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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis และ 
Propionibacterium acnes ของสารสกดัเอทานอลจากต ารับยารักษาสิว THF-AC003 โดยทดสอบกบัเช้ือ S. aureus และ  
S. epidermidis ท่ีแยกได้จากรอยสิว ชนิดละ 5 สายพนัธ์ุ P. acnes 1 สายพนัธ์ุ และเช้ือสายพนัธ์ุมาตรฐาน S. aureus 
ATCC 23235 และ S. epidermidis ATCC 12228 ผลการศึกษาด้วยวิธี Agar disc diffusion พบว่าสารสกดัมีฤทธ์ิยบัย ั้ง
เช้ือ S. aureus,  S. epidermidis และ P. acnes โดยมีค่า Inhibition zone อยู่ในช่วง 16-25,16-27 และ36 mm  ตามล าดับ 
และพบค่า Inhibition zones ต่อเช้ือ S. aureus ATCC 23235 และ S. epidermidis ATCC 12228 เท่ากบั 21 และ 15 mm  
ตามล าดับ จากการทดสอบหาค่า Minimal inhibitory concentration (MIC) และ Minimal bactericidal concentration 
(MBC) พบว่าสารสกัดเอทานอลจากต ารับยามีค่า MIC ต่อเช้ือ S. aureus, S. epidermidis, P. acnes, S. aureus ATCC 
23235, S. epidermidis ATCC 12228   อยู่ในช่วง 125-1,000, 125-500, 64, 125 และ 62.5 µg/mL ตามล าดับ  และมีค่า 
MBC เท่ากบั >1,000, 500->1,000, 128, 250 และ125 µg/mL ตามล าดบั  

 
ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the antibacterial activity of the ethanol extract of  Thai herbal 
formula (THF-AC003) used for acne treatment against Staphylococcus aureus (n=5), Staphylococcus epidermidis 
(n=5) and Propionibacterium acnes (n=1) isolated from acne lesions (clinical isolates). S. aureus ATCC 23235 and S. 
epidermidis ATCC 12228 were used as reference strains. The result of agar disc diffusion method revealed that the 
extract produced zone of inhibition range from 16 to 25, 16 to 27 and 36 mm against clinical isolates of S. aureus, 
S. epidermidis and P. acnes, respectively. The inhibition zones on S. aureus ATCC 23235 and S. epidermidis ATCC 
12228 were 21 and 15 mm, respectively. The minimal inhibitory concentration (MIC) values of the extract against 
clinical isolates of S. aureus,  S. epidermidis, P. acnes and S. aureus ATCC 23235 and S. epidermidis ATCC 12228 
were 125-1000, 125-500, 64, 125 and 62.5 µg/mL, respectively. The minimal bactericidal concentration (MBC) 
values on S. aureus, S. epidermidis, P. acnes, S. aureus ATCC 23235 and S. epidermidis ATCC 12228 were >1,000, 
500->1,000, 128, 250 and 125 µg/mL, respectively. 

 
ค าส าคญั: สิว Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis 
Keywords: Acne vulgaris, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 
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บทน า 
สิวเป็นโรคผิวหนังท่ีเกิดตามธรรมชาติสามารถพบไดบ่้อยและพบไดท้ัว่โลก  จะส่งผลกระทบต่อผูป่้วยนับ

ลา้นคนต่อปี (Sahar, 2012) โดยส่งผลกระทบต่อทุกช่วงชีวิต ถึงแมสิ้วจะเป็นโรคผิวหนังไม่รุนแรงถึงชีวิต แต่เป็นโรค
เร้ือรังท าให้ผูป่้วยมีความทุกขท์รมานจากพยาธิสภาพของโรค ท าให้เกิดความเครียด วิตกกงัวล ซึมเศร้า สูญเสียความ
มัน่ใจในการเขา้สังคม นอกจากน้ีสิวส่งผลให้ผูป่้วยเกิดรอยแผลเป็น และเกิดความเจ็บปวดในบริเวณท่ีเป็นสิว (Dave 
and Choksi, 2010)  ซ่ึงจะพบอุบติัการณ์เกิดสิวประมาณ 85% ในวยัรุ่น และเม่ืออายเุพ่ิมข้ึนโอกาสเป็นสิวลดนอ้ยลง แต่
ความรุนแรงของสิวจะเพ่ิมมากข้ึน (Hamid et al., 2015) ในปัจจุบนัคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพความสวยความงาม
กนัมากข้ึน เน่ืองจากรูปลกัษณ์ภายนอกจะส่งผลต่อบุคลิกภาพความมัน่ใจในตวัเองและการท างาน ส่วนใหญ่การรักษา
สิวมกัจะท าโดยการหาซ้ือยามาใชเ้องหรืออาจหันไปใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงาม คลินิกโรคผิวหนงั หรือร้านขายยา  
ซ่ึงยาท่ีนิยมใชก้นันั้นมกัเป็นยาปฏิชีวนะ (antibiotics) (Rattanaumpawan et al., 2010) เพ่ือลดจ านวนเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็น
สาเหตุการเกิดสิว ซ่ึงจะส่งผลให้มีโอกาสการด้ือต่อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรีย และท าให้เกิดปัญหาการใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกตอ้ง รักษายากข้ึน และส่งผลใหมี้การเพ่ิมอตัราการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียซ่ึงท าให้โรคมีความรุนแรง 
กระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และงบประมาณเพ่ือคน้หาตวัยาใหม่ท่ีใหผ้ลดีกวา่ การใชส้มุนไพรจึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือก
ท่ีใชใ้นการป้องกนัและรักษาโรค จากการศึกษาก่อนหนา้น้ีพบวา่สมุนไพรจ านวนมากท่ีมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรีย
และมีคุณสมบติัท่ีจะพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ ความสวยความงาม และเพื่อทดแทนการใชย้าปฏิชีวนะใน
ปัจจุบนัได ้การท างานวิจยัคร้ังน้ีทางคณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกต ารับยาจากหมอสมพร ชาญวนิชยส์กุล และอาจารยธี์รวฒัน์  
สุดขาว หมอแผนไทยจากโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ านวน 1 ต ารับ คือ ต ารับ THF-
AC003 ซ่ึงประกอบดว้ย ขม้ินชนั (Curcuma longa L.) เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus) และเบญกานี (Quercus 
infectoria Olivier.)   

โดยขม้ินชนั (Curcuma longa L.) เป็นสมุนไพรท่ีพบทัว่ไปแถบเขตร้อนของเอเชีย เหงา้ขม้ินไดน้ ามาใชเ้ป็น
ทั้งเคร่ืองส าอาง ใชแ้ต่งสี และในทางแพทยแ์ผนโบราณขม้ินมีสรรพคุณ รักษาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้ออาหารไม่ยอ่ย แก้
ธาตุพิการ แกโ้รคผิวหนงั สมานแผล (มาโนช และเพ็ญนภา, 2537) เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus) สรรพคุณ
ในทางแพทยแ์ผนโบราณใบและล าตน้ แกแ้ผลพุพอง น ้ าเหลืองเสีย ปิดพอกฝี เป็นยาประคบแกไ้ขขอ้อกัเสบ แกป้วด
ต่าง ๆ รักษาโรคผิวหนงั และตม้น ้ าอาบแกผ้ื่นคนั (พจนีย,์ 2537) และเบญกานี (Quercus infectoria Olivier.) สรรพคุณ
ในทางแพทยแ์ผนโบราณของลูกเบญกานี คือมีรสฝาด ช่วยในการสมานบาดแผล แกบิ้ดปวดเบ่ง ปิดธาตุ แกท้อ้งร่วง แก้
ปวดมดลูก (เสง่ียม, 2519) ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพของต ารับยาแผนไทยจากหมอสมพร ชาญวนิชยส์กุล 
และอาจารย์ธีรวฒัน์  สุดขาว ท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้ ง 3 ชนิด น้ีในออกฤทธ์ิต้านเช้ือแบคทีเรีย S. aureus,  
S. epidermidis และ P. acnes ซ่ึงแยกไดจ้ากรอยสิว 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของต ารับยา THF-AC003 ในการยบัย ั้งเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของสิว ไดแ้ก่   
S. aureus, S. epidermidis และ P. acnes 
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วธีิการวจิยั 
1. การเตรียมสมุนไพรในต ารับ THF-AC003   

เก็บรวบรวมสมุนไพร 3 ชนิดในต ารับ ไดแ้ก่ เหงือกปลาหมอ (Acanthus ebracteatus) เก็บรวบรวมใบและ
ล าตน้ ขม้ินชนั (Curcuma longa L.) เก็บเฉพาะส่วนท่ีเป็นเหงา้  และเบญกานี (Quercus infectoria Olivier) เอาเฉพาะ
ส่วนปูด   

น าสมุนไพรสดมาลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ ากลัน่และน าไปอบแหง้ท่ีอุณหภูมิประมาณ 60 °C  2-3 วนั บด
ให้เป็นผงชัง่น ้ าหนัก และผสมในสัดส่วนท่ีเท่ากัน หมกัดว้ยเอทานอล 95% เป็นเวลา 3 วนั เขย่าเบา หมัน่คนทุกวนั  
และท าซ ้ าอีก 2 คร้ัง หลงัจากนั้นน ามาระเหยเอาตวัท าละลายออกโดยใชเ้คร่ือง Rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 45 °C น า
สารสกดัท่ีไดช้ัง่น ้ าหนกัและค านวณหาร้อยละของสารสกดัหยาบท่ีได ้
   % yield      =                   น ้ าหนกัของสารสกดั X 100 

                                            น ้าหนกัของสมุนไพรท่ีใชใ้นการสกดั  

2. การเตรียมเช้ือแบคทีเรีย  
เช้ือแบคทีเรียประกอบดว้ย S. aureus และ S. epidermidis อยา่งละ 5 สายพนัธ์ุ ท่ีแยกไดจ้ากรอยสิวและ 

สายพนัธ์ุมาตรฐานไดแ้ก่ S. aureus ATCC 23235 และ S. epidermidis ATCC 12228 น าเช้ือแบคทีเรียท่ีตอ้งการทดสอบ
เพาะเล้ียงบนอาหารแข็ง Tryptic soy agar (TSA) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 ºC นาน 24 ชัว่โมงใหไ้ดโ้คโลนีเด่ียวๆ เลือกเช้ือ 3-5 
โคโลนี เพาะเล้ียงต่อในอาหารเหลว Mueller-Hinton Broth (MHB) บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 ºC นาน 3-5 ชัว่โมง และเพาะเล้ียง
เช้ือ P. acnes บนอาหารเล้ียงเช้ือ BHI (Brain heart infusion) นาน 48 ชัว่โมง ในสภาวะไม่มีออกซิเจน (Anaerobic jar) 
ปรับความขุ่นใหไ้ดเ้ท่ากบัสารละลายแบเรียมซลัเฟต McFarland no. 0.5 ดว้ย MHB (มีเช้ือประมาณ 1.5 x 10 8 CFU/mL 

3. การทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือแบคทีเรียของสารสกดัหยาบโดยวธีิ Disc diffusion method (CLSI, 2006a)  
  ละลายสารสกัดใน Dimethyl sulfoxide (DMSO) และน าไปหยดบน Disc ให้มีความเข้มข้น 2 mg/disc 
เตรียมแผ่นสารสกดัจากสมุนไพรโดยหยดสารสกดัลงกลางแผ่น Paper disc (6 mm) ไร้เช้ือ ท้ิงไวใ้ห้แห้ง จุ่มเช้ือโดยใช ้
Cotton swab เกล่ียให้ทั่วผิวหน้าอาหารแข็ง Mueller-Hinton agar (MHA) 3 แนว ท ามุม 60 o วางแผ่น Disc ท่ีหยด 
DMSO  และแผ่นสารสกดัจากต ารับยา โดยแต่ละแผ่นห่างกนัประมาณ 15-20 mm วางห่างจากขอบจานอาหารเล้ียงเช้ือ
ประมาณ 15 mm บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 ºC นาน 16-18 ชั่วโมง การอ่านผลโดยวดัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส 
(Inhibition zone) โดยใช ้Vernier caliper 

4. การทดสอบหาค่า Minimum inhibitory concentration (MIC) และ Minimum bactericidal concentration 
(MBC) โดยวธีิ Broth microdilution (CLSI, 2006b)     

น าเช้ือแบคทีเรียท่ีตอ้งการทดสอบเพาะเล้ียงบนอาหาร TSA บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 ºC นาน 24 ชัว่โมง ให้ได้
โคโลนี เด่ียวๆ เลือกเช้ือ 3-5 โคโลนี เพาะเล้ียงในอาหาร MHB บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 ºC นาน 18-24 ชัว่โมง P. acnes น าไป
บ่มในสภาวะไม่มีออกซิเจน เป็นเวลา 24 ถึง 48 ชัว่โมง การอ่านปรับความขุ่นให้ไดเ้ท่ากบั สารละลายแบเรียมซัลเฟต 
McFarland no. 0.5 ดว้ยสารละลาย NaCl 0.85% แลว้เจือจางต่อให้มีเช้ือประมาณ 1.0 x 10 6 CFU/ml ดว้ย MHB เตรียม
สารสกดัจากต ารับให้มีความเขม้ขน้เป็น 10 เท่าของความเขม้ขน้สุดทา้ยท่ีตอ้งการ (1000 µg/ml) ดว้ยตวัท าละลาย 10% 
DMSO ท าการเจือจางสารสกดัแบบล าดบัสองให้มีความเขม้ขน้ 19.5- 10,000 µg/mL ใน Microtiter plate แบบ 96 หลุม
ให้มีปริมาตรหลุมละ 20 µl ดูด MHB ใส่ลงใน Microtiter plate หลุมละ 80 µl  ดูดเช้ือใส่ลงใน แต่ละหลุม หลุมละ 100 
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µl เขย่าให้เขา้กัน บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 º C นาน 16-20 ชั่วโมง การอ่านผล บันทึกความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกดัท่ีเช้ือ
แบคทีเรียไม่สามารถเจริญไดเ้ป็นค่า MIC   

การทดสอบหาค่า MBC น าแต่ละหลุมท่ีไม่มีการเจริญของเช้ือแบคทีเรียจากการทดสอบหาค่า MIC 
เพาะเล้ียงบนอาหาร MHA บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 ºC นาน 18-24 ชั่วโมง บันทึกความเข้มข้นต ่าสุดของสารสกัดท่ีเช้ือ
แบคทีเรียไม่สามารถเจริญไดเ้ป็นค่า MBC    
 
ผลการวจิยั 

1. การสกดัสารจากต ารับ THF-AC003 ร้อยละของสารสกดัหยาบท่ีได ้แสดงดงัตารางท่ี 1  
 
ตารางที ่1 ร้อยละของสารสกดั (Extraction yield) ดว้ยเอทานอล 95% จากต ารับ THF-AC003 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ส่วนทีใ่ช้ 
% yield   

สารสกดัเอทานอล 
Acanthus ebracteatus Acanthaceae ใบและล าตน้ 

15.365 % w/w Curcuma longa L. Zingiberaceae เหงา้ 
Quercus infectoria Olivier. Fagaceae ปูด 

 
2. การทดสอบฤทธ์ิตา้นเช้ือ S. aureus, S. epidermidis และ P. acnes (clinical isolate) โดยวิธี Disc diffusion 

method และ Broth microdilution   
การทดสอบฤทธ์ิต้านแบคทีเรียเบ้ืองต้นของสารสกัดเอทานอลจากต ารับ (2 mg/disc) โดยวิธี Disc 

diffusion method  ต่อเช้ือ S. aureus 5 สายพันธ์ุ และ  S. epidermidis 5 สายพันธ์ุ P. acnes 1 สายพันธ์ุและสายพันธ์ุ
มาตรฐาน S. aureus ATCC 23235 และ S. epidermidis ATCC 12228  ผลการทดลองพบวา่สารสกดัเอทานอลจากต ารับ
มีฤทธ์ิตา้นเช้ือ S. aureus 5 สายพนัธ์ุโดยมีค่า Inhibition zone  อยูใ่นช่วง 16-25 mm และ S. epidermidis 5 สายพนัธ์ุ มีค่า 
Inhibition zones อยู่ในช่วง 16-27 mm P. acnes มีค่า Inhibition zonesเท่ากับ 36 mm และสายพนัธ์ุมาตรฐานได้แก่ S. 
aureus ATCC 23235 และ S. epidermidis ATCC 12228 มีค่า Inhibition zone  21 และ 15 mm ตามล าดบั แสดงดงัตาราง
ท่ี 2  

จากการทดสอบหาค่าความเขม้ขน้ต ่าสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเช้ือแบคทีเรียได ้(MIC)และความเขม้ขน้ต ่า
ท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรีย (MBC) พบวา่สารสกดัเอทานอลจากต ารับมีค่า MIC และMBC ต่อเช้ือ S. aureus 5 สาย
พันธ์ุ อยู่ในช่วง 125-1000 และมากกว่า 1000 µg/mL เช้ือ S. epidermidis 5 สายพันธ์ุ อยู่ในช่วง 125-500 และ 500-
>1000 µg/mL  P. acnes มีค่าเท่ากบั 64 และ128 µg/mL เช้ือสายพนัธ์ุมาตรฐาน S. aureus ATCC 23235 มีค่า  125 และ
250 µg/mL เช้ือสายพนัธ์ุมาตรฐาน S. epidermidis ATCC 12228 มีค่า 62.5 และ125 µg/mL ซ่ึงในการทดสอบคร้ังน้ีใช ้
Clindamycin เป็นยามาตรฐาน มีค่า MIC และMBC นอ้ยกวา่ 0.488 µg/mL แสดงดงัตารางท่ี 3  
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ตารางที ่2 ฤทธ์ิตา้นแบคทีเรียของสารสกดัเอทานอลจากต ารับยา THF-AC003 โดยวธีิ Disc diffusion method ต่อ 
เช้ือ S. aureus และ S. epidermidis ท่ีแยกไดจ้ากรอยสิว 

เช้ือแบคทีเรีย 
Inhibition zones ของ  
THF-AC003 (mm) 

(2 mg/disc) 

Inhibition zones ของ Erythromycin 
(mm) 

(15 µg) 
S. aureus ATCC 23235 21 30 
S. aureus TT1 18 30 
S. aureus TT2 16 31 
S. aureus TT3 16 28 
S. aureus TT4 18 36 
S. aureus TT5 25 15 
S. epidermidis ATCC 12228   15 30 
S. epidermidis TT1 16 9 
S. epidermidis TT2 23 32 
S. epidermidis TT3 27 38 
S. epidermidis TT4 19 31 
S. epidermidis TT5 21 35 
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ตารางที ่3  ค่าความเข้มข้นต ่าท่ีสุดท่ีสามารถยบัย ั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย (MIC) และความเข้มข้นต ่าท่ีสุดท่ี
สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรีย (MBC) ของสารสกดั THF-AC003 ต่อเช้ือ S. aureus และ S. epidermidis   

เช้ือแบคทีเรีย MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) 

S. aureus ATCC 23235 125 250 

S. aureus TT1 125 >1000 

S. aureus TT2 500 >1000 

S. aureus TT3 1000 >1000 

S. aureus TT4 250 >1000 

S. aureus TT5 125 >1000 

S. epidermidis ATCC 12228   62.5 125 

S. epidermidis TT1 125 >1000 

S. epidermidis TT2 125 >1000 

S. epidermidis TT3 250 500 

S. epidermidis TT4 500 1000 

S. epidermidis TT5 125 >1000 

*Clindamycin เป็นยามาตรฐาน มีค่า MIC และMBC นอ้ยกวา่ 0.488 µg/mL 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั  

ในต ารับยาสมุนไพรไทย ประกอบดว้ยเหงือกปลาหมอ ขม้ินชนั และเบญกานี การรักษาโรคผิวหนงั ในการศึกษา 
คร้ังน้ีไดใ้ชส้ารสกดัจากเอทานอลจากต ารับยาทดสอบฤทธ์ิการยบัย ั้งเช้ือ S. aureus (5 สายพนัธ์ุ) โดยมีค่า Inhibition zones 
ตั้งแต่ 16-25 mm และ S. epidermidis (5 สายพนัธ์ุ) ท่ีมีค่า Inhibition zones ตั้งแต่ 16-27 mm  P. acnes มีค่า Inhibition zones 
เท่ากบั 36 mm และสายพนัธ์ุมาตรฐานไดแ้ก่ S. aureus ATCC 23235 และ S. epidermidis ATCC 12228 มีค่า Inhibition zones  
เท่ ากับ 21 และ 15 mm  จากการทดสอบหาค่า MIC พบว่าสารสกัดมีค่า MIC ต่อเช้ือ S.  aureus (5 สายพันธ์ุ) และ 
 S. epidermidis (5 สายพนัธ์ุ) ท่ีแยกไดจ้ากรอยสิว เท่ากบั 125-1000 µg/mL และ125-500 µg/mL และมีค่า MBC มากกวา่ 1000 
µg/mL และ 500->1000 µg/mL ตามล าดบั สายพนัธ์ุมาตรฐาน S. aureus ATCC 23235  มีค่า MIC และ MBC เท่ากบั 125 และ 
250 µg/mL สายพนัธ์ุมาตรฐาน S. epidermidis ATCC 12228  มีค่า MIC และ MBC เท่ากบั 62.5 และ 125 µg/mL ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการวิจยัก่อนหน้าน้ีพบวา่สารสกดัเอทานอลจากขม้ินชนัมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งเช้ือ S. aureus และ S. epidermidis โดยมีค่า 
inhibition zone ท่ี 16.55 ± 0.42 mm และ 10.45 ± 0.10 mm ตามล าดบั (Lawhavinit et al., 2010) สารสกดัเมทานอลจากขม้ินชนั
สามารถยบัย ั้งเช้ือ S. aureus  ATCC 25923 โดยมีค่า MIC เท่ากบั 8 mg/mL (Kang-Ju et al., 2005) และน ้ ามนัจากขม้ินมีฤทธ์ิ
ในการยบัย ั้งเช้ือ P. acnes 5สายพนัธ์ุ มีค่า inhibition zone ในช่วง 9.3-11.0 mm (Luangnarumitchai et al., 2007) สารสกดัจาก
เบญกานีสามารถยบัย ั้งเช้ือ S. aureus โดยมีค่า inhibition zone เท่ากบั 23 mm (Sudhir et al., 2010) และมีค่า MIC เท่ากบั 3.125 
mg/mL และสารสกดัอะซิโตนจากเบญกานีสามารถยบัย ั้งเช้ือ S. aureus ATCC 25923 และ Salmonella typhimurium  NCTC 
74 โดยมีค่า MIC เท่ากบั 0.1563 mg/mL และ 1.2500 mg/mL ตามล าดบั (Basri and Fan, 2005) สารสกดัจากเบญกานีสามารถ
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ยบัย ั้งเช้ือ P. acnes และ S. epidermidis  โดยมีค่า MIC เท่ากบั 500 µg/mL (Sudhir et al., 2010) สารสกดัน ้ าจากเหงือกปลาหมอ
สามารถยบัย ั้งเช้ือ S. aureus ATCC 25923 และ S. epidermidis ATCC 12228 โดยมี inhibition zone (ความเขม้ขน้ 500 g/L) 
เท่ากบั 16.9± 1.3 mm และ 17.8± 0.7 mm ตามล าดบั (Sittiwet et al., 2009) และผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่สารสกดัจากต ารับยา
แผนไทยท่ีใชรั้กษาโรคผิวหนังมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ S. aureus และ S. epidermidis ท่ีแยกไดจ้ากรอยสิว และสายพนัธ์ุมาตรฐาน S. 
aureus ATCC 23235 และ S. epidermidis ATCC 12228 ได ้  

และจากการศึกษาเก่ียวกบัสมุนไพรทางการแพทยใ์นการรักษาแผล โรคผิวหนงั พบวา่ขม้ินมีรายงานในการลดการ
อกัเสบ ฆ่าเช้ือ รักษาแผลอาการคนั (Biswas and Mukherjee, 2003)ในต ารายาไทยขม้ินช่วยลดอาการฟกช ้า ปวดบวม ปวดขอ้ 
สมานแผลสดและถลอก แกโ้รคผิวหนัง รวมถึงใชเ้ป็นเคร่ืองส าอาง เบญกานี สรรพคุณในทางแพทยแ์ผนโบราณของลูก
เบญกานี คือมีรสฝาด ช่วยในการสมานบาดแผล แกบิ้ดปวดเบ่ง ปิดธาตุ แกท้อ้งร่วง แกป้วดมดลูก (เสง่ียม, 2519) เป็นพืชท่ี
รู้จกัดีในประเทศอินเดีย โดยสรรพคุณใชใ้นการรักษาแผล รักษาอาการปวดฟันเหงือกอกัเสบ เป็นยาสมานแผล รวมถึงเหงือก
ปลาหมอมีสรรพคุณในทางแพทยแ์ผนโบราณใบและล าตน้ แกแ้ผลพุพอง น ้ าเหลืองเสีย ปิดพอกฝี เป็นยาประคบแกไ้ขขอ้
อกัเสบ แกป้วดต่าง ๆ รักษาโรคผิวหนัง และตม้น ้ าอาบแกผ้ื่นคนั (พจนีย,์ 2537) จากผลการทดลองคร้ังน้ี จะเห็นไดว้า่ สาร
สกดัในต ารับ THF-AC003 มีโอกาสท่ีจะน าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง ส าหรับป้องกนัและรักษาสิวได ้อนัเป็นอีก
ทางเลือกในการใชส้มุนไพรไทยเพ่ือการทดแทนยาปฏิชีวนะ และเพ่ิมบทบาทของสมุนไพรไทยสู่ตลาดสากล  
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