีฤทธิ์ในการ

ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes ทัง้ชนิด

ดือ้ยาและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะคลินดามยัซิน 

โดยดจูากค่า MIC 

Niyomkam 
2010(11) 

Antibacterial activity of 

Thai herbal extracts on 

acne involved 

microorganism 

สารสกดัจากสมนุไพรไทย 18 ชนิด พบว่า 10 

ชนิด ไดแ้ก่ กระเทียม, ข่า, ขิง, สาบเสือ, 

มะขามปอ้ม, หวา้, ว่านมหากาฬ, ฝรั่ง, 

ทบัทิม และขีเ้หล็ก มีฤทธิ์ในการยบัยัง้การ

เจรญิของเชือ้ C. acnes โดยดจูากค่า MIC 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

Author, Year Title Results 
Pothitirat 
2010(47) 

Free radical scavenging 
and anti-acne activities of 
mangosteen fruit rind 
extracts prepared by 
different extraction 
methods 

สารสกดัจากเปลือกมงัคดุ มีฤทธิ์ในการ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes โดยดจูาก
ค่า MIC 

Puttarak 
2010(48) 

Antimicrobial activity and 
stability of rhinacanthins-
rich Rhinacanthus nasutus 
extract 

สารสกดัจากใบทองพนัชั่ง มีฤทธิ์ในการ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes โดยดจูาก
ค่า MIC และ MBC 

Chaichompoo 
2011(49) 

Growth Inhibition of Some 
Pathogenic Bacteria by 
Local Medicinal Plant 
Extracts 

สารสกดัจากพืชในประเทศไทย 10 ชนิด 
พบว่า 3 ชนิด ไดแ้ก่ มะเนียงน า้, กลอย และ
มะยม มีฤทธิ์ในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ 
C. acnes โดยดจูากค่า MIC และ MBC 

Azimi 
2012(50) 

A review of phytotherapy 
of acne vulgaris: 
Perspective of new 
pharmacological 
treatments 

สารสกดัจากพืช 81 ชนิด พบว่า 37 ชนิด 
ไดแ้ก่ สนเกาหลี, เถาเอ็นอ่อน, แหม้, คราม
ป่า, น า้นมราชสีห,์ เหมือดหอม, เพโป, 
กะเม็ง, เลมอนไมรเ์ทิล, ชมุเห็ดเทศ, สาบเสือ
, มงัคดุ, เสลดพงัพอน, ชาเขียว, เอ็กไคนา
เซีย, โกฐจฬุารศ, ถว้ยทอง, ยคูาลิปตสัวิมินา
ลิส, โต๋วต่ง, กหุลาบ, เยอบามาเต,้ เทียน
ดอก, วอลนตั, ฝรั่ง, ย่านลิเภา, พืชตระกลูบคั
วีท, แมกโนเลีย, องุ่นโอเรกอน, กะเพรา, พดุ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

Author, Year Title Results 
  ด่าง, ว่างหางจระเข,้ พืชตระกลูสน, ทบัทิม, 

พืชตระกลูมินต,์ ทองพนัชั่ง, ทามารสิก ์และ
สมอเทศ มีฤทธิ์ในการยบัยัง้การเจรญิของ
เชือ้ C. acnes โดยดจูากค่า MIC 

Rattanasena 
2012(51) 

Antioxidant and 
Antibacterial Activities of 
Vegetables and Fruits 
Commonly Consumed in 
Thailand 

สารสกดัจากผกัและผลไมใ้นประเทศไทย 16 
ชนิด พบว่า 7 ชนิด ไดแ้ก่ ผกักระเฉด, ผกั
แขยง, มะรุม, ตะขบป่า, มะขามปอ้ม, หมาก
เม่า และสมอไทย มีฤทธิ์ในการยบัยัง้การ
เจรญิของเชือ้ C. acnes โดยดจูากค่า MIZ 

Dej-adisai 
2014(52) 

Antityrosinase and 
antimicrobial activities 
from Thai medicinal plants 

สารสกดัจากพืชในประเทศไทย 77 ชนิด 
พบว่า 7 ชนิด ไดแ้ก่ แกแล, จ าปาดะ, 
ตะลิงปลิง, มะงั่ว, มะเด่ืออทุุมพร, มะอกึ 
และหวัรอ้ยรู มีฤทธิ์ในการยบัยัง้การเจรญิ
ของเชือ้ C. acnes โดยดจูากค่า MIC และ 
MBC 

Deewongkij 
2018(12) 

In-vitro study of 
antibacterial activities of 
Phyllanthus emblica L. 
leaves, Punica granatum 
L. peels, and Curcuma 
longa L. rhizomes crude 
extracts to 
Propionibacterium acnes 
isolated from acne 
vulgaris patients 

สารสกดัจากใบมะขามปอ้ม เปลือกทบัทิม 
และเหงา้ขมิน้ชนั พบว่าสารสกดัจากใบ
มะขามปอ้มและเปลือกทบัทิม  มีฤทธิ์ในการ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes ทัง้ชนิด
ดือ้ยาและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ โดยดจูากค่า 
MIZ และ MIC 
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4. มะขามป้อมกับการรักษาสิว 
ข้อมูลพรรณไม้ (53-58) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์:   Phyllanthus emblica Linn. หรือ Emblica officinalis Gaertn. 
ชื่อสามัญ :  Indian gooseberry หรือ amla 

วงศ ์:   Phyllanthaceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์

- เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กจนถึงกลาง สงู 8-18 เมตร 
- ใบเด่ียว ขนาดใบสัน้ สีเขียวอ่อนเรียงชิดกนั  
- ดอกสีเหลืองอมเขียว ขนาดเล็ก  
- ผลสกุมีสีน า้ตาลอมเหลืองทรงกลม เนือ้ผลมีรสฝาดเปรีย้ว ขมและอมหวาน 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 แสดงมะขามปอ้ม (A ใบ, B ล าตน้, C ดอก, D ผล, E เนือ้, F เมล็ด)(54) 
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มะขามป้อมเป็นพืชที่ปลูกมากในประเทศเขตรอ้น ได้แก่ จีน  อินเดีย และเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้นบัเป็นผลไมท้ี่มีคณุค่าทางโภชนาการสงู เพราะอดุมไปดว้ยกรดอะมิโน วิตามิน
ซี และแร่ธาตุต่างๆ และทุกส่วนของมะขามป้อมสามารถน ามาใชป้ระโยชนเ์ป็นสมุนไพรในทาง
การแพทย ์เช่น ยาฆ่าเชือ้ ยาตา้นการอกัเสบ ยาตา้นมะเรง็ ยาบ ารุงรา่งกาย เป็นตน้  

สารออกฤท ธิ์ท างชี วภ าพ ในมะขามป้อม  (bioactive compounds in indian 
gooseberry) ในแต่ละส่วนของมะขามป้อมประกอบไปด้วยสารประกอบหลายชนิด (53-58) ไดแ้ก่ 
tannins, amino acids, alkaloids, flavonoids, phenolic compounds, carbohydrates  
และ vitamins โดยสารสกัดจากใบมะขามป้อม  ประกอบด้วย  gallic acid, ellagic acid,  
chebulic acid, chebulinic acid, chebulagic acid, amlic acid, alkaloids, phyllantidine และ 
phyllantine ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ (anti-inflammatory activity) ฤทธิ์ต้านสารอนุมูล
อิสระ (antioxidant activity) ฤทธิ์ต้านเชือ้แบคทีเรีย (antibacterial activity) ฤทธิ์ต้านเชื ้อไวรัส 
(antiviral activity) ฤ ท ธิ์ ต้ า น เชื ้ อ ร า  (antifungal activity) แ ล ะ ยั ง มี ฤ ท ธิ์ ใ น ก า ร ยั บ ยั้ ง  

pro-inflammatory cytokines ต่ างๆ   ได้แก่  IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12 โดย IL-12 เป็นหนึ่ งใน  
pro-inflammatory cytokines ที่ท าใหเ้กิดกระบวนการอกัเสบของสิว 

โดย tannins เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลักในมะขามป้อมท่ีมีฤทธิ์ต้านเชื ้อ
แบคทีเรีย (antibacterial activity) ดว้ยการยับยัง้การขนส่งโปรตีนผ่านเยื่อหุม้เซลลข์องเชือ้จุลชีพ 
(inhibit cells envelop transport proteins) และนอกจากนี ้ยังสามารถยับยั้งการยึดเกาะของ 
เชือ้จลุชีพ (inhibit microbial adhesions) และยบัยัง้การท างานของเอนไซม ์(inhibit extracellular 
microbial enzymes) เช่น lipases, proteases, hyaluronidases เป็นตน้(59) และมีฤทธิ์ตา้นอนุมลู
อิสระ (antioxidant activity)(68) โดยสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ( lipid 
oxidation) ที่ เป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) นอกจากนี้ สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในมะขามป้อมอ่ืนๆ เช่น สาร phenolic compounds มีฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระ (antioxidant 
activity) สาร flavonoids มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม ์tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซมท์ี่ใชใ้น
การสรา้งเม็ดสี (melanin) และยับยั้งการท างานของเอนไซม์ collagenase ซึ่งมีหนา้ที่ย่อยสลาย
คอลลาเจนในผิวหนงั (tyrosinase and collagenase inhibitory activity)(69) และมีฤทธิ์ตา้นอนุมลู
อิสระ (antioxidant activity) เช่นเดียวกบั tannins และ phenolic compounds(68) 

ปัจจุบันมีการศึกษาคุณสมบัติและประโยชน์ในทางการแพทย์ของมะขามป้อม
มากมาย รวมทัง้คณุสมบติัของมะขามป้อมกบัฤทธิ์ในการยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย 
C. acnes ในปี ค.ศ. 2010 Niyomkam P. และคณะ (11) ท าการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจาก
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สมุนไพรไทย 18 ชนิด ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื ้อแบคที เรียที่ ก่อให้เกิดสิว ซึ่ งได้แก่  
เชือ้ C. acnes, Stapylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis ด้วยวิธีการ broth 
dilution method ผลการศึกษาพบว่ามีสารสกดัจากสมนุไพรไทย 13 ชนิด ท่ีมีฤทธิ์ยบัยัง้การเจริญ
ของเชือ้ C. acnes และ Staphylococcus epidermidis และสารสกดัจากสมนุไพรไทย 14 ชนิด ที่
มีฤทธิ์ยับยัง้การเจริญของเชือ้ Stapylococcus aureus ซึ่งพบว่าสารสกัดจากใบมะขามป้อมเป็น
หน่ึงในสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชือ้ C. acnes โดยจากการศึกษาพบว่ามีค่า  
MIC 2.5×103 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร และ ค่า MBC 5×103 ไม โครกรัม /มิลลิลิตร และในปี  
ค.ศ. 2018 Deewongkij P.(12) ไดท้ าการศึกษาในหลอดทดลองเก่ียวกับความสามารถยับยัง้การ
เจริญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรีย C. acnes ของสารสกัดจากหยาบจากใบมะขามป้อม โดยใส่ 
สารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้มที่มีความเขม้ขน้ 5 และ 10 มิลลิกรมั/มิลลิลิตร ใสล่งไปในอาหาร
เพาะเลีย้งเชือ้ที่มีเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ทั้งกลุ่มดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ พบว่า
สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ได ้โดยที่มีค่า MIC = 0.56 ไมโครกรมั/
มิลลิลิตร ในกลุ่มดือ้ยาปฏิชีวนะ และ 0.557 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร ในกลุ่มไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ  
จึงสรุปได้ว่าสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ เติบโตของ 
เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ทัง้กลุม่ดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะได ้

 
ตาราง 2 แสดงสรุปการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกบัการศกึษาสารสกดัจากมะขามป้อมกบัเชือ้
แบคทีเรีย C. acnes ในหลอดทดลอง 
 

Author, Year Title Results 

Niyomkam 
2010(11) 

Antibacterial activity of Thai 
herbal extracts on acne involved 
microorganism 

สารสกัดจากมะขามป้อม มีฤทธิ์ในการ
ยับยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes โดย
มีค่า MIC 2.5 x 103 ug/ml 

Rattanasena 
2012(51) 

Antioxidant and Antibacterial 
Activities of Vegetables and 
Fruits Commonly Consumed in 
Thailand 

สารสกัดจากมะขามป้อม มีฤทธิ์ในการ
ยับยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes โดย
มีค่า MIZ 1.68 ซม. 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

Author, Year Title Results 

Deewongkij 
2018(12) 

In-vitro study of antibacterial 
activities of Phyllanthus 
emblica L. leaves, Punica 
granatum L. peels, and 
Curcuma longa L. rhizomes 
crude extracts to 
Propionibacterium acnes 
isolated from acne vulgaris 
patients 

สารสกัดจากใบมะขามป้อม เปลือก
ทบัทิม และเหงา้ขมิน้ชนั พบว่าสารสกัด
จากใบมะขามป้อม มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริญของเชือ้ C. acnes ทัง้ชนิดดือ้
ยาและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ โดยมีค่า MIZ 
14.99 ± 3.77 มล. และ MIC 0.599 ± 
0.685 mg/ml 

 
5. มังคุดกับการรักษาสิว 

ข้อมูลพรรณไม้ (60, 61) 
ชื่อวิทยาศาสตร ์:   Garcinia mangostana  Linn. หรือ Emblica officinalis Gaertn. 
ชื่อสามัญ :   Mangosteen 

วงศ ์:   Guttiferae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์

- ไมต้น้ สงู 10 - 12 เมตร ทกุสว่นมียางสีเหลือง  
- ใบเด่ียว รูปไข่หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน เนือ้ใบหนาเหนียว คลา้ยหนัง หลังใบสี

เขียวเขม้เป็นมนั ทอ้งใบสีอ่อน 
- ดอกเด่ียวหรือเป็นคู่ ออกที่ซอกใบ ใกลป้ลายกิ่ง กลีบดอกสีแดง  
- ผลเป็นผลสด สีม่วงแดง ค่อนขา้งกลม 
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ภาพประกอบ 15 แสดงมงัคดุ (A ผลมงัคดุ B เปลือกมงัคดุ C เนือ้มงัคดุ D เมล็ดมงัคดุ)(60) 

 
มงัคดุไดร้บัการขนานนามว่า “ราชินีแห่งผลไมเ้ขตรอ้น”(62) เนื่องจากมีชื่อเสียงโดดเด่น

ทางดา้นรสชาติที่อร่อย มีความส าคัญทางดา้นเศรษฐกิจ มีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกายมากมาย และยงัมีการน ามาใชเ้ป็นสมนุไพรในทางการแพทย ์ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตม้ีการน าส่วนต่างๆ ของมงัคุดมาใชเ้ป็นยารกัษาโรคมานานหลายรอ้ยปีแลว้ อาทิเช่น ใชเ้ป็นยา
รกัษาโรคบิด โรคทอ้งรว่ง บาดแผลติดเชือ้ที่ผิวหนงั โรคผิวหนงัต่างๆ เป็นตน้ 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมังคุด (bioactive compounds in mangosteen)(60, 62-65) 

ในมังคุดประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิด  ได้แก่  xanthones, tannins, 
flavonoids, anthocyanins และ phenolic  acids โดยมีสารประกอบหลกั คือ xanthones ซึ่งเป็น
สารประกอบโฟลีฟีนอล (polyphenol compounds) ที่มีโครงสรา้งวงอะโรมาติก 3 วง  

มีการศึกษาพบสาร xanthones มากกว่า 60 ชนิดจากส่วนต่างๆ ของมงัคุด โดยสาร 

xanthones หลกัที่พบในมังคุด คือ α-mangostin และ γ-mangostin และยังพบสาร xanthones 

อ่ื น ๆ  ได้ แ ก่  β-mangostin, 1 -isomangostin, 3 -isomangostin, 9 -hydroxycalabaxanthone,  
8 -deoxygartanin, demethyl-calabaxanthone, garcinone B, garcinone D, garcinone E, 
gartanin, mangostanol, mangostanin และ mangostinone โดยสารหลักที่มีประสิทธิภาพใน

การยงัยัง้เชือ้แบคทีเรียที่ก่อใหเ้กิดสิว คือ α-mangostin ที่มีกลไกในการท าลายความสมบูรณข์อง
เยื่อหุ้มเซลล์ (disintegrate the cytoplasmic membrane intregrity) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการ 
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ออกฤทธิ์ และมีกลไกอ่ืน ๆ ได้แก่ ยับยั้งการสรา้งไบโอฟิลม์ของเชือ้จุลชีพ (inhibit the biofilm 
formation of microbe) ท าให้การแสดงออกของสารพันธุกรรมที่ เ ก่ียวกับการแบ่ ง เซลล ์ 
การสงัเคราะห ์DNA และกระบวนการสรา้งกรดไขมันลดลง (downregulation of genes involed 
cell division, DNA replication, and fatty acid biosynthetic pathway) น อ ก จ า ก นี ้  ส า ร 
xanthones ยังมีฤทธิ์ตา้นการอักเสบ (anti-inflammatory activity) และฤทธิ์ตา้นสารอนุมูลอิสระ 
(antioxidant activity) โดยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมัน ( lipid oxidation) ที่เป็น
สาเหตขุองการเกิดอนมุลูอิสระ (free radical) 

โดยสรุปสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมังคุดมีคุณสมบัติหลายดา้นทางชีวภาพและ
ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ ฤทธิ์ในการตา้นการอกัเสบ (anti-inflammatory activity) ฤทธิ์ตา้นสารอนุมลู
อิสระ (antioxidant activity) ฤทธิ์ต้านเชือ้แบคทีเรีย (antibacterial activity) ฤทธิ์ต้านเชื ้อไวรัส 
(antiviral activity) ฤทธิ์ต้านเชื ้อรา (antifungal activity) ป้องกันการเกิดสิวจากเชื ้อแบคทีเรีย 

(anti-acne-causing bacteria) และมีฤทธิ์ในการยับยั้ง pro-inflammatory cytokines : TNF-α 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเกิดสิว 

โดยในปี ค.ศ. 2005 Chomnawang M. และคณะ(13) ท าการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
จากสมุนไพรไทย 19 ชนิด ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื ้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ซึ่งได้แก่  
เชื ้อ  C. acnes และ  Staphylococcus epidermidis ด้วยวิ ธีการ disc diffusion method และ 
broth dilution method ผลการศึกษาพบว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรไทย 13 ชนิด ท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง 
การเจริญของเชื ้อ C. acnes และสารสกัดจากมังคุดเป็นหน่ึงในสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธิ์ยับยั้ง 
การเจริญของเชือ้ C. acnes โดยจากการศึกษาพบว่ามีค่า MIC 0.039 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร และ  
ค่า MBC 0.039 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร ซึ่งมีค่านอ้ยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดจากสมุนไพร
ไทยชนิดอ่ืนๆ ท่ีท าการศึกษา จึงสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดจากมังคุดฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ 
เชือ้ C. acnes มากที่สดุในการศกึษานี ้

ต่ อม า  Pothitirat W. และคณ ะ (66) ได้ท าการศึ กษ าต่อ ใน ปี  ค .ศ . 2009 โดย
ท าการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการยับยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes 

และ S. epidermidis กบัระดบัความเขม้ขน้ของสารสกดั α-mangostin จากเปลือกมังคุดจาก 13 
จังหวัดของประเทศไทย พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มี ระดับความเข้มข้นของสาร  

α-mangostin สงูที่สดุมีความสามารถในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ไดม้ากที่สดุ โดยมีค่า 
MIC = 7.81 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร และมีค่า MBC = 15.63 ไมโครกรมั/มิลลิลิตร อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ จึงสรุปไดว้่า ระดับความเขม้ขน้ของสารสกัด α-mangostin จากเปลือกมังคุด มีผลต่อ
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ความสามารถในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes โดยระดบัความเขม้ขน้ของสาร α-mangostin 
ที่สงูกว่าจะยิ่งเพิ่มความสามารถในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes 

นอกจากตวัอย่างการศึกษาที่กล่าวมาขา้งตน้ ยังมีการน าสารสกัดจากเปลือกมังคุด
มาศึกษาในห้องทดลอง เพื่ อศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื ้อแบคที เรีย  C. acnes  
ดงัการทบทวนวรรณกรรมในตาราง 3 

 
ตาราง 3 แสดงสรุปการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกบัการศกึษาสารสกดัจากมงัคดุกบัเชือ้แบคทีเรีย 
C. acnes ในหลอดทดลอง 
 

Author, Year Title Results 

Chomnawang 
2005(13) 

Antimicrobial effects of Thai 

medicinal plants against 

acne-inducing bacteria 

สารสกดัจากมงัคดุ มีฤทธิ์ในการยบัยัง้

การเจรญิของเชือ้ C. acnes ไดดี้ที่สดุ 

โดยพิจารณาจากค่า MIC 0.039 

mg/ml ซึ่งมีค่า MIC นอ้ยที่สดุเมื่อ

เปรียบเทียบกบัสารสกดัจากสมนุไพร

ไทย 19 ชนิด  
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

Author, Year Title Results 

Pothitirat 
2009(66) 

Anti-acne inducing bacteria 

activity and α-mangostin 

content of Garcinia 

mangostana fruit rind extracts 

from different provenience 

สารสกดัจากเปลือกมงัคดุที่น ามาศึกษา

จาก 13 จงัหวดัของประเทศไทย พบว่า

สารสกดัที่มีระดบัความเขม้ขน้ของสาร 

α-mangostin สงูที่สดุ มีความสามารถ

ในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ได้

มากที่สดุ สรุปไดว้่าย่ิงระดบัความ

เขม้ขน้ของสาร α-mangostin สงูจะยิ่ง

มีความสามารถในการยบัยัง้เชือ้

แบคทีเรีย C. acnes เพิ่มมากขึน้ 

Pothitirat 
2010(47) 

Free radical scavenging and 

anti-acne activities of 

mangosteen fruit rind extracts 

prepared by different 

extraction methods 

สารสกดัจากเปลือกมงัคดุที่สกดัดว้ย 

95% เอธานอล มีฤทธิ์ในการยบัยัง้การ

เจรญิของเชือ้ C. acnes ไดดี้ที่สดุ เมื่อ

เปรียบเทียบกบัการสกดัดว้ย 50% และ 

70% เอธานอล โดยดจูากค่า MIC 

 
จากการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกบัการศึกษา

สารสกัดจากมะขามป้อมและสารสกัดจากมังคุดกับเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ในหลอดทดลองที่
กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชือ้ C. acnes ได้ดี จึงเป็นที่มาของการน า
สมนุไพร 2 ชนิดนีม้าศกึษาการเสรมิฤทธิ์กนัในงานวิจยันี ้
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6. วิธีการสกัดสมุนไพร(70) 

เนื่องจากสารประกอบในสมนุไพรมีหลายชนิดและมีคณุสมบติัที่แตกต่างกนั จึงตอ้งเลือก
วิธีการสกดัและตวัท าละลายที่เหมาะสมกบัสมนุไพร ซึ่งมีหลายวิธี ดงันี ้

- การกล่ัน (distillation) นิยมในการสกัดสารที่ระเหยง่าย ไม่ละลายน า้ และไม่ท า
ปฏิกิริยากับน า้ โดยเฉพาะกับการสกัดน า้มันหอมระเหย (essential oils) จากส่วนต่างๆ ของพืช  
ใชห้ลกัการท าใหส้ารส าคัญหรือน า้มันหอมระเหยระเหยเป็นไอและควบแน่นเป็นของเหลว โดยใช้
น า้รอ้นหรือไอน า้รอ้นพาน า้มันหอมระเหยออกมาจากพืชสมุนไพร โดยน า้หรือไอน า้จะแทรกซึม  
เขา้ไปในเนือ้เยื่อของพืช ความรอ้นจะท าใหน้ า้มันหอมระเหยกลายเป็นไอปนมากับน า้รอ้นหรือ 
ไอน า้และถกูสง่ไปตามท่อและผ่านระบบหลอ่เย็น และจะถกูควบแน่นกลายเป็นของเหลว 

- การสกัดแบบเพอร์โคเลชัน (percolation) เป็นการใช้เครื่องชง (percolator)  
ท าไดโ้ดยหมักสมุนไพรกับตัวท าละลายผ่านอุปกรณเ์ครื่องชง และปล่อยใหต้วัท าละลายไหลผ่าน
ผงสมนุไพรอย่างชา้ๆ พรอ้มกบัละลายสารส าคญัจากผงสมนุไพรออกมา 

- การสกัดแบบต่อเน่ือง (soxhlet extraction) เป็นกระบวนการสกดัสารโดยการใช้
ความรอ้น และตัวท าละลายที่มีจุดเดือดต ่า โดยใช้เครื่องมือที่ เป็นระบบปิดเรียกว่า soxhlet 
extractor วิธีการ คือ ใสต่วัท าละลายลงในขวดบรรจ ุ(boiling flask) และใหค้วามรอ้นเพื่อใหต้วัท า
ละลายระเหยกลายเป็นไอไปตามช่อง (distillation path) โดยไอจะระเหยขึน้สู่ส่วนบนซึ่งต่อกับ
เครื่องควบแน่น (condenser) แลว้ถกูควบแน่นตกลงมาสู่ภาชนะที่บรรจุผงสมนุไพรไว ้(extraction 
thimble) เมื่อตวัท าละลายใน extraction chamber เพิ่มสงูขึน้จนถึงระดบักาลกัน า้ (siphon arm) 
ตวัท าละลายจะไหลกลบัสู่ขวดบรรจุตัวท าละลายดา้นล่าง การสกดัจึงหมนุเวียนต่อเนื่องกัน ขอ้ดี 
คือ ประหยดัตวัท าละลาย ท าใหไ้ดส้ารสกดัที่มีความเขม้ขน้สงู และสมนุไพรจะไม่ถูกความรอ้นสงู
เท่ากบัการตม้โดยตรง แต่ไม่เหมาะกบัพืชสมนุไพรและสารส าคญัที่ไม่ทนความรอ้น 

- การสกัดแบบหมัก (maceration) ท าโดยแช่ผงสมนุไพรในตวัท าละลาย จนกระทั่ง
ตัวท าละลายแทรกซึมเข้าไปละลายสารส าคัญในผงสมุนไพรออกมา โดยระยะเวลาในการแช่  
ผงสมุนไพรในตัวท าละลายประมาณ 2–4 วัน หรือจนกระทั่งสารส าคัญที่ต้องการออกมาหมด 
หลงัจากนัน้จึงกรองแยกกากสมนุไพรออกจากตวัท าละลาย ขอ้ดี คือ เหมาะกับสารส าคญัที่ไวต่อ
ความรอ้น ขอ้เสีย คือ ตอ้งกวนบ่อย ใชต้วัท าละลายมาก และมีค่าใชจ้่ายสงู 

- การสกัดโดยใช้ไขมัน (enfleurage) เป็นวิธีการสกดัแบบดัง้เดิม มักใชก้บัดอกไม้
กลีบบาง ขัน้ตอน คือ วางกลีบดอกไมล้งบนไขมันที่เกลี่ยไว ้ตัง้ทิง้ไว ้กลิ่นของดอกไมจ้ะละลายใน
ไขมัน จากนั้นเปลี่ยนกลีบดอกไม้ชุดใหม่ ท าซ า้ประมาณ 7–10 ครั้ง จนกว่าไขมันจะอ่ิมตัว 
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หลงัจากนัน้ใชต้วัท าละลาย เช่น แอลกอฮอลส์กดักลิ่นออกจากไขมนั และระเหยตวัท าละลายออก
ที่อุณหภูมิและความดนัต ่า จะไดห้ัวน า้หอมที่มีความเขม้ขน้มาก แลว้น ามาแช่เย็นเพื่อแยกส่วนที่
เป็นไขออก จะไดห้วัน า้หอมท่ีบรสิทุธิ์ขึน้ 

- การสกัดสารด้วยของไหลวิกฤติย่ิงยวด (supercritical fluid extraction) เป็น
การสกัดสารที่อาศัยคุณสมบัติของตัวท าละลายที่สภาวะวิกฤติ ซึ่งของไหลวิกฤติยิ่งยวดเกิดจาก
การเพิ่มความดันและอณุหภูมิใหสู้งกว่าจุดวิกฤติ (critical point) ของตัวท าละลายนัน้ๆ โดยของ
ไหลวิกฤติยิ่งยวดมีความสามารถในการสกดัสารส าคัญออกจากพืชสมุนไพรไดดี้ เนื่องจากตวัท า
ละลายดังกล่าวมีคุณสมบติัอยู่ระหว่างของเหลวและแก๊ส คือ มีความหนาแน่นค่อนขา้งสูงคลา้ย
ของเหลว แต่จะมีความหนืดต ่า ท าใหม้ีความสามารถในการแพร่เขา้ไปในโครงสรา้งของของแข็งได้
ดี  แต่มีตน้ทนุของอปุกรณท์ี่มีราคาค่อนขา้งสงู 

- การสกัดด้วยคล่ืนไมโครเวฟ (microwave-assisted extraction; MAE) เป็น
วิธีการสกัดโดยใชค้ลื่นไมโครเวฟซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถ่ีอยู่ในช่วง 3×102 - 3×105 
เมกะเฮิรตซ ์และความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.01–1.00 เมตร ร่วมกบัตวัท าละลายอินทรียใ์นการสกดั 
ท าให้เกิดเสียดสีกันและเกิดความร้อนขึน้และเกิดการสกัดสารส าคัญออกมา ข้อจ ากัด คือ  
ไม่สามารถใช้ร่วมกับตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว เช่น เฮกเซน เนื่องจากตัวท าละลายจะไม่สามารถ 
ดดูซมึพลงังานคลื่นไมโครเวฟได ้

- การสกัดโดยใช้คล่ืนเสียงความถ่ีสูง (ultrasound assisted extraction; UAE) 
เป็นการใชค้ลื่นเสียงความถ่ีสูงในช่วง 20–100 กิโลเฮิรต์ซ ์เพื่อท าให้เกิดการสั่นสะเทือนในตัวท า
ละลายจะท าให้เกิดการสกัดและเกิดการปลดปล่อยสารส าคัญจากสมุนไพรออกมา ข้อดี คือ  
ลดระยะเวลา อุณหภูมิ ลดขนาดของอุปกรณ์ลง และได้ปริมาณสารสกัดสูงกว่า เมื่อเทียบกับ  
การสกดัแบบหมกัและการสกดัแบบต่อเนื่อง 
 
7. การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพ (antimiocrobial testing)(14-24) 

การทดสอบฤทธิ์ตา้นจุลชีพ (antibacterial testing) คือ การทดสอบในหลอดทดลองเพื่อ
หายาหรือสารสกัดท่ีมีฤทธิ์ในการยับยัง้เชือ้จุลชีพ ซึ่งท าใหเ้กิดการคน้พบยารกัษาโรคและช่วยใน
การพยากรณ์การตอบสนองของยา  มีวิ ธีที่ เป็นมาตรฐาน ดังนี ้ dilution method, diffusion 
method และ antimicrobial gradient test 
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1. Dilution method 
เป็นวิธีการตรวจสอบหาความเขม้ขน้ของยาที่ระดับต ่าสุด (minimum inhibition 

concentration; MIC) ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื ้อจุลชีพ โดยการเจือจางยาให้มีความ
เขม้ขน้ลดลงทีละ 2 เท่า (two-folded serial dilution) ใส่ลงในเชือ้ที่ก าลงัเจริญในอาหารเลีย้งเชือ้
ซึ่งสามารถท าได้ทั้งอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดของเหลวและชนิดวุน้ โดยความเข้มข้นของยาที่ระดับ
ต ่าสดุที่สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้จลุชีพได ้คือ ความเขม้ขน้ของยาที่ระดบัต ่าสดุที่มองไม่เห็น
การเจริญของเชือ้ โดยสามารถแปลผลได ้2 แบบ คือ การแปลผลเชิงคุณภาพ (qualitative) เช่น 
เชือ้ที่ทดสอบมีความไวต่อยา (susceptible) มีความไวต่อยาปานกลาง (intermediate) หรือดือ้ยา 
(resistant) และการแปลผลเชิงปรมิาณ (quantitative) เช่น ค่า MIC เป็นตน้ โดย dilution method 
สามารถท าได ้2 วิธี ดงันี ้

1.1 Agar dilution method เป็นการทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจลุชีพ 
ดว้ยวิธีการน ายาหรือสารที่ตอ้งการทดสอบที่มีระดับความเขม้ขน้ต่างๆ กันมาผสมในวุน้ (agar) 
และใส่ในจาน หลังจากนัน้น าเชือ้ที่ตอ้งการทดสอบที่เจือจางแลว้  มาป้ายเป็นจุดลงบนจานวุน้ที่
ผสมยาหรือสารที่ตอ้งการทดสอบ เมื่อครบก าหนดเวลาจึงสงัเกตการเจริญของเชือ้ในจานวุน้แต่ละ
ระดับความเข้มข้นของยาหรือสารที่ต้องการทดสอบ โดยระดับความเข้มข้นของยาหรือสารที่
ตอ้งการทดสอบที่ต  ่าที่สดุที่เชือ้ไม่เจรญิเติบโต คือ ค่า minimal inhibitory concentration  

ข้อดี คือ เป็นวิธีที่สามารถทดสอบกับหลายเชือ้พรอ้มกนัใน 1 จานเลีย้ง
เชือ้ได ้และสามารถสงัเกตการปนเป้ือนได ้ 

ข้อเสีย คือ มีขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ที่ค่อนขา้งยุ่งยาก ตอ้งใชเ้วลา
มาก และไม่สามารถหาค่าความเข้มข้นของยาที่ระดับต ่าสุดที่สามารถฆ่าเชื ้อได้ (minimum 
bactericidal concentration/MBC)  

1.2 Broth dilution method แบ่งออกเป็น 2 วิธี  
1.2.1 Broth macrodilution เป็นการทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาหรือ

สารที่ตอ้งการทดสอบ ด้วยวิธีการน ายาหรือสารที่ตอ้งการทดสอบมาเจือจางให้มีความเข้มข้น
ลดลงทีละ 2 เท่า (two-folded serial dilution) ลงในอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดเหลวในหลอดทดลอง 
โดยแต่ละหลอดจะมีปรมิาณของอาหารเลีย้งเชือ้อย่างนอ้ย 2 มิลลิลิตร จากนัน้จะใส่เชือ้ที่ตอ้งการ
ทดสอบลงไปในหลอดทดลองปริมาณที่เหมาะสม และทิง้ไวต้ามเวลาของเชือ้ แปลผลโดยดูค่า
ความเขม้ขน้ระดับต ่าสุดของยาหรือสารที่สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ได ้คือ ค่า MIC 
แต่ไม่นิยมใชว้ิธีนี ้เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนสงูในการแปลผล  
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1.2.2 Broth microdilution ดัดแปลงมาจาก broth macrodilution เป็น
การทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาตา้นจุลชีพ ดว้ยวิธีการน ายาที่ตอ้งการทดสอบมาเจือจางใหม้ี
ความเข้มข้นลดลงทีละ  2 เท่า (two-folded serial dilution) ลงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิดเหลว 
ในถาดหลุม  96 ช่อง (96-well plate) และใส่ของเหลวเลี ้ยงเชื ้อในแต่ละหลุมเพียง  0.1 มล.  
ดงัภาพประกอบ 16 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงวิธี broth microdilution method(67) 
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วิธี broth dilution method มีขอ้ดีและขอ้เสีย ดงันี ้
ข้อดี คือ ผลการทดสอบน่าเชื่อถือ สามารถหาค่าความเขม้ขน้ของยา

ที่ระดบัต ่าสุดที่สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ได ้(minimal inhibitory concentration/MIC) และ
ค่ า ค วาม เข้ม ข้น ข อ งย าที่ ร ะ ดั บ ต ่ า สุ ด ที่ ส าม า รถฆ่ า เชื ้ อ ได้  (minimum bactericidal 
concentration/MBC)  

ข้อเสีย คือ ไม่สามารถสงัเกตการปนเป้ือนได ้และสามารถทดสอบ
ไดก้บัเชือ้เพียงชนิดเดียวต่อการทดสอบแต่ละครัง้ 

2. Disk Diffusion (Kirby‐Bauer)  
เป็นการทดสอบความไวของเชื ้อต่อยาหรือสารที่ต้องการทดสอบ โดยอาศัย

วิธีการแพรข่องยาออกจากกระดาษที่บรรจุยาที่มีระดบัความเขม้ขน้ไวค่้าหนึ่ง เมื่อยาแพร่เขา้ไปใน
อาหารเพาะเลีย้งเชือ้ จะเกิดการยบัยัง้เชือ้จุลชีพเห็นเป็นวงใส (inhibition zone) อยู่รอบกระดาษที่
บรรจุยาหรือสารที่ตอ้งการทดสอบ โดยขนาดของเสน้ผ่าศนูยก์ลางวงใสของการยบัยัง้รอบกระดาษ
บรรจยุาหรือสารที่ได ้จะเป็นสดัสว่นโดยตรงกบัความไวของเชือ้ที่ทดสอบ  

ข้อดี คือ ท าไดง้่าย รวดเรว็ แปลผลง่าย ราคาไม่แพง   
ข้อเสีย คือ สามารถแปลผลแบบเชิงคณุภาพ (qualitative) แบบเดียวเท่านัน้ 

โดยสามารถบอกไดเ้พียงว่าเชือ้ที่ทดสอบมีความไวต่อยา (susceptible) มีความไวต่อยาปานกลาง 
(intermediate) หรือดือ้ยา (resistant) แต่ไม่สามารถแปลผลแบบเชิงปริมาณ (quantitative) เช่น 
ค่า MIC ได ้และไม่สามารถหาค่า MBC ได ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงวิธี disk diffusion(23) 
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3. Antimicrobial gradient (E test)  
เป็นการทดสอบความไวของเชือ้ต่อยาหรือสารที่ต้องการทดสอบ โดยแปลผล

แบบเชิงปริมาณ (quantitative) ด้วยวิธีการใช้อาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิดวุ้นที่มี เชื ้อความเข้มข้นที่
เหมาะสม แลว้น าแผ่นพลาสติกที่เคลือบยาหรือสารที่ตอ้งการทดสอบที่มีระดบัความเขม้ขน้ต่างๆ 
กันมาวางบนอาหารเลีย้งเชือ้ชนิดวุน้ บ่มทิง้ไวต้ามเวลาที่ก าหนด แลว้น ามาอ่านผลโดยอ่านที่
จุดตัดระหว่างวงใสกับค่าตัวเลข MIC บนแผ่นพลาสติก ค่าที่ได้คือค่า MIC ของยาหรือสารนั้น  
ดงัภาพประกอบ 18  

 

 
 

ภาพประกอบ 18 แสดงวิธี antimicrobial gradient (E test)(24) 

 

ข้อดี คือ มีความแม่นย าสงู บอกค่า MIC ได ้ 
ข้อเสีย คือ ราคาแพง 

 
ปัจจัยทีอ่าจมีผลต่อคุณภาพของการทดสอบความไวของยาต่อเชือ้จุลชีพ(19, 21, 67) 

1. อาหารที่ใชเ้พาะเลีย้งเชือ้ (growth media) องคป์ระกอบในอาหารเลีย้งสามารถ
ส่งผลต่อการทดสอบได ้เช่น ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ระดับความเป็นประจุบวก (cation) 
เช่น ความเขม้ขน้ของแคลเซียม (Ca2+) และแมกนีเซียม (Mg2+) เนื่องจากระดับความเป็นประจุ
บวกมีผลต่อการผ่านของยาทางเย่ือหุม้เซลลข์องเชือ้เพื่อเขา้ไปออกฤทธิ์ภายในเซลล ์ถา้หากประจุ
บวกต ่าเกินไป ยาจะผ่านเข้าเซลลข์องเชือ้ได้ง่ายขึน้ จะพบว่าเชือ้จะไวต่อยาเกินความเป็นจริง 



  42 

อาหารเลีย้งเชือ้ที่นิยมใชใ้นการทดสอบความไวของยา ไดแ้ก่ Mueller Hinton broth ถ้าทดสอบ
แบคทีเรียที่เจริญยากจะนิยมใช ้brain heart infusion broth หรือ Brucella broth ถา้ทดสอบดว้ย
วิธี agar diffusion test ตอ้งค านึงถึงความหนาของวุน้ที่ใชเ้ป็นอาหารเลีย้งเชือ้ ใหอ้ยู่ในความหนา
ประมาณ 4 มิลลิเมตร หากหนานอ้ยเกินไป บรเิวณใสของการยบัยัง้อาจกวา้งเกินความเป็นจรงิท า
ใหเ้กิดการแปลผลผิดพลาดได ้ดงันัน้ อาหารเลีย้งเชือ้ที่ดีจะตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงัที่กลา่วมา
ขา้งตน้อย่างเหมาะสมเพื่อใหก้ารทดสอบความไวของยาต่อเชือ้จลุชีพมีความน่าเชื่อถือ 

2.ปรมิาณของเชือ้จุลชีพที่ใชท้ดสอบ (inoculum) ถา้ใชป้ริมาณเชือ้จุลชีพนอ้ยเกินไป 
ความสามารถในการตา้นยาหรือดือ้ยาอาจจะไม่ชดัเจน และพบว่าเชือ้จะมีความไวต่อยาเกินความ
เป็นจรงิ แต่ถา้ใชป้รมิาณเชือ้จลุชีพมากเกินไป จะท าใหพ้บว่าเชือ้ดือ้ต่อยาเกินความเป็นจรงิ  

3. อณุหภมูิ (temperature) และบรรยากาศ (atmosphere) ในการบ่มเชือ้จุลชีพที่ท า
การทดสอบควรท าในอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชือ้จุลชีพที่น ามาทดสอบ และบ่มใน
บรรยากาศที่ไม่มีก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) เนื่องจากก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์ามารถรวมกบั
น า้ (H2O) บนผิวหนา้ของอาหารเลีย้งเชือ้ แลว้เกิดเป็นกรดคารบ์อนิก (H2CO3) ซึ่งจะท าใหอ้าหาร
เลีย้งเชือ้มีความเป็นกรดมากขึน้ และอาจสง่ผลใหก้ารออกฤทธิ์ของยาบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป  

4.ระยะเวลาในการบ่มเชือ้จุลชีพ (incubation period) มีความแตกต่างกันในแต่ละ
เชือ้จุลชีพ โดยทั่วไปควรบ่มเชือ้เป็นเวลา 16-20 ชั่วโมง แต่ในเชือ้จุลชีพที่เจริญชา้อาจใชเ้วลานาน
ถึง 48 ชั่วโมง และในการทดสอบความไวต่อยาตา้นเชือ้แบคทีเรียบางชนิดอาจมีความจ าเพาะ เช่น 
การทดสอบความไวของยา Vancomycin กบัเชือ้ Enterococcus spp. ควรบ่มเชือ้เป็นเวลาอย่าง
นอ้ย 24 ชั่วโมง เนื่องจากเชือ้ Enterococcus spp. ที่ดือ้ยาจะมีการเจรญิชา้กว่าเชือ้ปกติ เป็นตน้ 

สาเหตุของการเกิดความคลาดเคล่ือนในการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้าน
จุลชีพ(19, 21, 67) 

1. ขัน้ตอนการทดสอบไม่ถูกตอ้ง เช่น อณุหภูมิที่ใชใ้นการเพาะเชือ้จุลชีพ ระยะเวลา
การบ่มเชื ้อจุลชีพ การเตรียมสารละลายเชื ้อจุลชีพที่จะใช้ทดสอบ ( inoculum preparation)  
การอ่านค่า การแปลผล เป็นตน้ 

2. ความผิดพลาดจากอาหารเลีย้งเชือ้จุลชีพที่ใช้ อาจเกิดจากส่วนประกอบของ
อาหารเลีย้งเชือ้จุลชีพที่ไม่เหมาะสมหรือการเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้จุลชีพที่ไม่ถูกตอ้งตามวิธีที่
ก าหนด  

3. ข้อจ ากัดของการทดสอบแต่ละวิธีที่มี ต่อเชื ้อจุลชีพบางชนิด เช่น diffusion 
method เหมาะกบัเชือ้จลุชีพที่เจรญิเรว็  
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4. องคป์ระกอบต่างๆ ของระบบการทดสอบ เช่น สภาวะแวดลอ้มในการเก็บยาและ
เชือ้ เป็นตน้  
 
8. การเสริมฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อจุลชีพด้วยวิธีการ checkerboard testing (antimicrobial 
synergy study - checkerboard testing)(25, 71)  

การศึกษาการเสริมฤทธิ์การยบัยัง้เชือ้จุลชีพดว้ยวิธีการ checkerboard testing เป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพของส่วนผสมระหว่างสารที่ตอ้งการทดสอบเทียบกบัประสิทธิภาพของแต่ละ
สารเพียงสารเดียว โดยแสดงผลเป็นค่า  fractional inhibitory concentration index (FICI) value 
มีสตูร ดงันี ้

 
 

 
ตาราง 4 แสดงการแปลผลค่า FICI(72) 

 
 

 
 
 
 
 
การแปลผล(72) 

- มีผลเสริมฤทธิ์กัน (synergy) คือ การที่ผสมสารสองชนิดแลว้ท าใหค่้า MIC ลดลง
หรือเมื่อผสมสารสองชนิดแลว้ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพดีขึน้กว่าการใชเ้พียงสารใดสารหนึ่ง 

- มีแนวโนม้เสรมิฤทธิ์ (additive/partial synergy) คือ การที่ผสมสารสองชนิดแลว้ท า
ใหค่้า MIC ลดลงเล็กนอ้ย หรือเมื่อผสมสารสองชนิดแลว้ท าใหเ้พิ่มประสิทธิภาพดีขึน้กว่าการใช้
เพียงสารใดสารหนึ่งเพียงเล็กนอ้ย 

- มีผลไม่แตกต่างจากการใชส้ารตวัเดียว (indifference) คือ การที่ผสมสารสองชนิด
แลว้ท าใหค่้า MIC ไม่แตกต่าง หรือเมื่อผสมสารสองชนิดแลว้ท าใหป้ระสิทธิภาพไม่แตกต่างจาก
การใชเ้พียงสารใดสารหนึ่ง 

FICI Result 
        ≤ 0.5          Synergy 
       > 0.5 - 1          Additive/partial synergy 
       > 1 - ≤ 4          Indifference 

       > 4          Antagonism 

         FICI= FICA + FICB =  
 MICB alone MICA alone 

MICA in combination with B  +  MICB in combination with A 
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- มีผลต้านฤทธิ์กัน (antagonism) คือ การที่ผสมสารสองชนิดแล้วท าให้ค่า MIC 
เพิ่มขึน้หรือเมื่อผสมสารสองชนิดแลว้ท าใหป้ระสิทธิภาพต ่ากว่าการใชเ้พียงสารใดสารหนึ่ง 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงวิธี checkerboard testing(25) 

 

ค า นิ ยามของ  minimal inhibitory concentration (MIC),  minimal inhibition 
zone (MIZ) และ fractional inhibitory concentration (FIC)(14, 25) 

1. Minimal inhibitory concentration (MIC)  
หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ที่ระดับต ่าสุดของยาหรือสารที่สามารถยับยั้งการ

เจริญของเชือ้ได้ ซึ่งเป็นค่าที่นิยมใช้บอกถึงความไวของเชือ้ที่มีต่อยาหรือสาร หน่วยที่ใช้ คือ 
ไมโครกรมัต่อมิลลิลิตร (µg/ml) หรือหน่วยสากล (IU, international unit) ต่อมิลลิลิตร   

2. Minimal inhibition zone (MIZ)  
หมายถึง ค่าความเขม้ขน้ของยาหรือสารที่ระดบัต ่าสดุที่จะสามารถยบัยัง้การ

เจรญิเติบโตของเชือ้ได ้โดยวดัเสน้ผ่านศนูยก์ลางเป็นมิลลิเมตร 
3. Fractional inhibitory concentration (FIC) 

หมายถึง ค่าการเสริมฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้จุลชีพของส่วนผสมระหว่างสารท่ี
ตอ้งการทดสอบเทียบกบัประสิทธิภาพของแต่ละสารเพียงสารเดียว 
 
 



  

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
รูปแบบงานวิจัย 

การศึกษาเชิงทดลองทางห้องปฏิบัติการ ณ  จุดเวลาใดเวลาหนึ่ งแบบตัดขวาง 
(experimental, cross-sectional study) 

 
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย (target population) 

เป็นงานวิจยัที่ท าต่อยอดจาก Laochunsuwan A.(10) (SWUEC/E-272/2559) ซึ่งเก็บเชือ้ 
Cutibactirium acnes ที่คัดแยกจากกลุ่มตัวอย่างคนไข้สิว  จ านวน 95 คน ที่มารับการรักษาที่ 
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึง 
วนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  

โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกอาสาสมคัรเพื่อเขา้มาศกึษา (inclusion criteria) มีดงันี ้
1. เพศชายหรือหญิง 
2. อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
3. มีสิวระดับน้อย (สิวไม่อักเสบ (comedones) เป็นส่วนใหญ่หรือมีสิวอักเสบ 

(papule และ pustule) ไม่เกิน 10 จุด ตามเกณฑ์ของลีดส ์(mild acne vulgaris (inflammatory 
papules < 10 lesions) by the Leeds revised acne grading system), มีสิวระดับปานกลาง 
(สิวอักเสบแดง มากกว่า 10 เม็ด และสิวอักเสบเม็ดใหญ่ หรือซิสต ์น้อยกว่า 5 เม็ด) ตามเกณฑ์
ข อ ง ลี ด ส์  (moderate acne vulgaris (inflammatory papules > 1 0 lesions, nodules < 5 
lesions) by the Leeds revised acne grading system) หรือมีสิวระดับรุนแรง (สิวอักเสบแดง
มากกว่า 10 เม็ด หรือสิวอักเสบ เม็ดใหญ่ หรือซิสต์ มากกว่ากว่า 5 เม็ด) ตามเกณฑ์ของลีดส ์
(severe acne vulgaris (inflammatory papules > 10 lesions, nodules > 5 lesions) by the 
Leeds revised acne grading system) 

4. ผูป่้วยยินยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยัดว้ยความสมคัรใจ และลงลายลกัษณอ์กัษรใน
ใบยินยอมเขา้รว่ม โครงการวิจยั (informed consent form)  

สว่นเกณฑใ์นการคดัเลือกอาสาสมคัรเพื่อออกจากการศกึษา (exclusion criteria) มีดงันี ้
1. อาสาสมัครได้รับยาปฏิชีวนะชนิดทาและชนิดรับประทานเพื่อรักษาโรคอ่ืน  

ในช่วง 2 สปัดาหก์่อนท าการวิจยั 
2. หญิงตัง้ครรภ ์หรือใหน้มบตุร 



  46 

3. มีผื่นแพส้มัผสั ผื่นแดงอกัเสบบรเิวณที่จะเก็บตวัอย่าง 
4. ผูป่้วยโรคภมูิคุม้กนับกพรอ่ง 
5. ผูป่้วยสิวที่สงสยัว่าเกิดจากสาเหตอ่ืุน เช่น สิวจากผื่นแพส้มัผสั (allergic contact 

dermatitis), สิวจากยาสเตียรอยด ์(steroid acne) 
6. ผูป่้วยไม่ใหค้วามรว่มมือ ในการมาติดตามระหว่างเขา้รว่มโครงการวิจยัได ้

และเกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกในระหว่างท าการศึกษา (discontinuation criteria)  
มีดงันี ้

1. เป็นความสมคัรใจของผูป่้วย 
2. ผูท้  าวิจยัเห็นสมควรว่าควรออกจากโครงการ 
 

ในงานวิจัยของ Laochunsuwan A.(10)  มี การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลจาก
อาสาสมัคร ไดแ้ก่ ข้อมูลทั่วไป, ประวัติการใชย้าปฏิชีวนะชนิดรบัประทานและยาทาเฉพาะที่ ,    
การตรวจร่างกายพรอ้มทัง้ประเมินความรุนแรงของสิวตามเกณฑข์องลีดส ์และเก็บตวัอย่างจากสิว
อดุตนัจากอาสาสมคัร โดยท าความสะอาดบรเิวณสิวอดุตนัดว้ย 70% แอลกอฮอล ์รอใหแ้หง้สนิท
แล้วใชห้ัวเข็มเบอร ์21 ปราศจากเชือ้ แทงเปิดหัวสิวและใชไ้มก้ดสิวกดหัวสิวออกมาป้ายลงบน
สไลด์แก้ว แล้วใช้สไลด์แก้วอีกแผ่นบดหัวสิวแบ่งสิวอุดตันเป็น 2 ส่วน ส่วนที่  1 ป้ายลงบน 
Brucella agar plate โดยมีการเขียนก ากบัชื่อ-นามสกุล อาสาสมคัร, เลขที่ ประจ าตัวผูป่้วยนอก, 
เลขล าดับในการทดลอง และวันที่กดเพาะเชือ้ แลว้น า brain heart infusion agar plate บรรจุลง
ใน anaerobic jar (Mitsubishi®, Japan) ซึ่งภายในเป็นสภาวะไรอ้อกซิเจนโดยใส่ anaerobic 
gas pack (Mitsubishi®, Japan) ไว ้แลว้น าไปใส่ในตูเ้พาะเชือ้ที่อณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ
ส่วนที่ 2 ป้ายใน Mueller Hinton agar plate และมีการเขียนข้อมูลก ากับเช่นเดียวกับส่วนที่  1  
แลว้บ่มในสภาวะที่มีออกซิเจน หลงัจากนัน้สงัเกตว่ามีการเจริญของเชือ้หรือไม่ โดยถา้ภายใน 7 
วนั ไม่พบโคโลนีแสดงว่าไม่มีการเจรญิของเชือ้ จากนัน้น าโคโลนีของเชือ้ที่เจรญิมาเพาะเลีย้งใหไ้ด้
สายพันธุ์ท่ีบริสุทธิ์และเพิ่มจ านวนเชื ้อ แล้วน ามาตรวจดูลักษณะเชื ้อโดยการย้อมแกรมว่า 
มีคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของ C .acnes คือเชือ้แกรมบวกชนิด แท่งขนาดเล็ก ไม่มีสปอร ์ 
แล้วน าเชือ้ที่มีคุณสมบัติของ C. acnes มาตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี  โดยใชชุ้ดทดสอบ  
Api 20a (bio Meriux®) ว่าเป็นเชือ้ C. acnes จรงิ  

หลังจากท าการทดสอบแล้วพบว่าจากคนไข้ทั้งหมด 95 คน มีเชือ้ C. acnes ทั้งหมด  
75 สายพันธุ์หลังจากที่ได้เชื ้อ  C. acnes แล้วจึงน ามาทดสอบความไวของเชื ้อแบคทีเรียต่อ 
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ยาปฏิชีวนะด้วยวิธี disc diffusion และ หาค่า MIC ด้วยวิธี  Epsilometer test (E test®) โดย
ท ด ส อบ กั บ ย าป ฏิ ชี ว น ะ  ได้ แ ก่  clindamycin, erythromycin, doxycyxline, tetracycline, 
amoxycillin ซึ่ ง ผ ล ก า รวิ จั ย ข อ ง  Laochunsuwan A.(10)  พ บ ว่ า เชื ้ อ  C. acnes ดื ้ อ ต่ อ ย า 
erythromycin จ านวน 48 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64, clindamycin จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
62.66 และมี 1 คน ดือ้ต่อ tetracycline คิดเป็นรอ้ยละ 1.33 ที่ จากงานวิจยัไม่พบ เชือ้ที่ดือ้ต่อยา 
doxycycline และ amoxicillin และจากงานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเชื ้อ C. acnes  
ที่ดือ้ต่อยากลุม่ macrolide กบัอายุและประวติัการรกัษาดว้ยยาปฏิชีวนะมาก่อนอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิต ิ 

ในงานวิจัยครัง้นีจ้ึงใชเ้ชือ้ C. acnes ที่แยกไดแ้ละเพาะเชือ้ขึน้จากคนไขท้ัง้หมด 75 คน 
มาท าการทดลองต่อ โดยที่เชือ้ C. acnes นัน้ถูกเก็บใน brain heart infusion broth (BHI broth) 
และ 20% กลีเซอรอล (glycerol) ในตูแ้ช่เย็นที่อณุหภมูิ -80°C ซึ่งกลีเซอรอลเป็นสารที่ช่วยปกป้อง
ไม่ใหเ้ชือ้ C. acnes แตกจากความเย็นและคงคณุภาพของเชือ้ไว ้เมื่อจะน ามาใชท้ าการทดลองจะ
น า C. acnes มาเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ brain heart infusion agar ที่มี 10% horse serum 

 
อุปกรณท์ีใ่ช้ในงานวิจัย 

1. สารสกัดจากสมุนไพร ซึ่งได้มาจากสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ์ 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ไดแ้ก่ 

1.1 สารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้ม  
1.2 สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ  

 2. ขัน้ตอนการทดสอบการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย 
2.1 สารและสารเคมี ไดแ้ก่ 

2.1.1 Brain heart infusion agar และ brain heart infusion broth 
2.1.2 Horse serum 
2.1.3 McFarland standard solution 
2.1.4 เชือ้ C. acnes ทัง้ชนิดที่ดือ้ยาและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ ที่เก็บจากอาสาสมคัร

จากงานวิจยั Laochusuwan A. (SWUEC/E-272/2559) 
2.1.5 Dimethyl sulfoxime (DMSO) (Merck®, Germany) 
2.1.6 น า้กลั่นปราศจากเชือ้ (sterile destilled water) 
2.1.7 กลีเซอรีน (glycerin) 
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2.2 อปุกรณ ์ไดแ้ก่  
2.2.1 ปากคีบ (forceps) 
2.2.2 หลอดทดลอง (test tubes) 
2.2.3 ขวดปรมิาตร (flask) 
2.2.4 Magnetic bars 
2.2.5 96 well plates 
2.2.6 เครื่องอบฆ่าเชือ้ (P-selecta®, Plesoclave-ll) 
2.2.7 อ่างควบคมุอณุหภมูิน า้ (MW Lauda®) 
2.2.8 ตูพ้่นอากาศบรสิทุธิ์ปราศจากเชือ้ (laminar flow) 
2.2.9 ตะเกียงแอลกอฮอล ์
2.2.10 ตูบ้่มเพาะเชือ้ (incubator) 
2.2.11 Magnetics hot plate stirrer (Jencons®, Genesis) 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หาค่า FICI 

ทดสอบกบัเชือ้ C. acnes 

สารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้ม 
 

Agar well diffusion  

Broth microdilution test 

หาค่า MIZ 

หาค่า MIC 

สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ 

Antimicrobial synergy study - checkerboard testing 
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1. การเตรียมเชือ้ C. acnes 
น า เชื ้ อ  C. acnes ที่ เก็ บ จ าก อ าส าสมั ค รจ าก งาน วิ จั ย  Laochusuwan A. 

(SWUEC/E-272/2559) ที่เก็บในตูแ้ช่แข็งที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ใน BHI broth และ 20% 
glycerol เพื่อรกัษาคุณภาพของเชือ้ C. acnes ซึ่งการเก็บเชือ้ C. acnes นั้นเก็บแยกหลอดตาม
รหัสของอาสาสมัครซึ่งมีการเขียนรหัสลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนที่ภาควิชาจุลชีววิทยา  
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ น าเชือ้ C. acnes บางส่วนจากหลอดเก็บเชือ้
มาใส่ในอาหารเลีย้งเชือ้ BHI agar ที่มี 10% horse serum หลังจากนั้นน าเชือ้ไปบ่มที่อุณหภูมิ  
37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรอ้อกซิเจน บ่มเป็นเวลา 3-5 วัน จนเชือ้เจริญเติบโตเป็น colony  
ที่ตอ้งการเสรจ็สมบรูณ ์น า colony นัน้มาใชท้ดสอบต่อไป 

2. การเตรียมสารสกัดหยาบของสมุนไพร 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด ไดม้าจาก

สาขาวิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร ์คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
เตรียมโดยน าผงสมุนไพรแหง้ที่ผ่านแร่งเบอร ์45 มาสกัดดว้ยวิธี maceration เขย่าอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเวลา 24 ชั่ วโมง โดยใช้ 95% เอทานอลเป็นตัวท าละลาย หลังสกัดเสร็จน ามาระเหยเอา 
ตวัท าละลายออกโดยวิธีการลดความดนั จนไดส้ารสกดัหยาบของสมนุไพรทัง้ 2 ชนิดตามตอ้งการ 

- สารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้ม เป็นของเหลวหนืดสีเขียวเขม้ 

- สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ เป็นของเหลวหนืดสีเหลืองอมน า้ตาล 

จากนั้นน าสารสกัดหยาบของใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบเปลือกมังคุดมา
เตรียมเพื่อทดสอบ โดยผสมใน 1% DMSO โดยใหค้วามเขม้ขน้สดุทา้ยของสารสกดัเป็น 5 mg/ml 

3. ทดสอบความสามารถในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชือ้ ด้วยวิธี agar well 
diffusion       

3.1 น าเชือ้ C. acnes ชนิดที่ดือ้ยาและชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ มาใส่ใน BHI broth 
แล้ววัดความขุ่น (OD) ของเชื ้อแต่ละชนิดให้ได้เท่ากับ 0.5 McFarland standard ซึ่งมีความ
เขม้ขน้เท่ากบั 1.5 x 108 CFU/ml 

3.2 เตรียมจานเพาะเชือ้ BHI Agar ที่มี 10% horse serum หลังจากนั้นใช ้cotton 
swab จุ่มลงในหลอดอาหารเลีย้งเชือ้ C. acnes ที่เตรียมจากขอ้ 3.1 น ามาป้ายลงบนจานเลีย้งเชือ้ 
โดยวิธี three-dimension swab โดยการปา้ย 3 ทิศทาง เป็นแนวขนานกบัจานจนเต็มจานเพาะเชือ้ 
ซึ่งแต่ละครัง้ท ามมุ 45 องศากบัทิศทางก่อนการป้ายก่อนหนา้ และทิง้ไวเ้พื่อใหส้่วนผิวของอาหาร
เลีย้งเชือ้แหง้ 
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3.3 ใช้ sterile cork border ขนาด 4 มม. เจาะหลุมบนอาหารแข็ง ในข้อ 3.2   
โดยเวน้ระยะห่างแต่ละหลมุพอประมาณ 

3.4 ใส่สารสกัดหยาบของใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดที่ เตรียมไว้ ในข้อ 2 
ปรมิาณ 40 ไมโครลิตร (𝜇𝑙) ลงในหลมุแต่ละหลมุ 

3.5 ท าซ า้ขอ้ 3.1-3.3 จนครบเชือ้ C. acnes 75 สายพนัธุ ์
3.6 จากนัน้น าจานอาหารไปบ่มที่อณุหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรอ้อกซิเจน

เป็นเวลา 3-5 วนั  
3.7 บันทึกผลการทดลองโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใสของการยับยั้ง 

(inhibition zone) ประเมินผลเป็น มิลลิเมตร (มม.) แปลผลเป็น MIZ (minimal inhibition zone)  
3.8 น าผลที่ไดท้ัง้หมด มาหาค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การหาค่าความเข้มข้นต ่าสุด (minimum inhibitory concentration/MIC) ของสาร
ทีส่ามารถยับย้ังการเจริญของเชือ้ ด้วยวิธี broth microdilution  

4.1 น าเชือ้ C. acnes จากตัวอย่างที่เก็บไวม้าเลีย้งใน BHI broth ที่มี 10% horse 
serum แลว้วดัความขุ่นของเชือ้แต่ละชนิดใหเ้ท่ากบั 0.5 McFarland standard ซึ่งจะมีเชือ้เท่ากบั 
1.5x108 CFU/ml 

4.2 เจือจางเชือ้ C. acnes ที่จะทดสอบใหม้ีความเขม้ขน้ประมาณ 1.5x106 CFU/ml 
โดยเจือจาง 10 เท่าลงอีก 2 ครัง้ 

4.3 เจือจางสารที่ตอ้งการทดสอบ คือ สารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด โดยเจือจาง
แต่ละชนิดลงเป็นล าดับส่วน 2 เท่า ดว้ย BHI broth ใส่ใน 96 well plate จากนัน้เติม C. acnes ที่
ปรบัความขุ่นแลว้ลงในแต่ละหลมุของ 96 well plate ที่มีสารสกดัสมนุไพรอยู่ หลงัจากนัน้น าไปบ่ม
ที่อณุหภมูิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไรอ้อกซิเจน บ่มเป็นเวลา 3-5 วนั 

4.4 อ่านผลการเจริญของ C. acnes โดยการเติมสารละลาย 0.02% resazurin 
ปริมาตร 30 ไมโครลิตร แลว้สงัเกตการเปลี่ยนแปลงของสี resazurin จากสีม่วงน า้เงินเปลี่ยนเป็น 
สีชมพูแสดงว่ามีการเจริญของเชือ้แบคทีเรีย ซึ่งเกิดจากเชือ้ C. acnes ที่มีชีวิตไปท าปฏิกิริยา 
รีดักชั่น (reduction) กับสาร resazurin แต่ถ้าสี resazurin ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่ม ี
การเจรญิของเชือ้แบคทีเรีย โดยค่า MIC คือ ค่าความเขม้ขน้ที่ต  ่าที่สดุของสารสกดัในหลมุทดสอบ
ที่สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ได ้คือ หลมุทดสอบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี resazurin 
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FIC สารสกดัจากใบมะขามปอ้ม = MIC ของสารสกดัจากใบมะขามปอ้มที่ผสมสารสกดัจากเปลือกมงัคดุ 
MIC ของสารสกดัจากใบมะขามปอ้ม 

5. การศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือก
มังคุด 

5.1 คัดเลือกตัวแทนเชื ้อ C. acnes จากตัวอย่างทั้งชนิดที่ ดื ้อยาและไม่ ดื ้อยา
ปฏิชีวนะ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยแยกเชือ้ C. acnes ออกเป็นกลุ่มตามค่า MIC ของสารสกัด
หยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคดุ ตามขอ้ 4 แลว้ท าการสุ่มอย่างง่าย
เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุม่ตวัแทนเชือ้ C. acnes ตามสดัส่วนของกลุ่มที่จดัตามค่า MIC แลว้น าตวัแทน
เชือ้ C. acnes มาใส่ใน BHI broth ที่มี 10% horse serum แลว้วัดความขุ่นของเชือ้แต่ละชนิดให้
เท่ากบั 0.5 McFarland standard ซึ่งจะมีเชือ้เท่ากบั 1.5x108 CFU/ml 

5.2 เจือจางเชือ้ C. acnes ที่จะทดสอบใหม้ีความเขม้ขน้ประมาณ 1.5x106 CFU/ml 
โดยเจือจางลง 10 เท่า อีก 2 ครัง้ 

5.3 เจือจางสารสกัดหยาบจากสมุนไพรที่ตอ้งการทดสอบ คือ สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามปอ้มและเปลือกมงัคดุ โดยการผสมสารสกดัหยาบจากสมนุไพร 2 ชนิด เป็นอตัราสว่นใน
ความเขม้ขน้ต่างๆ เจือจางแต่ละชนิดลงเป็นล าดบัส่วน 2 เท่า ดว้ย BHI broth ใสใ่น 96 well plate 
จากนั้นเติม C. acnes ที่ปรบัความขุ่นแลว้ลงในแต่ละหลุมของ 96 well plate ที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดอยู่ หลังจากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะ 
ไรอ้อกซิเจน บ่มเป็นเวลา 3-5 วนั 

5.4 อ่านผลการเจรญิของ C. acnes ตามขอ้ 4.4 
ประเมินการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดท่ี

อตัราส่วนในความเขม้ขน้ต่างๆ โดยน าค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดที่ไดจ้ากการทดลองในขอ้ 5.4 มาท า
การค านวณหาค่า fractional inhibitory concentration (FIC) index จากสตูร  

FIC index = FICสารสกดัจากใบมะขามป้อม + FICสารสกดัจากเปลือกมงัคดุ 

 
 
 
 
 

 

FIC สารสกดัจากเปลือกมงัคดุ = MIC ของสารสกดัจากเปลือกมงัคดุที่ผสมสารสกดัจากใบมะขามป้อม 
MIC ของสารสกดัจากเปลือกมงัคดุ 
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การประเมินผล 
1. ประเมิ นฤท ธิ์ การยับยั้ ง เชื ้อแบค ที เรีย  C. acnes ของ  สารสกัดหยาบของ 

ใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบของเปลือกมังคุด โดยรายงานเป็นค่า บริเวณโซนใสที่ไม่มีการ
เจรญิเติบโตของเชือ้ C. acnes (MIZ) 

2. ประ เมิ นฤท ธิ์ การยับยั้ ง เชื ้อ แบค ที เรีย  C. acnes ของ  สารสกัดหยาบของ 
ใบมะขามป้อมและสารสกดัหยาบของเปลือกมงัคดุ โดยรายงานเป็นค่าความเขม้ขน้ต ่าที่สดุของยา
ที่สามารถยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชือ้ C. acnes ได ้(MIC) 

3. ประเมินการเสริมฤทธิ์การยับยัง้ของอัตราส่วนของสารสกดัหยาบของใบมะขามป้อม
และเปลือกมงัคดุต่อ C. acnes โดยประเมินจากค่า FICI 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูล (data collection and management) 

ขอ้มลูที่ไดจ้ากงานวิจยั ของ Laochunsuwan A.(10) ซึ่งเป็นการศกึษารูปแบบความไวของ
เชือ้ C. acnes จากผูป่้วยสิวต่อยาปฏิชีวนะ ไดม้าในรูปแบบไฟลข์อ้มูล (file) โดยขอ้มลูที่น ามาใช ้
คือ ผลการทดสอบความไวของเชือ้และการดือ้ยาปฏิชีวนะ ท าการทดสอบกับยาปฏิชีวนะทั้ง 5 
ชนิดที่นิยมใช้ในการรักษาสิว ได้แก่ clindamycin, erythromycin, doxycycline, tetracycline 
และ amoxicillin โดยอ่านผลเป็นค่า MIC ที่  MIC50 และ MIC90 อ้างอิงจากเกณฑ์ตาม CLSI   

โดยไม่ใชข้อ้มลูทางคลินิก หรือขอ้มลูใดๆ ที่จะสามารถอา้งอิงถึงผูป่้วยได ้
ผูว้ิจัยได้น าเชือ้ C. acnes ที่เก็บจากอาสาสมัครจากงานวิจัยขา้งตน้มาท าทดสอบต่อ 

เชือ้ C. acnes เก็บไวใ้น BHI broth และ 20% glycerol โดยแช่ในตูแ้ช่เย็นที่อุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซียส  เพื่ อรักษาคุณภาพของเชื ้อ  C. acnes โดยมีการเก็บแยกหลอดตามรหัสของ 
อาสาสมัครซึ่งมีการเขียนรหัสลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนที่คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อจะน าเชือ้ C. acnes มาใชผู้ว้ิจัยจะน าเชือ้บางส่วนจากหลอดเก็บเชือ้มาใส่
ในอาหารเลีย้งเชือ้ BHI agar ที่มี 10% horse serum น ามาบ่มเพาะเลีย้งเมื่อเชือ้เจริญเติบโตขึน้
จนได ้colony ที่ตอ้งการ จะน า colony นั้นมาใส่ BHI agar ที่มี 10% horse serum อีกครัง้ และ
บ่มเลีย้งต่อจนได ้colony ที่ตอ้งการ แลว้น า colony นัน้มาใชท้ดสอบต่อไป 

เชือ้แบคทีเรียนีท้ี่ไดจ้ากผูป่้วยจะเก็บไวใ้นตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 ปี นบัจากเริ่มท างานวิจยั เมื่อครบ 5 ปีจะท าลายเชือ้ทิง้โดยน าเขา้ตูอ้บฆ่าเชือ้ (autoclave) 

แบบฟอรม์ในการเก็บรวมรวมขอ้มลูเป็นดงันี ้
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ตาราง 5 แสดงแบบฟอรม์เก็บรวมรวมขอ้มูลค่าการยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ C. acnes ของ
สารสกัดหยาบจากสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด ด้วยวิธี  agar well diffusion โดยวัดผลเป็นเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางรอบหลมุ (MIZ) หน่วยเป็นมิลลิเมตร  
 

 
เชือ้ C. acnes จาก
อาสาสมัครรหัส ___ 

สารสกัดหยาบของสมุนไพร 

MIZใบมะขามป้อม (mm) MIZเปลือกมังคุด (mm) 

รหสั 1   

รหสั 2   

 
ตาราง 6 แสดงแบบฟอรม์เก็บรวมรวมขอ้มลูค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุของสารสกดัหยาบจากสมนุไพร
ทัง้ 2 ชนิดที่สามารถยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ C. acnes (MIC) ดว้ยวิธี broth microdilution 
และขอ้มลูการเสริมฤทธิ์ในการยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชือ้ C. acnes ของส่วนผสมระหว่างสาร
สกัดหยาบจากสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด โดยค านวณค่า fractional inhibitory concentration index 
(FICI)  
 
เชือ้ C. acnes 

จาก
อาสาสมัคร
รหัส ___ 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด 

 
 

FICI MICใบมะขามป้อม  
(mg/ml) 

MICใบมะขามป้อม+

เปลือกมังคุด 
(mg/ml) 

MICเปลือกมังคุด 
(mg/ml) 

MICใบมะขามป้อม+

เปลือกมังคุด 
(mg/ml) 

รหสั 1      
รหสั 2      
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สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. โปรแกรมที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ คือ โปรแกรม The words statistics and 

data (Stata) version 14 for window 
2. ขอ้มลูเชิงอนมุาน (interferential statistics) 

2.1 ค่า MIZ ของ สารสกัดหยาบของใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด  ต่อเชื ้อ  
C. acnes ใช้ descriptive statistics ในการรายงานผลข้อมูล MIZ ของ สารสกัดหยาบของ 
ใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด  ต่อเชื ้อ C. acnes 75 เชื ้อ รายงานผลเป็นข้อมูลต่อเนื่อง 
(continuous data)  

รายงานผล ค่ า เฉลี่ ย  (mean) และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (standard 
deviation/SD) เมื่อขอ้มลูมีการกระจายตวัแบบปกติ (normal distribution) 

รายงานผล เป็น ค่ ามั ธยฐาน  (median) และค่าส่ วน เบี่ ย งเบนควอไทล ์ 
(inter-quartile range/IQR) เมื่อขอ้มลูการกระจายตวัเป็นแบบไม่ปกติ  

2.2 ค่ า  MIC (minimal inhibition concentration)  ข อ ง  ส า รส กั ด ห ย าบ ข อ ง 
ใบมะขามปอ้มและเปลือกมงัคดุ ต่อ เชือ้ C. acnes 75 เชือ้ 

รายงานผล ค่ า เฉลี่ ย  (mean) และส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน  (standard 
deviation/SD) เมื่อขอ้มลูมีการกระจายตวัแบบปกติ (normal distribution) 

รายงานผล เป็น ค่ ามั ธยฐาน  (median) และค่าส่ วน เบี่ ย งเบนควอไทล ์ 
(inter-quartile range/IQR) เมื่อขอ้มลูการกระจายตวัเป็นแบบไม่ปกติ  

2.3 ใช ้pair t-test ใชส้  าหรบัเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ
ต่อกัน (dependent factor) เปรียบเทียบความแตกต่าง mean ของ MIC ของ สารสกดัหยาบของ
ใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด ต่อ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ และ mean ของ MIC ของ 
สารสกดัหยาบของใบมะขามปอ้มและเปลือกมงัคดุ ต่อ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ โดยกรณี
ที่ ค่า MIC ของ C. acnes ชนิดดือ้ยา และ MIC ของ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยา มีการกระจายตัว
แบบปกติ 

2.4 ใช้ Wilcoxon Rank-sum test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า MIC ของ  
สารสกัดหยาบของใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด ต่อ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ และ MIC 
ของ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยา ขอ้มลูที่กระจายตวัแบบไม่เป็นปกติ ว่ามีความแตกต่างกนัหรือไม่  
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จริยธรรมทางการวิจัย (ethical considerations) 
เนื่องจากงานวิจยันีเ้ป็นงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจยัของ Laochunsuwan A.(10) และใช้

เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ที่เก็บจากอาสาสมคัรจากงานวิจยัของ Laochunsuwan A. (10) ไม่ไดม้ีการ
เก็บเชือ้จากอาสาสมัครเพิ่ม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวผ่านการรบัรองจากโครงการจริยธรรมส าหรบั
โครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้ว โดยวัตถุประสงค์หลักของ
งานวิจัยดังกล่าวนั้นที่ยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมคือเพื่อศึกษารูปแบบความไวของเชื ้อ  
C. acnes ต่อยาปฏิชีวนะที่นิยมใช้รักษาสิวในประเทศไทย ส่วนวัตถุประสงค์รอง  คือ ศึกษา
ความสมัพันธ์ของขอ้มูลพืน้ฐานของอาสาสมัคร ประวัติการรกัษา ประวติัการใชย้า และลกัษณะ
ทางคลินิกของอาสาสมัคร ว่ามีผลต่อรูปแบบความไวเชือ้ C. acnes ต่อยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆ 
อย่างไร และศึกษาอัตราความชุกของการดือ้ยาของ C. acnes ต่อยาปฏิชีวนะที่นิยมใชใ้นการ
รกัษาสิวในประเทศไทย โดยรูปแบบงานวิจัยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง
แบบตัดขวาง  (descriptive, cross-sectional study) และเหตุผลในการวิจัยคือมีการใช้ยา
ปฏิชีวนะในการรกัษาสิวอย่างแพร่หลาย ผูป่้วยมีการซือ้ยาปฏิชีวนะชนิดทาใชเ้องและมีวิธีการใช้
ยาที่ไม่ถูกตอ้ง ท าใหผ้ลการรกัษาสิวนัน้ไม่ดีเท่าที่ควร ท าใหค้าดว่าน่าจะมีการดือ้ยาปฏิชีวนะของ
เชือ้ในผูป่้วยสิวในประเทศไทย และในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมายงัไม่พบรายงานอบุติัการณก์ารดือ้
ยาของเชือ้ C. acnes จึงเป็นที่มาของงานวิจัยดงักล่าวที่ตอ้งการจะศึกษารูปแบบความไวเชือ้ของ  
C. acnes ในประเทศไทย เพื่อใหท้ราบถึงรูปแบบความไวเชือ้ของ C. acnes และความสัมพันธ์
ระหว่างการดือ้ยากับข้อมูลพื ้นฐานของอาสาสมัคร ประวัติการรักษา ประวัติการใช้ยา และ
ลกัษณะทางคลินิกของอาสาสมคัร โดยงานวิจยัที่จะท านีไ้ม่มีการใชข้อ้มลูทางคลินิกหรือขอ้มลูอ่ืน
ใดที่จะสามารถอา้งอิงถึงคนไขไ้ด ้จะมีการใชเ้พียงค่าผลทดสอบความไวของเชือ้และการดือ้ยา  
ซึ่งเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเลกทรอนิกส ์(electronic files) และเชือ้ C. acnes สายพันธุ์บริสุทธิ์ท่ี
แยกจากคนไข้ จากที่กล่าวมางานวิจัยของ Laochunsuwan A.(10) ได้ผ่านการขอจริยธรรมทาง
งานวิจัยเป็นที่เรียบรอ้ย งานวิจัยนี ้จึงจะขอจริยธรรมทางการวิจัยในรูปแบบใช้เชือ้ C. Acnes 
สายพนัธุบ์รสิทุธิ์ท่ีแยกจากคนไข ้และเก็บท่ีอณุหภมูิ -80 องศาเซลเซียส 

 
ระยะเวลาการท าวิจัย 

ใชเ้วลาทัง้หมดประมาณ เดือน ตัง้แต่ กรกฎาคม 2563 ถึง มิถนุายน 2564 
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แผนการด าเนินงานตลอดการวิจัย 
 

ตาราง 7 แสดงระยะเวลาการท างานวิจยั 
 

 

                       ระยะเวลา 

 
ขั้นตอนวิธกีารด าเนินงาน 

ก.
ค.
 6

3 

ส.
ค.
 6

3 

ก.
ย.
 6

3 

ต.
ค.
 6

3 

พ.
ย.
 6

3 

ธ.
ค.
 6

3 

ม.
ค.
 6

4 

ก.
พ.
 6

4 

มี.
ค.
 6

4 

เม
.ย
. 6

4 

พ.
ค.
 6

4 

มิ.
ย.
 6

4 

1. ก าหนดหวัขอ้วจิยั, ทบทวนวรรณกรรม

และเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง, ตัง้

ค าถามวิจยั , ตัง้สมมตฐิานงานวจิยั 

x x 
 
 
 

         

2. เสนอโครงรา่งงานวิจยั, ขออนมุตัิ
คณะกรรมการ จรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์

 
 
 

x x 
 
 

 
 

      

3. ท าการทดลองในหอ้งปฏิบตัิการและ

บนัทึกขอ้มลูงานวิจยั 
  

 
 

 
 

x x x x x    

4. วิเคราะหข์อ้มลูและแปลผลขอ้มลู

งานวจิยั 
      

 
 

 
 

x x x  

5. รายงานผลและตีพิมพข์อ้มลูงานวิจยั          
 

 
 

x x 

 
สถานทีท่ าการวิจัย 

ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 



  57 

งบประมาณ 
 

ตาราง 8 แสดงงบประมาณในงานวิจยั 

 
ค่าใช้จ่าย จ านวนเงนิ (บาท) 

1. หมวดคา่ตอบแทน 20,000 
1.1 ค่าตอบแทนผูช้่วยวจิยั จ านวน 1 คน เป็นเงิน 200 บาท/วนั จ านวน 100 วนั 20,000 
2. หมวดคา่ใชส้อย 3,500 
2.1 ค่าจา้งเหมาพิมพร์ายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์ 2,500 
2.2 ค่าจา้งส าเนาเย็บเล่มรายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ ์ 1,000 
3. หมวดคา่วสัดแุละอปุกรณ ์ 122,930 
3.1 ค่าวสัดใุนการเพาะเลีย้งเชือ้  
- Sterile Petri Dish 90x15 mm (500 pcs.) 8 packs 12,800 
- Pipette tip 1000 ul. (1000 ea./pack) 4 packs 1,800 
- Pipette tip 200 ul. (1000 ea./pack) 4 packs 1,520 
- Brain Heart Infusion Agar 500 g.  6 ขวด 10,500 
- Brain Heart Infusion Broth 500 g. 6 ขวด 10,500 
- Microtube 1.5 ml (1000 ea./pack) 4 packs 960 
- Sterile 96 well Microplate with Lid 6 packs 21,000 
- Centrifuge tube 15 
 ml. Sterile 500 อนั 

2,250 

- Centrifuge tube 50 ml. Sterile 100 อนั 550 
- Anaerobe gas pack / Merck, 10 ea./pack 6 packs 9,000 
- Horse serum 500 ml 6 ขวด 34,200 
- ถงุมือ ไมม่ีแป้ง No. S 10 กล่อง 1,600 
3.2 ค่าสารสกดัสมนุไพร  10,000 
3.3 ค่าอปุกรณอ์ื่นๆ  
- Ethanol 2,000 
- DMSO 1,750 
- Resazurin 8,000 
3.4 ค่าจา้งเหมาจา่ยในการท าลายเชือ้และวสัดปุนเป้ือนเชือ้ 5,000 
รวมงบประมาณทัง้สิน้      146,430 



  

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ

เปลือกมังคุดในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรียที่ก่อโรคสิวชนิดคิวติแบคทีเรียม เอคเน่ ในหลอดทดลอง  
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การทดสอบความสามารถของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและจาก
เปลือกมงัคดุในการยบัยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี agar well diffusion โดยวดัผลจาก
เสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณใสของการยบัยัง้ หรือ minimal inhibition zone (MIZ) 

ตอนที่ 2 การทดสอบหาความเขม้ขน้ต ่าสดุ หรือ minimal inhibition concentration 
(MIC) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและจากเปลือกมังคุดที่ยับยั้งการเจริญของเชื ้อ  
C. acnes ดว้ยวิธี broth microdilution 

ตอนที่ 3 การทดสอบหาการเสริมฤทธิ์ หรือ fractional inhibitory concentration 
index (FICI) ของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมงัคดุ ดว้ยวิธีการ checkerboard 
testing 
 
ข้อมูลการทดลองท่ัวไป 

ลักษณะโดยท่ัวไปของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและจากเปลือกมังคุด 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) และจากเปลือกมังคุด 

(Garcinia mangostana L.) ซึ่งไดม้าจากสาขาวิชาเภสัชเวทและเภสชัพฤกษศาสตร ์คณะเภสัช
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์เตรียมโดยน าผงสมนุไพรแหง้ที่ผ่านแรง่เบอร ์45 มาสกดัดว้ย
วิธี maceration เขย่าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช ้95% เอทานอลเป็นตัวท าละลาย 
หลงัสกัดเสร็จน ามาระเหยเอาตัวท าละลายออกโดยวิธีการลดความดัน จนไดส้ารสกัดหยาบของ
สมนุไพรทัง้ 2 ชนิดตามตอ้งการ 

- สารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้ม เป็นของเหลวหนืดสีเขียวเขม้ 

- สารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ เป็นของเหลวหนืดสีเหลืองอมน า้ตาล 
ลักษณะโดยท่ัวไปของกลุ่มเชือ้ Cutibacterium acnes 

ใน งาน วิ จั ย นี ้ ได้ น า เชื ้ อ  C. acnes จ าก งาน วิ จั ย ข อ ง  Laochusuwan A. (10) 
(SWUEC/E-272/2559) ซึ่งไดม้ีการคดัแยกจากอาสาสมคัรชายหรือหญิงที่มีอายตุัง้แต่ 18 ปี ขึน้ไป 
ทัง้หมด 95 คน ที่เป็นสิวโดยแบ่งระดับความรุนแรงของสิวตามเกณฑข์องลีดส ์(Leeds revised 
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acne grading system) พบว่าเป็นสิวระดบัความรุนแรงนอ้ยรอ้ยละ 69.5 ผูป่้วยระดบัความรุนแรง
ปานกลางรอ้ยละ 25.3 และผูป่้วยระดับความรุนแรงมากรอ้ยละ 5.2 และขอ้มูลอาสาสมัครแบ่ง
ตามประวัติการรกัษา แบ่งเป็นอาสาสมัครที่ไม่เคยไดร้บัการรกัษาดว้ยยาปฏิชีวนะรอ้ยละ 37.9 
เคยได้รบัการรกัษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดกินอย่างเดียวรอ้ยละ 7.4 เคยได้รับการรกัษาด้วยยา
ปฏิชีวนะชนิดทาอย่างเดียวรอ้ยละ 31.6 และเคยไดร้บัการรกัษาดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดกินและชนิด
ทารอ้ยละ 23.2 และจากการเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครเมื่อน าไปเพาะเชื ้อ พบว่าเป็นเชื ้อ  
C.  acnes 75 ส า ย พั น ธุ์  Staphylococcus spp. 15 ส า ย พั น ธุ์  แ ล ะ  Propionibacterium 
granulosum 5 สายพนัธุ ์

จากขอ้มูลดังที่กล่าวไปขา้งต้น ผูว้ิจัยน าเชือ้ C. acnes 75 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็น
สายพนัธุดื์อ้ยาปฏิชีวนะ จ านวน 48 สายพนัธุ ์ตัง้แต่รหสั 1-44 และรหสั 72-75 และสายพนัธุไ์ม่ดือ้
ยาปฏิชีวนะ จ านวน 27 สายพันธุ ์ตัง้แต่รหัส 45-71 มาเพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ brain heart 
infusion agar ที่มี 10% horse serum หลังจากนั้นน าเชื ้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
ในสภาวะไรอ้อกซิเจน บ่มเป็นเวลา 3-5 วนั จนเชือ้เจริญเติบโตเป็น colony ผลการเพาะเลีย้งเชือ้  
C. acnes มีเชือ้เจริญเติบโตเป็น colony 70 สายพันธุ์ จาก 75 สายพันธุ์ และเชือ้ไม่เจริญเติบโต
เป็น colony 5 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ รหสั 1, 3, 6, 7 และ 46 
 
ผลการวิจัยและวิเคราะหข์้อมูล 

ตอนที่ 1 การทดสอบความสามารถของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
จากเปลือกมังคุดในการยับย้ังการเจริญของเชือ้ C. acnes ด้วยวิธี agar well diffusion โดย
วัดผลจากเส้นผ่านศูนยก์ลางบริเวณใสของการยับย้ัง หรือ minimal inhibition zone (MIZ) 

ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้ C. acnes ด้วยวิธี agar well diffusion 
โดยวดัผลจากเสน้ผ่านศูนยก์ลางบริเวณใสของการยบัยัง้ (MIZ) รอบหลมุ (well) ที่หยอดสารสกัด
หยาบที่ความเขม้ขน้ 5 มก./มล. ไว ้ซึ่งบริเวณใสของการยับยัง้แสดงถึงเชือ้ถูกยับยัง้และไม่มีการ
เจรญิเติบโต ดงัแสดงในตาราง 9 ซึ่งแสดงถึงค่าเฉลี่ย MIZ ของสารสกดัหยาบแต่ละชนิดจ าแนกแต่
ละเชือ้รวมทัง้สิน้ 70 สายพนัธุ ์ 
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ตาราง 9 แสดงผลการยับยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี agar well diffusion โดย
วดัผลเป็นเสน้ผ่านศนูยก์ลางรอบหลมุ (MIZ) เป็น มิลลิเมตร 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

1 - - 

2 11.50 11.50 

3 - - 

4 9.00 11.50 

5 11.50 12.00 

6 - - 

7 - - 

8 9.50 11.00 

9 12.00 10.00 

10 10.50 10.00 

11 11.50 9.50 

12 10.00 10.00 

13 18.00 15.00 

14 11.50 14.50 

15 20.00 11.00 

16 12.00 11.00 
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 ตาราง 9 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

17 14.50 9.00 

18 14.50 10.50 

19 13.50 9.50 

20 12.00 9.50 

21 12.00 10.00 

22 12.00 9.50 

23 12.00 9.50 

24 15.00 16.00 

25 26.00 10.00 

26 11.50 11.00 

27 12.50 8.50 

28 11.50 12.00 

29 18.00 15.00 

30 11.00 8.00 

31 0.00 0.00 

32 12.00 10.00 
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 ตาราง 9 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

33 10.50 9.00 

34 18.50 0.00 

35 13.00 10.00 

36 12.00 10.50 

37 12.00 10.00 

38 19.00 10.00 

39 15.50 9.50 

40 22.00 10.00 

41 11.00 10.00 

42 11.00 10.00 

43 15.00 10.50 

44 16.00 11.50 

45 19.00 10.00 

46 - - 

47 14.50 10.00 

48 17.00 12.00 
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 ตาราง 9 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

49 28.00 10.00 

50 0.00 8.50 

51 18.00 15.00 

52 18.00 15.00 

53 18.50 15.00 

54 16.50 15.00 

55 17.50 15.00 

56 17.50 15.00 

57 18.00 15.00 

58 17.50 15.00 

59 18.00 15.00 

60 18.00 15.00 

61 17.50 15.00 

62 19.00 10.00 

63 17.00 15.00 

64 18.50 15.00 
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 ตาราง 9 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

65 16.50 15.00 

66 19.00 10.00 

67 15.00 13.50 

68 21.50 10.50 

69 19.00 10.00 

70 18.50 10.00 

71 17.00 10.00 

72 18.50 8.50 

73 18.50 15.00 

74 19.00 10.00 

75 19.00 10.00 

 
ขนาดหลุม เท่ากับ 4 มม. หน่วย MIZ คือ มม. -: เชื ้อไม่ เจริญ เติบโตจากการ

เพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ 
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ภาพประกอบ 20 แสดงผลการยบัยัง้การเจรญิเติบโตของเชือ้ C. acnes  
ดว้ยวิธี agar well diffusion 

 
ค่าเฉลี่ยรวมของค่า MIZ ทั้งหมดต่อเชือ้และจ าแนกเป็นเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยา

ปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ แสดงดงัตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยรวมของ MIZ ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อเชือ้ C. acnes โดยจ าแนก
ตามกลุม่ของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ 
 

 
เชือ้ C. acnes 

 
สารสกัดหยาบ 

MIZ  
p-value* 

Mean ± SD Median (IQR) 

ทัง้หมด 

(N=70) 

ใบมะขามป้อม 15.14 ± 4.65 15.75 (12.00, 
18.50) 

< 0.001 

เปลือกมงัคดุ 11.20 ± 3.02 10.00 (10.00, 
15.00) 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

 
เชือ้ C. acnes 

 
สารสกัดหยาบ 

MIZ  
p-value* 

Mean ± SD Median (IQR) 

กลุ่มดือ้ยา 

(N=44) 

ใบมะขามป้อม 13.76 ± 4.32 12.00 (11.50, 
17.00) 

< 0.001 

เปลือกมงัคดุ 10.22 ± 2.90 10.00 (9.50, 11.00) 
กลุ่มไม่ดือ้ยา 

(N=26) 

ใบมะขามป้อม 17.48 ± 4.31 18.00 (17.00, 
18.50) 

0.0001 

เปลือกมงัคดุ 12.87 ± 2.49 15.00 (10.00, 
15.00) 

 
ขนาดหลมุ เท่ากบั 4 มม. หน่วย MIZ คือ มม. *p-value คิดจาก Wilcoxon matched 

signed-rank test 
จากตาราง 10 เมื่อไดผ้ลการยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี agar 

well diffusion โดยวัดผลเป็นเสน้ผ่านศูนยก์ลางบริเวณใสของการยับยัง้เชือ้รอบหลุม หน่วยเป็น 
มม. จึงน าค่า MIZ มาเฉลี่ยรวมทั้งหมด และจ าแนกตามกลุ่มของเชื ้อ C. acnes ชนิดดื ้อยา
ปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ 

โดยพบว่าค่าเฉลี่ยรวม MIZ ต่อเชือ้ทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อม
เท่ากับ 15.14 ± 4.65 มม. และค่าเฉลี่ยรวม MIZ ต่อเชือ้ทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากเปลือก
มงัคดุเท่ากบั 11.20 ± 3.02 มม. สรุปว่าค่าเฉลี่ยรวม MIZ ต่อเชือ้ทัง้หมดของสารสกดัหยาบจากใบ
มะขามป้อมมากกว่าค่าเฉลี่ยรวม MIZ ต่อเชือ้ทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด และ
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) 

เมื่อน าค่าเฉลี่ยรวมของ MIZ ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อเชื ้อ C. acnes มา
จ าแนกตามกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ พบว่าค่าเฉลี่ยรวม 
MIZ ในกลุ่มเชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมเท่ากับ 13.76 ± 4.32 มม. 
และค่าเฉลี่ยรวม MIZ ในกลุ่มเชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดเท่ากับ  
10.22 ± 2.90 มม. เมื่ อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม  MIZ ในกลุ่มเชื ้อดื ้อยาปฏิชีวนะระหว่าง 
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สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.001) และในกลุ่มเชือ้ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ พบว่าค่าเฉลี่ยรวม MIZ 
ในกลุม่เชือ้ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมเท่ากบั 17.48 ± 4.31 มม. และ
ค่าเฉลี่ยรวม MIZ ในกลุ่มเชื ้อไม่ดื ้อยาปฏิชีวนะของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดเท่ากับ  
12.87 ± 2.49 มม.และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม MIZ ในกลุ่มเชือ้ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะระหว่าง 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.0001) 

 
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยรวมของ MIZ ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อเชือ้ C. acnes โดยจ าแนก
ตามสารสกดัหยาบสมนุไพรแต่ละชนิด  

 
สารสกัดหยาบ MIZ p-value* 

Mean ± SD Median (IQR) 
ใบ

มะขามป้อม 
กลุม่ดือ้ยา 
(N=44) 

13.76 ± 4.32 12.00 (11.50, 
17.00) 

0.0002 

กลุม่ไม่ดือ้ยา 
(N=26) 

17.48 ± 4.31 18.00 (17.00, 
18.50) 

เปลือกมังคุด กลุม่ดือ้ยา 
(N=44) 

10.22 ± 2.90 10.00 (9.50, 11.00) 0.0005 

กลุม่ไม่ดือ้ยา 
(N=26) 

12.87 ± 2.49 15.00 (10.00, 
15.00) 

 
ขนาดหลุม เท่ากับ 4 มม. หน่วย MIZ คือ มม. *p-value คิดจาก  Two-sample 

Wilcoxon rank-sum test 
จากตาราง 11 เมื่ อน าค่าเฉลี่ยรวม  MIZ ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อเชื ้อ  

C. acnes ที่ไดม้าจ าแนกตามสารสกัดหยาบสมุนไพรแต่ละชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของ 
สารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้มต่อเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะเท่ากบั 13.76 ± 4.32 มม. 
และค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมต่อเชือ้ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยา
ปฏิชีวนะเท่ากบั 17.48 ± 4.31 มม. และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกดัหยาบจาก
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ใบมะขามป้อมต่อเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะกับชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ พบว่า บริเวณ 
ใสของการยบัยัง้เชือ้มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.0002)  

ค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกดัหยาบจากเปลือกมังคุดต่อเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยา
ปฏิชีวนะเท่ากบั 10.22 ± 2.90 มม. และค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุต่อ
เชือ้ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะเท่ากบั 12.87 ± 2.49 มม. และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม 
MIZ ของสารสกัดหยาบจากเปลือกมงัคดุต่อเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะกบัเชือ้ C. acnes 
ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ พบว่า บริเวณใสของการยับยั้งเชือ้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p = 0.0005) 

สรุปได้ว่าจากวิธี agar well diffusion สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและสาร
สกัดหยาบจากเปลือกมังคุดสามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes ได ้โดยค่าเฉลี่ยรวม MIZ 
ต่อเชือ้ C. acnes ทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมากกว่าสารสกัดหยาบจาก
เปลือกมังคุด โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แปลว่า สารสกัดหยาบจากใบ
มะขามป้อมยับยั้งการเจริญของเชือ้ C. acnes ได้ดีกว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด และ
ค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกัดหยาบทัง้สองชนิดระหว่างเชือ้ C. acnes ชนิดที่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ
และชนิดที่ไม่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ พบว่า ในกลุ่มเชือ้ที่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะมีค่า MIZ นอ้ยกว่ากลุ่มเชือ้
ที่ไม่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สรุปไดว้่าสารสกัดหยาบทัง้
สองชนิดมีฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้ C. acnes ชนิดที่ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะดีกว่าเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยา
ปฏิชีวนะ  

 
ตอนที่  2 ก า รท ด สอบ ห าค ว าม เข้ ม ข้ น ต ่ า สุ ด  ห รื อ  minimal inhibition 

concentration (MIC) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและจากเปลือกมังคุดที่ยับย้ัง
การเจริญของเชือ้ C. acnes ด้วยวิธี broth microdilution 

ผลการยบัยัง้การเจริญของเชือ้จากวิธี agar well diffusion จะไดค้วามเขม้ขน้ 5 มก./
มล. ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชือ้  C. acnes ได้ น าความเข้มข้นนั้นมาเป็นความเข้มข้น
เริ่มตน้ในการหา MIC ดว้ยวิธี broth microdilution ไดผ้ลค่าเฉลี่ย MIC ของสารสกัดหยาบแต่ละ
ชนิดต่อเชือ้แต่ละสายพนัธุร์วมทัง้หมด 70 สายพนัธุ ์ดงัแสดงในตาราง 12 
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 ตาราง 12 ผลค่าความเขม้ขน้ต ่าสุด (MIC) ของสารสกัดหยาบสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง
การเจรญิของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี broth microdilution 

 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

1 - - 

2 0.039 0.078 

3 - - 

4 0.078 0.078 

5 0.078 0.078 

6 - - 

7 - - 

8 0.078 0.078 

9 0.156 0.078 

10 0.078 0.078 

11 0.078 0.078 

12 0.078 0.078 

13 0.039 0.039 

14 0.156 0.078 

15 0.039 0.078 
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 ตาราง 12 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

16 0.039 0.078 

17 0.078 0.078 

18 0.156 0.078 

19 0.078 0.039 

20 0.078 0.078 

21 0.156 0.078 

22 0.156 0.078 

23 0.156 0.078 

24 0.059 0.078 

25 0.078 0.078 

26 0.078 0.039 

27 0.078 0.078 

28 0.156 0.078 

29 0.039 0.078 

30 0.039 0.156 

31 0.313 0.078 
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 ตาราง 12 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

32 0.020 0.039 

33 0.020 0.156 

34 0.039 0.039 

35 0.156 0.039 

36 0.156 0.078 

37 0.156 0.078 

38 0.156 0.039 

39 0.156 0.039 

40 0.078 0.078 

41 0.078 0.078 

42 0.078 0.078 

43 0.156 0.078 

44 0.039 0.078 

45 0.156 0.078 

46 - - 
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 ตาราง 12 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

47 0.156 0.039 

48 0.078 0.078 

49 0.078 0.078 

50 0.020 0.078 

51 0.078 0.078 

52 0.078 0.078 

53 0.039 0.039 

54 0.039 0.078 

55 0.078 0.078 

56 0.078 0.078 

57 0.078 0.156 

58 0.078 0.078 

59 0.078 0.078 

60 0.039 0.078 

61 0.039 0.039 

62 0.313 0.078 
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 ตาราง 12 (ต่อ) 
 

รหัสเชือ้  
C. acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม  
(ค่าเฉล่ีย) 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด  
(ค่าเฉล่ีย) 

63 0.078 0.078 

64 0.078 0.078 

65 0.078 0.078 

66 0.020 0.039 

67 0.039 0.078 

68 0.156 0.078 

69 0.039 0.039 

70 0.039 0.039 

71 0.020 0.039 

72 0.020 0.078 

73 0.039 0.078 

74 0.039 0.039 

75 0.039 0.078 

 
หน่วย MIC คือ มก./มล. -: เชือ้ไม่เจรญิเติบโตจากการเพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ 
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ภาพประกอบ 21 แสดงผลค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุ (MIC) ของสารสกดัหยาบสมนุไพรที่สามารถ

ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี broth microdilution 
 
ตาราง 13 ผลค่าเฉลี่ยรวมของค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุ (MIC) ของสารสกดัหยาบสมุนไพรที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชือ้ C. acnes โดยจ าแนกตามกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ
และไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ 
 

 
เชือ้ C. acnes 

 
สารสกัดหยาบ 

MIC  
p-value* Mean ± SD Median (IQR) 

ทัง้หมด 
(N=70) 

ใบมะขามป้อม 0.087 ± 0.060 0.078 (0.039, 
0.156) 

0.3273 

เปลือกมงัคดุ 0.072 ± 0.024 0.078 (0.078, 
0.078) 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
เชือ้ C. acnes 

 
สารสกัดหยาบ 

MIC  
p-value* Mean ± SD Median (IQR) 

กลุ่มดือ้ยา 
(N=44) 

ใบมะขามป้อม 0.092 ± 0.060 0.078 (0.039, 
0.156) 

0.1512 

เปลือกมงัคดุ 0.074 ± 0.024 0.078 (0.078, 
0.078) 

กลุ่มไม่ดือ้ยา 
(N=26) 

ใบมะขามป้อม 0.079 ± 0.061 0.078 (0.039, 
0.078) 

0.5992 

เปลือกมงัคดุ 0.071 ± 0.025 0.078 (0.039, 
0.078) 

 
หน่วย MIC คือ มก./มล. *p-value คิดจาก Wilcoxon matched signed-rank test 

 
เมื่อไดผ้ลค่าความเขม้ขน้ต ่าสุด (MIC) ของสารสกัดหยาบสมุนไพรที่สามารถยับยัง้

การเจริญของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี broth microdilution ต่อเชือ้ 70 สายพันธุ์ จึงน าค่า MIC มา
เฉลี่ยรวมทั้งหมด และจ าแนกตามกลุ่มของเชื ้อ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดื ้อยา
ปฏิชีวนะ ดงัแสดงในตาราง 13  

ค่าเฉลี่ยรวม MIC ต่อเชื ้อทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อม เท่ากับ  
0.087 ± 0.060 มก./มล. และค่าเฉลี่ยรวม MIC ต่อเชือ้ทัง้หมดของสารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ
เท่ ากับ  0.072 ± 0.024 มก./มล. เมื่ อ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยรวม  MIC ต่อเชื ้อทั้งหมดของ 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมกับสารสกดัหยาบจากเปลือกมังคุด พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.3273)  

ค่าเฉลี่ย MIC ในกลุ่มเชื ้อดือ้ยาปฏิชีวนะของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อม
เท่ากบั 0.092 ± 0.060 มก./มล. เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย MIC ในกลุ่มเชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะของสาร
สกัดหยาบจากเปลือกมังคุดซึ่งเท่ากับ 0.074 ± 0.024 มก./มล. พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ  (p = 0.1512) ส่วนในกลุ่ม เชื ้อไม่ ดื ้อยาปฏิชีวนะของสารสกัดหยาบ 
จากใบมะขามป้อมเท่ากับ 0.079 ± 0.061 มก./มล. เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย MIC ในกลุ่มเชือ้ 



  76 

ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดซึ่งเท่ากับ 0.071 ± 0.025 มก./มล. พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.5992) 
 
ตาราง 14 ผลค่าเฉลี่ยรวมของค่าความเขม้ขน้ต ่าสดุ (MIC) ของสารสกดัหยาบสมุนไพรที่สามารถ
ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes โดยจ าแนกตามสารสกดัหยาบสมนุไพรแต่ละชนิด 
 

สารสกัดหยาบ MIC p-value* 

Mean ± SD Median (IQR) 

ใบมะขามป้อม กลุม่ดือ้ยา  

(N=44) 

0.092 ± 0.060 0.078 (0.039, 0.156) 0.2796 

กลุม่ไม่ดือ้ยา  

(N=26) 

0.079 ± 0.061 0.078 (0.039, 0.078) 

เปลือกมังคุด กลุม่ดือ้ยา  

(N=44) 

0.074 ± 0.024 0.078 (0.078, 0.078) 0.5462 

กลุม่ไม่ดือ้ยา  

(N=26) 

0.071 ± 0.025 0.078 (0.039, 0.078) 

 
หน่วย MIC คือ มก./มล. *p-value คิดจาก Two-sample Wilcoxon rank-sum test 

 

เมื่อน าค่าเฉลี่ยรวม MIC ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อเชื ้อ C. acnes ที่ได้มา
จ าแนกตามสารสกัดหยาบสมุนไพรแต่ละชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม MIC ของสารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อมต่อเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะเท่ากบั 0.092 ± 0.060 มก./มล. เปรียบเทียบ
กับเชือ้ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม MIC เท่ากับ 0.079 ± 0.061 มก./มล. 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.2796) และค่าเฉลี่ยรวม MIC ของ 
สารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดต่อเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะเท่ากับ 0.074 ± 0.024  
มก./มล. เปรียบเทียบกับเชื ้อ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม MIC เท่ากับ  
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0.071 ± 0.025 มก./มล. พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.5462)  
ดงัแสดงในตาราง 14   

โดยสรุปจากวิธี broth microdilution พบว่าค่าเฉลี่ยรวม MIC ต่อเชื ้อ C. acnes 
ทัง้หมดของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมีค่ามากกว่าสารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคุด แปล
ผลไดว้่า สารสกดัหยาบจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยัง้เชือ้ C. acnes ดีกว่าสารสกัดหยาบจากใบ
มะขามป้อม แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปไดว้่าความสามารถของสาร
สกดัหยาบจากใบมะขามป้อมในยบัยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes ไม่แตกต่างจากสารสกดัหยาบ
จากเปลือกมงัคดุ และเมื่อเปรียบเทียบค่า MIC เฉลี่ยของสารสกดัหยาบทัง้สองชนิดระหว่างเชือ้ C. 
acnes ชนิดที่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะและชนิดที่ไม่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ พบว่า ในกลุ่มเชือ้ที่ดือ้ต่อยา
ปฏิชีวนะมีค่า MIC สงูกว่ากลุ่มเชือ้ที่ไม่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ สรุปไดว้่าทัง้สารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้มและสารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุมีฤทธิ์

ในการยับยั้งเชื ้อ C. acnes ชนิดดื ้อยาปฏิชีวนะไม่แตกต่างกับเชื ้อ C. acnes ชนิดไม่ดื ้อยา
ปฏิชีวนะ 

 
ตอนที่ 3 การทดสอบหาการเสริมฤทธิ์ หรือ fractional inhibitory concentration 

index (FICI) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด ด้วยวิธีการ 
checkerboard testing 

คดัเลือกตวัแทนเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มตวัแทน
เชือ้ C. acnes ตามสัดส่วนของกลุ่มที่จัดตามค่า MIC จากตัวอย่างทั้งชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและ 
ไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ น ามาทดสอบหาผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมังคุด (FICI) ด้วยวิธีการ checkerboard testing ต่อเชือ้แต่ละสายพันธุ์รวมทั้งหมด 35 
สายพนัธุ ์ดงัแสดงในตาราง 15 
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ตาราง 15 ผลการเสริมฤทธิ์ (FICI) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด ดว้ย
วิธีการ checkerboard testing 
 

 
รหัส
เชือ้  
C. 

acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด 

 
 

*FICI 

 
 

Type of 
interaction 

MICมะขามป้อม  
(มก./มล.) 

MICมะขามป้อม+

มังคดุ  
(มก./มล.) 

MICมังคุด 
(มก./มล.) 

MICมังคุด+

มะขามป้อม 
(มก./มล.) 

2 0.039 0.052 0.078 0.002 1.359 Indifference 
9 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
10 0.078 0.052 0.078 0.002 0.692 Additive 
13 0.039 0.104 0.039 0.002 2.718 Indifference 
14 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
16 0.039 0.052 0.078 0.002 1.359 Indifference 
18 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
19 0.078 0.026 0.039 0.001 0.359 Synergy 
20 0.078 0.104 0.078 0.002 1.359 Indifference 
21 0.156 0.026 0.078 0.002 0.192 Synergy 
22 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
23 0.156 0.026 0.078 0.002 0.192 Synergy 
28 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
29 0.039 0.104 0.078 0.002 2.692 Indifference 
30 0.039 0.026 0.156 0.003 0.686 Additive 
32 0.020 0.052 0.039 0.013 2.933 Indifference 
33 0.020 0.013 0.156 0.007 0.695 Additive 
35 0.156 0.104 0.039 0.001 0.692 Additive 
36 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
37 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
41 0.078 0.052 0.078 0.002 0.692 Additive 
43 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
44 0.039 0.052 0.078 0.002 1.359 Indifference 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

 
รหัส
เชือ้  
C. 

acnes 

สารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อม 

สารสกัดหยาบจาก 
เปลือกมังคุด 

 
 

*FICI 

 
 

Type of 
interaction 

MICมะขามป้อม  
(มก./มล.) 

MICมะขามป้อม+

มังคดุ  
(มก./มล.) 

MICมังคุด 
(มก./มล.) 

MICมังคุด+

มะขามป้อม 
(มก./มล.) 

45 0.156 0.052 0.078 0.002 0.359 Synergy 
47 0.156 0.052 0.039 0.001 0.359 Synergy 
48 0.078 0.052 0.078 0.002 0.692 Additive 
49 0.078 0.052 0.078 0.013 0.833 Additive 
50 0.020 0.052 0.078 0.052 3.267 Indifference 
57 0.078 0.052 0.156 0.104 1.333 Indifference 
60 0.039 0.104 0.078 0.052 3.333 Indifference 
64 0.078 0.052 0.078 0.026 1.000 Additive 
66 0.020 0.026 0.039 0.026 1.967 Indifference 
68 0.156 0.104 0.078 0.002 0.692 Additive 
69 0.039 0.052 0.039 0.001 1.359 Indifference 
73 0.039 0.104 0.078 0.002 2.692 Indifference 

* FICI ≤ 0.5= Synergy; FICI>0.5 or ≤ 1= Additive/Partial synergy; and FICI>1 
or ≤ 4=Indifference; and FICI>4=Antagonism 
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ภาพประกอบ 22 แสดงผลการเสรมิฤทธิ์ (FICI) ของสารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้มและเปลือก
มงัคดุดว้ยวิธีการ checkerboard testing 

 
ตาราง 16 ผลการเสริมฤทธิ์ (FICI) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดที่
สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes (%) 
 

 
เชือ้ C. acnes 

Type of  
interaction 

 
Synergy 

 
Additive/ 
Partial 

synergy 

 
Indifference 

 
Antagonism 

ทัง้หมด 
(N=35) 

13 
(37.14%) 

9 
(25.72%) 

13 
(37.14%) 

0 
(0%) 

กลุ่มดือ้ยา 
(N=24) 

11 
(45.18%) 

5 
(20.84%) 

8 
(33.33%) 

0 
(0%) 

กลุ่มไม่ดือ้ยา 
(N=11) 

2 
(18.18%) 

4 
(36.36%) 

5 
(45.46%) 

0 
(0%) 
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จากตาราง 16 น าผลการเสรมิฤทธิ์ของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือก
มังคุด (FICI) ดว้ยวิธีการ checkerboard testing ต่อเชือ้ 35 สายพันธุ์ จึงน าค่า FICI ทั้งหมดมา
ค านวณ พบว่า 13 สายพันธุ์ (37.14%) มีผลเสริมฤทธิ์กัน (synergy), 9 สายพันธุ์ (25.72%)  
มีแนวโนม้เสริมฤทธิ์ (additive or partial synergy), 13 สายพันธุ์ (37.14%) มีผลไม่แตกต่างจาก
การใชส้ารตวัเดียว (indifference) และ ไม่พบว่ามีผลตา้นฤทธิ์กนั (antagonism) 

 
ตาราง 17 ผลการเสริมฤทธิ์ (FICI) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดที่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชือ้ C. acnes โดยจ าแนกตามกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยา
ปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ (%) 
 

 
เชือ้ C. acnes 

Type of  
interaction 

 
Synergy +  

Additive/Partial synergy 

 
Indifference + 
Antagonism 

 
 

p-value* 

กลุ่มดือ้ยา 
(N=24) 

16 
(66.67%) 

8 
(33.33%) 

0.708 

กลุ่มไม่ดือ้ยา 
(N=11) 

6 
(54.54%) 

5 
(45.46%) 

*p-value คิดจาก Fisher’s exact test 
 

จากตาราง 17 ผลการเสริมฤทธิ์ (FICI) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมงัคดุที่สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes โดยจ าแนกตามกลุ่มของเชือ้ C. acnes 
ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ พบว่าผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบ
มะขามป้อมและเปลือกมังคุดต่อเชือ้ 35 สายพันธุ์ โดยเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ มีผล
เสริมฤทธิ์กัน (รวมผลรอ้ยละของกลุ่ม synergy และกลุ่ม additive or partial synergy) เท่ากับ 
66.67% และมีผลไม่เสริมฤทธิ์กัน (รวมผลรอ้ยละของกลุ่ม indifference และ กลุ่ม antagonism) 
เท่ากับ 33.33% ส่วนเชือ้ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ มีผลเสรมิฤทธิ์กัน (รวมผลรอ้ยละของ
กลุ่ม synergy และกลุ่ม additive or partial synergy) เท่ากับ 54.54% และมีผลไม่เสริมฤทธิ์กัน 
(รวมผลรอ้ยละของกลุ่ม indifference และ กลุ่ม antagonism) เท่ากับ 45.46% เมื่อเปรียบเทียบ
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ระห ว่ างกลุ่ ม ของ เชื ้อ  C. acnes ชนิ ด ดื ้อย าปฏิ ชี วน ะและไม่ ดื ้อ ยาปฏิ ชี วน ะ  พบ ว่ า  
ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติ (p-value = 0.708)  

สรุปไดว้่าจากวิธี checkerboard testing พบว่าสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อม
และเปลือกมังคุดเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes 35 สายพันธุ์ โดยมีผลเสริม
ฤทธิ์กัน (synergy) และมีแนวโน้มเสริมฤทธิ์ (additive/ partial synergy) รวม 62.86% และไม่
พบว่ามีผลต้านฤทธิ์กัน (antagonism) และเมื่อจ าแนกตามกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยา
ปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ พบว่าผลการเสรมิฤทธิ์ของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมังคุดระหว่างกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ โดยไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติ สรุปไดว้่าผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากใบ
มะขามป้อมและเปลือกมังคุดไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยา
ปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ 

 
 

 

 



  

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
อภปิรายผล 

สิวเป็นโรคผิวหนังเกิดจากการอกัเสบของรูขุมขนและต่อมไขมัน (pilosebaceous unit) 
ซึ่งพบมากในวยัรุ่นและพบนอ้ยลงในวยัผูใ้หญ่ สิวเกิดจากทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เช่น 
พันธุกรรม ฮอรโ์มน ความเครียด เป็นตน้(1)  โดยพยาธิสภาพหลกัของการเกิดสิว มี 4 ปัจจัย(28-30) 
ไดแ้ก่ หนังก าพรา้บริเวณรูขุมขนแบ่งตัวมากเกินไปและท าให้เกิดการอุดตันในรูขุมขน (follicular 
epithelial hyperproliferation and resultant follicular plugging) การผลิตไขมนัจากต่อมไขมนัที่
มากเกินไป (excess sebum production) การอกัเสบของผิวหนงั (inflammatory response) และ
การพบเชือ้ Cutibacterium acnes (the presence and activity of C. acnes)  

ในประเทศไทยมีแนวทางการรกัษาสิวส าหรบัแพทยอ์อกโดยสมาคมแพทยผ์ิวหนังแห่ง
ประเทศไทย(6) ซึ่งมีการจัดระดับความรุนแรงของสิวตามเกณฑ์ของลีดส ์(Leeds revised acne 
grading system)(7) โดยแบ่งออกเป็นความรุนแรงของสิวระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับ
รุนแรง โดยวิธีการรกัษาสิวมีหลายวิธี ทั้งวิธีการรกัษาสิวดว้ยยาทา เช่น ยาทาเฉพาะที่เบนโซอิล
เพ อ ร์อ อ ก ไซ ด์  ( topical benzoyl peroxide)  ย าป ฏิ ชี ว น ะ ช นิ ด ท า  ( topical antibiotics)  
ยาทาเฉพาะที่กรดวิตามินเอ (topical retinoids) เป็นตน้ และวิธีการรกัษาสิวดว้ยยารบัประทาน 
เช่น ยาปฏิชีวนะชนิดรบัประทาน ยากรดวิตามินเอชนิดรบัประทาน เป็นตน้(6) 

โดยเชือ้ C. acnes เป็นเชือ้แบคทีเรียแกรมบวกที่ไม่อาศยัออกซิเจนในการหายใจ (gram 
positive anaerobic bacteria)(37, 38) พบบริเวณรูขมุขนและต่อมไขมนั ซึ่งสามารถท าใหเ้กิดแบ่งตวั
ของหนังก าพรา้บริเวณรูขุมขนมากขึน้จนเกิดการอุดตันในรูขุมขน และก่อให้ เกิดกระบวนการ
อกัเสบและเกิดเป็นสิวอดุตนัขึน้ (comedone formation)(36, 39, 40) 

เนื่องจากความแพรห่ลายในการใชย้าปฏิชีวนะทัง้รูปแบบยาทาและยารบัประทานในการ
รักษาสิว จึงท าให้เกิดการดื ้อยาปฏิชีวนะของเชื ้อแบคทีเรีย  C. acnes เพิ่มมากขึ ้น โดยใน
สหรฐัอเมริกามีการศึกษาส ารวจการรกัษาสิวดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดทาอย่างเดียวในปี ค.ศ. 1995 
พบอัตราการใชม้ากถึงรอ้ยละ 10 และพบว่าอัตราการใชล้ดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 2010 
เหลือเพียงรอ้ยละ 5 แมว้่าอัตราการใชย้าปฏิชีวนะชนิดทาเพียงอย่างเดียวจะลดลงอย่างมาก แต่
ยังคงพบปัญหาเชือ้ดือ้ยาจากการรกัษาสิวดว้ยยาปฏิชีวนะชนิดทา(9) ประชากรในประเทศไทย
สามารถหาซือ้ยาปฏิชีวนะทัง้รูปแบบยาทาและยารับประทานไดง้่าย และผูป่้วยยงัไม่ทราบวิธีการ
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รกัษาสิวที่เหมาะสมจึงท าใหผ้ลการรกัษาไม่ดีเท่าที่ควรและพบปัญหาเชือ้ดือ้ยาเพิ่มมากขึน้ จึงมี
การศึกษาในปี ค.ศ. 2017 Laochunsuwan A.(10) ท าการศึกษาการดื ้อยาปฏิชีวนะของเชื ้อ        
C. acnes กบัยาปฏิชีวนะ 5 ชนิด ไดแ้ก่ erythromycin, clindamycin, tetracycline, doxycycline 
และ amoxicillin พบว่าเชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะ erythromycin มากที่สุด รองลงมา คือ clindamycin 
และ tetracycline ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและดื้อด้วยค่าความเข้มข้นต ่าสุด 
(minimal inhibitory concentration / MIC) ของยาที่สามารถยับยัง้การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ไดท้ี่สงู และพบว่าผูป่้วยที่เคยมีประวติัใชย้าปฏิชีวนะมาก่อน จะพบเชือ้ C. acnes ดือ้ยามากกว่า
กลุ่มที่ไม่มีประวัติใชย้าปฏิชีวนะมาก่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบเชือ้ดือ้ยาปฏิชีวนะ 
doxycycline และ amoxicillin  

ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรไทยท่ีมีสารออกฤทธิ์ยับยั้งเชื ้อแบคทีเรีย 
(antibacterial activity) และฤทธิ์ตา้นการอักเสบ (anti-inflammatory) มากมาย จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่าใบมะขามป้อมและเปลือกมงัคดุมีฤทธิ์ยับยัง้เชือ้แบคทีเรีย เคยมีงานวิจยัท าการ
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื ้อของสมุนไพร 2 ชนิดนี ้กับเชื ้อ  C. acnes สายพันธุ์มาตรฐานของ
หอ้งปฏิบัติการ พบว่าสารสกัดหยาบของสารทั้งสองตัวนีส้ามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้  
C. acnes ได ้แต่ยงัไม่พบการศึกษาการเสริมฤทธิ์กนัของสารสกดัจากสมนุไพรทัง้สองชนิดในเชือ้ 
C. acnes ที่คดัแยกจากผูป่้วยสิว  

การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้ C. acnes ที่คดัแยก
จากผูป่้วยสิวทัง้หมด 70 สายพนัธุ ์โดยศึกษาในหอ้งทดลองเชิงพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์
เพื่อเป็นทางเลือกในการรกัษาผูป่้วยสิว ลดปัญหาเชือ้ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะและน าผลิตผลทางการ
เกษตรของประเทศมาพฒันาใหเ้กิดประโยชนใ์นทางการแพทย ์

การศึกษาวิจัยนี ้ ศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
เปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื ้อแบคทีเรีย C. acnes ทั้งหมด 70 สายพันธุ์ จากงานวิจัยของ 
Laochunsuwan A.(10) (SWUEC/E-272/2559)  น ามาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้ (14-24) ดว้ยวิธี 
agar well diffusion โดยอ่านผลจากบริเวณใสของการยับยัง้เชือ้ (minimal inhibitory zone/MIZ) 
แ ล ะ ห า ค่ า ค ว า ม เข้ ม ข้ น ที่ น้ อ ย ที่ สุ ด ที่ ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง เชื ้ อ ไ ด้  (minimal inhibitory 
concentration/MIC) ด้วยวิธี broth microdilution จากนั้นศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของสารสกัด
หยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมงัคดุในการยบัยัง้เชือ้ C. acnes ทัง้ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและ
ชนิ ด ไม่ ดื ้ อ ย าป ฏิ ชี วน ะ  ด้ ว ย วิ ธี  checkerboard testing (antimicrobial synergy study - 
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checkerboard testing) (25) จ ะ ได้ ค่ า  fractional inhibitory concentration index (FICI)  value  
ซึ่งจะสามารถน ามาพฒันาสตูรเป็นยาทางเลือกในการรกัษาสิวต่อไป 

 
อภปิรายผลการทดลอง 

ตอนที่ 1 การทดสอบความสามารถของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและ
จากเปลือกมังคุดในการยับย้ังการเจริญของเชือ้ C. acnes ด้วยวิธี agar well diffusion โดย
วัดผลจากเส้นผ่านศูนยก์ลางบริเวณใสของการยับย้ัง หรือ minimal inhibition zone (MIZ) 

จากผลการทดลองข้างต้นพบว่าสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกัด
หยาบจากเปลือกมังคุดสามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes ได ้โดยวัดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
บริเวณ ใสของการยับยั้ง  (inhibition zone) รอบหลุมที่ เติมสารสกัดหยาบ  ซึ่ งประเมินผล
เป็น มิลลิเมตร (มม.) แปลผลเป็นค่า MIZ (minimal inhibition zone)   

จากการทดลองดว้ยวิธี agar well diffusion พบว่าสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อม
และสารสกัดหยาบจากเปลือกมงัคดุมีฤทธิ์ในการยับยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ทัง้ 70 สายพันธุ ์
โดยที่ความเขม้ขน้ที่ 5 มก./มล. ของสารสกดัหยาบ พบว่าค่าเฉลี่ยของเสน้ผ่านศนูยก์ลางบรเิวณใส
ของการยับยัง้ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมเท่ากับ 15.14 มม. และสารสกัดหยาบจาก
เปลือกมังคุดเท่ากับ 11.20 มม. และค่าเฉลี่ยรวม MIZ ต่อเชือ้ทั้งหมดของสารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อมเปรียบเทียบกับสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้าของ Deewongkij P.(12) พบว่าสารสกัด
หยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้ C. acnes ที่คัดแยกไดจ้ากผูป่้วยสิว มีค่าเฉลี่ย
ของเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณใสของการยับยั้งเท่ากับ 14.99 มม. และจากการศึกษาของ 
Chomnawang M.T.(13) พบว่าสารสกัดหยาบจากมังคุดมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื ้อ  C. acnes  
สายพันธุ์มาตรฐานของหอ้งปฏิบติัการ มีค่าเฉลี่ยของเสน้ผ่านศูนยก์ลางบริเวณใสของการยบัยัง้
มากกว่าเท่ากับ 15 มม. ซึ่งจะเห็นว่าความสามารถในการยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ของ 
สารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมมีความใกลเ้คียงกบัสารสกดัหยาบจากมงัคดุ แต่จากงานวิจยัทัง้
สองท าการศึกษาในเชือ้ C. acnes ต่างสายพนัธุก์นัจึงส่งผลต่อค่า MIZ ในการศึกษาดว้ย ในขณะ
ที่งานวิจัยนี ้ผลการศึกษาความสามารถของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมดีกว่าสารสกัด
หยาบจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งการเจริญของเชือ้ C. acnes ด้วยวิธี agar well diffusion 
สนันิษฐานว่าเนื่องจากสารสกดัหยาบที่ท าการสกดัในแต่ละครัง้จะไดส้ารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลกั
ในการยับยั้งการเจริญของเชือ้ C. acnes แต่ละครัง้ไม่เท่ากัน ในวิจัยครัง้นีจ้ึงมีค่า MIZ แตกต่าง
จากงานวิจยัก่อนหนา้ แต่มีความสามารถในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ไดใ้กลเ้คียงกนั  
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เมื่อสงัเกตผลค่า MIZ เฉลี่ยของสารสกดัหยาบทัง้สองชนิดจะพบว่าเมื่อแยกเป็นกลุ่ม
เชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ ความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิของ
เชื ้อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมยับยั้งการเจริญของเชื ้อ  
C. acnes ไดดี้กว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ MIZ ของสาร
สกัดหยาบทั้งสองชนิดระหว่างเชือ้ C. acnes ชนิดที่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะและชนิดที่ไม่ดือ้ต่อยา
ปฏิชีวนะ พบว่าค่า MIZ ในการยบัยัง้เชือ้ทัง้สองกลุม่ มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  

เมื่อสังเกตค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อเชือ้ C. acnes ที่ไดม้า
จ าแนกตามสารสกดัหยาบสมนุไพรแต่ละชนิด พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกดัหยาบจากใบ
มะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้ C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะดีกว่าเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้
ยาปฏิชีวนะ และค่าเฉลี่ยรวม MIZ ของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้  
C. acnes ชนิดไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะดีกว่าเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะ ดงัแสดงในตาราง 11 

เนื่องจากวิธี agar well diffusion เป็นการเพาะเลีย้งเชือ้ C. acnes ใน Brain heart 
infusion (BHI)  agar ซึ่ ง  BHI agar ประกอบด้วย  calf brain infusion, beef heart infusion, 
proteose peptone, เด็กซโ์ตรส (dextrose), ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (disodium hydrogen 
phosphate), โซเดียมคลอไรด ์(sodium chloride), น า้ที่ผ่านขบวนการขจัดอิออนของสารละลาย
ทั้งหมด (deionized water) และวุน้ (agar) ส่วนประกอบทั้งหมดของ BHI agar ที่กล่าวมาเป็น
สารที่มีขั้ว ซึ่งสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อม มีสารแทนนิน (tannin) เป็นสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพหลกั เป็นสารที่มีขัว้และชอบน า้ (hydrophilic compound) จึงละลายผ่าน BHI agar ไดดี้ 
กลไกการยับยั้งเชือ้แบคทีเรียของแทนนิน คือ ยับยั้งการขนส่งโปรตีนผ่านเยื่อหุ้มเซลลข์องเชือ้ 
จุลชีพ (inhibit cells envelop transport proteins) และนอกจากนีย้ังสามารถยับยั้งการยึดเกาะ
ของเชือ้จุลชีพ (inhibit microbial adhesions) และยบัยัง้การท างานของเอนไซมข์องเชือ้จุลินทรีย ์
(inhibit extracellular microbial enzymes) เช่น lipase, protease, hyaluronidase เป็นตน้(59) 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลกัในเปลือกมังคุด คือ สารแซนโทน (xanthones) ซึ่งเป็น
สารที่ไม่ชอบน า้ (hydrophobic compound) จึงละลายผ่านตัวกลางใน BHI agar ไดไ้ม่ดี ท าให้
บริเวณใสของการยับยัง้รอบหลุมต่อเชือ้ C. acnes มีขนาดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อม โดยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมงัคดุมีกลไกในการท าลายความสมบูรณข์อง
เยื่อหุม้เซลล ์(disintegrate the cytoplasmic membrane intregrity) ซึ่งเป็นกลไกหลกัในการออก
ฤทธิ์ และมีกลไกอ่ืน ๆ ได้แก่ ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของเชื ้อจุลชีพ (inhibit  the biofilm 
formation of microbe) และท าให้การแสดงออกของสารพันธุกรรมที่ เก่ียวกับการแบ่งเซลล ์ 
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การสงัเคราะห ์DNA และกระบวนการสรา้งกรดไขมันลดลง (downregulation of genes involed 
cell division, DNA replication,  and fatty acid biosynthetic pathway)(60, 62-65) 

โดยสรุปจากการทดลองด้วยวิธี  agar well diffusion พบว่าสารสกัดหยาบจาก 
ใบมะขามป้อมและสารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุ ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes ได ้โดยพบ
บริเวณใสของการยับยั้งรอบหลุม (well) สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมพบบริเวณใสของ 
การยับยั้งรอบหลุมมากกว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด  เนื่ องจากสารออกฤทธิ์ใน 
ใบมะขามป้อมเป็นสารที่มีขัว้และชอบน า้ จึงละลายผ่าน BHI agar ไดดี้กว่าสารออกฤทธิ์ในเปลือก
มงัคดุซึ่งเป็นสารที่ไม่ชอบน า้ จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหส้ารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย C. acnes ดีกว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด และพบว่าสารสกัด
หยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้ C. acnes 
ชนิดที่ ไม่ดื ้อยาปฏิชีวนะดีกว่าเชื ้อ C. acnes ชนิดดื ้อยาปฏิชีวนะ และมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

ตอนที่  2 ก า รท ด สอบ ห าค ว าม เข้ ม ข้ น ต ่ า สุ ด  ห รื อ  minimal inhibition 
concentration (MIC) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและจากเปลือกมังคุดที่ยับย้ัง
การเจริญของเชือ้ C. acnes ด้วยวิธี broth microdilution 

จากการทดสอบการยับยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี agar well diffusion 
เพื่อทดสอบความสามารถของสารสกดัหยาบทัง้สองชนิดในการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes 
เมื่อได้ผลแล้ว จึงน ามาทดสอบหาค่าความเข้มข้นต ่าสุด (MIC) ของสารสกัดหยาบสมุนไพรที่
สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี broth microdilution ต่อไป 

การแปลผลการทดสอบด้วยวิธี  broth microdilution โดยอ่านผลการเจริญของ   
C. acnes ในหลุมของ 96-well plates ด้วยการเติมสารละลาย 0.02% resazurin แล้วสังเกต 
การเปลี่ยนแปลงของสี resazurin จากสีม่วงน ้าเงินเปลี่ยนเป็นสีชมพูแสดงว่ามีการเจริญของ 
เชื ้อแบคที เรีย  ซึ่ ง เกิดจากเชื ้อ  C. acnes ที่ มี ชี วิตไปท าปฏิกิ ริยารีดักชั่ น  (reduction) กับ 
สาร resazurin แ ต่ หากสี  resazurin ไม่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงแสดงว่ า ไม่ มี ก ารเจริญ ของ 
เชือ้แบคทีเรีย โดยค่า MIC คือ ค่าความเขม้ขน้ที่ต  ่าที่สดุของสารสกดัที่สามารถยบัยัง้การเจรญิของ
เชือ้ได ้ซึ่งหลมุทดสอบที่อ่านค่า MIC จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี resazurin 

อย่างไรก็ตามการแปลผลจากการสงัเกตการเปลี่ยนแปลงของสี  resazurin อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนจากการสังเกตได้ จึงมีการท าซ า้ (duplicate) ในทุกการทดลองและทดสอบ
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ทัง้หมด 2 ครัง้ พบว่าค่า MIC ของแต่ละการทดลองมีค่าเท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัทัง้สิน้ จึงเชื่อไดว้่า
มีความถกูตอ้งแม่นย า 

ผลการทดลองดังที่กล่าวในบทที่  4 ค่า MIC เฉลี่ยต่อเชื ้อ C. acnes ทั้งหมด 70  
สายพันธุ์ ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมเท่ากับ 0.087 มก./มล. และสารสกัดหยาบจาก
เปลือกมังคุดเท่ากับ 0.072 มก./มล.  แปลผลไดว้่าสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยั้ง
เชือ้ C. acnes ดีกว่าสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อม อย่างไรก็ตามความสามารถในการยบัยัง้
เชือ้ C. acnes ระหว่างสารสกดัหยาบจากใบมะขามปอ้มและสารสกดัหยาบจากเปลือกมงัคดุไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่า MIC เฉลี่ยของสารสกดัหยาบทัง้สอง
ชนิดระหว่างเชื ้อ C. acnes ชนิดที่ ดื ้อต่อยาปฏิชีวนะและชนิดที่ไม่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ พบว่า  
ในกลุ่มเชื ้อที่ ดื ้อต่อยาปฏิชีวนะมี ค่า MIC สูงกว่ากลุ่มเชื ้อที่ ไม่ ดื ้อต่อยาปฏิชีวนะ แต่ไม่มี 
ความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหนา้นี ้ที่มีการน าสารสกดัหยาบของสมุนไพรทั้ง 2 
ชนิดดงักล่าวมาทดสอบการยบัยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes พบว่าค่า MIC ของสารสกดัจากใบ
มะขามป้อมต่อเชือ้ C. acnes สายพนัธุม์าตรฐานทางหอ้งปฏิบติัการ เท่ากบั 2.5 มก./มล.(11) และ
ค่า MIC ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อเชือ้ C. acnes สายพันธุ์มาตรฐานทางหอ้งปฏิบัติการ 
เท่ากับ 0.039 มก./มล.(13)  ซึ่งจะเห็นว่าล าดบัความสามารถในการยับยัง้เชือ้ C. acnes สายพันธุ์
มาตรฐานของหอ้งปฏิบติัการของสมุนไพรทัง้ 2 ชนิด มีความสอดคลอ้งกับงานวิจยันี ้คือ ค่า MIC 
ของสารสกัดจากใบมะขามป้อมสูงกว่าค่า MIC ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชือ้  
C. acnes และมีงานวิจัยก่อนหนา้ที่ท าการศึกษาสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมในการยับยัง้
เชื ้อ C. acnes ที่คัดแยกจากผู้ป่วยสิว มี ค่า MIC เท่ากับ 0.559 มก./มล.(12) ส่วนในงานวิจัยนี ้ 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมในการยับยั้งเชือ้ C. acnes ที่คัดแยกจากผูป่้วยสิว มีค่า MIC 
เท่ากับ 0.087 มก./มล. สันนิษฐานว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลักของสารสกัดหยาบจากใบ
มะขามป้อมในวิจยัครัง้นีม้ีมากกว่าของงานวิจยัก่อนหนา้ เนื่องจากสารสกดัหยาบที่ท าการสกดัใน
แต่ละครัง้จะได้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลักในแต่ละครัง้ไม่เท่ากัน ในวิจัยครัง้นี ้จึงมีค่า MIC  
นอ้ยกว่าในงานวิจยัก่อนหนา้ นอกจากนี ้ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า การท าการทดลองในเชือ้ C. acnes 
ที่คดัแยกจากผูป่้วยสิวที่มีผ่านการใชย้าและการรกัษาสิวดว้ยวิธีต่าง ๆ เป็นตวัแทนภาวะทางคลินิก
ไดดี้กว่าเชือ้ C. acnes สายพนัธุม์าตรฐานทางหอ้งปฏิบติัการ 



  89 

ตอนที่ 3 การทดสอบหาการเสริมฤทธิ์ หรือ fractional inhibitory concentration 
index (FICI) ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุด ด้วยวิธีการ 
checkerboard testing 

จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื ้อ  C. acnes ด้วย
วิธี agar well diffusion และการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต ่าสุด (MIC) ของสารสกัดหยาบ
สมนุไพรที่สามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes ดว้ยวิธี broth microdilution พบว่าสารสกดั
หยาบทั้งสองชนิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื ้อแบคทีเรีย C. acnes ชนิดที่ ดื ้อต่อ 
ยาปฏิชีวนะและชนิดที่ไม่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ เมื่อไดผ้ลแลว้จึงน าค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดมาทดสอบ
ต่อเพื่อศึกษาการเสรมิฤทธิ์กนัของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมงัคดุในการยบัยัง้
เชือ้แบคทีเรีย C. acnes ดว้ยวิธีการ checkerboard testing 

การแปลผลการทดสอบดว้ยวิธีการ checkerboard testing  โดยอ่านผลการเจริญ
ของ C. acnes ในหลมุของ 96-well plates ดว้ยการเติมสารละลาย 0.02% resazurin แลว้สงัเกต
การเปลี่ยนแปลงของสี resazurin จากสีม่วงน ้าเงินเปลี่ยนเป็นสีชมพูแสดงว่ามีการเจริญของ 
เชื ้อแบคที เรีย  ซึ่ ง เกิดจากเชื ้อ  C. acnes ที่ มี ชี วิตไปท าปฏิกิ ริยารีดักชั่ น  (reduction) กับ 
สาร resazurin แต่หากสี resazurin ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่มีการเจริญของเชือ้แบคทีเรีย 
ในการทดสอบมีการท าซ า้ (duplicate) ในทุกการทดลองและทดสอบทัง้หมด 2 ครัง้ พบว่าผลของ
ค่า FICI ของแต่ละการทดลองมีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทั้งสิน้  จึงเชื่อได้ว่ามีความถูกต้อง
แม่นย า โดยค่า FICI คือ ค่าการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้ของส่วนผสมระหว่างสารท่ีต้องการ
ทดสอบเทียบกบัประสิทธิภาพของแต่ละสารเพียงสารเดียว 

ถ้าค่า FICI ≤ 0.5 หมายถึง มีผลเสริมฤทธิ์ (synergy), FICI > 0.5-1.0 หมายถึง  
มีแนวโนม้เสริมฤทธิ์ (additive/partial synergy), FICI > 1 - ≤ 4 หมายถึง ผลไม่แตกต่างจากการ
ใชส้ารตวัเดียว (indifference) และ FICI > 4.0 หมายถึง มีผลตา้นฤทธิ์กนั (antagonism) 

ผลการทดลองดังที่กล่าวในบทที่ 4 คือ ผลการเสริมฤทธิ์ (FICI) ของสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคดุ ดว้ยวิธีการ checkerboard testing ต่อเชือ้ 35 สายพันธุ์ จึง
น าค่า FICI ทั้งหมดมาค านวณ พบว่า 13 สายพันธุ์ (37.14%) มีผลเสริมฤทธิ์กัน (synergy)  
9 สายพันธุ ์(25.72%) มีแนวโนม้เสริมฤทธิ์ (additive/partial synergy) 13 สายพันธุ ์(37.14%) มี
ผลไม่ แตกต่างจากการใช้สารตัว เดียว ( indifference) และ  ไม่ พบ ว่ามี ผลต้านฤท ธิ์กัน 
(antagonism) โดยค่า FICI ที่เสริมฤทธิ์กันดีที่สุด เท่ากับ 0.192 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมของสารสกัด
หยาบจากใบมะขามป้อมที่ความเขม้ขน้ 0.026 mg/ml และสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดที่
ความเขม้ขน้ 0.002 mg/ml สรุปไดว้่าสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดเสริม
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ฤทธิ์กนัในการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย C. acnes โดยมีผลเสริมฤทธิ์กนั (synergy) และมีแนวโนม้เสริม
ฤทธิ์ (additive/ partial synergy) รวม 62.86% 

เมื่อจ าแนกตามกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ 
พบว่าผลการเสริมฤทธิ์ของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและเปลือกมงัคดุต่อเชือ้ 35 สายพนัธุ ์
โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของเชือ้ C. acnes ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวนะ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตาราง 18 แสดงการทบทวนวรรณกรรมที่ศกึษาประสิทธิภาพของสารสกดัจากสมนุไพรทัง้สองชนิด
ในผูป่้วยสิว 

 
วิจัย Chuajedton et al.(73)  

(2012) 
Sriviriyakul et al.(74) 

(2016) 

หัวข้อวิจัย Antimicrobial activity of Phyllanthus 
emblica fruit extract and its 

cosmetic application 

Clinical efficacy of topical 
mangosteen extract nanoparticle 

loaded gel 

วิธีการ
ศึกษาวิจัย 

Double-blind, randomized, parallel 
design 

Double-blinded, randomized 
controlled trial, split-face study 

จ านวน
อาสาสมัคร 

25 28 

ระดับความ
รุนแรงสิวของ
อาสาสมัคร 

Mild to moderate acne vulgaris Mild to moderate acne vulgaris 

เพศ (คน) ชาย (9) 
หญิง (16) 

ชาย (4) 
หญิง (24) 

อายุ (ปี) 18-37 18-40 

ระยะเวลา 
(สัปดาห)์ 

4 12 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

วิจัย Chuajedton et al. (73) 
(2012) 

Sriviriyakul et al.(74) 
(2016) 

ยาทีน่ ามา
ศึกษา 

  - 10% w/w gel containing 
    emblica extract (GCE) 
  - 1% clindamycin gel (CM) 

  - 0.5% w/w topical 
    mangosteen extract 
    nanoparticle loaded gel (MNLG) 
  - 1% clindamycin gel (CM) 

วิธีการทายา - Apply given gel on acne lesions 
twice daily after cleaning face 
- Randomized divided  
into two groups with the similar 
severity in each group (1% CM : 13 
patients and 10% w/w GCE : 12 
patients) 

- 2.5% benzyl peroxide on the 
entire face before facial washing in 
the morning for 5 minutes once 
daily 
- Apply 0.5% w/w MNLG on one 
side of the face and 1% CM on 
another side twice daily 

วิธีการวัดผล - Acne lesion count (papules and 
pustules) 

- Acne lesion count (non-
inflammatory acne and 
inflammatory acne) 
- Post-acne erythema (Photograph 
and Antera 3D) 

ผลการศึกษา The individual acne reduction 
(number of papule and pustule 
lesion counts) from week 0 to week 
4 was significantly different (p < 
0.05) 
- 10% w/w GCE : mean acne 
reduction 59.08% 
- 1% CM: mean acne reduction  

In 0.5% w/w MNLG group from 
baseline to week 12 
- Acne comedone reduction was 
63.1% (p = 0.001)  
- The pustule, papule and nodule 
lesion counts were 89%, 53.1%, 
and 57.5% respectively (p = 0.001, 
0.001, 0.013 respectively) 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

วิจัย Chuajedton et al. (73) 
(2012) 

Sriviriyakul et al.(74) 
(2016) 

 56.25% 
- At the end of each week, mean 
acne reduction between two groups 
was not different, p > 0.05 

 

- Post-acne erythema decreased 
statistically significant at week 12 (p 
< 0.001) 
In 1% CM group from baseline to 
week 12 
- Acne comedone reduction was 
59.9% (p < 0.001)  
- The pustule, papule and nodule 
lesion counts were 84.9%, 47.9%, 
and 42.4% respectively (p < 0.001, 
0.005, 0.021 respectively) 
- Post-acne erythema decreased 
statistically significant at week 12 (p 
= 0.027) 
- No statistically significant 
difference between 0.5% w/w 
MNLG and 1% CM in the reduction 
of the number of acne lesions, post-
acne erythema and the presence of 
adverse effects 
- 4 missing patients 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

วิจัย Chuajedton et al. (73) 
(2012) 

Sriviriyakul et al.(74) 
(2016) 

ผลข้างเคียง - In 10% w/w GCE : 12 numbers of 
case reported every week (4 mild 
scaling, 1 mild dryness, 2 mild 
pruritus, 4 mild stinging, 1 
moderate stinging) 
- In 1% CM : 6 numbers of case 
reported every week (1 mild 
dryness, 3 mild pruritus, 2 mild 
stinging) 
- No severe side effects 

- Evaluated by phone at day 0, 7, 
and every follow up visit 
- In 0.5% w/w MNLG : N (%) 
Week 2 : 2 mild irritation (7.1%), 1 
moderate irritation (3.6%), 25 
negative (89.3%) 
Week 4 : 2 mild irritation (7.7%), 0 
moderate irritation (0%), 24 
negative (92.3%) 
Week 8, 12 : 24 negative (100%) 
- In 1% CM : N (%) 
Week 2 : 2 mild irritation (7.1%), 
0 moderate irritation (0%), 26 
negative (92.9%) 
Week 4, 8, 12 : 24 negative (100%) 
- No severe side effects 

 
จากตาราง 18 ในการศึกษาของ Chuajedton L.(73) พบว่าค่าเฉลี่ยของจ านวนสิว

อกัเสบที่ลดลง ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเจลทาสิวจากสารสกัดผลมะขามป้อมกับกลุ่ม 
clindamycin gel และพบรายงานผลขา้งเคียงในแต่ละสปัดาหโ์ดยแสดงเป็นจ านวนครัง้ของกลุ่ม
เจลทาสิวจากสารสกัดผลมะขามป้อมมากกว่าในกลุ่ม clindamycin gel และในการศึกษาของ 
Sriviriyakul K. (74) เมื่ อครบ 12 สัปดาห์ของการศึกษา  พบว่าจ านวนสิวอักเสบที่ลดลงและ
ผลขา้งเคียงจากการใชย้าของกลุ่มเจลทาสิวจากสารสกัดจากมังคุดไม่มีความแตกต่างกับ 1% 
clindamycin gel จึงสามารถสรุปไดว้่าการใชเ้จลทาสิวจากสมนุไพรทัง้สองชนิดสามารถรกัษาสิว
ไดไ้ม่แตกต่างจากการใช ้clindamycin gel และผลขา้งเคียงจากการใชย้าไม่แตกต่างจากการใช ้
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clindamycin gel และจากผลการทดสอบการระคายเคือง (skin irritation test) ของเจลทาสิวจาก
สารสกัดจากมังคุดพบว่ามีจ านวนอาสาสมัครเกิดอาการระคายเคืองเพิ่มขึน้ตามความเขม้ขน้ที่
เพิ่มขึน้ของสารสกดัจากมงัคดุ(74) จึงสรุปไดว้่าการใชค้วามเขม้ขน้ของสารสกดัสมุนไพรที่เพิ่มมาก
ขึน้น่าจะท าใหเ้กิดอาการระคายเคืองเพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั 

จากที่กลา่วไปขา้งตน้ พบว่าทัง้สองการศกึษามีการใชส้ารสกดัสมนุไพรแต่ละชนิดใน
การท าเจลทาสิวที่มีความเขม้ขน้สูง จึงท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงของการใชเ้จลทาสิวจากสมนุไพรแต่
ละชนิดไม่แตกต่างจากการใช ้clindamycin gel จากการศึกษาวิจัยนี ้พบว่าสมุนไพรทัง้สองชนิด
สามารถท าหนา้ท่ีเสริมฤทธิ์กันโดยมีประสิทธิภาพในการยับยัง้เชือ้ C. acnes เช่นเดียวกับการใช้
สมนุไพรเพียงชนิดเดียว แต่การน าสมนุไพรทัง้สองชนิดมาผสมกนัจะใชค้วามเขม้ขน้ของสารสกัด
สมนุไพรแต่ละชนิดที่ต  ่าลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดโอกาสในการเกิดผลขา้งเคียงของการใชเ้จลทา
สิวจากสมุนไพรให้น้อยลงกว่าการใช ้clindamycin gel ได ้ขอ้ดีของการใชส้มุนไพรสองชนิดมา
เสริมฤทธิ์กัน คือ มีฤทธิ์ยังยัง้เชือ้แบคทีเรียท่ีก่อใหเ้กิดสิว ช่วยลดโอกาสการดือ้ของเชือ้จุลชีพที่มี
ต่อยาปฏิชีวนะ (decreased emergence of resistant strains) ลดการเกิดพิษจากการใชย้าจาก
การลดปริมาณยาที่ใช ้(decreased dose-related toxicity as a result of reduced dosage)(25) 
และลดตน้ทุนของการใชส้ารสกัดจากสมุนไพรไดม้ากกว่าการใชส้ารสกัดจากสมุนไพรเพียงชนิด
เดียวอีกดว้ย นอกเหนือจากฤทธิ์ในการยังยั้งเชือ้แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวแลว้ ในใบมะขามป้อม
และเปลือกมงัคดุมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระ (antioxidant activity) และมี
ฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ tyrosinase ที่ ใช้ในการสร้างเม็ดสี (melanin)(60-63) จึงเป็น
ประโยชนใ์นการลดรอยด าที่เกิดจากสิวไดด้ว้ย จากที่กล่าวไปขา้งตน้จึงสรุปไดว้่าสารสกัดหยาบ
จากใบมะขามป้อมและเปลือกมงัคุดจึงเป็นตวัเลือกที่ดีที่จะน ามาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนา
ต ารบัยาเพื่อใชใ้นการรกัษาสิวต่อไป 
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ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบการศกึษาวิจยันีก้บัการศึกษาวิจยัก่อนหนา้ 
 
  

Chomnawang M.T. 
และคณะ(13) 

 

 
Deewongkij P. 
และคณะ(12) 

 
Our study 

ปีที่
ศึกษาวิจัย 

(ค.ศ.) 

2005 2018 2021 

วิธีการ
ศึกษาวิจัย 

In vitro, experimental, 
cross-sectional study 

In vitro, experimental, 
cross-sectional study 

In vitro, experimental, 
cross-sectional study 

จ านวน (N) 1 
(Standard C. acnes 

ATCC 6919) 

75 
(Isolated C. acnes) 

70 
(Isolated C. acnes) 

 
สารสกัด
สมุนไพรที่
ท าการ
ทดสอบ 

Garcinia mangostana Phyllanthus emblica Phyllanthus emblica 
Garcinia mangostana  

 

วิธีวัด
ผลการวิจัย 

MIZ 
MIC 

MIZ 
MIC 

MIZ 
MIC 
FIC 

ผลการวิจัย  Phyllanthus emblica 
MIZ 14.99 mm 
MIC 0.559 mg/ml 

Phyllanthus emblica 
MIZ 15.14 mm 
MIC 0.087 mg/ml 

Garcinia mangostana  
MIZ ≥ 15 mm 
MIC 0.039 mg/ml 

 Garcinia mangostana  
MIZ 11.20 mm 
MIC 0.072 mg/ml 
 
FICI : Synergy and 
additive/partial 
synergy = 62.86% 
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จากตารางที่ 19 ในงานวิจัยนีพ้บว่าค่าเฉลี่ย MIZ และ MIC ของสารสกัดหยาบจาก
ใบมะขามป้อมเท่ากบั 15.14 มม. และ 0.087 มก./มล. และค่าเฉลี่ย MIZ และ MIC ของสารสกัด
หยาบจากเปลือกมังคุดเท่ากับ 11.20 มม. และ 0.072 มก./มล. จากการศึกษาก่อนหนา้เก่ียวกับ
สารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อม มกีารศกึษาของ Deewongkij P.(12) พบว่าสารสกดัหยาบจากใบ
มะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยบัยัง้เชือ้ C. acnes ที่คดัแยกไดจ้ากผูป่้วยสิวเหมือนกบัในงานวิจยันี ้มี
ค่าเฉลี่ย MIZ และ MIC เท่ากบั 14.99 มม. และ 0.559 มก./มล. และนอกจากนีย้งัมีการศกึษาของ 
Niyomkam P.(11) พบว่าสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยัง้เชือ้ C. acnes สาย
พันธุ์มาตรฐานของหอ้งปฏิบัติการ เท่ากับ MIC 2.5 มก./มล. และการศึกษาของ Rattanasena 
P.(51) พบว่าสารสกัดหยาบจากผลมะขามป้อมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื ้อ C. acnes สายพันธุ์
มาตรฐานของหอ้งปฏิบัติการ มีค่า MIZ เท่ากับ 16.8 มม. ส่วนการศึกษาก่อนหนา้ที่เก่ียวกับสาร
สกัดจากมังคุด มีการศึกษาของ Chomnawang M.T.(13) พบว่าสารสกัดจากมังคุดมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเชือ้ C. acnes สายพันธุ์มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ มีค่า MIZ มากกว่าเท่ากับ 15 มม. 
และค่า MIC เท่ากับ 0.039 มก./มล. และการศึกษาของ Pothitirat(47) พบว่าสารสกัดจากเปลือก
มังคุดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชือ้ C. acnes สายพันธุ์มาตรฐานของห้องปฏิบัติการไดดี้ที่สุดดว้ยวิธี 
soxhlet extraction โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.007 มก./มล. เมื่อเปรียบเทียบงานวิจัยนีก้ับงานวิจัย
ก่อนหนา้พบว่าค่าเฉลี่ย MIZ และ MIC มีทัง้ค่าที่สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกนั เนื่องจากมีความ
แตกต่างกันในเรื่องเชือ้ C. acnes คือ ในบางการศึกษาใชเ้ชือ้ C. acnes สายพันธุ์มาตรฐานของ
หอ้งปฏิบัติการซึ่งมีโอกาสการดือ้ยาปฏิชีวินะน้อยกว่าเชือ้ C. acnes ที่คัดแยกไดจ้ากผูป่้วยสิว 
และการสกดัสมนุไพรในแต่ละครัง้จะไดส้ารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไม่เท่ากนั ท าใหผ้ลการยบัยัง้การ
เจรญิเติบโตของเชือ้ C. acnes ไดป้ระสิทธิภาพที่แตกต่างกนัและท าใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบผล
การศกึษาในแต่ละครัง้ได ้

โดยในงานวิจยันีถื้อเป็นงานวิจยัแรกที่ศึกษาการเสริมฤทธิ์ของสารสกดัหยาบจากใบ
มะขามป้อมและเปลือกมังคุดในการต้านเชื ้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว โดยทดสอบกับเชื ้อ C. 
acnes ที่คัดแยกจากผู้ป่วยสิว โดยมีผลเสริมฤทธิ์กันในการยับยั้งเชือ้ C. acnes ได้ทั้งชนิดดือ้
ยาปฏิชีวินะและไม่ดือ้ยาปฏิชีวินะ ซึ่งการคน้พบครัง้นี ้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนา
ต ารบัยาเพื่อใชร้กัษาสิวและน าไปศกึษาในผูป่้วยสิวต่อไป 
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สรุปผล 
ใบมะขามป้อม และเปลือกมงัคดุ มีสารพฤกษเคมีหลายชนิดท่ีมีฤทธิ์ยบัยัง้การเจรญิของ

เชือ้แบคทีเรีย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ยับยัง้เชือ้ 
C. acnes สายพันธุ์มาตรฐานทางหอ้งปฏิบติัการได ้แต่ยังไม่พบการศึกษาการเสริมฤทธิ์กันของ
สารสกัดจากสมุนไพรทั้งสองชนิดในเชือ้  C. acnes ที่คัดแยกจากผู้ป่วยสิว การศึกษานีพ้บว่า 
สารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อมและสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด สามารถยับยัง้การเจริญ
ของเชือ้ C. acnes ที่คัดแยกจากผูป่้วยสิวได ้โดยค่า MIC ของสารสกัดหยาบจากใบมะขามป้อม
และสารสกดัหยาบเปลือกมงัคดุ เท่ากบั 0.087 มก./มล. และ  0.072 มก./มล. ตามล าดบั 

เมื่อน าสารสกดัหยาบของสมนุไพรทัง้สองชนิดมาทดสอบการยบัยัง้เชือ้ C. acnes พบว่า
ใบมะขามป้อมและเปลือกมังคุดมีผลเสริมฤทธิ์กันโดยมีประสิทธิภาพในการยบัยัง้เชือ้ C. acnes 
ได้ดีและคาดว่าสามารถลดโอกาสในการเกิดผลขา้งเคียงของการใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มี  
ความเขม้ขน้สูงได ้การศึกษาครัง้นีน้  าไปสู่การคน้พบสมุนไพรไทยพืน้บา้นทั้งสองชนิดที่สามารถ 
หาง่ายในประเทศไทยซึ่งมีฤทธิ์ยบัยัง้การเจริญของเชือ้ C. acnes ที่คดัแยกจากผูป่้วยสิว ซึ่งไม่เคย
มีงานวิจัยใดที่น าสมุนไพรทั้งสองชนิดนีม้าทดสอบการเสริมฤทธิ์กันกับเชือ้ C. acnes ที่คัดแยก
จากผูป่้วยสิวมาก่อน นอกจากนีส้ารสกัดหยาบสมุนไพรทัง้สองชนิดนีย้ังสามารถยับยัง้การเจริญ
ของเชือ้ C. acnes สายพันธุ์ที่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะได ้ซึ่งการคน้พบครัง้นี ้
อาจน าไปสูก่ารศกึษาวิจยัต่อยอดเพื่อพฒันาต ารบัยา เพื่อเป็นการรกัษาทางเลือกในกลุ่มผูป่้วยสิว
ซึ่งเหมาะกบัผูป่้วยสิวในปัจจุบนั เพื่อลดอบุติัการณก์ารดือ้ต่อยาปฏิชีวนะของเชือ้  C. acnes และ
สง่เสรมิการน าสมนุไพรไทยมาประยุกตใ์ชท้างการแพทย ์

ข้อดีของการศึกษาวิจัยนี ้
1. เป็นงานวิจยัแรกที่ศึกษาการเสริมฤทธิ์ของสารสกดัหยาบจากใบมะขามป้อมและ

เปลือกมงัคุดในการยับยัง้เชือ้ C. acnes ที่คดัแยกจากผูป่้วยสิว ทัง้ชนิดดือ้ยาปฏิชีวนะและไม่ดือ้
ยาปฏิชีวนะ 

2. การน าสมุนไพรสองชนิดมาเสริมฤทธิ์กันในการยังยัง้เชือ้แบคทีเรียท่ีก่อใหเ้กิดสิว
แลว้ ยังช่วยลดโอกาสการดือ้ของเชือ้จุลชีพที่มีต่อยาปฏิชีวนะ ลดตน้ทุนของการใชส้ารสกัดจาก
สมนุไพรไดม้ากกว่าการใชส้ารสกดัจากสมนุไพรเพียงชนิดเดียว และการน าสมนุไพรสองชนิดน่าจะ
มีขอ้ดีมากกว่าการใชส้ารสกัดจากสมุนไพรเพียงชนิดเดียว คือ อาจเสริมฤทธิ์กนัในดา้นอ่ืนๆ เช่น 
ฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) และฤทธิ์ยับยัง้การท างานของเอนไซม ์tyrosinase ที่
ใช้ในการสร้างเม็ดสี (melanin) มีประโยชน์ในการลดรอยด าที่ เกิดจากสิวได้ด้วย ซึ่งจะต้อง
ท าการศกึษาทางคลินิกกบัผูป่้วยสิวเพิ่มเติมต่อไป 
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ข้อจ ากัดของการศึกษาวิจัยนี ้
1. การสกัดสมุนไพรในแต่ละครัง้จะไดส้ารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไม่เท่ากัน ท าใหผ้ล

การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื ้อจุลชีพได้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน จึงท าให้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบผลการศกึษาในแต่ละครัง้ได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเบือ้งตน้ซึ่งใชส้ารสกดัหยาบสมนุไพร โดยการสกัด
สมุนไพรในแต่ละครัง้จะไดส้ารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไม่เท่ากัน ท าใหผ้ลการยบัยัง้การเจริญเติบโต
ของเชือ้จุลชีพไดป้ระสิทธิภาพที่แตกต่างกันและท าใหไ้ม่สามารถเปรียบเทียบผลการศึกษาในแต่
ละครั้งได้ หากเป็นไปได้ในอนาคตควรท าการวิเคราะห์และสกัดแยกหาสารออกฤทธิ์ท่ีเป็น
สารส าคญัท่ีมีฤทธิ์ยบัยัง้การเจรญิของเชือ้ C. acnes เพื่อน ามาทดสอบฤทธิ์ยบัยัง้ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาต่อยอดดา้นการพัฒนาต ารบัยา หลงัจากท่ีสกัดสารออกฤทธิ์ของแต่
ละสมนุไพรและปรบัการเตรียมต ารบัผลิตภณัฑ ์พฒันาต ารบัยาที่มีประสิทธิภาพ โดยท าการศึกษา
เรื่องความปลอดภยัและความระคายเคืองในสตัวท์ดลอง 

3. ควรมีการศกึษาต่อยอดดา้นการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการทดลองทางคลินิกกบัผูป่้วยสิว 
เพื่อศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการรกัษาสิว ผลขา้งเคียงจากการใชส้ารสกัดหยาบจากสมุนไพร 
และเก็บตัวอย่างสิวมาศึกษารูปแบบความไวของเชือ้ C. acnes เพื่อทดสอบหาโอกาสการดือ้ยา
ต่อสารสกดัหยาบสมนุไพร 
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