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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ของสารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่น
ไดคลอโรมี เ ทน รวมทั้ ง หาความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ แ ละ
หาความเข้ ม ข้ น สู ง สุ ด ของสารสกั ด สมอพิ เ ภกแห้ ง ใน
แฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์
น�ำสารสกัดหยาบของสมอพิเภกแห้งในเอทานอล
มาแยกสารด้วยเทคนิคการสกัดของเหลวด้วยของเหลว
โดยสามารถแยกออกได้ 5 แฟรกชัน่ ตามความมีขวั้ ของสาร

Abstract

The aims of this study were to evaluate
anticandidal effect of Terminalia bellirica compounds
in dichloromethane fraction on Candida albicans and
to determine the cytotoxic effect on human gingival
fibroblasts.
Dried Terminalia bellerica crude ethanolic
extract was extracted by liquid-liquid extract
technique. Fractionated ethanolic was separated into
5 fractions orderly by its polarity; hexane fraction,
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ได้แก่ แฟรกชัน่ เฮกเซน แฟรกชัน่ ไดคลอโรมีเทน แฟรกชัน่
เอทิล อะซีเตต แฟรกชั่นบิวทานอล และแฟรกชั่นน�้ำ น�ำ
สารสกัดสมอพิเภกแห้งแต่ละแฟรกชั่นมาทดสอบหาฤทธิ์
ยับยั้งและฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ (สายพันธุ์ ATCC
90028) พบว่ามีเฉพาะแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนที่มีฤทธิ์
ฆ่าเชือ้ แคนดิดา อัลบิแคนส์เท่านัน้ จึงน�ำความเข้มข้นต�ำ่ สุด
ของสารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนที่
สามารถยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ทดสอบด้วยวิธี
ดิสก์ ดิฟฟิวชัน่ และทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ และฆ่าเชือ้ แคนดิดา
อัลบิแคนส์ ด้วยวิธีไมโครบรอท ไดลูชั่น พบว่าสามารถ
ยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ได้ร้อยละ 96.51 ที่ความ
เข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและฆ่าเชื้อแคนดิดา
อัลบิแคนส์ได้มากกว่าร้อยละ 99.93 ที่ความเข้มข้น 25
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
น�ำชิ้นเหงือกที่ได้จากการผ่าฟันคุดจากอาสาสมัคร
3 คน มาท�ำการเพาะเลีย้ ง จากนัน้ น�ำเซลล์สร้างเส้นใยจาก
เหงือกมนุษย์มาทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัด
สมอพิเภกแห้งในแฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทน โดยเติมสาร
สกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนความ
เข้มข้นต่าง ๆ ในอาหารเลี้ยงเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก แล้ว
เพาะเลี้ยงต่อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มที่ใช้เพียง
อาหารเลี้ยงเซลล์ชนิดปราศจากซีรัมเป็นกลุ่มควบคุม น�ำ
เซลล์กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ไปท�ำการทดสอบความมีชีวิตของ
เซลล์ด้วยเทคนิคเอ็มทีที จากนั้นน�ำไปวัดค่าดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่องไมโครเพลตรีดเดอร์ในช่วงความยาวคลื่นแสง
570 นาโนเมตร พบว่ากลุ่มเซลล์ที่ได้รับสารสกัดเข้มข้น
625 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นความเข้มข้นที่มากที่สุดที่
ไม่มพี ษิ ต่อเซลล์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับกลุม่
ควบคุม (p≥0.01) แต่ในขณะทีค่ วามสามารถในการฆ่าเชือ้
แคนดิดา อัลบิแคนส์ได้นั้นอยู่ที่ความเข้มข้นของสารสกัด
ที่ 25,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษา
เกี่ ย วกั บ สารสกั ด ของผลสมอพิ เ ภกแห้ ง เพิ่ ม เติ ม และ
ระมัดระวังหากต้องการน�ำมาพัฒนาเป็นต�ำหรับยารักษา
โรคเชื้อราในช่องปากต่อไป

dichloromethane fraction, ethyl acetate fraction,
butanol fraction and aqueous fraction. Antifungal
activity against Candida albicans (ATCC 90028) of
all fractioms was determined using disc diffusion
method. In this study, the only dichloromethane
fraction showed the effect against Candida albicans.
Then, the lowest concentration of Terminalia bellirica
compounds in dichloromethane fraction that exhibited
anticandidal activity on disc diffusion assay was used
as initial concentration in microbroth dilution. The
results showed the minimum concentrations of
Terminalia bellerica compounds in dichloromethane
fraction that inhibited 96.51% and 99.93% of Candida
albicans growth were 20 mg/ml and 25 mg/ml,
respectively.
Gingival tissue samples were collected from 3
subjects. The gingival tissues were harvested during
a surgical procedure of impacted tooth removal.
Human gingival fibroblast cultures were obtained
from gingival explants. The fibroblasts were cultured
in cell culture medium without serum and treated
with various concentrations of Terminalia bellirica
compounds in dichloromethane fraction for 24 hours.
Dichloromethane fraction-free wells were used as a
control condition. Cells viability was determined by
using the MTT solution and the optical density (OD)
was measured using microplate reader (wave length
570 nm). The Terminalia bellirica compounds in
dichloromethane fraction at concentration of 625 µg/
mL was the maximum concentration that had no
cytotoxicity on human gingival fibroblasts (p≥0.01)
whereas the maximum fungicidal concentration of
Terminalia bellirica compounds in dichloromethane
fraction was 25,000 µg/ml. Thus, the dichloromethane
fraction of Terminalia bellirica compounds need more
studies for further be used clinically in oral medicine.

ค�ำส�ำคัญ: แคนดิดา อัลบิแคนส์ สมอพิเภก ความเป็นพิษ
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cytotoxic effect
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บทน�ำ

ในช่องปากมักพบเชื้อประจ�ำถิ่น (normal flora) อยู่
หลายชนิด เมื่อเนื้อเยื่อภายในช่องปากมีภูมิต้านทานต่อเชื้อ
น้อยลงจะท�ำให้เกิดโรคราในช่องปากและคอหอยขึ้นได้
(oropharyngeal candidiasis)(1) ซึง่ มักเกิดจากเชือ้ แคนดิดา
อัลบิแคนส์ (Candida albicans) เชือ้ ราชนิดนีส้ ามารถเจริญ
ได้ดที อี่ ณ
ุ หภูมิ 15-37 องศาเซลเซียส(2) สามารถเปลีย่ นแปลง
สภาวะแวดล้อมจากกรดหรือด่างให้เป็นกลางได้ ท�ำให้ทนต่อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี(3-7) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้มีการน�ำสมุนไพรมาสกัดเป็นยาบ�ำบัดโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งนอกจากการรักษาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยังมี
ประโยชน์ ใ นแง่ ก ารลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในการน� ำ เข้ า ยาจาก
ต่างประเทศ ปัจจุบันยาสมุนไพรเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ทั้งนี้เพราะสมุนไพรหลายชนิดมีความปลอดภัย
เกิดผลข้างเคียงต�่ำ และมีราคาถูก(8) สารสกัดจากผลสมอ
พิเภกได้มีการน�ำมาใช้ในการรักษาความผิดปกติของระบบ
ทางเดินหายใจ และใช้รกั ษาความผิดปกติของระบบทางเดิน
อาหารในสัตว์ทดลอง สมอพิเภกเป็นสมุนไพรที่พบได้ใน
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ มี ฤ ทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาในการยั บ ยั้ ง เชื้ อ รา เชื้ อ
แบคทีเรีย ต้านไวรัส และยีสต์(9) นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัย
พบว่าเปลือกของผลสมอพิเภกแห้งมีสารส�ำคัญได้แก่
เทอร์มลิ กิ แนน (termilignan) แทนนิลกิ แนน (thannilignan)
7-ไฮดรอกซี-3,4-เมทิลลีนไดออกซีฟลาวาน (7-hydroxy-3,
4 -(methylenedioxy)-flavan) และอะโนลิ ก แนน บี
(anolignan B) ทีม่ ฤี ทธิใ์ นการยับยัง้ เชือ้ แคนดิดา อัลบิแคนส์
ซึ่ ง เป็ น เชื้ อ สาเหตุ ห ลั ก ในการเกิ ด โรคราแคนดิ ด าใน
ช่องปาก(10,11) จากงานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาสารสกัด
หยาบจากสมอพิเภกของไทยในเอทานอลพบว่ามีฤทธิย์ บั ยัง้
และฆ่าเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์(10,12) แต่ยังเป็นเพียงการ
สกัดหยาบเท่านั้น เหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาสกัดแยก
สารออกฤทธิอ์ อกมาให้บริสทุ ธิย์ งิ่ ขึน้ โดยการศึกษาฤทธิย์ บั ยัง้
และฆ่าเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ของสารสกัดในแฟรกชั่น
ของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งเพื่อให้ได้ข้อมูล
พื้นฐานซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้พัฒนาต�ำรับยาให้เป็น
ส่วนหนึ่งในการรักษาโรคราแคนดิดาในช่องปากต่อไป
การน�ำสมุนไพรมาใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ต้องมีการค�ำนึงถึงขนาดและปริมาณของสมุนไพรทีเ่ หมาะสม
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รวมถึงมีการค�ำนึงถึงความเป็นพิษของสมุนไพรเมื่อน�ำมาใช้
ในการรักษา ทัง้ นีย้ งั ไม่พบรายงานการทดสอบความเป็นพิษ
ของสารสกัดลิกแนนส์จากสมอพิเภกต่อเซลล์ในช่องปาก
ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ งึ มีอกี หนึง่ วัตถุประสงค์เพือ่ หาความเป็นพิษ
ต่อเซลล์และหาความเข้มข้นสูงสุดของสารสกัดสมอพิเภก
แห้งในในแฟรกชัน่ ไดคลอโรมีเทนทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดความเป็นพิษ
ต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์

วัสดุและวิธีการ

วิธีการด�ำเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
คือ การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ของสาร
สกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้ง
และส่วนที่ 2 ทดสอบหาความเป็นพิษต่อเซลล์และหาความ
เข้มข้นสูงสุดของสารสกัดสมอพิเภกแห้งในในแฟรกชั่น
ไดคลอโรมีเทนที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์สร้าง
เส้นใยจากเหงือกมนุษย์

การเตรียมสารสกัดหยาบ

น�ำเปลือกและเนื้อสมอพิเภกแห้งมาบดด้วยครกแล้ว
เข้าเครื่องปั่นละเอียด ได้ผงสมอพิเภกรวมกันทั้งส่วนเปลือก
และเนื้อทั้งหมด 11,000 กรัม จากนั้นน�ำไปแช่ยุ่ยโดยแบ่ง
ชั่งผงสมอพิเภกน�้ำหนัก 1,000 กรัม ห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้ว
ใส่ในขวดแก้วปากกว้าง เติมเอทิลแอลกอฮอล์ ความเข้มข้น
ร้อยละ 95 ในอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของผงต่อน�้ำ
เป็นปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง
ท�ำซ�้ำทั้งหมด 11 ครั้งจนกระทั่งผงหมด กรองสารละลายที่
ได้ด้วยกระดาษกรอง จากนั้นน�ำไปผ่าน เครื่องโรตารีอีวา
โพเรเตอร์เพื่อระเหยแห้ง
การท�ำโครมาโตกราฟีแบบแผ่นบางเพื่อหาระบบ
ตัวท�ำละลาย
น�ำสารสกัดหยาบที่ระเหยแห้งแล้วมาทดสอบหาตัว
ท�ำละลาย ในการทดลองนีไ้ ด้สมุ่ เลือกใช้ตวั ท�ำละลาย 6 ชนิด
ได้แก่ เอทานอลต่อเมทานอล อัตราส่วน 9 : 1 เอทานอลต่อ
เมทานอล อัตราส่วน 8 : 2 เอทานอลต่อเมทานอล อัตราส่วน
7 : 3 ไดคลอโรมีเทน ต่อเมทานอล อัตราส่วน 9 : 1 ไดคลอโร
มีเทนต่อเมทานอล อัตราส่วน 8 : 2 ไดคลอโรมีเทนต่อ
เมทานอล อัตราส่วน 7 : 3 ซึ่งจากการทดลองนี้พบว่าตัวท�ำ
ละลายที่สามารถแยกสารสกัดหยาบได้ เป็นแถบสั้น ๆ และ
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มีขอบเขตชัดเจนที่สุด คือ ไดคลอโรมีเทนต่อเมทานอล
อัตราส่วน 9 : 1
การสกัดของเหลวด้วยของเหลว
ชั่งสารสกัดหยาบจากสมอพิเภก 15 กรัม ละลายใน
เมทานอล 50 มิลลิลิตร จากนั้นน�ำสารละลายที่ได้ใส่ลงใน
กรวยแยก เริม่ ท�ำการแยกสาร โดยเริม่ จากสารทีไ่ ม่มขี วั้ ก่อน
ในทีน่ จี้ ะใช้ เฮกเซน (hexane) เป็นตัวท�ำละลาย ตวงเฮกเซน
50 มิลลิลิตร ปิดฝาแล้วเขย่าเป็นรูป “∞” รอให้ สารละลาย
ตกตะกอนแยกชั้นกัน สารสกัดหยาบสมอพิเภกที่ละลายใน
เมทานอลจะอยู่ชั้นล่าง เนื่องจากมีความหนาแน่นมากกว่า
เฮกเซน แล้วเก็บแฟรกชั่นของเมทานอลไว้ในบีกเกอร์จาก
นั้นไขกรวยเก็บแฟรกชั่นของ เฮกเซนออกมาเก็บในขวด
รูปชมพู่ (erlenmeyer flask) น�ำแฟรกชั่นของเมทานอล
ใส่กลับเข้าไปในกรวยแยกแล้วท�ำซ�้ำทั้งหมด 3 ครั้ง ทั้งนี้
เนื่องจากในแฟรกชั่นของเฮกเซนจะมีน�้ำอยู่จึงเติมเกลือ
โซเดียม ซัลเฟต (sodium sulfate salt) ลงไปในขวดรูปชมพู่
เพื่อจับน�้ำออกจากสารละลาย
จากนั้นเปลี่ยนสารตัวท�ำละลายจากสารที่มีขั้วน้อย
ไปมาก ในการทดลองนี้เลือกใช้ ไดคลอโรมีเทน ก่อนอื่นเติม
น�้ำกลั่นให้แฟรกชั่นของเมทานอลมีความเข้มข้นร้อยละ 20
โดยปริมาตร หากได้แฟรกชั่นของเมทานอลจากขั้นตอนที่
แล้วมาปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วเติมน�้ำกลั่นเพิ่มอีก 200
มิลลิลติ ร แล้วจึงเติมไดคลอโรมีเทน 250 มิลลิลติ ร เขย่าแล้ว
รอให้สารละลาย ตกตะกอนแยกชัน้ เก็บแฟรกชัน่ ของเมทานอล
และน�ำ้ เหลือแฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนทิง้ ไว้ในกรวยแยก
เติมไดคลอโรมีเทนเพิ่ม และท�ำซ�้ำให้ได้ทั้งหมด 3 ครั้ง ท�ำ
ต่อไปโดยใช้ตัวท�ำละลายเป็นเอทิลอะซีเตต และ บิวทานอล
250 มิลลิลิตร ตามล�ำดับ โดย ในแต่ละตัวท�ำละลายจะเขย่า
และท�ำซ�้ำ 3 ครั้ง ด้วยวิธีการแบบเดิม น�ำแฟรกชั่นที่ได้ของ
สารแต่ละชนิดไประเหยด้วยเครือ่ งโรตารี อีวาโพเรเตอร์ และ
ระเหยแห้งโดยใส่ถว้ ยระเหยสารวางบนอ่างน�ำ้ ควบคุมอุณหภูมิ

ส่วนที่ 1 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแคนดิดา
อัลบิแคนส์ของสารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโร
มีเทนจากผลสมอพิเภกแห้ง
การเตรียมเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์
เพาะเลีย้ งเชือ้ แคนดิดา อัลบิแคนส์โดยน�ำเชือ้ แคนดิดา
อัลบิแคนส์รหัสสายพันธุ์ 90028 (American Type Culture
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Collection; ATCC 90028) บนวุน้ อาหารเลีย้ งเชือ้ ซาบอรอด

เดกโตรสอะการ์ ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง ต่อมาเขี่ยเชื้อใส่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์
เข้มข้นร้อยละ 0.9 เตรียมให้ได้ความเข้มข้นของเชือ้ ประมาณ
2-2.5 x 106 หน่วยโคโลนีต่อมิลลิลิตร
การทดสอบฤทธิก์ ารต้านเชือ้ ราของสารสกัดในแต่ละ
แฟรกชั่นจากผลสมอพิเภกแห้ง ด้วยวิธีดิสก์ ดิฟฟิวชั่น
น�ำแต่ละแฟรกชัน่ จากผลสมอพิเภกแห้งทีไ่ ด้มาหาส่วน
ทีอ่ อกฤทธิด์ ว้ ยวิธดี สิ ก์ ดิฟฟิวชัน่ ทีค่ วามเข้มข้น 600 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลติ ร ซึง่ กลุม่ ควบคุมแบ่งเป็น 2 กลุม่ ดังนี้ กลุม่ ควบคุม
บวกคือ สารประกอบนิสเตตินความเข้มข้น 100 ยูนิต กลุ่ม
ควบคุมลบคือไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ทคี่ วามเข้มข้นร้อยละ 100
และสารเคมีที่ใช้ในการสกัดของเหลวด้วยของเหลว ได้แก่
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิล อะซีเตต บิวทานอล และ
เมทานอล หลังจากนั้นหยดสารสกัดในแต่ละแฟรกชั่นจาก
ผลสมอพิเภกแห้งลงบนเปเปอร์ดสิ ก์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
6 มิลลิเมตรในปริมาตร 20 ไมโครลิตรให้พอดีกบั เปเปอร์ดสิ ก์
แล้ววางเปเปอร์ดสิ ก์ลงบนจานเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ กลีย่ เชือ้ แคนดิดา
อัลบิแคนส์ลงไปแล้ว ท�ำการทดลองอีก 2 ชุด หลังจากนั้น
ท�ำซ�้ำอีก 2 ครั้ง แล้วน�ำจานเลี้ยงเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของขอบเขตการยับยัง้ ซึง่ จะเห็นเป็นวงใสรอบดิสก์
โดยจะวัดได้จากขอบเขตของวงใสที่ชัดเจนมากที่สุดซึ่งดูได้
ด้วยตาเปล่า ซึ่งเมื่อท�ำการทดลองพบว่ามีเพียงสารสกัดใน
แฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนที่ออกฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อ
แคนดิดา อัลบิแคนส์ จึงจะใช้สารสกัดในส่วนนีใ้ นการทดสอบ
ฤทธิ์ต่อไป
การทดสอบฤทธิ์ ก ารต้ า นเชื้ อ ราของสารสกั ด ใน
แฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งด้วยวิธี
ดิสก์ ดิฟฟิวชั่น
การทดสอบฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง เชื้ อ ราของสารสกั ด ใน
แฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งด้วยวิธี
ดิสก์ ดิฟฟิวชั่น แบ่งการทดลองเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองคือ สารสกัดในแฟรกชั่นของ
ไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งที่ละลายในไดเมทิล
ซัลฟอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 100 โดยเตรียมความเข้มข้นสูงสุด
เป็น 400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และลดความเข้มข้นทีละ
50 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รจนมี ค วามเข้ ม ข้ น สุ ด ท้ า ยเป็ น
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50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รวมเป็นจ�ำนวน 8 หลอด กลุ่ม
ควบคุมแบ่งเป็น 2 กลุม่ ดังนี้ กลุม่ ควบคุมบวกคือ สารประกอบ
นิสเตตินความเข้มข้น 100 ยูนิต และกลุ่มควบคุมลบคือ
ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 100 และไดคลอโร
มีเทน หลังจากนั้นหยดสารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโร
มีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ลงบน
เปเปอร์ดิสก์ วางเปเปอร์ดิสก์ลงบนจานเลี้ยงเชื้อที่เกลี่ยเชื้อ
แคนดิดา อัลบิแคนส์ลงไปแล้ว แล้วน�ำจานเลี้ยงเชื้อไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่ โมงและวัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของขอบเขตการยับยัง้ ซึง่ จะเห็นเป็นวงใส
รอบดิสก์ โดยจะวัดได้จากขอบเขตของวงใสที่ชัดเจนมาก
ที่สุดซึ่งดูได้ด้วยตาเปล่า
การทดสอบฤทธิ์ ก ารต้ า นเชื้ อ ราของสารสกั ด ใน
แฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งด้วยวิธี
ไมโครบรอท ไดลูชั่น
แบ่งการทดลองเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองคือสารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโร
มีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งในปริมาณที่มีความเข้มข้นซึ่ง
ทดสอบโดยวิธดี สิ ก์ ดิฟฟิวชัน่ ทีท่ ำ� ให้เกิดขอบเขตการยับยัง้
เห็นเป็นวงใสรอบดิสก์ที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดมาเจือจาง
ให้ความเข้มข้นของสารสกัดลดลงครั้งละ 25 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรลงในไมโครไตเตอร์เพลตตามล�ำดับ มีกลุ่มควบคุม
บวกคือ ยาน�้ำแขวนตะกอนนิสเตตินความเข้มข้น 97.66
ยูนิตต่อมิลลิลิตร และกลุ่มควบคุมลบ 2 ตัว คือ ไดเมทิล
ซัลฟอกไซด์ที่ถูกท�ำให้เจือจางเท่ากับความเข้มข้นสูงสุดที่ใช้
ในการละลายสารสกัดในแฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนจากผล
สมอพิเภกแห้งและอาหารเลี้ยงเชื้อเปล่า
น�ำสารสกัดในแฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอ
พิเภกแห้งที่ละลายในไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ ความเข้มข้น
ร้อยละ 100 มาเจือจางด้วยอาหารเลีย้ งเชือ้ ให้ได้ความเข้มข้น
ต�่ำสุดที่ท�ำให้เกิดวงใสจากการทดลองด้วยวิธีดิสก์ ดิฟฟิวชั่น
โดยน� ำ สารสกั ด ในแฟรกชั่ น ของไดคลอโรมี เ ทนจากผล
สมอพิเภกแห้งในไดเมทิล ซัลฟอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 100 มา
เจือจางในอาหารเลีย้ งเชือ้ ความเข้มข้นสูงสุดเป็น 50 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร จนมีความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร รวมเป็นจ�ำนวน 7 หลุม น�ำสารสกัดที่ความเข้มข้น
ต่าง ๆ ใส่ลงในหลุมจากความเข้มข้นมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ตามล�ำดับ หลุมละ 100 ไมโครลิตร กลุม่ ควบคุมลบคืออาหาร
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เลีย้ งเชือ้ เปล่าและสารละลายไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ที่ถูกท�ำให้
เจือจางเท่ากับความเข้มข้นสูงสุดทีใ่ ช้ในการละลายสารสกัด
สมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภก
แห้งโดยมีความเข้มข้นร้อยละ 12.5 ส�ำหรับกลุม่ ควบคุมบวก
ใช้ยาน�้ำแขวนตะกอนนิสเตติน ความเข้มข้น 97.66 ยูนิตต่อ
มิลลิลติ ร หลังจากนัน้ เติมเชือ้ ลงไป 10 ไมโครลิตรในทุก ๆ หลุม
ขณะทีใ่ ส่เชือ้ ท�ำการดูดขึน้ ลงประมาณ 6-8 ครัง้ ในแต่ละหลุม
เพือ่ ให้สารเข้ากัน จากนัน้ น�ำไมโครไตเตอร์เพลตไปเพาะเลีย้ ง
ในตู้บ่มอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง แล้ว
น�ำมาหาค่าความเข้มข้นต�ำ่ สุดทีส่ ามารถยับยัง้ การเจริญของ
เชื้อรา โดยดูจากหลอดที่มีความเข้มข้นต�่ำสุดที่เชื้อไม่เจริญ
แต่พบว่าสารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทน
ไม่สามารถสังเกตความขุน่ ของสารละลายได้เนือ่ งจากมีสเี ข้ม
การหาค่าความเข้มข้นต�ำ่ สุดทีฆ่ า่ เชือ้ ได้สามารถใช้การ
ทดลองในชุดเดียวกันโดยน�ำสารผสมในหลอดทุกหลอดมา
เพาะเชื้ อ โดยใช้ ไ มโครปิ เ ปตดู ด สารจากหลุ ม ขึ้ น มา 50
ไมโครลิตรแล้วน�ำไปเพาะบนจานเลี้ยงเชื้อแล้วเลี้ยงในตู้บ่ม
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชัว่ โมง เพือ่ ดูวา่ จาน
ใดทีไ่ ม่มเี ชือ้ ขึน้ ปริมาณสารในจานทีม่ คี วามเข้มข้นน้อยทีส่ ดุ
ที่ไม่มีเชื้อขึ้น คือ ค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่ฆ่าเชื้อได้

ส่วนที่ 2 ทดสอบพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือก
มนุษย์ของสารสกัดในแฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทน
จากผลสมอพิเภกแห้ง

การเลีย้ งเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์ของมนุษย์
เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์ได้จากการเพาะเลีย้ ง
ชิ้นเหงือกที่ได้จากการผ่าตัดฟันคุดโดยนิสิตทันตแพทย์
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรค
ทางระบบ และไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นฝาปิดแผ่นเหงือก
อักเสบ (Periocoronitis) ซึง่ มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จ�ำนวน
3 คน และได้เซ็นใบยินยอมให้เก็บชิ้นเหงือก โดยผ่านการ
รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร การเพาะเลี้ยงเซลล์สร้างเส้นใยจาก
เหงือกมนุษย์ เริม่ ท�ำในจานเพาะเลีย้ งเซลล์ขนาด 35 มิลลิลติ ร
โดยแยกจานเพาะเลีย้ งเซลล์ตามชิน้ เหงือกทีไ่ ด้จากอาสาสมัคร
แต่ละคนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เอ็กซ์แพลนท์
(explants culture technique) โดยน�ำชิ้นเหงือกที่ได้จาก
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อาสาสมัครขนาดประมาณ 3 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร มาล้างด้วย
ฟอสเฟต บัฟเฟอร์ ซาไลน์ (phosphate buffer saline; PBS)
จากนั้นตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่มีขนาดประมาณ 1 ลูกบาศก์
มิลลิเมตร แล้วท�ำการเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์
ชนิดดีเอ็มอีเอ็ม (Dulbecco’s modified Eagle’s medium;
DMEM; Sigma-Aldirch, St. Louis, MO, USA) ซึง่ มีซรี มั
จากลูกวัว ในครรภ์ (fetal bovine serum; FBS; HyClone®,
Logan, UT, USA) ความเข้มข้นร้อยละ 10 และ ยาปฏิชวี นะ
เพนนิซิลลิน จี โซเดียม (Penicillin G sodium) 10,000
หน่วยต่อมิลลิลิตร สเตรปโตมัยซิน ซัลเฟต (Streptomycin
sulfate) 100,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร แอมโฟเทอริซนิ บี

(Amphotericin B; GIBCOTM, Grand Island, NY, USA)
25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร และแอล กลูตามีน (L-glutamine,
HyClone®) ความเข้มข้นร้อยละ 1 จากนั้นน�ำไปเพาะเลี้ยง

ในตู ้ อ บที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย สภายใต้ ส ภาวะ
คาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 5 เปลี่ยนอาหาร
เลีย้ งเซลล์ทกุ ๆ 2 วัน จนกระทัง่ เซลล์เคลือ่ น ออกจากชิน้ เนือ้
และเจริญจนเต็มจานเลี้ยงประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นถ่าย
เซลล์ลงจานเลีย้ งใหม่ และ เริม่ นับเซลล์เป็นรุน่ ที่ 1 การศึกษา
นี้จะใช้เซลล์รุ่นที่ 3 ถึง 5
ท�ำการหว่านเซลล์ที่ทราบจ�ำนวนลงในจานเพาะเลี้ยง
เซลล์แบบ 24 หลุม เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกที่ศึกษาในครั้งนี้
ก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างเท่ากับ 3 ซึง่ ได้จากอาสาสมัคร 3 คน
เซลล์ของอาสาสมัครแต่ละคนจะถูกหว่าน 5 หลุม รวมเป็น
ทั้ ง หมด 15 หลุ ม มี จ� ำ นวนเซลล์ ข องแต่ ล ะหลุ ม เป็ น
2.5x103, 5.0x103, 1.0x104, 2.0×104 และ 4.0×104
เซลล์ต่อหลุม แล้วน�ำเข้าตู้อบเพาะเลี้ยง เซลล์เป็นเวลา 18
ชั่วโมง หลังจากนั้นวัดจ�ำนวนเซลล์ โดยใช้เทคนิคเอ็มทีที
(MTT assay) น�ำผลมาหาความสัมพันธ์เป็นกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ของจ�ำนวนเซลล์และค่าดูดกลืนแสง เพื่อให้ได้
เป็นกราฟมาตรฐาน
การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดในแฟรกชั่น
ของไดคลอโรมีเทนต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกด้วยเทคนิค
เอ็มทีที
การวัดผลโดยเทคนิคเอ็มทีที น�ำเซลล์เพาะเลีย้ งถ่ายลง
ในจานเลี้ยงเซลล์แบบ 24 หลุม โดยเซลล์สร้างเส้นใยจาก
เหงือกมนุษย์ ท�ำงกลุ่มได้ก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างเท่ากับ 3
ซึ่งได้จากอาสาสมัคร 3 คน เซลล์ของอาสาสมัครแต่ละคน
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จะถูกหว่าน 6 หลุม รวมเป็นทั้งหมด 18 หลุม ในแต่ละหลุม
มีเซลล์จ�ำนวน 5.0x104 เซลล์ ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด
ดีเอ็มอีเอ็ม และเลี้ยงเซลล์เป็นเวลา 13-16 ชั่วโมง จากนั้น
เปลีย่ นเป็นอาหารเลีย้ งเซลล์ทปี่ ราศจากซีรมั และน�ำเข้าตูอ้ บ
เพาะเลีย้ งต่อเป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง ต่อมาทดสอบโดยการหยด
สารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนที่ละลายในไดเมทิล
ซัลฟอกไซด์ที่เจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ปกติที่ปราศจาก
ซีรัมหลุมละ 400 ไมโครลิตร ความเข้มข้นของสารสกัด
แฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนในแต่ละหลุมมีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 10 ระดับ โดยระดับความเข้มข้นที่เลือกใช้ ได้
จากงานวิจัยที่ศึกษาสารประกอบในการต้านเชื้อราจากผล
สมอพิเภกทีม่ ี ได้ความเข้มข้นต�ำ่ สุดของสารสกัดในแฟรกชัน่
ของไดคลอโรมีเทนที่สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อแคนดิดา
อัลบิแคนส์ คือ 25,000 และ 30,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
ตามล�ำดับ เตรียมความเข้มข้นของสารสกัดในแฟรกชั่นของ
ไดคลอโรมีเทน 19, 39, 78, 156.25, 312.5 625, 1250,
2500, 5000 และ 10000 ไมโครกรัม ต่อมิลลิลิตร และมีอีก
หนึ่งหลุมเป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งเลี้ยงเซลล์ในสภาวะเดียวกับ
กลุ่มทดลองแต่ปราศจากสารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโร
มีเทน โดยจะเริ่มทดสอบความเป็นพิษโดยใช้ความเข้มข้น
ต่าง ๆ ของสารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชัน่ ของไดคลอโร
มีเทนโดยวัดผลการทดสอบที่เวลา 24 ชั่วโมงหลังจากหยด
สาร จากนัน้ ใส่ 3-(4, 5- dimethylthiazol-2yl)-2, 5-diphenyl

tetrazolium bromide (USB Corp., Claveland, OH,
USA) ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร บ่ม

ในตู้อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ในที่มืด
จากนั้นผลึกของฟอร์มาซานที่เซลล์สร้างขึ้นจากสารละลาย
MTT ในแต่ละหลุมของจานเลี้ยง จะถูกละลายโดยไดเมทิล
ซัลฟอกไซด์ แล้วน�ำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง
ไมโครเพลท รีดเดอร์ (microplate reader; 2000 Alfred
Nobel Drive, Hecules, CA 94547, Bio-Rad Laboratories,Inc., USA) ที่ความยาวคลื่นแสง 570 นาโนเมตร น�ำ
ค่าการดูดกลืนแสงทีว่ ดั ได้มาเทียบเป็นค่าจ�ำนวนเซลล์ทยี่ งั มี
ชีวิตอยู่กับเส้นกราฟมาตรฐาน ผลของการศึกษาแสดงเป็น
ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองนี้ใช้ KolmogorovSmirnov ในการทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูล แล้วจึง
ท�ำการเปรียบเทียบความแตกต่างของร้อยละความมีชีวิต
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ของเซลล์ในแต่ละความเข้มข้นของสารสกัดสมอพิเภกใน
แฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนที่มีผลต่อความมีชีวิตของเซลล์
สร้างเส้นใยเหงือก โดยการเปรียบเทียบใช้ one-way analysis
of variance; ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
แต่ละความเข้มข้นโดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ โดยใช้ Post hoc
multiple comparison ชนิด Tukey’s Honestly Significant
Different (HSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 โดยใช้

รูปที่ 1

แสดงการทดสอบฤทธิ์ ก ารยั บ ยั้ ง เชื้ อ แคนดิ ด า
อั ล บิ แ คนส์ ของสารสกั ด จากสมอพิ เ ภกแห้ ง ใน
แฟรกชัน่ ต่าง ๆ ดังนี้ (a) แฟรกชัน่ เฮกเซน (b) แฟรกชัน่
เอทิล อะซิเตต (c) แฟรกชั่นน�้ำ (d) แฟรกชั่นบิวทา
นอล (e) แฟรกชั่นไดคลอโรมีเทน (f) แผ่นดิสก์นิส
เตตินเพื่อเป็นกลุ่มควบคุมบวก

Figure 1 Anticandidal activity of Terminalia bellirica
compounds in hexane fraction (a), ethyl acetate
fraction (b), aqueous fraction (c), butanol
fraction (d), dichloromethane fraction (e) and
Nystatin disc (f) against C. albicans by disc
diffusion method
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โปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS v.17.0)

ผลการศึกษา

ส่วนที่ 1 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแคนดิดาอัลบิ
แคนส์ของสารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทน
จากผลสมอพิเภกแห้ง

ในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของสารสกัดใน
แต่ละแฟรกชั่นจากผลสมอพิเภกแห้งด้วยวิธีดิสก์ดิฟฟิวชั่น
พบว่าไม่มวี งใสเกิดขึน้ รอบเปเปอร์ดสิ ก์ของสารสกัดในแฟรกชัน่
เฮกเซน แฟรกชั่นเอทิล อะซีเตต และ แฟรกชั่นน�้ำจากผล
สมอพิเภกแห้ง พบวงที่มีความใสไม่สมบูรณ์ในแฟรกชั่น
บิวทานอล และพบวงใสอย่างสมบูรณ์ของสารสกัดสมอพิเภก
แห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทน (รูปที่ 1) โดยกลุ่มควบคุม
บวกคือแผ่นดิสก์นิสเตตินพบวงใสที่เกิดขึ้นมีความใสอย่าง
สมบูรณ์ สามารถวัดขนาดของวงใสได้ดังตารางที่ 1
ในการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของสารสกัดใน
แฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งด้วยวิธี
ดิสก์ ดิฟฟิวชัน่ ไม่พบวงใสทีค่ วามเข้มข้น 50, 100 และ 150
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (รูปที่ 2 a และ b) พบวงที่มีความใส
ไม่สมบูรณ์ที่ความเข้มข้น 200 และ 250 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร (รูปที่ 2 b และ c) และพบวงใสอย่างสมบูรณ์ที่
ความเข้มข้นที่ 300, 350 และ 400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
(รูปที่ 2 c และ d) วงใสที่เกิดขึ้นรอบแผ่นดิสก์นิสเตตินที่
เป็นกลุ่มควบคุมบวกมีความใสเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ท�ำให้
แยกบริเวณที่ปราศจากเชื้อออกจากบริเวณที่มีเชื้อได้อย่าง
ชัดเจนจนสามารถวัดขนาดของวงใสได้ดังส�ำหรับเปเปอร์
ดิสก์ที่หยดไดเมทิล ซัลฟอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 100 และ
ไดคลอโรมีเทน (กลุ่มควบคุมลบ) ไม่ปรากฏวงใส (รูปที่ 2)
เนื่องจากผลการทดสอบการยับยั้งเชื้อราของสารสกัด
หยาบจากผลสมอพิเภกแห้งด้วยวิธีดิสก์ ดิฟฟิวชั่นเริ่มเห็น
วงใสอย่างสมบูรณ์ทคี่ วามเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ดังนั้นจึงใช้ค่าความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเป็น
ความเข้มข้นเริม่ ต้นในการท�ำไมโครบรอท ไดลูชนั่ เพือ่ หาค่า
ความเข้มข้นต�ำ่ สุดทีย่ บั ยัง้ และฆ่าเชือ้ แคนดิดา อัลบิแคนส์ที่
แน่นอน พบว่าไม่สามารถสังเกตความขุ่นของสารละลายได้
เนื่องจากสารสกัดหยาบจากผลสมอพิเภกแห้งมีสีเข้ม ส่งผล
ให้ไม่สามารถหาความเข้มข้นต�่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (มิลลิเมตร) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแคนดิดา
อัลบิแคนส์ของสารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นต่าง ๆ ด้วยวิธีดิสก์ ดิฟฟิวชั่น

Table 1

The mean of inhibition zones (mm) and standard deviation caused by antifungal activity of Terminalia bellirica
compounds in different fractions on Candida albicans in the disc diffusion method

แฟรกชั่น
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส (มม.) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฮกเซน
0
ไดคลอโรมีเทน
7.30±0.24
เอทิล อะซีเตต
0
บิวทานอล
น�้ำ
0
สารละลายไดเมทิล ซัลฟอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 100
0
สารประกอบยานิสเตตินเข้มข้น 100 ยูนิต
18.33±0.2 4
สัญลักษณ์ - คือ ไม่สามารถวัดขนาดของวงใสได้เนื่องจากลักษณะของวงใสมีความใสไม่สมบูรณ์
- This symbol is used to refer to the diameter of clear zone was not obtained since it was not complete clear.

รูปที่ 2

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ของสารสกัดจากสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนความเข้มข้น
ต่าง ๆ กันด้วยวิธีดิสก์ ดิฟฟิวชั่น พบว่าแผ่นเปเปอร์ดิสก์ของสารประกอบไดเมทิล ซัลฟอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 100 (DMSO)
และสารละลายไดคลอโรมีเทน (DCM) ไม่ปรากฏวงใส แผ่นดิสก์นสิ เตตินพบลักษณะของวงใสทีป่ รากฏขึน้ อย่างสมบูรณ์ และ
แผ่นเปเปอร์ดสิ ก์ของสารละลายของสารสกัดในแฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้ง ความเข้มข้น 50 100 150
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรไม่ปรากฏวงใส (a และ b) ส่วนความเข้มข้น 200 และ 250 ปรากฏลักษณะของวงใสที่ไม่สมบูรณ์ (b
และ c) และความเข้มข้น 300 350 และ 400 เกิดวงใสอย่างสมบูรณ์ (c และ d)

Figure 2 Anticandida activity assay of Terminalia bellirica compounds in dichloromethane fractions against C. albicans
by disc diffusion method. The 100% dimethyl sulfoxide discs (DMSO) and dichloromethane solution discs (DCM)
showing no inhibition zone. The nystatin discs showing complete clear inhibition zone. The dics of Terminalia
bellirica compounds in dichloromethane fraction at 50, 100 and 150 mg/ml showing complete clear inhibition
zone (a and b). The dics of Terminalia bellirica compounds in dichloromethane fraction at 200 and 250 mg/ml
showing incomplete clear inhibition zone (b and c). The dics of Terminalia bellirica compounds in dichloromethane fraction at 300, 350 and 400 mg/ml showing complete clear inhibition zone (c and d).
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เชื้อราได้ ด้วยเหตุนี้จึงปรับวิธีการหาความเข้มข้นต�่ำสุดที่
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราด้วยการน�ำสารผสมใน
หลุมทดลองทุกหลุมมาเพาะเชื้อแล้วนับจ�ำนวนเชื้อที่หลุมที่
ความเข้มข้นต�่ำสุดที่ไม่มีเชื้อขึ้น เป็นความเข้มข้นต�่ำที่สุดที่
สามารถฆ่าเชื้อได้คือ 30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนหลุมที่มี
ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รมีรอ้ ยละการยับยัง้ เชือ้
ที่ 99.93 ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ รมีรอ้ ยละการ
ยับยั้งเชื้อที่ 96.51 ดังนั้นค่าความเข้มข้นต�่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อ
ได้ คือ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่าความเข้มข้นต�่ำสุด
ที่ฆ่าเชื้อได้คือ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนหลุมที่มีความ
เข้มข้น 5 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีเชื้อขึ้นมากจน
ไม่สามารถนับจ�ำนวนโคโลนีได้ (ตารางที่ 2) กลุม่ ควบคุมบวก
คือยาน�้ำแขวนตะกอนนิสเตตินที่ความเข้มข้น 99.76 ยูนิต
ต่อมิลลิลิตร พบว่าไม่มีเชื้อขึ้น และกลุ่มควบคุมลบมี 2 ตัว
ได้แก่ ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์เข้มข้นร้อยละ 100 เท่ากับ
ปริมาตรของสารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโร
มีเทนในหลุมที่มีความเข้มข้นสูงสุดในชุดการทดลอง เมื่อน�ำ
ไปบ่มเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง พบว่าสารละลายมีความขุ่น
และเมื่อน�ำมาเพาะเชื้อพบว่ามีเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ขึ้น
จนไม่สามารถนับจ�ำนวนโคโลนีได้เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า
ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ร้อยละ 100 ไม่มีผลต่อการยับยั้งและ
ฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ และนอกจากนี้มีการน�ำอาหาร
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เลีย้ งเชือ้ มาเพาะเชือ้ แล้วบ่มเหมือนกับกลุม่ ทดลอง แล้วน�ำมา
เพาะเชื้อที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกลุ่มควบคุมลบ พบว่ามีเชื้อ
แคนดิดา อัลบิแคนส์ขึ้นจนไม่สามารถนับจ�ำนวนโคโลนีได้
อีกทัง้ ยังมีการทดสอบการปนเปือ้ นของอาหารเลีย้ งเชือ้ โดย
การน�ำอาหารเลี้ยงเชื้อมาบ่มในตู้บ่มเหมือนกับกลุ่มทดลอง
จากนัน้ ดูความใสของอาหารเลีย้ งเชือ้ พบว่าอาหารเลีย้ งเชือ้
มีลักษณะใส แสดงว่าอาหารเลี้ยงเชื้อไม่มีการปนเปื้อน

ส่วนที่ 2 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดใน
แฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้ง
ต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์

ในการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดสมอพิเภกแห้ง
ในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนต่อ เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือก
มนุษย์ของอาสาสมัคร โดยแสดงในรูปค่าเฉลี่ยของร้อยละ
ความมีชวี ติ ของเซลล์จากอาสาสมัครทัง้ 3 คน พบว่า ค่าความ
เข้มข้นที่ท�ำให้ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์น้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.01) คือตัง้ แต่ 1250 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรขึ้นไป และค่าความเข้มข้นที่มากที่สุดที่ท�ำให้
ร้อยละความมีชีวิตของเซลล์ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
(p≥0.01) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม คือ 625 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละการยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ของสารสกัดจากสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนจากการทดสอบ
โดยวิธีไมโครบรอท ไดลูชั่น

Table 2

การ
ทดลอง

The percentage of anticandidal activity of Terminalia bellirica compounds in dichloromethane fraction determined
by micro broth dilution method

จ�ำนวน
ร้อยละการยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ของสารสกัดจากสมอภิเถกแห้งในแฟรกชั่น
ไดคลอโรมีเทนที่ความเข้มข้นต่างๆ
เชื้อเริ่มต้น
10
15
20
25
30
50
(โคโลนี/ 5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร) มิลลิลิตร มิลลิกรัม/ มิลลิกรัม/ มิลลิกรัม/ มิลลิกรัม/ มิลลิกรัม/ มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร
มิลลิลิตร มิลลิลิตร
5
ครั้งที่ 1 2.5 x 10
96.66
99.94
100
100
TNTC
TNTC
TNTC
ครั้งที่ 2 2.25 x 105
97.17
99.92
100
100
TNTC
TNTC
TNTC
ครั้งที่ 3 1.8 x 105
95.71
99.94
100
100
TNTC
TNTC
TNTC
ค่าเฉลี่ย 2.2 x 105
96.51
99.93
100
100
TNTC
TNTC
TNTC
หมายเหตุ TNTC (too numerous to count) คือ มีจ�ำนวนโคโลนีมากจนนับไม่ได้
TNTC means too numerous to count
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บทวิจารณ์

การทดลองนี้ไ ด้ใ ช้ผลสมอพิเ ภกแห้ง ที่ซื้อจากร้าน
สมุนไพรในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ใช้เอทานอลเป็นตัว
ท�ำละลายในการสกัดหยาบ จากนั้นน�ำไปสกัดด้วยวิธีสกัด
ของเหลวด้วยของเหลว พบว่าส่วนออกฤทธิ์อยู่ในแฟรกชั่น
ไดคลอโรมีเทน โดยความเข้มข้นในการยับยัง้ เชือ้ ราแคนดิดา
อัลบิแคนส์อยูท่ ี่ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และความสามารถ
ในการฆ่าเชื้ออยู่ที่ 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร การการศึกษา
ที่ผ่านมาของปิยวรรณและคณะ ในปีพ.ศ. 2558 ใช้สารสกัด
หยาบจากเปลือกและเนื้อของผลสมอพิเภกแห้งจากจังหวัด
ระนองมาทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ และฆ่าเชือ้ แคนดิดา อัลบิแคนส์
พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อราได้ที่ความเข้มข้นที่สูงกว่าการ
ศึกษานี้ 75 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และสามารถฆ่าเชือ้ ราได้ที่
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ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(12) ส่วนการศึกษา
ของ Elizabeth ในปี ค.ศ. 2005 ที่ท�ำการศึกษาถึงผลของ
สารสกัดหยาบจากผลสมอพิเภกแห้งโดยใช้เนื้อและเปลือก
ที่ปลูกในประเทศอินเดียและใช้เมทานอลเป็นตัวท�ำละลาย
แล้วน�ำมาทดสอบฤทธิก์ ารต้านเชือ้ แคนดิดา อัลบิแคนส์ พบว่า
ความเข้มข้นต�ำ่ ทีส่ ดุ ทีส่ ามารถยับยัง้ เชือ้ ราได้มคี า่ ต�ำ่ กว่ามาก
คือ 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(13) จะเห็นได้ว่าซึ่งฤทธิ์ของสาร
สกัดหยาบจากผลสมอพิเภกแห้งของทั้งสามการศึกษามีค่า
ความเข้มข้นต�่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแตกต่างกันนี้ อาจ
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันของแหล่งปลูก
สมอพิเภก วิธกี ารสกัดสาร และตัวท�ำละลายทีใ่ ช้ในการสกัด
และละลายสารสกัดต่างกัน จึงได้สารออกฤทธิท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อแตกต่างกัน

ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ร้อยละความมีชวี ติ ของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก จากการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของสารสกัด
ในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งความเข้มข้นต่าง ๆ โดยเทคนิคเอ็มทีที

Table 3

The percentage of viable fibroblast cells number from cytotoxicity of Terminalia bellirica compounds in
dichloromethane fraction determined by MTT assay.

ความเข้มข้นของสารสกัดในแฟ
รกชั่นของไดคลอโรมีเทน
(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร)
0
19
39
78
156.25
312.5
625
1,250
2,500
5,000
10,000

ค่าเฉลี่ยร้อยละความมีชีวิตของเซลล์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
100.00
100.00
100.00
105.12
80.69
67.36
80.66
83.86
110.42
155.16
108.47
109.72
132.45
89.68
96.53
104.32
89.95
95.83
62.19
72.35
95.24
48.42
56.54
34.13
34.66
27.16
43.65
41.63
31.85
47.62
54.73
61.23
64.29

ค่าเฉลี่ยร้อยละความมีชีวิต
ของเซลล์ ± ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
100.00 ± 0.00
84.39 ± 19.15
91.64 ± 16.33
124.45 ± 26.59
106.22 ± 22.98
96.70 ± 7.22
76.59 ± 16.93
46.36 ± 11.34
35.15 ± 8.25
40.36 ± 7.95
60.08 ± 4.87
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การศึกษานี้ใช้ตัวท�ำละลายที่สามารถละลายสารสกัด
จากผลสมอพิเภกแห้งได้ดีคือ ไดเมทิลซัลฟอกไซด์ ซึ่งเป็น
ตัวท�ำละลายที่สามารถละลายสารได้หลายชนิด เนื่องจาก
เป็นสารละลายแบบโพลาร์ อะโพรติก ที่สามารถละลายได้
ทัง้ สารประกอบมีขวั้ และไม่มขี ว้ั จึงสามารถละลายเทอร์มลิ กิ
แนนส์ แทนนิลิกแนนส์ 7-ไฮดรอกซี-3,4-เมทิลลีน ไดออกซี
ฟลาวาน และอะโนลิกแนนส์ บี ซึง่ เป็นสารทีม่ ขี วั้ ต�ำ่ และเป็น
สารส�ำคัญในสมอพิเภก อีกทั้งยังสามารถเข้ากับน�้ำที่ใช้เป็น
ตัวท�ำละลายร่วมได้และไม่ระเหยง่ายจึงท�ำให้สารละลายมี
ความเข้มข้นคงที่ ดังนั้นจึงนิยมใช้ละลายสารประกอบที่
ต้องการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ จากการทดลองนี้พบว่า
ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์สามารถละลายได้ทั้งสมอพิเภกแห้งที่
ความเข้มข้น 1,200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และสารสกัดสมอ
พิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนจากสมอพิเภกแห้งที่
ความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรได้ และยังไม่พบ
วงใสทีป่ รากฏรอบแผ่นเปเปอร์ดสิ ก์ทห่ี ยดไดเมทิล ซัลฟอกไซด์
ในการทดสอบด้วยวิธดี สิ ก์ดฟิ ฟิวชัน่ แสดงให้เห็นว่าไดเมทิล
ซัลฟอกไซด์ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์
นอกจากนีใ้ นการทดสอบไมโครบรอท ไดลูชนั่ พบว่าสารผสม
ในหลุมของไดเมทิล ซัลฟอกไซด์มลี กั ษณะขุน่ และเมือ่ น�ำมา
เพาะเชื้อ พบว่ามีเชื้อขึ้นมากจนนับไม่ได้ แสดงให้เห็นว่า
ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ ไม่มีผลต่อการยับยั้งและฆ่าเชื้อรา
แคนดิดา อัลบิแคนส์
จากงานวิจยั ของ Valsaraj และคณะในปีค.ศ. 1997(10)
พบว่าสารที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ ได้แก่
เทอร์มิลิกแนนส์ แทนนิลิกแนนส์ 7-ไฮดรอกซี-3,4-เมทิลลีน
ไดออกซีฟลาวาน และอะโนลิกแนนส์ บี มีโครงสร้างทีม่ คี วาม
เป็นขั้วต�่ำ ในการสกัดของเหลวด้วยของเหลวตัวท�ำละลาย
ควรละลายสารที่ต้องการสกัดได้ดี มีจุดเดือดไม่สูงนักเพื่อที่
จะก�ำจัดออกไปจากสารทีต่ อ้ งการได้งา่ ยหลังการสกัด ซึง่ การ
ใช้ตวั ท�ำละลายทีม่ ขี ว้ั ต่างกันจะท�ำให้แบ่งสารออกตามความ
มีขั้ว โดยทางคณะวิจัยได้ใช้ตัวท�ำละลายที่เรียงล�ำดับการมี
ขัว้ จากต�ำ่ ไปสูงดังนี(14)
้ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิล อะซีเตต
และบิวทานอล ดังนั้นทางกลุ่มวิจัยจึงคาดว่าสารที่ออกฤทธิ์
จะละลายอยู่ในแฟรกชั่นของเฮกเซนหรือไดคลอโรมีเทน
และหลังจากการน�ำแต่ละแฟรกชั่นไปทดสอบ พบว่าสารที่
ออกฤทธิ์ละลายอยู่ในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนเท่านั้น
งานวิจยั ของ Valsaraj และคณะในปี 1997 กล่าวว่า สารทีม่ ฤี ทธิ์
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ในการฆ่าเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ คือกลุ่ม ลิกแนนส์(10)
ในขณะที่ผลการทดลองของทางกลุ่มที่ได้บอกได้แต่เพียงว่า
สารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนที่มีผลฆ่าเชื้อรา
แคนดิดา อัลบิแคนส์ นั้นเป็นสารประกอบที่มีดัชนีขั้ว
ด้วยวิธีดิสก์ ดิฟฟิวชั่น สารสกัดสมอพิเภกแห้งใน
แฟรกชัน่ ไดคลอโรมีเทนจากสมอพิเภกแห้งเกิดวงใสทีค่ วาม
เข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และเมือ่ น�ำไปทดสอบด้วย
วิธีไมโครบรอท ไดลูชั่นพบว่าสามารถยับยั้งเชื้อได้ที่ความ
เข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสามารถฆ่าเชื้อได้ที่
ความเข้มข้น 25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร หากสังเกตว่าเมื่อท�ำ
ดิสก์ ดิฟฟิวชั่นพบวงใสของการยับยั้งที่ความเข้มข้นสูงกว่า
การท�ำไมโครบรอท ไดลูชั่นมาก ซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการ
ที่สารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนมีความ
หนืดสูงท�ำให้ส่วนที่ออกฤทธิ์แพร่ออกไปรอบเปเปอร์ ดิสก์
ได้น้อย
ในการน� ำ สมุ น ไพรมาใช้ อ ย่ า งปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีการค�ำนึงถึงขนาดและปริมาณของ
สมุนไพรที่เหมาะสม รวมถึงมีการค�ำนึงถึงความเป็นพิษของ
สมุนไพรหากน�ำมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไป มีการทดสอบ
ความเป็นพิษของสารสกัดสมอพิเภกในหนูทดลองพบว่า
ปริมาณสารสกัดหยาบสมอพิเภกทีห่ นูได้รบั แล้วท�ำให้หนูตาย
คือ ปริมาณตัง้ แต่ 10 กรัม ต่อน�ำ้ หนักตัวของหนู 1 กิโลกรัม(15)
ขณะเดียวกันก็มรี ายงานเรือ่ งความเป็นพิษจากสารสกัดกลุม่
ลิกแนนจากพืชที่น�ำมารับประทานได้ ต่อเซลล์สร้างเส้นใย
บริเวณผิวหนังอวัยวะเพศของมนุษย์ (human genital skin
fibroblast) และเซลล์เนือ้ เยือ่ ต่อมลูกหมาก (prostate tissue)(16)
และจากผลการทดลองของเราแสดงให้เห็นว่า ความเข้มข้น
ของสารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอ
พิเภกแห้งมีผลต่อความมีชีวิตของเซลล์สร้างเส้นใยจาก
เหงือกมนุษย์ โดยความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์นั้นต�่ำกว่าความเข้มข้น
ต�ำ่ สุดของสารสกัดในแฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนทีส่ ามารถ
ยับยั้งและฆ่าเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ สันนิษฐานว่า สาเหตุ
ทีท่ ำ� ให้เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกตายได้นนั้ เป็นเพราะสารสกัด
ที่ได้ยังมีความบริสุทธิ์ไม่เพียงพอ สืบเนื่องจากสารสกัดใน
แฟรกชัน่ ของไดคลอโรมีเทนนัน้ ประกอบไปด้วยสารประกอบ
หลายประเภท สารสกัดในแฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนซึ่ง
แยกด้วยวิธคี อลัมน์โครมาโตกราฟีแบบแผ่นบางด้วยวัฏภาค
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เคลือ่ นที่ จะเห็นได้วา่ ในสารสกัดของแฟรกชัน่ ของไดคลอโร
มี เ ทน เมื่ อ มองภายใต้ แ สงธรรมชาติ แ ละภายใต้ แ สง
อัลตราไวโอเลตทีค่ วามยาวคลืน่ 254 นาโนเมตร แล้วสเปรย์
ด้วยแอนนิซอลดิไฮด์แล้วผ่านความร้อน (anisaldehyde
spray reagent) และสเปรย์ด้วยโพแทสเซียม เฮกซาไซยาโน
เฟอร์เรตทรี ทีเอส (potassium hexacyano ferrate (III)
TS) ตามด้วยไอรอนทรีคลอไรด์ ทีเอส (iron chloride (III)
TS) บนแผ่นโครมาโตกราฟีแบบบาง สามารถแบ่งย่อยโดย
คร่าวได้เป็น 9 แถบ และ 18 แถบ ตามล�ำดับ จากการท�ำ
ทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่า ในสารสกัดแฟรกชั่นของไดคลอโร
มีเทนทีใ่ ช้ในการศึกษานีป้ ระกอบไปด้วยสารขัน้ ต�ำ่ อย่างน้อย
11 ชนิดย่อย ซึ่งในงานวิจัยไม่สามารถที่จะควบคุมความ
เข้มข้นของสารแต่ละตัวได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นค่าร้อยละ
ความมีชีวิตของเซลล์ที่ได้อาจมีค่าต�่ำกว่าความเป็นจริงจาก
สารหนึ่ง ๆ ในนั้น ซึ่งอาจไม่ใช่ตัวที่มีฤทธิ์ยับยั้ง หรือฆ่าเชื้อ
แคนดิดา อัลบิแคนส์ที่ปะปนอยู่ในสารสกัด
การศึกษาต่อไปอาจมุ่งการสกัดให้ได้สารที่มีความ
บริสุทธิ์มากขึ้นจนถึงระดับที่ความเข้มข้นที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
ราแคนดิดา อัลบิแคนส์ โดยที่ความเข้มข้นดังกล่าวต้องไม่มี
ความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์ด้วยเช่น
กัน หากกรณีที่ท�ำให้สารสกัดจากสมอพิเภกได้เป็นสาร
บริสุทธิ์แล้ว แต่ยังพบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใย
จากเหงือกมนุษย์อยู่ อาจเปลี่ยนการน�ำไปใช้ของสารสกัด
ดังกล่าวไปใช้ในรูปแบบอื่นแทนการใช้ในช่องปากโดยตรง
เช่น เป็นน�้ำยาฆ่าเชื้อราชนิดแช่ฟันปลอม
นอกจากนี้ อาจจะมีความเป็นพิษของสารที่ใช้ในการ
สกัดเหลือตกค้างอยู่ ในที่นี้ คือ สารไดคลอโรมีเทน ซึ่งเป็น
สารที่นิยมใช้ในการสกัดสารต่าง ๆ โดยสารไดคลอโรมีเทน
อาจมีผลต่อค่าร้อยละความมีชวี ติ ของเซลล์ได้ จากการศึกษา
เรือ่ งความเป็นพิษของไดคลอโรมีเทนต่อเซลล์สตั ว์และเซลล์
มนุษย์ โดยองค์กรไอพีซเี อส (International Programme on
Chemical Safety; IPCS) รายงานว่าไดคลอโรมีเทนมีผล
ท�ำลายดีเอ็นเอสายเดีย่ ว ในการเพาะเลีย้ งเซลล์ของสัตว์เลีย้ ง
ลูกด้วยนม แต่ยงั ไม่มรี ายงานแน่ชดั ว่า ส่งผลให้เกิดกลายพันธุ์
ของยีน(17) ฉะนั้นในการทดลองต่อไป จึงควรตรวจสอบการ
ตกค้างของสารไดคลอโรมีเทน และควรทดสอบความเป็นพิษ
ของสารไดคลอโรมีแทนต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์
ของมนุษย์ร่วมด้วย
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ทัง้ นีอ้ าจมีความผิดพลาดทีเ่ กิดจากการทดสอบมีความ
อ่อนไหวทาง MTT assay เช่น ในขั้นตอนการน�ำเซลล์ลง
หลุมจานเพาะเลี้ยงดูดได้จ�ำนวนเซลล์ไม่เท่ากัน เนื่องจาก
เซลล์กระจายตัวไม่ดี และการดูดสารออกจากหลุมที่ใส่สาร
MTT แล้วอาจมีการดูดผลึกฟอร์มาซานที่ท�ำปฏิกิริยาแล้ว
ออกไป ซึ่งอาจจะมีผลท�ำให้ค่าดูดกลืนแสงมีความคลาด
เคลื่อนได้(18,19)
ยังมีอีกหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้ค่าการทดสอบออก
มาคลาดเคลือ่ นได้ เพือ่ ขจัดปัจจัยเหล่านัน้ ในการทดลองครัง้
ต่อไปจึงควรท�ำให้สารสกัดมีความบริสทุ ธิม์ ากขึน้ และใช้สาร
ในการสกัดที่มีความปลอดภัย และส่งผลต่อเซลล์ของสิ่งมี
ชีวิตให้น้อยที่สุด แต่การสกัดสารให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น
ย่อมใช้กระบวนการที่ซับซ้อน เวลาและค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
มากขึน้ และไม่สามารถยืนยันว่าความบริสทุ ธิข์ องสารสกัดที่
มากขึ้ น จะให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ บั้ ง เชื้ อ ราแคนดิ ด า
อัลบิแคนส์ดีขึ้น เพราะผลในการยับยั้งหรือฆ่าเชื้อนั้นอาจมี
สารอื่นๆในสารสกัดหยาบส่งเสริมฤทธิ์ในการยังยั้งหรือ
ฆ่าเชื้อได้ดีกว่าก็เป็นได้

บทสรุป

สารสกัดสมอพิเภกแห้งในแฟรกชัน่ ไดคลอโรมีเทนจาก
ผลสมอพิเภกแห้งมีฤทธิ์ในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแคนดิดา
อัลบิแคนส์ โดยความเข้มข้นต�่ำสุดของสารสกัดสมอพิเภก
แห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งที่
สามารถยับยั้งเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์ได้ร้อยละ 96.51 คือ
20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร และความเข้มข้นต�ำ่ สุดของสารสกัด
สมอพิเภกแห้งในแฟรกชั่นไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภก
แห้งทีส่ ามารถฆ่าเชือ้ แคนดิดา อัลบิแคนส์รอ้ ยละ 99.93 คือ
25 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร นอกจากนั้ น แล้ ว สารสกั ด ใน
แฟรกชั่นของไดคลอโรมีเทนจากผลสมอพิเภกแห้งมีพิษต่อ
เซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์ โดยความเข้มข้นสูงสุดที่
ไม่เป็นพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยจากเหงือกมนุษย์ คือ 625
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร คณะผู้ท�ำวิจัยขอขอบคุณคณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรที่ ใ ห้ ค วาม
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