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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็ นการศึกษาฤทธิ์ของนา้ มันหอมระเหยสกัดจากเหง้ ามหาหงส์ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดสิว
ได้ แก่ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis โดยทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อด้ วยวิธี disc diffusion ผลการศึกษาพบว่า
นา้ มันหอมระเหยมหาหงส์มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่เป็ นสาเหตุของสิวได้ เช่ นเดียวกับยา Amoxicillin และ Erythromycin
นอกจากนี้ยังพบว่ านา้ มันหอมระเหยมหาหงส์ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อดังกล่ าวแม้ ว่าจะมีค่า MIC และ MBC อย่างน้ อย 1000 ไมโครแกรมต่อ
มิลลิลิตร ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่าสารประกอบหลักในนา้ มันหอมระเหยเป็ นสารจาพวก monoterpene ได้ แก่ 1,8Cineole (39.86%) และ beta-Pinene (21.69%) จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่านา้ มันหอมระเหยมหาหงส์มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ ยับยั้งเชื้อสิวต่อไป
คาสาคัญ: นา้ มันหอมระเหย มหาหงส์ การยับยั้งแบคทีเรีย Propionibacterium acnes Staphylococcus epidermidis
GC-MS 1, 8-Cineole beta-Pinene
Abstract
Antibacterial activity of essential oils from Hedychium coronarium was determined against Propionibacterium acnes and
Staphylococcus epidermidis which are the major causes of acne. Antimicrobial susceptibility test was performed by using disc
diffusion method. The result showed that both P. acnes and S. epidermidis were inhibited by the essential oil as well as
Amoxicillin and Erythromycin. Moreover the essential oil had antibactericidal activity even MIC and MBC value were at least
1000 µg/ml. Hedychium coronarium essential oil was rich in monoterpene, especially 1,8-Cineole (39.86%) and beta-Pinene
(21.69%). In conclusion, Hedychium coronarium essential oil had promising potential to develop as a product to control acne.
Keywords: Hedychium coronarium, essential oil, antibacterial activity, Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis,
GC-MS, 1, 8-Cineole, beta-Pinene

Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(3)

26

บทนา
สิวเป็ นความผิดปกติของผิวหนังที่พบได้ บ่อย มีท้ัง
แบบที่ไม่แสดงอาการอักเสบและแสดงอาการอักเสบ พบ
ได้ ในคนทุกวัยโดยเฉพาะวัยรุ่น มีความรุนแรงตั้งแต่น้อย
ไปจนถึ ง มาก ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ภาวะทางกายและจิ ต ใจ
กระบวนการเกิดสิวมี 4 ขั้นตอน คือ มีการสร้ างไขมันที่
ผิวหนังเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ทาให้ เกิดการอุดตันของรูขุม
ขนบริ เ วณใบหน้ าและล าตั ว จึ ง มี ก ารเจริ ญ ของเชื้ อ
แบคทีเรีย ที่เป็ นเชื้ อประจาถิ่นบนผิว หนัง และเกิดการ
อักเสบบริเวณผิวหนังขึ้นมา (Nguyen & Su, 2011)
เชื้อที่เป็ นสาเหตุห ลักของสิว ได้ แก่ Propionibacterium
acnes และ Staphylococcus epidermidis โดยยาที่ใช้
รักษาสิวโดยทั่วไปได้ แก่ tetracycline, erythromycin,
amoxicillin และ clindamycin เป็ นต้ น ซึ่งยาเหล่ านี้มี
ผลข้ างเคียงหลายอย่ าง หากเป็ นยาทาอาจทาให้ ผิวหนัง
แห้ ง มี อ าการระคายเคื อ ง หรื อ ในกรณี ท่ี เ ป็ นยา
รั บ ประทานจะทาให้ มี ค วามผิ ด ปกติ ใ นระบบทางเดิ น
อาหารได้ (Shaw & Kennedy, 2007) นอกจากนี้ยัง
เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดเชื้อดื้อยาได้ อกี ด้ วย
ความรู้จากภูมิปัญญาไทยพบว่าสมุนไพรที่อยู่ในวงศ์
ขิงข่า (Zingiberaceae) ถูกนามาใช้ เพื่อดูแลผิวพรรณมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน และจากงานวิจัยต่าง ๆ พบว่ า
พืชที่อยู่ในวงศ์ขิงข่าหลายชนิดนั้นมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย
ที่เป็ นสาเหตุของสิว (Singh et al., 2011) ในประเทศ
ไทยพบพืชในวงศ์ขิงข่าหลากหลายชนิดรวมทั้ง มหาหงส์
ด้ ว ย มีร ายงานว่ า พื ช ชนิด นี้ มีส รรพคุ ณ ทางเภสัชวิ ทยา
หลายประการ เช่ น ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
แกรมบวกและแกรมลบได้ ห ลายชนิ ด โดยให้ ผลการ
ยับยั้ งเชื้ อในกลุ่ มที่ก่อให้ เ กิดโรคอุจจาระร่ ว งได้ ดี เช่ น
Salmonella Typhi และ Escherichia coli และมีฤทธิ์ใน
การต้ านเชื้อรา Candida albicans และ C. glabrata
(Sabulal et al., 2007) งานวิจัยของ Joy, Rajan, &
Abraham ในปี ค.ศ. 2007 พบว่า นา้ มันหอมระเหยจาก
เหง้ ามหาหงส์มีฤทธิ์ในการยับยั้งทั้งแบคทีเรีย (Bacillus
subtilis และ Pseudomonas aeruginosa) และเชื้อราได้
(Trichoderma sp. และ C. albicans) แต่ยังไม่พบ
การศึกษาสารที่ได้ จากมหาหงส์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ที่เ ป็ นสาเหตุข องสิว ดัง นั้ น การศึ กษานี้ มี จุ ด มุ่ ง หมาย

ศึกษาประสิทธิภาพของนา้ มันหอมระเหยจากมหาหงส์ใน
การต้ านเชื้อแบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุหลักของสิว (P. acnes
และ S. epidermidis) และศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ของนา้ มันหอมระเหยจากมหาหงส์ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการควบคุมเชื้อดังกล่าว และอาจ
พัฒนาเพื่อใช้ ทดแทนยาปฏิชีวนะต่อไปได้
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่างพืช
มหาหงส์ (Hedychium coronarium) ได้ จาก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ส่ ว นที่ ใ ช้ ในการทดลองคื อ ส่ ว นของเหง้ าสด
3 กิโลกรัม
แบคทีเรีย
แบคทีเรียที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ Propionibacterium
acnes DMST 19416, Staphylococcus epidermidis
DMST 3547 และ S. epidermidis DMST 4343
วิธกี ารเลี้ยงเชื้อ สาหรับเชื้อ P. acnes บ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส สภาวะไร้ ออกซิเจน นาน 5 วัน ส่วน S.
epidermidis บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1824 ชั่วโมง เชื้อทั้งสองชนิดเก็บรักษาไว้ ใน 20% glycerol
ที่อณ
ุ หภูมิ -80 องศาเซลเซียส
อาหารเลี้ ยงเชื้ อสารเคมี และอุปกรณ์
Brain-Heart Infusion (BHI, CRITERIONTM,
USA), Muller Hinton (MH, CRITERIONTM, USA),
Tetracycline (Oxoid, UK), Erythromycin (Oxoid,
UK), Amoxicillin (Pacific Science Co., Ltd.,
ประเทศไทย) และไดเมทิลซัลฟอกไซต์ (DMSO, RCI
Labscan Co. Ltd., Thailand), แผ่นกระดาษกรอง
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร (Macherey-Nagel,
Germany)
การสกัดน้ ามันหอมระเหย
เหง้ ามหาหงส์ทาความสะอาดด้ วยนา้ ประปาไหลผ่าน
หั่ น ให้ เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ กลั่ น ด้ ว ยวิ ธี กลั่ น ด้ ว ยน้า (water
distillation) เมื่อได้ นา้ มันหอมระเหยแล้ ว เก็บไว้ ในขวดสี
ชา ที่ อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
การศึ กษาฤทธิ์การยับยั้งแบคที เรียด้วยวิ ธี agar
disc diffusion
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ทดสอบฤทธิ์ของนา้ มันหอมระเหย กับแบคทีเรีย P.
ances และ S. epidermidis ด้ วยวิธี Agar disc diffusion
สาหรับ P. acnes ใช้ อาหารเลี้ยงเชื้อ BHI ที่ผสม 1%
glucose และสาหรับ S. epidermidis ใช้ อาหารเลี้ยงเชื้อ
Muller Hinton agar (MHA) นาเชื้อแบคทีเรียปรับค่า
ความขุ่น ให้ เท่ากับ McFarland Standard No. 0.5
จากนั้นป้ ายบนอาหารโดยใช้ ไม้ พันสาลีท่ฆี ่าเชื้อแล้ ว หยด
นา้ มันหอมระเหย 10 µl ลงบนแผ่ นกระดาษกรองที่
ปราศจากเชื้ อ
และใช้ ยาปฏิ ชี ว นะ 3 ชนิ ด คื อ
Erythromycin (15µg/disc), Amoxicillin (30µg/disc)
และ Tetracycline (30µg/disc) เป็ นชุดควบคุมผลบวก
และ DMSO ใช้ เป็ นชุดควบคุมผลลบ บ่มตามสภาวะที่
ก าหนด ท าการทดลองทั้ง หมดซ้า 3 ครั้ ง บั น ทึ ก
เส้ นผ่าศูนย์กลางการยับยั้งเชื้อ
การหาค่ าความเข้มข้นตา่ สุดที่ สามารถยับยั้งการ
เจริ ญ ของแบคที เ รี ย (MIC) และ การหาค่ า ความ
เข้มข้นตา่ สุดที่สามารถฆ่าเชื้ อแบคทีเรีย (MBC)
ในการทดลองนี้ใช้ วิธี broth microdilution assay
ดัดแปลงจาก Tsai, Wu, Tseng, & Tsai (2010) โดย
เจือจางนา้ มันหอมระเหยและยาปฏิชีวนะ เป็ นลาดับส่วน
ทีละ 2 เท่าใน 96-well plate สาหรับการทดสอบ P.
acnes ใช้ BHI broth 1% glucose ส่วน S. epidermidis
ใช้ Muller Hinton broth (MHB) แล้ วเตรียมเชื้อที่
ทดสอบโดยปรับความเข้ มข้ นของเชื้อให้ มีปริมาณ 106
CFU/ml เติมลงไปใน plate ปริมาตร 50 µl บ่มที่
สภาวะที่กาหนด ความเข้ มข้ นต่าสุดที่ไม่สามารถเห็นการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียให้ บันทึกค่าเป็ น MIC จากนั้น
ดูดของเหลวจากหลุมที่ไม่เห็นการเจริญของเชื้อ ปริมาตร
10 µl เพาะเชื้อลงบนอาหารและบ่ มเชื้อในสภาวะที่
เหมาะสม สังเกตผลการเจริญของเชื้อ บนจานอาหาร ค่า
ความเข้ มข้ นที่ต่าที่สดุ ที่ไม่มีการเจริญของเชื้อถือเป็ นค่า
MBC
การศึ กษาองค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิค Gas
chromatography-mass spectrometry (GC-MS )
การวิ เ คราะห์ น้า มั น หอมระเหยจากมหาหงส์ด้ ว ย
เทคนิค GC-MS ทาโดยใช้ ตัวอย่ าง 30 µl ละลายใน
dichloromethane 570 µl สภาวะของเครื่อง GC (ยี่ห้อ
Agilent Technology, รุ่น GC 6890 A, USA) ใช้
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ปริมาณตัวอย่ าง 1 µl ในส่วนของคอลัมน์ท่ใี ช้ คือ HP5MS 30 m x 0.25 mm ID x 0.25 mm Film
Thickness (ยี่ห้อ Agilent Technology, รุ่น HP-5MS,
USA) ตั้งอัตราการไหลของก๊าซฮีเลียมเข้ าคอลัมน์เป็ น
1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ส่วนอุณหภูมิคอลัมน์ต้ังโปรมแก
รมโดยใช้ อณ
ุ หภูมเิ ริ่มต้ น 70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3
นาที จากนั้ น เพิ่ ม อัต ราเร็ว 3 องศาเซลเซี ย สต่ อ นาที
จนถึงอุณหภูมิ 188 องศาเซลเซียส และเพิ่มอัตราเร็ว
20 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึงอุณหภูมิ 280 องศา
เซลเซี ย ส คงที่อีก 3 นาที เวลาในการวิ เ คราะห์ น าน
49.93 นาที ส่วนของ MS (ยี่ห้อ Agilent Technology,
รุ่น MSP 5975C, USA) เป็ น MS Quadrupole ที่ต่อกับ
GC โดยตรง ซึ่งผ่านส่วนเชื่อมต่อ (Transfer Line) ที่ต้งั
อุณหภูมิไว้ ท่ี 150 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิของ Ion
Source เป็ น 230 องศาเซลเซียส ในระบบ Electron
Impact Ionization (EI) โดยให้ ผลการแยกองค์ประกอบ
ทางเคมี ข องน้ า มั น หอมระเหยเป็ น Total
Ion
Chromatogram (TIC) ในระบบ Scan Mode ใช้ ในช่วง
Mas 30 ถึง 500 AMU (Atomic Mass Unit) และการ
พิสจู น์เอกลักษณ์ขององค์ประกอบของนา้ มันหอมระเหย
ใช้ การเปรียบเทียบสเปกตรัมกับสเปกตรัมมาตรฐานของ
Wiley Version 8 Nite 8 Libery
ผลการศึกษา
เมื่อนาเหง้ ามหาหงส์มากลั่นด้ วยวิธีการกลั่นด้ วยน้า
ได้ นา้ มันหอมระเหยเป็ นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน มีกลิ่น
หอมเย็ น ใ ห้ ร้ อยละของ การผลิ ตเท่ า กั บ 0.109
(ปริมาตร/นา้ หนัก)
การยับยั้งแบคทีเรียจากน้ ามันหอมระเหยมหาหงส์
จากผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียด้ วยวิธี
Disc diffusion (ตารางที่ 1) พบว่ า นา้ มันหอมระเหย
มหาหงส์สามารถยับยั้ง P. acnes และ S. epidermidis ได้
และพบว่า ยาปฏิชีวนะ Tetracycline ไม่สามารถยับยั้ง S.
epidermidis DMST4343 ได้ แต่นา้ มันหอมระเหย
มหาหงส์มฤี ทธิ์การยับยั้งเท่ากับ 31.96 mm ซึ่งใกล้ เคียง
กับการใช้ ยา Erythromycin (34.83 mm) และให้ ผลการ
ยับยั้งที่ดกี ว่ายา Amoxicillin (24.22 mm)
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ตารางที่ 1 การยับยั้งแบคทีเรียโดยนา้ มันหอมระเหยมหาหงส์โดยวิธี Agar disc diffusion
Inhibition zone (mm) ± SD
Essential oil and antibiotic
P. acnes
S. epidermidis
DMST 14916
DMST 3547
Hedychium coronarium
29±4
15.68±0.22
Erythromycin
63.33±4.04
28.79±0.57
Amoxicillin
62.66±3.06
29.43±0.5
Tetracycline
61.33±1.53
42.31±1.85
DMSO
0
0

ผลการตรวจค่า MIC และ MBC (ตารางที่ 2) ของ
นา้ มันหอมระเหยมหาหงส์ต่อ P. acnes มีค่าเท่ากันคือ
สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของแบคทีเ รี ย ที่ค วามเข้ ม ข้ น
1,000 µg/ml ส่วน S. epidermidis DMST 3547
สามารถยับยั้งได้ ท่คี วามเข้ มข้ น 1,000 µg/ml และ

S. epidermidis
DMST 4343
31.96±8.01
34.83±0.81
24.22±2.28
0
0

16,000 µg/ml และ S. epidermidis DMST4343
สามารถยั บยั้งการเจริญของแบคทีเ รียได้ ดีต้ังแต่ ความ
เข้ มข้ น 31.25 µg/ml และสามารถฆ่าเชื้อได้ ท่ีความ
เข้ มข้ น 8,000 µg/ml ตามลาดับ

ตารางที่ 2 ค่า MIC และ MBC ของนา้ มันหอมระเหยมหาหงส์ต่อเชื้อ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis
Concentration (µg/ml)
Essential oil and antibiotic
P. acnes
S. epidermidis
S. epidermidis
DMST 14916
DMST 3547
DMST 4343
MIC
MBC
MIC
MBC
MIC
MBC
Hedychium coronarium
1,000
1,000
1,000
16,000
31.25
8,000
Erythromycin
0.24
0.48
0.24
3.90
4.88
4.88
Amoxicillin
3.90
15.62
7.81
15.62
15.62
15.62
Tetracycline
0.48
0.79
0.12
7.81
4.88
125

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามัน
หอมระเหยมหาหงส์ดว้ ยวิธี GC-MS
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของนา้ มันหอม
ระเหยจากมหาหงส์ด้วย เทคนิค GC-MS พบว่า นา้ มัน

หอมระเหยที่สกัดได้ จากมหาหงส์มีองค์ประกอบทางเคมี
มากกว่ า 100 องค์ ป ระกอบและมี อ งค์ ป ระกอบหลั ก
ได้ แก่ 1,8-Cineole และ beta-Pinene โดยมีปริมาณ
เท่ากับ 39.86%, 21.96% ตามลาดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของนา้ มันหอมระเหยมหาหงส์
Peak
Components
2
alpha-Thujene
3
alpha-Pinene
4
Camphene
6
beta-Pinene
7
beta-Myrcene
10
alpha-terpipene
11
1,8-Cineole
15
gamma-Terpinene
21
Linalool
34
Bornel
37
Terpinen-4-ol

Retention time
3.94
4.10
4.41
5.12
5.37
6.10
6.69
7.40
9.01
11.45
11.89

%
0.54
8.81
1.42
21.69
1.15
0.60
39.86
1.55
6.19
0.70
3.14
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
Peak
Components
39
alpha- Terpinen
101
2,4-dibromophloroglucinol

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
มหาหงส์เป็ นพื ชในตระกูลขิงข่า เป็ นไม้ ประดับ มี
ดอกที่ ส วยและมี ก ลิ่ น หอม พบในประเทศเขตร้ อน
มหาหงส์เป็ นพืชมีสรรพคุณทางยาหลายประการ เช่น มี
ฤทธิ์ต้ านแบคทีเรี ย ต้ า นเชื้อ รา ใช้ เ ป็ นสารฆ่ าแมลง มี
ฤทธิ์ ต้ า นสารอนุ มู ล อิส ระ ต้ า นเซลล์ ม ะเร็ง ต้ า นการ
อัก เสบ ใช้ เ ป็ นยาชาได้ (Hartati, Suganda, &
Fidriannay, 2014) การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียส่วน
ใหญ่เป็ นการศึกษาในแบคทีเรียที่ก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหาร (Joshi et al., 2008) นา้ มันหอมระเหยมหาหงส์
มีฤ ทธิ์ต้ า นแบคทีเ รี ย ทั้ง แกรมบวกและแกรมลบ เช่ น
Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Pasteurella
multocida, Escherichia coli และ Salmonella enterica
(Joshi et al., 2008) สาหรับงานวิจัยนี้ได้ ศึกษาฤทธิ์ต้าน
เชื้อแบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุของสิว และพบว่านา้ มันหอม
ระเหยจากมหาหงส์มีฤทธิ์ในการต้ าน P. acnes และ S.
epidermidis ที่เ ป็ นสาเหตุ ห ลั ก ของการเกิด สิว ได้ ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง S. epidermidis DMST 4343 ซึ่งเป็ น
สายพันธุ์ท่ดี ้ อื ต่อยา Tetracycline ก็สามารถถูกยับยั้งได้
ด้ วยนา้ มันหอมระเหยนี้ โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ
ยาปฏิชีวนะ Erythromycin และ Amoxicillin ซึ่งเป็ นยา
ปฏิชีวนะที่ใช้ รักษาสิวที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายในประเทศ
ไทย เชื้อ P. acnes และ S. epidermidis นั้นมีรายงาน
จากประเทศเกาหลีว่ามีการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้ ในการ
รักษาสิวหลายชนิด ได้ แก่ Clindamycin, Erythromycin,
Doxycycline และ Tetracycline (Moon et al, 2012)
จึ ง เป็ นการดี ห ากสามารถน าน้า มัน หอมระเหยนี้ มาใช้
ทดแทนยาปฏิชีวนะได้
จากการทดสอบการต้ า นเชื้ อด้ ว ยวิ ธี Agar disc
diffusion พบว่า นา้ มันหอมระเหยมหาหงส์สามารถต้ าน
แบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุของสิวได้ แต่ น้ามันหอมระเหย
เป็ นสารที่ไม่ชอบนา้ (hydrophobic) ดังนั้น ผลการต้ าน
เชื้อจึ งขึ้น อยู่ กับการแพร่ ข องสารไปในอาหารเลี้ย งเชื้ อ

Retention time
12.55
44.53

29

%
6.01
2.81

หากต้ องการทราบเข้ มข้ นของน้ามันหอมระเหยในการ
ต้ านการเจริญของเชื้อจึงทดสอบด้ วยวิธี MIC และ MBC
แต่การตรวจค่า MIC และ MBC ในการทดลองนี้เป็ น
การตรวจสอบในอาหารเหลว ความสามารถในการต้ าน
เชื้อจึงขึ้นอยู่กับการสัมผัสระหว่ างนา้ มันหอมระเหยกับ
แบคทีเรี ย หรือความสามารถในการละลายของน้า มัน
หอมระเหยกับอาหารทดสอบ (Janssen, Scheffer, &
Svendsen, 1987)
จากการศึ ก ษาน้ า มั น หอมระเหยจากพื ช ในวงศ์
เดี ย วกั น (Zingiberaceae) พบว่ า น้ า มั น หอมระเหย
มหาหงส์สามารถยับยั้งเชื้อ P. acnes (29 mm) ได้ ดีกว่า
ขิง (8 mm) โดยเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยเส้ นผ่ าศูนย์
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Zu et al., 2010) นา้ มันหอม
ระเหยมหาหงส์ แ ละขิ ง นั้ น มี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ท่ี
แตกต่ า งกั น โดยน้า มั น หอมระเหยมหาหงส์จ ากการ
ทดลองนี้มีองค์ประกอบหลักเป็ น 1,8-Cineole และ
beta-Pinene แต่นา้ มันหอมระเหยของขิงมีองค์ประกอบ
หลักเป็ น Zingiberene และ Geranial (Nampoothiri,
Venugopalan, Joy, Sreekumar, & Menon, 2012) สาร
ที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจึงน่ าแตกต่าง
กันทาให้ ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นจึงควรมีการแยกสารที่เป็ นองค์ประกอบหลักหรือ
ศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ในการต้ านเชื้อต่อไป
กระบวนการเกิดสิวมี 4 ขั้นตอน จากการทดลองนี้
พบว่ าน้ามันหอมระเหยสามารถยับยั้งการเจริญของ P.
acnes และ S. epidermidis ได้ และจากรายงานการวิจัย
อื่นๆ พบว่ ามหาหงส์มีฤทธิ์ในการต้ านการอักเสบ (Lu
et al., 2009; Hartati et al., 2014) ซึ่งเป็ นอีกขั้นตอน
หนึ่งของการเกิดสิว ข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจัยนี้แสดงให้ เห็น
ถึงประสิทธิภาพของนา้ มันหอมระเหยมหาหงส์ท่นี ่าสนใจ
ที่จะนามาพัฒนาเป็ นยาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิว
จา กกา รศึ ก ษ านี้ พบว่ า น้ า มั น ห อมระเ ห ยมี
องค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด องค์ประกอบหลักได้ แก่
สารในกลุ่ม monoterpene และ terpene เช่นเดียวกับการ
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รายงานของ Sakhanokho et al. (2013) ที่รายงานว่ า
สารส่ว นใหญ่ ท่ีพ บในน้า มัน หอมระเหยจากพื ช ในสกุ ล
Hedychium เป็ นสารในกลุ่ม monoterpene ได้ แก่ 1, 8cineole. Linalool, alpha-pinene และ beta-pinene การ
ยับยั้งแบคทีเรียเป้ าหมายจากสารผสมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้
หลายกลไก น้า มั น หอมระเหยมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ช อบน้า
เช่นเดียวกันกับองค์ประกอบของผนังเซลล์หรือไมโตคอน
เดรีย ซึ่งมีองค์ประกอบของไขมันอยู่ด้วย นา้ มันหอม
ระเหยจึงรวมเข้ ากับส่วนที่เป็ นไขมันของเซลล์และทาให้
คุ ณ สมบั ติ ข องผนั ง เซลล์ เ สี ย ไป โดยเซลล์ สู ญ เสี ย
คุ ณ สมบั ติก ารเลื อ กผ่ า นและสารต่ า งๆในเซลล์ น้ั น รั่ ว
ออกมานอกเซลล์ได้ (Burt, 2004) และจากการทดลอง
ของ Carson, Mee, and Riley (2002) ที่ได้ การศึกษา
กลไกการทางานของ tea tree oil ที่ประกอบด้ วย 1,8cineole ในการยับยั้งการเจริญของเชื้ อ S. aureus เมื่อ
ตรวจสอบด้ วยกล้ องจุ ลทรรศน์อเิ ลคตรอนแบบส่องผ่าน
และการตรวจสอบสารที่ อ อกมานอกเซลล์ ด้ ว ยการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร พบว่า ใน
ชั้นไซโทพลาสมิกเมมเบรนของเซลล์น้ันถูกทาลาย ทาให้
กรดนิวคลีอกิ และอิออนต่างๆ ออกมานอกเซลล์ จึงทาให้
เซลล์แบคทีเรียนั้นตายลง
ผลการวิจัยสรุปได้ ว่า นา้ มันหอมระเหยจากมหาหงส์
มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่เป็ นเชื้อที่ก่อให้ เกิดสิวได้
อย่างมีประสิทธิภาพดีและสามารถยับยั้งเชื้อที่ด้ อื ยาซึ่งมี
แนวโน้ มที่จะพบมากขึ้นเรื่อย ๆ (Moon et al., 2012)
จึงมีศักยภาพในการพั ฒ นาเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ีใ ช้ ควบคุ ม
แบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุของการเกิดสิวได้ อย่ างไรก็ตาม
ควรจะมีการศึกษาต่อในเรื่องของปริมาณที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ ความเป็ นพิ ษ ต่ อ เซลล์ หรื อ คุ ณ สมบั ติ อ่ ื น ที่
ส่ ง เสริ ม ให้ การรั ก ษาสิว ให้ ดี ย่ิ ง ขึ้ น เช่ น ฤทธิ์ก ารต้ า น
อัก เสบ การต้ า นอนุ มู ล อิส ระ เป็ นต้ น อีก ทั้ ง เป็ นการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของประเทศไทยให้ เกิด
ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้ รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปี 2558 (R2558B071) ที่
สนับสนุนทุนวิจัย
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