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การทดสอบฤทธิทางชีวภาพของสารสกัดผลกระวาน
Biological activities of extracts from Amomum krervanh Pierre
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บทคัดยอ
โรคอาหารเปนพิษครอบคลุมถึงอาการปวยที่เกิ ดจากการรับประทานอาหารหรือน้ําที่ปนเปอนเชื้อหรือสารพิษเขาไป
ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยาในชวงปี พ.ศ. 2553 2557 พบวา เชื้อ Vibrio parahaemolyticus เปนสาเหตุอันดับ 1 ที่ทําให
เกิดโรคอาหารเปนพิษ การศึกษาครั้งนี้ไดนําสารสกัดผลกระวาน (Amomum krervanh Pierre ex Gagnep ในวงศ
Zingiberaceae) มาทดสอบฤทธิ์ ต านการอั ก เสบโดยการยั บ ยั้ งการหลั่ ง Nitric oxide และฤทธิ์ ต านเชื้ อ แบทที เ รี ย
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhi DMST 22842, Salmonella
typhimurium ATCC 13311, Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802, Vibrio cholerae DMST 2873 และ Shigella
dysenteriae DMST 15111 ผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพพบวาสารสกัดชั้นเอทานอลของผลกระวาน มีฤทธิ์ตานการอักเสบ
ใกลเคียงกับสารมาตรฐาน Indomethacin โดยมีคา IC50 เทากับ 24.64±1.97, 26.04±0.67 µg/ml ตามลําดับ สําหรับฤทธิ์ตาน
เชื้อแบททีเรียพบวาสารสกัดชั้นเอทานอลของผลกระวาน มีฤทธิ์ตานเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 คา MIC
เทากับ 2.5 mg/ml และคา MBC เทากับ 5 mg/ml ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนับสนุนการใชกระวาน เปนสมุนไพรรักษาอาการอาหาร
เปนพิษตามองคความรูแบบดั้งเดิม
คาสาคัญ : ผลกระวาน, ตานการอักเสบ, ตานเชื้อแบททีเรีย
Abstract
Food poisoning caused by eating contaminated food or water. The information from the Bureau of
Epidemiology, Thailand during year 2010 - 2014 found that Vibrio parahaemolyticus is the 1st cause of food
poisoning. The effects of absolute ethanol extract of Krawarn (Amomum krervanh Pierre ex Gagnep) on the
anti-inflammatory stimulant, nitric oxide (NO) and anti-bacterial activity such as Staphylococcus aureus ATCC
25923, Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella typhi DMST 22842, Salmonella typhimurium ATCC 13311,
Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802, Vibrio cholerae DMST 2873 and Shigella dysenteriae DMST 15111. The
ethanol extract showed nitric oxide inhibitory activities with IC50 value of 24.64±1.97 which was better than
indomethacin (IC50 = 26.04 ±0.67 µg/ml. Moreover, the extract showed anti-bacterial activity V.
parahaemolyticus ATCC 17802 with MIC and MBC value are 2.5 and 5 mg/ml, respectively. This study support
Krawarn use as a herb to treat food poisoning according to traditional knowledge.
Keyword: Amomum krervanh Pierre ex Gagnep, Anti-inflammatory activity, Antibacterial activity
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บทนา
อาหารเปนพิษเปนชื่อโรคที่ครอบคลุมถึงอาการปวยที่เกิดจากการรับประทานอาหารหรื อน้ําที่ปนเปอนเชื้อหรือสารพิษ
เขาไป ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยาในชวงปี พ.ศ. 2553 2557 พบวา เชื้อ Vibrio parahaemolyticus เปนสาเหตุอันดับ 1 ที่
ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษคิดเปนรอยละ 51.08 รองลงมา ไดแก Salmonella spp. 26.04% และ Staphylococcus aureaus
22.22% ซึ่งกระวาน (Amomum krervanh Pierre ex Gagnep พืชในวงศ Zingiberaceae) เปนสมุนไพรพื้นเมืองของจังหวัด
จันทบุรี ประเทศไทย โดยกระวานจะถูกใชเปนเครื่องเทศรับประทานรวมกับอาหารพื้นเมือง เชน หมูเรียง ไกกระวาน เปนตน
กระวานมีสรรพคุณแกทองอืดเฟอ ชวยขับลม ใชผสมกับยาระบายเชน มะขามแขก เพื่อบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน ผลกระวาน
ยังเปนสวนประกอบในตํารับยาสมุนไพรไทยตามคัมภีรแพทยแผนไทยหลายตํารับ ที่ถูกนํามาใชบรรเทาอาการเจ็บปวยในปจจุบัน
ตํารับ เชน พิกัดตรีธาตุ เปนยาแกธาตุพิการ แกลม แกเสมหะ แกไข พิกัดตรีทุราวสา เปนยาแกเสมหะ แกลม บํารุงน้ําดี แกพิษตาน
ซาง นอกจากนั้นยังเปนตัวยาในตํารับยาธาตุบรรจบ ใชบรรเทาอาการทองอืดเฟอ และอาการอุจจาระธาตุพิการ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมไมปรากฏหลักฐานงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาภูมิป ญญาการแพทยแผนไทย เพื่อ
สนับสนุนการใชกระวาน เปนสมุนไพรรักษาอาการอาหารเปนพิษตามองคความรูแบบดั้งเดิม
วัตถประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบโดยการยับยั้งการหลั่ง Nitric oxide ดวย Griess Reagent
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบททีเรีย ดวยวิธี disc diffusion และ two-fold serial dilution
สมมติฐานของการวิจัย
สารสกัดผลกระวานมีฤทธิ์ตานการอักเสบโดยการยับยั้งการหลัง่ Nitric oxide และมีฤทธิ์ตานเชื้อแบททีเรียกอโรคอาหาร
เปนพิษได
วิธีดา นินการวิจัย
สาร คมี
Antimicrobial assay
เชื้อจุลชีพที่ใชทดสอบ มี ดังนี้ Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922,
Salmonella typhi DMST 22842, Salmonella typhimurium ATCC 13311, Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802,
Vibrio cholerae DMST 2873, Shigella dysenteriae DMST 15111, Mueller Hinton agar (Oxoid, England), Mueller
Hinton broth (Himedia, India), DifcoTM plate count agar (BD, USA) และ Resazurin (Sigma, USA )
การ ตรียมสมน พร ละการสกัดสมน พร
นําวัตถุดิบผลกระวานที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 50°C องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง และเก็บไวที่ตูดูดความชื้น
สารสกัดชั้นน้ํา: นําผลกระวานอบแหงมาสกัดดวยวิธีการตมน้ํา เคี้ยวใหเหลือ 1 ใน 3 สวน ควบคุมอุณหภูมิที่ 60 °C นําสารสกัดที่
ไดไปกรองและทําใหแหงดวยเครื่อง lyophillizer
สารสกัดชั้นเอทธานอล: นําผลกระวานอบแหงมาสกัดดวยวิธีการหมักกับ 95% เอทธานอล เปนระยะเวลา 3 วัน จากนั้น
นําสารสกัดไปกรองผานกระดาษกรองเบอร 1 และนําสารสกัดที่ไดไปทําใหแหงดวยเครื่อง evaporator ไดจะสารสกัดชั้น
เอทธานอล
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การทดสอบฤทธิตาน ชอ บคที รีย
Disc diffusion assay: วิธีการทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อจุลชีพโดยหยดสวนสกัดความเขมขน 500 µg/ml สําหรับสารสกัดชั้น
เอทธานอลและความเขมขน 100 µg/ml สําหรับสารสกัดชั้นน้ํา ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงบน paper disc ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ปลอยไวใหแหง ในตูปลอดเชื้อ จากนั้นเตรียมเชื้อที่นํามาทดสอบ มาปรับความขุน
ใหไดเทากับ 0.5 McFarland ใชไมพันสําลีปราศจากเชื้อ จุมเชื้อ และปายลงบนอาหาร Mueller-Hinton agar (MHA) จากนั้นนํา
paper disc ที่เตรียมไวมาวาง จานละ 4 paper disc นําไปบมที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 24 ชั่วโมง อานผลโดยวัดขนาดบริเวณ
โซนใสรอบๆ paper disc (inhibition zone) (Lorian, 1996)
Minimum inhibitory concentration (MIC) และ Minimum bactericidal concentrations (MBC) : สารสกัดที่
แสดงฤทธิ์ตานจุลชีพจากการทดสอบดวยวิธี Disc diffusion จะถูกนํามาทดสอบเพื่อหาคา Minimal inhibitory concentration
(MIC) (Sarker et al., 2007) โดยนําสารสกัดมาละลายและเจือจางในอาหาร Muller Hinton Broth ดวยวิธี two-fold serial
dilution ใน 96-well microplates ปริมาตร 50 µl จากนั้นเตรียมเชื้อที่นํามาทดสอบ มาปรับความขุนใหไดเทากับ 0.5
McFarland และเจือจาง 200 เทา ใสลงใน 96-well microplates ปริมาตร 50 µl นําไปบมเพาะที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 24
ชั่วโมง เมื่อครบเวลาใส resazurin ปริมาตร 10 µl ลงใน plate และบมไว 2 ชั่วโมง ทําการอานผลโดยสังเกตความเขมขนต่ําสุดที่
resazurin ไมเปลี่ยนสี บันทึกคา MIC หลังจากนั้นทําการทดสอบเพื่อหาคา Minimal bactericidal concentration (MBC) โดย
การนําสารสกัดแตละความเขมขนที่ไดจากการทดสอบ MIC ปายลงบนอาหาร Nutrient agar บมเพาะที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา
24 ชั่วโมง สําหรับการอานผลคา MBC จะดูจากความเขมขนต่ําสุดที่เชื้อไมมีการเจริญเติบโต
การวิ คราะหทางสถิติ (Statistic analysis)
การทดสอบตัวอยางๆ ละ 3 ครั้งในการศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย สามารถนําผลที่ไดมาวิเคราะหสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (± SEM)
การทดสอบฤทธิตานการอัก สบ
เลี้ยงเซลล RAW 264.7 ในอาหารเลีย้ งเซลลชนิด RPMI-1640 ที่มีสวนประกอบของ 10% fetal bovine serum (FBS)
100 unit/ml, 1% penicillin 100 µg/ml และ streptomycin 25 µg/ml ในตู CO2 incubator ที่มีปริมาณ CO2 อยูที่ 5%
อุณหภูมิ 37 °C และทําการ subcultured ทุก 2 วัน รอจนไดปริมาณเซลลหนาแนนรอยละ 80 เพื่อนําไปใชในการทดสอบฤทธิ์
ตานการอักเสบ โดยศึกษาการยับยั้งการหลั่ง NO ในเซลล RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนําโดย LPS
เลี้ยงเซลล RAW 264.7 ใน 96 wells plate (cell มีความเขมขน 1×105 cells/well) โดยบมเซลลใน CO2 incubator
ที่มีปริมาณ CO2 อยูที่ 5% ที่อุณหภูมิ 37°C เปนเวลา 60 นาที ลาง cell ดวย PBS solution เติมอาหาร RPMI ทีป่ ระกอบดวย
100 ng/ml LPS ปริมาตร 100 µl ลงในแตละหลุมของชุดทดสอบเติม test sample ลงไป 100 µl incubate cells ใน CO2
incubator ที่มีปริมาณ CO2 อยูที่ 5% ที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยในการศึกษาใช indomethacin เปนสาร
มาตรฐานในการทดสอบตรวจวัดปริมาณ NO ที่เซลลสรางขึ้นในอาหารเลี้ยงเซลล โดยดูดอาหารเลี้ยงเซลลแตละหลุมมา 100 µl ใส
ใน 96 well plate เติม griess reagent แตละหลุม 100 µl แลวตรวจวัดปริมาณ NO ที่ความยาวคลื่น 570 nm ดวย
microplate reader (Sudsai et al., 2013) นําคาดูดกลืนแสงทีไ่ ดไปคํานวณหาคารอยละการยับยั้งและสรางกราฟระหวางรอย
ละการยับยั้งและความเขมขนของตัวอยางเพื่อหาคาความเขมขนของตัวอยางที่ สามารถยับยั้ง NO ที่ 50% (IC50; n เทากับ 3)
การคํานวณรอยละการยับยั้งการหลั่ง NO ดังนี้
% Inhibition = [(A-B) / (A-C)] × 100
โดยที่ A - C: nitrite concentration; A : LPS (+), sample (-), B: LPS (+), sample (+), C: LPS (-), sample (-)
การทดสอบความเปนพิษตอเซลล RAW 264.7 ใชวิธี MTT assay โดยอาศัยเอนไซมภายใน mitochondria ของเซลลที่
มีชีวิตรีดิวส MTT สารสีเหลืองเปนผลึก formazan สีมวง โดยหลังจากทําการทดสอบสารตัวอยางกับเซลล RAW 264.7 ใน CO2
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incubator ที่มีปริมาณ CO2 อยูที่ 5% ที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเติมสารละลาย MTT (10 µl, 5 mg/ml) ใน
แตละ wells แลวบมตอใน CO2 incubator เปนเวลา 4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 37 °C จากนั้นดูดสารละลายทิ้งไปแลวเติม DMSO 100
µl เพื่อละลายผลึก formazan แลวนําไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 nm ดวย microplate reader โดยสารที่
ทดสอบจะถือวามีความเปนพิษตอเซลลเมื่อรอยละการรอดชีวิตของเซลลนอยกวา 80% เมื่อเทียบกบกลุมควบคุม (n เทากับ 3)
(Sudsai et al., 2013)
สรปผลการวิจัย
ตารางที 1 แสดงฤทธิ์ตานการอักเสบและฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดผลกระวาน
สารสกัด

antiinflammatory
IC50 (µg/ml)

EtOH

24.64

Water
Genta
(µg/ml)

28.34
-

Indomet
hacin
(µg/ml)

26.04

S.
aureus
NI

E.
coli
NI

NI
25±0,
0.625,
0.625
-

NI
23±0,
0.625,
0.625
-

Biological activities
Antibacterial activity
Inhibition zone (mm), MIC, MBC (mg/ml)
S.
S.
V.
typhi
typhimurium parahaemolyticus
NI
NI
8±1, 2.5, 5
NI
23±1,
0.625,
0.625
-

NI
22±1,
0.3125,
0.3125
-

NI
19±1, 0.625,0.625

-

V.
cholerae
NI

S.
dysenteriae
NI

NI
22±1,
1.25,
1.25
-

NI
22±0,
1.25,
1.25
-

สารสกัดใชความเขมขน 5 mg/disc และคาที่แสดงรวมความกวางของ disc 6 mm. NI= ไมมี inhibition zone, MIC=
Minimum inhibitory concentration, MBC= Minimum bactericidal concentrations
อภิปรายผล
สารสกัดชั้นเอทานอลของผลกระวานมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 ที่
กอใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ และมีฤทธิ์ตานการอักเสบโดยการยับยั้งการหลั่ง Nitric oxide ที่เปนสาเหตุของอาการอักเสบของ
เนื้อเยื่อได ผลการศึกษาในครั้งนี้ จึงสนับสนุนการใชกระวานเปนสมุนไพรรักษาอาการอาหารเปนพิษตามองคความรูแบบดั้งเดิม
และการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อใหรับประทานนอยลงแตมีฤทธิ์ลดการเกิดอุจจาระรวงไดก็นาจะตองใชวิธีการดองเหลาหรือสกัดดวย
เอทธานอลมากกวาการตมน้ําหรือสกัดดวยน้ํา
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ
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