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Abstract
Objectives: This study aimed to investigate the antibacterial effect of
essential oil extracted from Ocimum sanctum against caries-related
bacteria, Streptococcus mutans.
Materials and methods: Essential oil extracted from leaves of Ocimum
sanctum by steam distillation (Botanicessence, Bangkok, Thailand) were
used in this study. The antibacterial effect was determined against
Streptococcus mutans ATCC 25175 and Streptococcus mutans KPSK2
using disc diffusion and micro broth dilution technique.
Results: Ocimum sanctum essential oil had antibacterial effects against
both strains of Streptococcus mutans with the zone of inhibition ranging
from 7 to 25.95 mm. The antibacterial effect against Streptococcus
mutans KPSK 2 was more potent than that on Streptococcus mutans
ATCC 25175. Minimum inhibitory concentration of Streptococcus mutans
ATCC 25175 and Streptococcus mutans KPSK2 equal to 0.188 and 0.047
mg/ml, respectively. Minimum bactericidal concentration against
Streptococcus mutans ATCC 25175 and Streptococcus mutans KPSK2
equal to 0.377 and 0.095 mg/ml.
Conclusion: Essential oils from Ocimum sanctum showed moderate
antibacterial effect against both strains of Streptococcus mutans. It can
be beneficial to use as an agent to prevent or aid the treatment of
dental caries.
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ฤทธิ์การต้านเชื้อสเตร็ป โตคอคคัสมิวแทนส์ของน้ำมันหอมระเหย
กะเพรา
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยกะเพราต่อ
แบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: น้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากใบของกะเพราโดยการ
กลั่นไอน้ำ (บริษัท โบทานิกเอสเซ้นส์ กรุงเทพฯ) ถูกนำมาใช้ ในการศึกษาฤทธิ์ต้าน
เชื้ อ แบคที เ รี ย สเตร็ ปโตคอคคั ส มิ ว แทนส์ เอที ซี ซี 25175 และสเตร็ ปโตคอคคั ส 

มิวแทนส์ เคพีเอสเคทู โดยวิธี เอการ์ ดิสค์ ดิฟฟิวชัน และไมโครบรอธไดลูชั่น
ผลการศึกษา: น้ำมันหอมระเหยกระเพรามีฤทธิ์ ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย จากการ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาที่ มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางของวงใสยั บ ยั้ ง เชื้ อ ตั้ ง แต่ 7 –
25.95 มิ ล ลิ เ มตร และฤทธิ์ ก ารต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย สเตร็ ป โตคอคคั ส มิ ว แทนส์
เคพีเอสเคทู ของน้ำมันหอมระเหยกะเพรามีศักยภาพสูงกว่าการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ เอทีซีซี 25175 โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันหอมระเหยที่
สามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ สเตร็ ป โตคอคคั ส มิ ว แทนส์ สายพั น ธุ์ เอที ซี ซี 25175 และ
สเตร็ ป โตคอคคั ส มิ ว แทนส์ สายพั น ธุ์ เคพี เ อสเคทู เ ท่ า กั บ 0.188 และ 0.047
มิ ล ลิ ก รั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ตามลำดั บ ส่ ว นค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ ำ สุ ด ของน้ ำ มั น หอมระเหยใบ
กะเพราที่สามารถทำลายเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์ เอทีซีซี 25175
และสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์ เคพีเอสเคทู เท่ากับ 0.377 และ 0.095
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
สรุปผล: ผลการทดลองแสดงให้เห็นฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหย
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บทนำ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

กะเพราเป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ มี ก ลิ่ น หอม มี ถิ่ น
กำเนิ ด ในทวี ป อิ น เดี ย นำมาเพาะปลู ก กั น อย่ า ง
แพร่หลายในเขตร้อนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้ง
ประเทศไทย ลั ก ษณะกะเพราเป็ น ลำต้ น ตรง สู ง
ประมาณ 50–60 เซนติเมตร แตกกิ่งแขนงรอบต้น มี
ใบเป็นรูปวงรีสีเขียว หรือม่วง มีกลิ่นหอม กะเพรา
เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมในประเทศอินเดียถูกใช้ ในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ถูกใช้เป็นยาไล่แมลง และยุง
ในประเทศไทยนิยมนำใบกะเพรามาประกอบอาหาร
เพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน
น้ำมันหอมระเหยเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้น
และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ โดยการผ่านกรรมวิธี
และแยกส่วนของน้ำมันหอมระเหยเข้มข้นออกมา เพื่อ
ให้ ได้มาซึ่งน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ โดยแยกได้จาก
ชิ้นส่วนของพืช เช่น ใบ ลำต้น ราก เมล็ด เป็นต้น 
โรคฟันผุเป็นโรคที่พบบ่อยในช่องปากเกิดจาก
ปั จ จั ย หลายประการที่ มี แ บคที เ รี ย เป็ น ปั จ จั ย หลั ก
น้ ำ มั น หอมระเหยกะเพราเป็ น สมุ น ไพรไทยที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ใ นการรั ก ษาหลายอย่ า ง เช่ น สารต้ า น
อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และมีฤทธิ์ต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระที่ ท ดลองจริ ง ในสั ต ว์ 1 การศึ ก ษาทาง
เภสั ช วิ ท ยาในการสร้ า งพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์
สำหรับการรักษาของพืชชนิดนี้2 และการตรวจสอบ
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของความเข้มข้นต่างๆ ของสารสกัด
จากใบกะเพรากับสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์3 เป็นต้น
อย่างไรก็ตามข้อมูล เกี่ยวกับผลการยับยั้งแบคทีเรีย
ชนิดนีย้ งั อยูม่ นี อ้ ย ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอม
ระเหยที่สกัดจากใบกะเพราต่อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์

น้ำมันหอมระเหย
น้ำมันหอมระเหยกะเพรา ซึ่งสกัดจากส่วนใบ
ของกะเพราด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้ำ โดยซื้อน้ำมัน
หอมระเหยสกัดสำเร็จรูปจาก บริษัท ไบโอเอสเซนส์
กรุงเทพ จำกัด 
เชื้อจุลินทรีย์
สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ที่ ใช้ ในการศึกษา
คื อ สายพั น ธุ์ เอที ซี ซี 25175 (Streptococcus
mutans ATCC 25175) และสายพันธุ์ เคพีเอสเคทู 

(Streptococcus mutans KPSK 2) ได้ จ ากคลั ง
จุลินทรีย์ของภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทำการเขี่ยเชื้อ
ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Mitis salivarius-bacitracin
Agar (MSB Agar) อบในตูบ้ ม่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
5% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
จากนั้ น ทำการเพาะเชื้ อ ต่ อ ในอาหารเลี้ ย งเชื้ อ เหลว
Muller Hinton Broth (MHB) ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซี ย ส เป็ น เวลา 24 ชั่ ว โมงนำมาเตรี ย มเป็ น
สารละลายจุ ลิ น ทรี ย์ ในน้ ำ เกลื อ ปราศจากเชื้ อ ให้ มี
ความขุ่นเท่ากับ Mc Farland No. 0.5 (หรือเท่ากับ
1.5 × 108 เซลล์/มิลลิลิตร) เพื่อใช้ ในการศึกษาต่อไป

การทดสอบขอบเขตการยับยั้งเชื้อ
ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมัน
หอมระเหยกะเพราในเบื้องต้นด้วยวิธีดิสค์ ดิฟฟิวชั่น 

(disc diffusion test) โดยเจือจางน้ำมันหอมระเหย
ด้วยตัวทำละลายเอธานอลความเข้มข้น 99% ให้มี
ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย ดังนี้ 100%, 50%,
25%, 20%, 10%, 5%, 2.5%, 2%, 1% และ 0.5%
(ปริมาตร/ปริมาตร) ตามลำดับ จากนั้นหยดน้ำมัน
หอมระเหยกะเพราแต่ ล ะความเข้ ม ข้ น ปริ ม าตร 20
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมัน ไมโครลิ ต ร ลงบนแผ่ น กระดาษกรองปราศจากเชื้ อ
หอมระเหยกะเพราต่ อ แบคที เ รี ย สเตร็ ปโตคอคคั ส ขนาด 6 มิลลิเมตร (Whatman®) วางลงบนผิวหน้า
อาหารเลี้ ย งเชื้ อ Mueller Hinton agar (MHA)
มิวแทนส์
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ที่ ท ำการป้ า ยเชื้ อ ไว้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว อบในตู้ บ่ ม ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 5% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
48 ชั่วโมง ทำการอ่านผลด้วยการวัดค่าขอบเขตการ
ยั บ ยั้ ง เชื้ อ ของน้ ำ มั น หอมระเหยกะเพราโดยวั ด ผ่ า น
จุดศูนย์กลางของแผ่นกระดาษกรอง ในการศึกษานี้ ใช้
สารละลายคลอเฮกซิดีนความเข้มข้น 0.2 % เป็นตัว
ควบคุมบวก และเอธานอลความเข้มข้น 99% เป็นตัว
ควบคุมลบ
การทดสอบหาค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ ำ สุ ด ของน้ ำ มั น
หอมระเหยที่สามารถยับยั้งเชื้อและความเข้มข้น
ต่ำสุดของน้ำมันหอมระเหยที่สามารถทำลายเชื้อ
ทำการทดสอบเพื่อหาการหาค่าความเข้มข้นต่ำ
สุ ด ของน้ ำ มั น หอมระเหยที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ ได้ 

(Minimum Inhibitory Concentration; MIC) และ
ความเข้ ม ข้ น ต่ ำ สุ ด ของน้ ำ มั น หอมระเหยที่ ส ามารถ
ทำลายเชือ้ ได้ (Minimum Bactericidal Concentration;
MBC) ด้ ว ยวิ ธี ไ มโครบรอธไดลู ชั่ น (Micro broth
dilution test) โดยเจือจางน้ำมันหอมระเหยกะเพรา
ในถาดหลุม (96 wellplate) ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ
MHB ปริมาตร 100 ไมโครลิตรต่อหลุม จากนั้นเติม
เชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ ปริมาตร 100 ไมโครลิตรลง
ในแต่ละหลุม ทำการอบในตูบ้ ม่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
5% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
การอ่ า นผล MIC จะพิ จ ารณาจากหลุ ม ที่ มี ค วาม
เข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันหอมระเหยที่ ไม่พบการเจริญ
เติบโตของเชื้อโดยดูจากความใสของอาหารเลี้ยงเชื้อ
ส่วนการหาค่า MBC จะทำโดยการหยดสารละลาย
จากหลุมที่ ไม่พบว่ามีการเจริญเติบโตของเชื้อปริมาตร
20 ไมโครลิ ต ร ลงบนจานเพาะเชื้ อ ที่ มี อ าหารวุ้ น
MHA บ่มในตู้อบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็น
เวลา 48 ชั่วโมง ตรวจดูโคโลนีของเชื้อบนอาหารวุ้น
ความเข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันหอมระเหยที่ ไม่พบการ
ขึ้นของโคโลนีของเชื้อจะถือเป็นค่าความเข้มข้นต่ำสุด
ของน้ ำ มั น หอมระเหยที่สามารถทำลายเชื้อได้ การ
ทดสอบขอบเขตการยั บ ยั้ ง เชื้ อ และการหาค่ า ความ
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เข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันหอมระเหยที่สามารถยับยั้งเชื้อ
ได้ แ ละความเข้ ม ข้ น ต่ ำ สุ ด ของน้ ำ มั น หอมระเหยที่
สามารถทำลายเชื้อได้จะกระทำซ้ำ 6 ครั้ง 
สถิติที่ ใช้ ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จ
รู ป เอสพี เ อสเอส (Statistical Package for the
Social Sciences; SPSS) รุ่น 18 ประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย (mean) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation: SD) ทดสอบความแตกต่างของฤทธิ์การ
ต้านเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ โดย
น้ำมันหอมระเหยใบกะเพราระหว่างสายพันธุ์ เอทีซีซี
25175 กับสายพันธุ์ เคพีเอสเคทู และทดสอบความ
แตกต่างของฤทธิก์ ารต้านเชือ้ แบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส
มิวแทนส์ โดยน้ำมันหอมระเหยใบกะเพราทั้งสองสาย
พันธุ์กับคลอร์เฮกซิดีน เข้มข้น 0.2 % ด้วยวิธีทดสอบ
แมนท์วิทนีย์ (Mann-Whitney U test) ที่ระดับนัย
สำคัญ 0.05

ผลการศึกษา
จากตารางที่ 1 น้ำมันหอมระเหยกะเพรา มี
ฤทธิ์ ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย จากการประเมินผลการ
ศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสยับยั้งเชื้อ ผล
การต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย สเตร็ ปโตคอคคั ส มิ ว แทนส์
เคพี เ อสเคทู ความเข้ ม ข้ น ที่ 100%, 50%, 25%,
20%, 10%, 5%, 2.5%, 2% (ปริมาตร/ปริมาตร)
และคลอร์เฮกซิดีน เข้มข้น 0.2% มีค่าเฉลี่ยขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของวงใสยับยั้งเชื้อที่ 18.13, 18.97,
14.97, 12.97, 10.15, 7.32, 7.10, 7.00 และ 26.12
มิลลิเมตร ตามลำดับ ในขณะที่ความเข้มข้น 1% และ
0.5% (ปริมาตร/ปริมาตร) ไม่ฤทธิ์ ในการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย
การต้านเชือ้ แบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์
เอทีซีซี 25175 ความเข้มข้นที่ 100%, 50%, 25%,
20%, 10% (ปริมาตร/ปริมาตร) และคลอร์เฮกซิดีน
เข้มข้น 0.2% มีค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
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Table 1 Inhibition zone of Ocimum sanctum against Streptococcus mutans.
Ocimum sanctum (v/v)
Streptococcus
Inhibition zone (mm)
mutans
100%
50%
25%
20%
10%
KPSK2
18.13±0.54 18.97±0.05 14.97±0.08 12.97±0.08 10.15±0.2
ATCC 25175
23.97±0.08 25.95±0.05 22.03±0.08 20.12±0.44 15.03±0.24
p-value
0.002*
0.002*
0.002*
0.002*
0.002*

5%
7.32±0.21
-

2.5%
7.1±0.11
-

2%
7±0.11
-

1%
-

0.5% Chx 0.2 %
26.12±0.34
26.1±0.22
0.955
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วงใสยั บ ยั้ ง เชื้ อ ที่ 23.97, 25.95, 22.03, 20.12,
15.03 และ 26.10 มิลลิเมตร ตามลำดับ ในความ
เข้มข้นที่ 5%, 2.5%, 2%, 1% และ 0.5% (ปริมาตร
/ปริมาตร) ไม่มีฤทธิ์ ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อ
แบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ของน้ำมันหอม
ระเหยใบกะเพราระหว่างสายพันธุ์ เอทีซีซี 25175 กับ
สายพันธุ์ เคพีเอสเคทู ที่ความเข้มข้นที่ 100%, 50%,
25%, 20%, 10% (ปริมาตร/ปริมาตร) แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย สำคั ญ (p<0.05) ฤทธิ์ ก ารต้ า นเชื้ อ
แบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ของน้ำมันหอม
ระเหยใบกะเพราสายพันธุ์เคพีเอสเคทูความเข้มข้นที่
100%, 50%, 25%, 20%, 10%, 5%, 2.5%, 2%
(ปริมาตร/ปริมาตร) กับคลอร์เฮกซิดีน เข้มข้น 0.2 %
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) และฤทธิ์การ
ต้านเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ของ
น้ำมันหอมระเหยใบกะเพรา สายพันธุ์ เอทีซีซี 25175
ความเข้มข้นที่ 100%, 25%, 20%, 10% (ปริมาตร/
ปริมาตร) กับคลอร์เฮกซิดีน เข้มข้น 0.2 %แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส 

มิวแทนส์ ของน้ำมันหอมระเหยใบกะเพรา สายพันธุ์
เอทีซีซี 25175ที่ความเข้มข้น 50% ไม่แตกต่างกับ
คลอร์ เ ฮกซิ ดี น เข้ ม ข้ น 0.2 % อย่ า งมี นั ย สำคั ญ 

(p>0.05)
จากตารางที่ 3 สำหรับค่าความเข้มข้นต่ำสุด
ของน้ำมันหอมระเหยที่สามารถยับยั้งเชื้อ (MIC) ของ
สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์ เอทีซีซี 25175
และสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์ เคพีเอสเคทู
เท่ากับ 0.188 และ 0.047 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตาม
ลำดับ และค่า MBC ที่สามารถทำลายเชื้อสเตร็ปโตคอคคั ส มิ ว แทนส์ สายพั น ธุ์ เอที ซี ซี 25175 และ
สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์ เคพีเอสเคทู
เท่ากับ 0.377 และ 0.095 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรของ
น้ำมันหอมระเหยใบกะเพรา
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Table 2 The difference of the antibacterial activity of Ocimum sanctum at various concentration with 0.2 %
Chlorhexidine.
Ocimum sanctum(v/v)
Streptococcus
100% 50% 25% 20% 10%
5% 2.5% 2%
1%
0.5%
mutans
KPSK2
p-value
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
ATCC 25175
p-value
0.002 0.232** 0.002 0.002 0.002
**

Not significant (p>0.05)

Table 3 MIC and MBC values of Ocimum sanctum against
both strains of Streptococcus mutans.
Ocimum sanctum
Streptococcus
MIC
MBC
mutans
(mg/ml)
(mg/ml)
KPSK2
0.047
0.095
ATCC 25175
0.188
0.377

เมื่อเปรียบเทียบค่า MBC ผลการทดลองแสดง
ให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยกะเพราสามารถออกฤทธิ์
ทำลายเชื้อสตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ได้ทั้งสองสาย
พั น ธุ์ และพบว่ า น้ ำ มั น หอมระเหยกะเพราสามารถ
ออกฤทธิ์ทำลายสตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์
เคพีเอสเคทู ที่ความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหยน้อย
กว่า คือ 0.095 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ขณะที่ต้องใช้
ความเข้ ม ข้ น ของน้ ำ มั น หอมระเหยกะเพรา 0.377
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จึงจะสามารถออกฤทธิ์ทำลายเชื้อ
สเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์ เอทีซีซี 25175
ได้ 
ค่า MIC และ ค่า MBC แสดงให้เห็นว่าฤทธิ์
การต้ า นเชื้ อ แบคที เ รี ย สเตร็ ปโตคอคคั ส มิ ว แทนส์
เคพีเอสเคทู ของน้ำมันหอมระเหยกะเพรามีศักยภาพ
สูงกว่าการต้านเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ เอทีซีซี
25175	
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บทวิจารณ์
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ น ำน้ ำ มั น หอมระเหย
กะเพราที่ ท ำการสกั ด มาจากส่ ว นใบมาทดสอบฤทธ์
ต้านเชื้อแบคทีเรีย โดยน้ำมันหอมระเหยจากกะเพรา
แสดงให้เห็นฤทธิก์ ารต้านเชือ้ แบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส
มิวแทนส์ สายพันธุ์ เอทีซีซี 25175 และสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์สายพันธุ์ เคพีเอสเคทู พบว่าที่ความ
เข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) ของ
น้ ำ มั น หอมระเหยใบกะเพราสามารถยั บ ยั้ ง เชื้ อ
แบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ สายพันธุ์ เอทีซซี ี
25175 โดยมี ค วามกว้ า งของวงใส เท่ า กั บ 25.95
มิลลิเมตร Pooja Agarwal และคณะรายงานฤทธิ์
การต้านทานเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์สายพันธุ์
เอทีซีซี 890 ของสารสกัดใบกะเพราด้วยเอธานอลซึ่ง
ให้การยับยัง้ มีความกว้างของวงใส เท่ากับ 22 มิลลิเมตร
ที่ความเข้มข้น 4 เปอร์เซ็นต์ 75 ไมโครลิตร3 ในขณะ
ที่ ก ารทดลองครั้ ง นี้ ข องผู้ วิ จั ย ให้ ผ ลการต้ า นเชื้ อ
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สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์สายพันธุ์ เอทีซีซี 25175
มีความกว้างของวงใส เท่ากับ 25.95 มิลลิเมตร ที่
ความเข้ ม ข้ น 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ 20 ไมโครลิ ต ร โดย
ความแตกต่างน่าจะเป็นผลมาจากวิธีการสกัด,ปริมาณ
ของสารที่ ใช้ทำการทดสอบที่แตกต่างกัน และสาย
พันธุ์ของเชื้อเสตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ นอกจากนี้ยัง
มีรายงานพบว่าน้ำมันหอมระเหยกะเพรายังแสดงฤทธิ์
การต้านเชือ้ แบคทีเรียชนิดอืน่ ๆ เช่น สแตปฟี โลคอคคัส
ออเรียส (Staphylococcus aureus)4-6, บาซิลลัส 

พูมิลัส (Bacillus pumilus), ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา 

(Pseudomonas aeruginosa) 4 และเอสเชอริ เ ชี ย 

โคไล 6 ในขณะที่ ส ารสกั ด ใบกะเพราด้ ว ยเมธานอล
สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก เช่น บาซิลลัส
ซับติลิส สายพันธุ์ เอทีซีซี 6633 และแบคทีเรียแกรม
ลบ เอสเชอริเชีย โคไล7 รวมทั้งต้านเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม
ทีก่ อ่ ให้เกิดโรคในคลองรากฟัน ได้แก่ สเตร็ปโตคอคคัส
มิวแทนส์ สายพันธุ์ เอ็มทีซีซี 497, เอนเทอโรคอคคัส
ฟี ค าอี ส สายพั น ธ์ เอ็ ม ที ซี ซี 439 (Enterococus
faecalis MTCC 439) และสแตปฟี โลคอคคั ส 

ออเรียส สายพันธุ์ เอ็มทีซีซี 7378 ในด้านเกษตรกรรม
สารสกัดใบกะเพราด้วยน้ำกลั่นสามารถต้านทานเชื้อ
แบคทีเรียแซนโทรโมแนส แคมเพสทริส พีวี แมนจิ
ฟี รี อิ น ดิ ซี (Xanthomonas campestris pv.
Mangiferaeindicae) ที่ก่อโรคแคงเกอร์ (Canker) ใน
มะม่วงอีกด้วย9
โดยฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำมันหอม
ระเหยที่สกัดจากใบกะเพราน่าจะเป็นผลมาจากสาร
เคมี ในพืชที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ4,10,11 หลายชนิด ได้แก่
ยูจีนอล (Eugenol), กรดยูโซลิค (Ursolic acid),
คาร์วาครอล (Carvacrol), ลินาโลออล (Linalool),
คาริ โ อฟี ล ลี น (Caryophylline), เอสตรากอล 

(Estragol), กรดรอสมารินิค (Rosmarinic acid), 

เอพิจีนิน (Apigenin), เซอร์สิมาริติน (Cirsimaritin)11
และกรดโอเลโนอิก (Oleanolic)12 โดยมียูจีนอลเป็น
องค์ ป ระกอบหลั ก 13,14 และเป็ น สารออกฤทธิ์ ที่ มี
คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรีย5,14,16 เนื่องจากยูจีนอล

เป็นสารประกอบประเภทฟีนอล โดยจะออกฤทธิ์ที่ชั้น
ไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกของ
แบคทีเรีย และซึมผ่านเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย ทำให้เกิด
การแตกของเซลล์แบคทีเรีย โดยยูจีนอลสามารถต้าน
เชื้ อ แบคที เ รี ย ได้ ทั้ ง แบคที เ รี ย แกรมบวก และ
แบคทีเรียแกรมลบ18 มีรายงานกล่าวถึงกรดยูโซลิค
และกรดโอเลโนอิก ว่ากรดทั้งสองมีฤทธิ์ ในการต้าน
เชื้ อ แบคที เ รี ย โดยยั บ ยั้ ง การสั ง เคราะห์ ก ลู แ คน 

(glucan) ชนิ ด ที่ ไม่ ล ะลายน้ ำ จากปฏิ กิ ริ ย าของ
เอนไซม์กลูโคซิลทรานเฟอเรส (glucosyltransferase;
GTase) ของเชื้ อ เสต็ ปโตค็ อ คคั ส มิ ว แทนส์ และ
สเตร็ ป โตคอคคั ส ซอบริ นั ส (Streptococcus
sorbrinus)19 คุณสมบัติการต้านเชื้อก่อโรคได้แก่ เชื้อ
เสตร็ ป โตคอคคั ส นิ ว โมเนี ย (Streptococcus
pneumonia), สแตปฟี โลคอคคัส ออเรียส, บาซิลลัส
ซับติลสิ , เอนเทอโรคอคคัส ฟีคาอีส, เอนเทอโรคอคคัส
ฟีเซียม (Enterococcus faecium) และซูโดโมแนส
แอรูจิโนซา19 อีกด้วย จากรายงานดังกล่าวจึงมีความ
เป็นไปได้วา่ ฤทธิก์ ารต้านเชือ้ เสตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์
ของน้ำมันหอมระเหยกะเพราในการศึกษาครั้งนี้อาจ
เป็ น ผลมาจากองค์ ป ระกอบออกฤทธิ์ คื อ ยู จี น อล,
กรดยูโรลิค และกรดโอเลโนอิก 
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง มี ข้ อ จำกั ด
หลายประการ เนื่องจากการหาขอบเขตการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา และการหา
ค่าการทดสอบเพื่อหาการหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของ
น้ำมันหอมระเหยที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ และความ
เข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันหอมระเหยที่สามารถทำลาย
เชื้อได้เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการเบื้องต้น โดย
ทราบเพียงว่าน้ำมันหอมระเหยกะเพรามีฤทธิ์ ในการ
ต้านเชื้อระดับปานกลาง แต่ ไม่สามารถระบุได้ว่าการ
ต้านเชื้อที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากส่วนประกอบที่เป็นสาร
ออกฤทธิ์ชนิดใด จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมรวมทั้ง
การทดสอบเพิ่มเติมในแบคทีเรียที่แยกได้จากรอยโรค
ของผู้ป่วยซึ่งอาจมีความแตกต่างจากแบคทีเรียสาย
พันธุ์มาตรฐานที่ ใช้ทดสอบในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้ง
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การศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันหอมระเหยกะเพราที่
มีต่อเซลล์ด้วย อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสารสกัด
กะเพราด้วยเอธานอลความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่
เป็ น พิ ษ ต่ อ หนู ท ดลอง ทั้ ง แบบเฉี ย บพลั น และกึ่ ง
เฉียบพลัน โดยการให้สารสกัดกะเพราทางช่องปาก
ของสัตว์ทดลอง และมีความปลอดภัยในการนำมาใช้
สำหรับคน20 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้อาจเป็นแนวทางใน
การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ การนำน้ ำ มั น หอมระเหย
กะเพราไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกัน หรือรักษาโรค
ฟันผุต่อไป
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