
ประสิทธิภาพของสารสกดัตะไคร้หรือข่าและเจลล้างมอืผสมสารสกดัในการยบัยั้ง     

การเจริญของจุลนิทรีย์  

ทีม่าและความสําคญั 
      มือเป็นอวยัวะท่ีมีโอกาสสัมผสักบัส่ิงรอบตวัมากท่ีสุดโอกาสในการนาํเช้ือ

โรคเขา้สู่ปากจึงมีมากท่ีสุด เช่น การจบัลูกบิดประตู การจบัราวข้ึนบนัได เขา้

ห้องนํ้ าสาธารณะ  การลา้งมือหรือใช้ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดมือจึงเป็น

ส่ิงจาํเป็นในการรักษาสุขอนามยัท่ีสามารถทาํได ้ แต่เน่ืองจากผลิตภณัฑล์า้งมือ

ส่วนใหญ่ผลิตจากต่างประเทศทาํให้มีราคาค่อนขา้งสูง ดงันั้นจึงเกิดความสนใจ

ในสมุนไพรในประเทศไทยเพื่อนาํมาศึกษาฤทธ์ิตา้นเช้ือกบักลุ่มเช้ือจุลินทรียก่์อ

โรคท่ีเป็นปัญหาของสาธารณสุขซ่ึงอาจจะนาํไปพฒันาเป็นส่วนผสมในผลิตภณัฑ์

เจลลา้งมือต่อไป 

พรประภา ประมวลรัมย ์สุชาดา คล่องดี นยันา แกว้เมฆ และมณฑล เลิศคณาวนิชกลุ 

สาํนกัวชิาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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สรุปผลการทดลอง 

     สารสกดัตะไคร้หรือข่า ท่ีสกดัดว้ย 95% ethanol และเจลท่ีมีส่วนผสมของสารสกดัมีฤทธ์ิตา้นการเจริญของเช้ือแกรมบวกและเช้ือยสีตท่ี์นาํมาทดสอบไดแ้ตกต่างกนั ซ่ึง

การจะนาํสารสกดัดงักล่าวมาเตรียมเป็นผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือจะตอ้งคาํนึงถึงความเขม้ขน้ของสารสกดั ปริมาณท่ีเหมาะสม  และฤทธ์ิของสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมในเจลลา้ง

มือซ่ึงอาจมีผลต่อฤทธ์ิของสารสกดัเพื่อใหไ้ดเ้จลลา้งมือสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

สมุนไพรทีป่ั่นอย่างละ  

500 ก.+นํา้  3000 มล. 

(1:6)   

สมุนไพรทีป่ั่นอย่างละ  500 ก.+ 

เอธานอล 95% 3000 มล. (1:6)

เกบ็ไว้ในตู้ดูดความช้ืน

ระเหยเอธานอลออก

ด้วยเคร่ือง Rorary

evaporator

Shaking inclubator ที ่25°C นาน 5 

วัน เขย่าตลอดเวลา

   การแช่ด้วยนํา้ การแช่ด้วยเอธานอล95%

ทาํให้แห้งด้วยเคร่ือง

 Freeze dryer

แช่ด้วยเอธานอล 95%แช่ด้วยนํา้

วธีิการทดลอง 
        นาํตน้ตะไคร้ และเหงา้ของข่า มาสกดัสารออกฤทธ์ิดว้ย 95% เอธานอล 

หรือนํ้ากลัน่ โดยวิธีการหมกั (maceration)  ( รูปท่ี 1) เตรียมใหไ้ดค้วามเขม้ขน้

เร่ิมตน้ 330 มก./มล. เจือจางแบบ 2 เท่า จนถึง 1: 256 เพ่ือนาํไปทดสอบฤทธ์ิ

ตา้นจุลินทรียด์ว้ยวิธี Agar well diffusion แลว้หาค่า MIC  (รูปท่ี 2)  

ผลการทดลอง 

          จากผลการศึกษาฤทธ์ิในการตา้นเช้ือจุลินทรียข์องผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือสมุนไพร

พบวา่ ผลิตภณัฑเ์จลลา้งมือท่ีออกฤทธ์ิตา้นเช้ือจุลินทรียไ์ดม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ เจลลา้งมือ

ผสมสารสกดัข่า สามารถออกฤทธ์ิการเจริญของเช้ือแกรมบวกทั้งหมด โดยออกฤทธ์ิ

ตา้นเช้ือ S. aureus TISTR 517 ไดดี้ท่ีสุด มีค่า inhibition zone เท่ากบั 29.5+0.7  มม.

ส่วนผลิตภณัฑ์เจลลา้งมือตะไคร้และเจลท่ีไม่มีส่วนผสมสมุนไพรไม่ออกฤทธ์ิตา้น

เช้ือจุลินทรีย์  เจลท่ีไม่มีส่วนผสมสมุนไพรกับเจลตะไคร้ (p=1.00) ให้ฤทธ์ิต้าน

เช้ือจุลินทรียด์ชันีไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05 (p>0.05) เจลท่ีไม่มีส่วนผสม

สมุนไพรกบัเจลข่าและเจลข่ากบัเจลตะไคร้ (p=0.00) ให้ฤทธ์ิตา้นเช้ือจุลินทรียด์ชันี

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 (p<0.05)  (ตารางท่ี 1) 

1. MHA ที่ไม่มเีชื้อผสมอยู่

2. เจลล้างมอืที่มส่ีวนผสมของสารสกดัตะไคร้

3. เจลล้างมอืที่มส่ีวนผสมของสารสกดัข่า

1
3

2

บ่มท่ี 37°C  ยกเวน้ C. albicans บ่มท่ี

อุณหภูมิหอ้ง นาน 24 ชม.

ทาํ 3 คร้ังๆละ 2 ซํ้ า หาค่าเฉล่ียของ Inhibition zone อ่านค่า Inhibition zone

MHA หรือ SDA

ตัวอย่างละ 100 µl/well

เจาะหลุมด้วย tip             

ขนาด 1000 มคล.

   รอให้แขง็ตัว
เชื้อจุลนิทรีย์ผสม 

MHA /SDA  ปรับ

ความเข้มข้นเท่ากบั 

106 CFU/ml

เชื้อจุลินทรีย์

Inhibition Zone (mm.)

น้ํากล่ัน เจลไม่มีส่วนผสม

สมุนไพร

เจลข่า เจลตะไคร้

S. aureus TISTR 517 9+0 9+0 29.5+0.7 9+0

MRSA 142 9+0 9+0 23.5+2.1 9+0

MRSA 189 9+0 9+0 26.5+0.7 9+0

MRSA 239 9+0 9+0 26.5+0.7 9+0

MRSA 1424 9+0 9+0 25+1.4 9+0

MRSA 7645 9+0 9+0 28+1.7 9+0

E. coli ATCC 25922 9+0 9+0 9+0 9+0

S. typhimurium TISTR 020 9+0 9+0 9+0 9+0

C. albicans TISTR 5779 9+0 9+0 9+0 9+0

   รูปที ่1 

  รูปที ่2  

 ตารางที ่1   ฤทธ์ิตา้นจุลินทรียข์องเจลท่ีมีส่วนผสมสารสกดัตะไคร้หรือข่า  

บทคดัย่อ 
     สารสกดัตะไคร้และข่าดว้ย 95%  เอธานอล สามารถออกฤทธ์ิตา้น Staphylococcus aureus 

TISTR 517, Salmonella typhimurium TISTR 020, Escherichia coli  ATCC 25922, Methicillin  

resistant S. aureus ท่ีแยกไดจ้ากผูป่้วย และ Candida albicans TISTR 5779  แตกต่างกนัเม่ือ

ทดสอบดว้ยวิธี agar well diffusion  โดยพบวา่ มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเจริญของแบคทีเรียแกรมบวกทุก

ชนิด และให้ค่าความเขม้ขน้ตํ่าสุดของสารท่ีสามารถยบัย ั้งเช้ือจุลินทรียไ์ด ้(MIC) ไดเ้ท่ากบั 5.2 

มิลลิกรัม./มิลลิลิตร และ 165 มก./มล. ของสารสกดัตะไคร้และข่า ตามลาํดบั และนาํไปเผน็

ส่วนผสมเจลลา้งมือจากสารสกดัสมุนไพรโดยใชสู้ตรตาํรับ Gel:Alcohol (35%:40%) เพ่ือเป็น

แนวทางในการปรับปรุงเป็นผลิตภณัฑต่์อในอนาคต 
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