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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยจากตะไครตอการเจริญและปจจัยความ
รุนแรงในการกอโรคของ Candida albicans สายพันธุกอโรค จากการศึกษาพบวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครมีคา
minimum inhibitory concentration (MIC) และ minimum fungicidal concentration (MFC) ตอ C. albicans H303
เทากับ 0.5 mg/ml และน้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่ความเขมขนดังกลาวสามารถฆา C. albicans H303 ไดอยาง
รวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง นอกจากนี้การใชน้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่ sub-inhibitory concentration สามารถ
ยับยั้งการสรางทองอกและ phospholipase activity ของ C. albicans H 303 ได โดยฤทธิ์ในการยับยั้งแปรผันตาม
ความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย (dose-dependent manner) จากการวิเคราะหดวย gas chromatography-mass
spectrometry (GC-MS) พบวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครมี (z)-citral เปนองคประกอบหลักถึงรอยละ 89 ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญและการสรางทองอกและ
phospholipase activity ที่เปนปจจัยสําคัญในกอโรคของ C. albicans ได
คําสําคัญ : น้ํามันหอมระเหยจากตะไคร, Candida albicans, ปจจัยความรุนแรงในการกอโรค
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Abstract
The aim of this study was to investigate the antifungal activity of lemongrass volatile oil against
pathogenic Candida albicans. The results revealed that the lemongrass volatile oil possessed antifungal activity
against C. albicans H303 with the same levels of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum
fungicidal concentration (MFC) at 0.5 mg/ml. At this level, lemongrass volatile oil could kill C. albicans within
4 hours. In addition, the sub-inhibitory concentration of lemongrass volatile oil could reduce germ tube
formation and phospholipase activity of C. albicans in dose-dependent manner. Analysis of lemongrass volatile
oil using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) demonstrated that its major component was
(z)-citral consisting about 89% of the mixtures. This study showed that lemongrass volatile oil has a potent in
vitro anticandidal activity and can inhibit virulence factors in terms of germ-tube formation and phospholipase
activity of C. albicans.
Keywords: lemongrass volatile oil, Candida albicans, virulence factors
ในกลุม azole โดยเฉพาะ fluconazole พบวามีรายงาน
อุบัติการณการดื้อยาของ Candida albicans สูงมาก
ยิ่งขึ้น [1] ดังนั้นการศึกษาคนควาสารตาน C. albicans
ชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปพัฒนา
เปนยาไดจึงมีความสําคัญ
ตะไคร (lemongrass หรือ Cymbopogon
citratus) เปนพืชลมลุก ซึ่งถูกนํามาใชประโยชนอยาง
กวางขวาง ทั้งใชในการประกอบอาหารและใชเปน
พืชสมุนไพร จากการศึกษาพบวาน้ํามันหอมระเหย
จากตะไครมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลชีพชนิดตางๆ ได เชน
Escherichia coli, Shigella flexneri และ Bacillus
subtilis ซึ่งเปนแบคทีเรียสาเหตุของโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร [2] หรือเชื้อรา Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, Epidermophyton floccosum
และ Microsporum gypseum ที่เปนสาเหตุของโรค
ผิวหนัง [3] นอกจากนี้ยังพบวาน้ํามันหอมระเหยจาก
ตะไครสามารถยับยั้งการเจริญของ Candida spp. [4]
และการเกิด biofilm ของ C. dubliniensis ได [5]
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ข องน้ํ า มั น

1. บทนํา
Candida albicans เป นยีส ตที่พบเปนเชื้อ
ประจําถิ่น (normal flora) ตามสวนตางๆ ของรางกาย
มนุษย สามารถกอใหเกิดการติดเชื้อได เชน การติด
เชื้อบริเวณเยื่อเมือกในชองปากและลําคอ (oropharyngeal candidiasis) ชองคลอด (vaginal candidiasis)
และหลอดอาหาร (esophageal candidiasis) ในผูปวย
ที่มี ภาวะภูมิ คุ ม กัน บกพร อ ง นอกจากนี้ ยังสามารถ
แพรกระจายสูระบบหมุนเวียนเลือดกอใหเกิดการติด
เชื้อในกระแสโลหิต (candidiamia) และเขาสูอวัยวะ
ภายใน กอใหเกิด systemic candidiasis ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการเสียชีวิตในผูปวยได
ในปจจุบันการรักษาโรค systemic candidiasis
มักใชยาปฏิชีวนะชนิด amphotericin B และยาในกลุม
azole แมวา amphotericin B เปนยารักษาโรคติดเชื้อรา
ที่มีประสิทธิภาพ แตมีผลขางเคียง (side effect) ตอไต
และระบบเลือด โดยอาจทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนผิด
จังหวะ และเกิดอาการแพอยางรุนแรงได สําหรับยา
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อาหารแข็ง SDA ดวยไมพันสําลีปราศจากเชื้อ รอ
ประมาณ 5 นาที เพื่อใหหนาอาหารแข็งแหง จากนั้น
วางแผน sterilized paper disc เสนผาศูนยกลางขนาด
6 mm ที่มีน้ํามันหอมระเหยปริมาตร 5 μl และบมที่
อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 48 ชั่วโมง อานผลความ
สามารถในการตานเชื้อโดยวัดเสนผาศูนยกลางของ
clear zone (inhibition zone)
2.4 การวิเคราะหคา minimum inhibitory
concentration (MIC) และ minimum fungicidal
concentration (MFC) ของน้ํามันหอมระเหยจาก
ตะไคร
เจือจางน้ํ ามันหอมระเหยในอาหารเลี้ยงเชื้อ
เหลว Saboraud dextrose broth-Tween 80 (SDB-T,
2% peptone, 4% dextrose, 0.02% Tween 80)
ปริมาตร 0.5 ml ใหไดความเขม ขนตางๆ ตั้งแต
0.0078 mg/ml จนถึง 4 mg/mlดวยวิธี serial two-fold
dilution เติม C. albicans H303 ที่ความเขมขน
ประมาณ 104 cfu/ml ปริมาตร 0.5 ml แลวนําไปบมที่
อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 48 ชั่วโมง โดยทํา cell
control และ media control เพื่อเปรียบเทียบความขุน
และทดสอบความปราศจากเชื้อของอาหารเลี้ยงเชื้อ
(sterility) ตามลําดับ จากนั้น อานคา MIC ของน้ํามัน
หอมระเหย (mg/ml) จากหลอดที่มีความเขมขนของ
น้ํามันหอมระเหยต่ําที่สุดที่อาหารเลี้ยงเชื้อ ยังใสอยู
และหาคา MFC ของน้ํามันหอมระเหย โดยนําอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ ที่ ยั ง ใสอยู ใ นทุ ก หลอดมาป น ตกตะกอนที่
2,000 x g เปนเวลา 10 นาที จากนั้น กระจายตะกอน
ลงบนอาหารแข็ง SDA ดวย sterile spreader บมที่
อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 48 ชั่วโมง อานคา MFC ได
จากหลอดที่ มีค วามเข ม ขน ของน้ํ ามั นหอมระเหยที่
ต่ําสุดที่ไมพบการเจริญของเชื้อ

หอมระเหยจากตะไครตอ การเจริญและปจ จัยความ
รุนแรงในการกอโรค (virulence factor) ซึ่ง ไดแก การ
สรางทองอก (germ tube formation) และ phosphorlipase ของเชื้อ C. albicans สายพันธุกอโรค รวมทั้ง
ศึ ก ษาองค ป ระกอบทางเคมี ข องน้ํ า มั น หอมระเหย
ดังกลาว

2. วัสดุและวิธีการ
2.1 C. albicans
C. albicans H303 ที่ใชในการศึกษาเปน
สายพันธุกอโรคที่เพาะแยกไดจากตัวอยางเลือดของ
ผูปวยที่เขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยเก็บรักษาใน
อาหารเลี้ยงเชื้อเหลวที่มี 15% glycerol ที่อุณหภูมิ
-70oC ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นํามาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
แข็ง Saboraud dextrose agar (SDA, 2% peptone,
4% dextrose, 1.5% agar) โดยบมที่อุณหภูมิ 37oC เปน
เวลา 48 ชั่วโมง กอนนําเชื้อมาใชในการทดสอบ โดย
การทดสอบในแตละครั้งทําการทดสอบแบบควบคู
(duplicate) และทําการทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง
2.2 น้ํามันหอมระเหยจากตะไคร
น้ํ า มั น หอมระเหยจากตะไคร ที่ ใ ช ใ น
การศึ ก ษาเป น น้ํ า มั น หอมระเหยสกั ด จากใบของ
ตะไครบานไทย (Cymbopogon citratus) ดวยไอน้ํา
(steam distillation) (Tropicalife, Thailand) มีลักษณะ
เปนของเหลวใสสีเหลืองอมน้ําตาล (brownish-yellow
liquid) เก็บรักษาในที่มืดที่อุณหภูมิ 4oC
2.3 การทดสอบการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ C.
albicans H303 ดวยวิธี agar disc diffusion
กระจาย C. albicans H303 ที่มีความขุน
เทากับ McFarland No. 0.5 (1×106 cfu/ml) ลงบน
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โดย A คือ germ tube positive (%) ของหลอดควบคุม
B คือ germ tube positive (%) ของหลอดทดสอบ
2.7 การทดสอบฤทธิ์ ข องน้ํ า มั น หอมระเหย
จากตะไครตอ phospholipase activity
หยด C. albicans H303 ที่ความเขมขน
5×105 cfu/ml ปริมาตร 5 μl ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง
egg yolk agar ที่มี 0.02% Tween-80 เปนสวนประกอบ
(EYA-T, 2% peptone, 4% dextrose, 1.5% agar,
5.85% NaCl, 0.05% CaCl2, 10% egg yolk, 0.02%
Tween-80) [7] และมีน้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่
ความเขมขน 0 (control), 0.25 และ 0.5×MIC นําไป
บมใน moist chamber ที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 5 วัน
อานผลโดยการวัดเสนผาศูนยกลางของโคโลนี และ
เสนผาศูนยกลางของวงฝารอบโคโลนี (opaque zone)
จากนั้นคํานวณคา enzyme activity (1-Pz) เมื่อ precipitation zone (Pz) คืออัตราสวนของเสนผานศูนย
กลางของโคโลนีตอเสนผานศูนยกลางของวงฝารอบ
โคโลนี [9]
2.8 การศึกษาองคประกอบทางเคมีของน้ํามัน
หอมระเหยจากตะไครดวย gas chromatographymass spectrometry (GC-MS)
องค ป ระกอบทางเคมี ข องน้ํ า มั น หอม
ระเหยจากตะไคร ทําการวิเคราะหโดย บริษัท หอ ง
ปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ดวยวิธี gas
chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
2.9
การวิ เ คราะห ท างสถิ ติ (statistical
analysis)
ศึกษาผลของน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร
ตอการสรางทองอกและ phospholipase activity ของ
C. albicans H303 ในภาวะที่มีน้ํามันหอมระเหยจาก
ตะไครที่ความเขมขน 0.25 และ 0.5×MIC เปรียบ
เทียบกับกลุมควบคุม (0 mg/ml) ดวย Mann-Whitney

2.5 การทดสอบ antifungal killing time
เติม C. albicans H303 ที่มีความเขมขน
6
เทากับ 10 cfu/ml ปริมาตร 0.5 ml ลงในอาหารเลี้ยง
เชื้อเหลว SDB-T ปริมาตร 0.5 ml ที่มีน้ํามันหอม
ระเหยที่ความเขมขนตางๆ (0, 0.25, 0.5 และ 1.0
mg/ml) จากนั้นบมไวที่อุณหภูมิ 37oC ดูดอาหารเลี้ยง
เชื้อปริมาตร 10 μl ที่ชั่วโมง 0, 1, 2, 4, 6, 12, 24 และ
48 แลวกระจายอาหารเลี้ยงเชื้อดังกลาวบนอาหารแข็ง
SDA จากนั้นบมที่อุณหภูมิ 37oC เปนเวลา 48 ชั่วโมง
นับจํานวน colony ที่เกิดขึ้นและนําคาไปคํานวณหา
ความเขมขนของเชื้อในหนวย cfu/ml
2.6 การทดสอบฤทธิ์ ข องน้ํ า มั น หอมระเหย
จากตะไครตอการสรางทองอกของ C. albicans H303
เติม C. albicans H303 ที่มีความเขมขน
เทากับ 5×103 cfu/ml ปริมาตร 125 μl ลงใน NSS-T
(NSS-T, 0.85% NaCl, 0.02% Tween 80) ปริมาตร
125 μl ซึ่งมีน้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่ความ
เขมขนตางๆ จากนั้นเติม heat inactivated serum
ปริมาตร 250 μl โดยความเขมขนสุดทายของน้ํามัน
หอมระเหยจากตะไครมีคาเทากับ 0.25 และ 0.5×MIC
และทําการทดสอบการสรางทองอกของเชื้อในภาวะ
ที่ไมมีน้ํามันหอมระเหยจากตะไครเปนการทดสอบ
ควบคุม (cell control) หลังจากบมเชื้อที่อุณหภูมิ 37oC
เปนเวลา 2 ชั่วโมง สังเกตและนับจํานวนเซลลที่สราง
ทองอก (germ tube) จากจํานวนทั้งหมด 200 เซลล
ภายใตกลองจุลทรรศน โดยการนับเซลลมีหลักเกณฑ
ดังนี้ 1) นับเซลลที่มีทองอกยาวมากกวาหรือเทากับ
ความยาวของ blastoconidia 2) นับเฉพาะเซลลที่อยู
เดี่ยวๆ เทานั้น และ 3) ไมนับเซลลที่เปน hyphae หรือ
pseudohyphae [8] จากนั้นคํานวณคาการยับยั้งการ
สรางทองอกได ดังนี้
reduction (%) = (A-B) × 100/A
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เขม ขนเทากับ 0.5 mg/ml น้ํ ามันหอมระเหยจาก
ตะไครสามารถฆา C. albicans H303 ไดภายใน 4
ชั่วโมง ดังแสดงในรูปที่ 1
3.3 ฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยตอการสรางทอ
งอกของ C. albicans H303
การสรางทองอกของเชื้อใน heat inactivated serum พบวาในภาวะที่ไมมีน้ํามันหอมระเหย
(cell control) มีคาเทากับ 67.9% ขณะที่ในภาวะที่มี
น้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่ความเขมขน 0.25 และ
0.5×MIC เชื้อสามารถสรางทองอกได 18.5% และ
12.2% ตามลําดับ (p<0.01) โดยน้ํามันหอมระเหยจาก
ตะไครที่ความเขมขน 0.25 และ 0.5×MIC สามารถ
ยับยั้งการสรางทองอกได 72.8% และ 82.0% ตาม
ลําดับ (ตารางที่ 1) และฤทธิ์ในการยับยั้งการสรางทอ
งอกแปรผันตามความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย
(dose-dependent manner)

U test โดยกําหนดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p<0.05

3. ผลการวิจัย
3.1 ความสามารถของน้ํามันหอมระเหยจาก
ตะไครในการยับยั้งการเจริญและการฆา C. albicans
H303
จากการทดสอบการยับยั้งการเจริญของ C.
albicans H303 ดวย agar disc diffusion method
พบวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครสามารถยับยั้งการ
เจริญ ของเชื้อได โดย clear zone ที่เกิดขึ้นรอบ disc
ของน้ํ า มั น หอมระเหยจากตะไคร มี ข นาดผ า นศู น ย
กลางเฉลี่ยเทากับ 57.17±7.6 mm
เมื่อทดสอบหาคา MIC และ MFC โดย
เพาะเลี้ยง C. albicans H303 ที่ความเขมขนเทากับ
5×103 cfu/ml ใน SDB-T ที่มีความเขมขนของน้ํามัน
หอมตั้งแต 0.0039 mg/ml จนถึง 2 mg/ml พบวาคา
MIC ของน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร มีคาเทากับ 0.5
mg/ml และเมื่อนําตะกอนจากหลอดทดลองที่อาหาร
เลี้ยงเชื้อยังใสอยูมาเพาะลงบนอาหารแข็ง SDA พบวา
หลอดทดลองที่มีน้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่ความ
เขมขนต่ําสุดไมพบการเจริญการเจริญของเชื้อคือ 0.5
mg/ml แสดงวาคา MIC และ MFC ของน้ํามันหอม
ระเหยจากตะไครมีคาเทากันซึ่งกับ 0.5 mg/ml
3.2 antifungal killing time ของน้ํามันหอม
ระเหยจากตะไคร
เมื่อทําการเพาะเลี้ยง C. albicans H303 ที่
ความเขมขน 5×105 cfu/ml ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว
SDB-T ที่มีน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร ที่ความ
เขมขน 0, 0.125, 0.25 และ 0.5 mg/ml แลวนับจํานวน
เชื้อที่มีชีวิตที่เวลา 0, 1, 2, 4, 6, 12, 24 และ 48 ชั่วโมง
โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง SDA พบวาที่ความ

ตารางที่ 1 การยับยั้งการสรางทองอก (germ tube
formation) ของน้ํ า มั น หอมระเหยจาก
ตะไคร
Lemongrass oil
(mg/ml)
0
0.125
0.25
* p<0.01

Germ tube
formation (%)
67.9 ± 4.2
18.5 ± 3.9*
12.2 ± 1.8*

Reduction
(%)
72.8
82.0

3.4 ฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยตอ phospholipase activity
การทดสอบ Phospholipase activity ของเชื้อ
C. albicans H303 บนอาหารแข็ง EYA-T ที่มีและไม
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มีน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร (รูปที่ 2) พบวา C.
albicans ที่เพาะบนอาหารแข็ง EYA-T ที่ไมมีน้ํามัน
หอมระเหยจากตะไคร มี Opaque zones เกิดขึ้นรอบ
โคโลนี โดยมี Phospholipase activity (1-Pz) เทากับ
0.386 ในขณะที่ C. albicans ที่เพาะบนอาหารที่มี

น้ํ า มั น หอมระเหยจากตะไคร ที่ ค วามเข ม ข น 0.125
และ 0.25 mg/ml มี Phospholipase activity เทากับ
0.308 และ 0.228 ตามลําดับ ซึ่งมี Activity ลดลง
ประมาณ 20.2 และ 40.9 % ตามลําดับ (ตารางที่ 2)

รูปที่ 1 การเจริญของ C. albicans (5x105 cfu/ml) ใน SDB-T ที่มีน้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่ความเขมขนตางๆ
ตารางที่ 2 phospholipase activity ของ C. albicans
H303 ที่เพาะบน EYA-T ที่มีน้ํามันหอม
ระเหยจากตะไครที่ความเขมขนตางๆ
Lemongrass oil Phospholipase
(mg/ml)
activity (1-Pz)
0
0.386 ± 0.021
0.125
0.308 ± 0.037*
0.25
0.228 ± 0.071*
* p<0.01

รูปที่ 2 opaque zones รอบโคโลนีของ C. albicans
H303 ที่เพาะบน EYA-T ที่มีน้ํามันหอมระเหย
จากตะไครที่ความเขมขนเทากับ (a) 0 mg/ml
(b) 0.125 mg/ml และ (c) 0.25 mg/ml
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Decrease
(%)
20.2
40.9
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สามารถฆา C. albicans ได [9] ดังนั้นอาจมีผลทําให
เชื้อที่ยังมีชีวิตสามารถพัฒนากลไกการดื้อยาทั้งแบบ
จําเพาะตอยาชนิดนั้นๆ และแบบไมจําเพาะ (specific
and cross-resistance) ไดในที่สุด [10]
การสรางทองอกและเอนไซม phospholipase
เปน virulence factor ที่สําคัญของ C. albicans
เนื่ อ งจากการสร า งท อ งอกเป น การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร า งของเชื้ อ จากเซลล ยี ส ต เ ดี่ ย ว (unicellular
yeast form) เปนสายรา (filamentous form) หรือที่
เรี ย กว า morphogenesis
มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความ
สามารถในการเกาะติดเยื่อบุ (adhesion) [11] และการ
ลุ ก ลามของเชื้ อ เข า ไปในเนื้ อ เยื่ อ (mechanical
invasion) และสําหรับ phospholipase ซึ่งเปนกลุม
เอนไซมที่สามารถสลาย (hydrolyze) พันธะเอสเทอร
(ester bond) ในโมเลกุลของ glycerophospholipid ที่
พบไดใน cell membrane จึงมีบทบาทสําคัญในการ
ลุกลามของเชื้อ โดยทําลายผนังเซลลเยื่อบุสงผลให
เซลลไดรับความเสียหาย [12] ในการศึกษานี้ พบวา
น้ํ า มั น หอมระเหยจากตะไคร ที่
sub-inhibitory
concentration สามารถยับยั้งการสรางทองอกและลด
phospholipase activity ของ C. albicans ในหลอด
ทดลองได ดังนั้นน้ํามันหอมระเหยจากตะไครอาจ
ชวยลดโอกาสการติดเชื้อและการแพรกระจายของเชื้อ
ดังกลาวไปสูอวัยวะหรือระบบตางๆ ในผูติดเชื้อได
จากการวิเ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ข อง
น้ํ า มั น หอมระเหยจากตะไคร ด ว ย GC-MS พบ
สารประกอบ (z)-citral มี ป ริ ม าณสู ง สุ ด ประมาณ
89% ซึ่งประกอบดวย (z)-citral ที่มี retention time
21.14 และ 22.91 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ silva
และคณะ [4] ที่พบวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครมี
สารประกอบหลักคือ (z)-citral หรือ 3,7-dimethyl2,6-octadienal ซึ่งเปน acyclic monoterpene aldehydes

3.5 องค ป ระกอบทางเคมี ข องน้ํ า มั น หอม
ระเหยจากตะไคร
การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบทางเคมี ข อง
น้ํามันหอมระเหยตะไครดวยเทคนิค GC-MS พบวา
(z)-citral เปนสารประกอบหลักของน้ํามันหอมระเหย
ตะไครโดยมีปริมาณสูงถึง 89% สําหรับสารประกอบ
ชนิ ด อื่ น ๆ ตรวจพบได ใ นปริ ม าณน อ ย ดัง แสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค ป ระกอบทางเคมี ข องน้ํ า มั น หอม
ระเหยตะไครจากการวิเคราะหดวยเทคนิค
GC-MS
Compound
β-myrcene
Linalool L
(Z)-Citral
Geraniol
(Z)-Citral
trans-β-caryophyllene

Retention time % Area
7.93
3.42
13.14
0.38
21.14
37.55
22.03
0.70
22.91
51.65
30.99
0.38

4. วิจารณและสรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษา พบว า น้ํ า มั น หอมระเหยจาก
ตะไครมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญและฆา
C. albicans H303 ได โดยมีคา MIC และ MFC
เทากับ 0.5 mg/ml และจากการทดสอบ antifungal
killing time พบวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครที่
ความเขมขน 0.5 mg/ml สามารถฆา C. albicans
H303 ไดอยางรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง แสดงใหเห็น
วาการออกฤทธิ์ของน้ํามันหอมระเหยจากตะไครเปน
แบบ fungicidal ขณะที่ยาในกลุม azole มีการออก
ฤทธิ์แบบ fungistatic ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญแตไม
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แพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ที่สนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้

ที่พบได 2 isomer คือ geranial (trans-citral) และ
neral (cis-citral) นอกจากนี้ พบวา citral สามารถ
ยับยั้งการเจริญของ Candida spp. รวมทั้งแบคทีเรีย
และราชนิ ดต า งๆ ได [4,13] จากการศึ กษาของ
Hawser และคณะ [9] พบว า amphotericin
B,
mulundocandin และ aculeacin ออกฤทธิ์โดยการ
ทําลาย plasma membrane หรือ cell wall ของรา
[14,15] สามารถยั บ ยั้ง การสรา งทอ งอกของ C.
albicans ไดที่ความเขมขนต่ํากวา MIC ในขณะที่
azoles, terbinafine และ flucytosine ออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม cytochrome P450 demethylase และ
squalene epoxidase และยับยั้งการสังเคราะห RNA
และ DNA ตามลําดับ สามารถยับยั้งการสรางทองอก
ของเชื้อไดก็ตอเมื่อมีความเขมขนสูงกวา MIC [9] จาก
การศึกษาครั้งนี้ เมื่อใชน้ํามันหอมระเหยจากตระไคร
ที่ sub-inhibitory concentration ก็สามารถยับยั้งการ
สรางทองอกและลด phospholipase activity ของ C.
albicans ได และเมื่อใชความเขมขนเทากับ MIC
น้ํามันหอมระเหยจากตระไครสามารถฆา C. albicans
ไดอยางรวดเร็ว สารออกฤทธิ์ที่อยูในน้ํามันหอม
ระเหยจากตะไครนาจะเปน (z)-citral ที่มี ผลตอการ
สรางทอ งอก และ เอนไซม phospholipase และ
สามารถทําลาย C. albicans [4,13] อยางไรก็ตาม
กลไกการออกฤทธิ์และสารที่ออกฤทธิ์ของน้ํามันหอม
ระเหยจากตะไครควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป
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