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บทคัดย่อ 
เส้นไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติสร้างจากหนอนไหม (Bombyx mori) นิยมน าเส้นไหมมาใช้ใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เซอริซินเป็นโปรตีนกาวไหมถูกน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านเภสัชกรรม 
การแพทย์ เครื่องส าอาง ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสารสกัดจากรังไหมในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย ได้แก่ Staphylococcus aureus, Corynebacterium sp. Methicillin resistan S. aureus, 
Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp. และ Pseudomonas aeruginosa  ด้วยวิธี agar well 
diffusion พบว่าสารสกัดจากรังไหมมีฤทธิ์ยับยั้งดีที่สุดต่อเชื้อ Corynebacterium sp. โดยมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงใสเท่ากับ 16.67 ± 0.89 mm ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ เท่ากับ 25 mg/ml 
และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ เท่ากับ 50 mg/ml นอกจากนี้สารสกัดจากรังไหมสามารถ
ยับยั้ง MRSA, S. aureus, P. aeruginosa, Shigella  sp. และ E. coli เมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งสารต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดรังไหม พบว่า ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ เท่ากับ 9.66 ± 1.51 mg gallic/g 
extract และมีสารประกอบฟลาโวนอยด์ เท่ากับ 1.12±0.56 mg quercetin /g extract   
ค าส าคัญ:  Bombyx mori  เซอริซิน  สารสกัดรังไหม  แบคทีเรีย  ต้านสารอนุมูลอิสระ 
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Abstract 
 Silk is a natural fiber produced from Bombyx mori silkworm. Silk is a highly used in 
textile industry. Sericin is a protein that can be used in pharmaceutical application of 
cosmetics. Therefore, this research aims  to study cocoon extract using for the inhibition of 
bacteria; Staphylococcus aureus, Corynebacterium sp., methicillin resistant S. aureus (MRSA), 
Escherichia coli, Salmonella sp. ,Shigella sp. and  Pseudomonas aeruginosa.   
  The extracts were screened for activity by the agar-well diffusion method.  The cocoon 
extract showed highest antibacterial activity against Corynebacterium sp. with inhibition zone 
of 16.67±0.89 mm. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration 
of the cocoon extract were 25 and 50 mg/ml.  Moreover, the cocoon extract also showed 
antibacterial activity against MRSA S. aureus, P. aeruginosa, Shigella sp. and E. coli.  The anti-
free radical activity of cocoon extract was tested and found that there were anti-free radical 
activity (9.66 ± 1.51) mg gallic/g extract and flavonoid compound (1.12±0.56) mg quercetin 
/g extract. 
Keywords: Bombyx mori, Sericin, Cocoon extract , Bacteria, Anti-free radical 
 
บทน า 

เส้นไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติสร้างจากหนอนไหม หนอนไหมมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มไหมมัลเบอร์รี่ 
(mulberry silkworms) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มไหมบ้าน (domesticated silkworm) เช่น 
Bombyx mori และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ไม่ใช่มัลเบอร์รี่ (non-mulberry silkworm) หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่ากลุ่มไหมป่า (wild silkworm) เช่น ไหมทาซาร์ (Antheraea mylitta หรือ A. pernyi) และไหมอีรี่ 
(Samia spp.) เส้นไหมมีลักษณะ เหนียว และทนทาน จึงนิยมน ามาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใยไหม 
ประกอบด้วย โปรตีน  2 ชนิด คือ ไฟโบรอิน (Fibroin, C15H26N6O6) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในรังไหมมี
ประมาณ 70% เป็นโปรตีนเส้นใยชนิดที่ไม่มีขั้ว (กนกพร พลเยี่ยม และสินีนาฏ ศิริ, 2556) และเซอริซิน 
(Sericin, C15H23N5O8) มีประมาณ 20-30% ของรังไหม (Caper et al., 2009) และส่วนประกอบอ่ืนๆ 
เช่น ไขมัน แว๊กซ์ 0.4-0.8% สาร ไฮโดรคาร์บอน 1.2-1.6% สารสี 0.2% ปริมาณเถ้า 0.7% (ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2553) เซอริซินเป็นโปรตีนที่สร้างต่อมใต้สมองส่วนกลางของหนอนไหมและถูกขับออกมา
เคลือบแกนไหม เพ่ือเป็นตัวยึดโปรตีนไฟโบรอินให้เชื่อมติดกันเป็นเส้นใย เซอริซินประกอบด้วยกรดอะมิโน 
18 ชนิด เช่น กรดอะมิโน aspartic glycine  กรดอะมิโนของหมู่ไฮดรอกซิล กรดอะมิโนที่มีขั้ว และกรดอะมิโน
ไม่มีขั้ว (Pushpa et al., 2013) เซอริซินมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกชิเดชัน (Dash et al., 2009) ยับยั้งการตายของเซลล์ ป้องกันการเกิดเนื้องอก ป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด รักษาบาดแผล ป้องกันรังสี UV จากแสงแดด และยับยั้งแบคทีเรีย (Capar et al., 2009) 
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เชื้อแบคทีเรียก่อโรคพบได้ท่ัวไปใน ดิน อากาศ อาหาร น้ า เมื่อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลต่อ
ระบบในร่างกายของมนุษย์ เช่น ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  เป็นต้น โดยเชื้อก่อ
โรคจะก่อความรุนแรงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่แต่ละสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรค ได้แก่  Staphylococcus 
intermedius, Campylobacter sp., Salmonella sp. และ Escherichia coli (Sahu et al., 2015) 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และStaphylo coccus epidermidis 
(Cogen et al., 2007) ส่วน Corynebacterium sp. เป็นเชื้อที่พบทั่วไปบนผิวหนังแต่สามารถเป็นเชื้อ
ฉวยโอกาสก่อโรคบริเวณผิวหนังได้ นอกจากนี้ Corynebacterium diphtheria เป็นเชื้อก่อโรคสาเหตุ
ของโรคคอตีบ (วันทนีย์ โลหะประกิตกุล, 2555)   

การรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียโดยทั่วไปจะใช้ยาปฏิชีวนะ แต่เมื่อใช้เป็นเวลานานจะท าให้เชื้อเกิด
การดื้อยา โดยมีรายงานการดื้อยาปฏิชีวนะของ methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่ง
เป็นเชื้อที่ก่อโรคบริเวณผิวหนัง ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ methicillin, penicillin และ vancomycin (Ho et al., 
2014) ในปัจจุบันยังพบว่ามีเชื้อก่อโรคประจ าถิ่นในล าไส้ของมนุษย์ คือ E. coli O157:H7 ดื้อต่อยา
ปฏิชีวนะจ าพวก kanamycin, spectinomycin, ampicillin, streptomycin และ tetracycline ซึ่งมี
แนวโน้มดื้อยาเพิ่มขึ้นทุกปี (Ahmed และ Shimamoto, 2014) 
           นอกจากนีส้ารอนุมูลอิสระสร้างได้จากกระบวนการเมตาโบลิซึมภายในร่างกาย ซึ่งเป็นโมเลกุลที่
ไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลอ่ืนในการรับหรือให้อิเล็คตรอน ดังนั้นเมื่อมีสารอนุมูลอิสระมาก อนุมูล
อิสระเหล่านี้จะเข้าจับกับสารชีวโมเลกุลของเซลล์  ก่อให้เกิดสารพิษที่ท าลายเนื้อเยื่อหรืออาจไป
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมใน DNA ท าให้เซลล์ปกติเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์มะเร็ง (อนันต์ สกุลกิม
, 2551) ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาสารสกัดรังไหมในการยับยั้งแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสารสกัดรังไหม ในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดรังไหมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยเทียบกับ gallic acid 

และ quercetin 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. ทราบผลของสารสกัดรังไหมที่มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียทั้งแกรมบวกและแกรมลบ 
2. ทราบผลของสารสกัดรังไหมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยกับเทียบกับ gallic acid และ 

quercetin 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
เชื้อก่อโรคมีการแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากเชื้อก่อโรคบางกลุ่มมีการดื้อยาปฏิชีวนะ และ

บางชนิดเป็นเชื้อฉวยโอกาสเช่น Corynebacterium sp. เป็นเชื้อที่พบทั่วไปบนผิวหนังแต่สามารถเป็น
เชื้อฉวยโอกาสก่อโรคบริเวณผิวหนังได้ ส่วน Corynebacterium diphtheriae เป็นเชื้อก่อโรคสาเหตุของ
โรคคอตีบ (วันทนีย์ โลหะประกิตกุล, 2555)  นอกจากนี้ผู้ป่วยจะติดเชื้อมีอาการรุนแรงมากขึ้น เมื่อติดเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยา  เช่น methicillin resistant S. aureus (MRSA) โดยพบเชื้อดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 
methicillin, penicillin และ vancomycin (Ho et al., 2014) จากการศึกษาวิจัยมีการน าสารสกัดรัง
ไหมมาใช้ควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ไคโตซานและเซอริซินนาโนไฟเบอร์ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการรักษา
บาดแผลสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ (Zhao et al., 2014) นอกจากนี้ Pushpa 
et al. (2013) สามารถน านาโนเซอริซินมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตไฮโดรเจล เพ่ือใช้ประโยชน์ด้าน
การแพทยใ์นการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Proteus mirabilis และ E. coli และพบว่าสารสกัดเซอริซินจาก
ไหมอีรีสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค E. coli และ S. aureus โดยสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียทั้งสอง
ชนิดมีความผิดปกติไปจากเดิม เมื่อวิเคราะห์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Senakoon et 
al., 2009) นอกจากนี้การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดเซอริซินจากไหม Bombyx mori 
พบว่าสามารถยับยั้ง Micrococcus luteus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่พบใน ดิน ฝุ่น น้ า บนผิวหนังของคน สัตว์ 
และซากสัตว์ (Jassim และ Asaree, 2010) 
 สารอนุมูลอิสระสร้างได้จากกระบวนการเมตาโบลิซึมภายในร่างกาย ดังนั้นเมื่อมีสารอนุมูลอิสระ
มากอนุมูลอิสระเหล่านี้จะเข้าจับกับสารชีวโมเลกุลของเซลล์ ก่อให้เกิดสารพิษที่ท าลายเนื้อเยื่อหรืออาจไป
เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมใน DNA ท าให้เซลล์ปกติเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์มะเร็ง (อนันต์ สกุลกิม
, 2551) ซึ่งวิธีการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีหลายวิธี โดยวิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ DPPH และ ABTS 
radical scavenging assay จากการศึกษาสารสกัดรังไหมทาซาร์ Antheraea assamensis   มีค่า IC50 ใน
การยับยั้งอนุมูลอิสระ เท่ากับ  25.83 µg/ml และมีสารต้านอนุมูลอิสระคือสารประกอบกลุ่ม flavonoid 
เท่ากับ 2.69±0.61 mg quercetin/g extract (Deori et al., 2013) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงได้ศึกษา
สารสกัดรังไหม Bombyx mori ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
การสกัดรังไหม 

ชั่งรังไหมเหลือง Bombyx mori ในอัตราส่วน 1 g ต่อน้ ากลั่น 25 ml ท าการต้มที่อุณหภูมิ100 

C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง กรองสารสกัดด้วยกระดาษ Whatman เบอร์1 เพ่ือเอาเศษรังไหมหรือดักแด้ออก 
น าน้ าต้มรังไหม ไประเหยน้ าออกด้วยเครื่อง rotary evaporator ท าให้สารสกัดแห้งด้วยเครื่อง 
lyophilization เก็บสารสกัดไว้ในโถดูดความชื้นที่อุณหภูมิห้อง และละลายสารสกัดหยาบด้วย dimethyl 
sulfoxide (DMSO) ความเข้มข้น 100% ซึ่งปริมาณของสารสกัดมี % yield เท่ากับ 11.25%  
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สูตรค านวณ % yield = น้ าหนักแห้งของสารสกัด – น้ าหนักขวด × 100  
                                                น้ าหนักรังไหมที่ต้ม 
 

การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค ด้วยวิธี Agar well diffusion 
(Devi et al., 2008) 

เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย S. aureus, Corynebacterium sp., methicillin resistant S. aureus 
(MRSA), E. coli, Salmonella sp., Shigella  sp.และ P. aeruginosa ใน Mueller Hinton broth 

(MHB) น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37C  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
ปรับปริมาณเชื้อให้เทียบ เท่ากับ McFarland No.0.5 และใช้ไม้พันส าลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอด

เพาะเชื้อ น ามาเกลี่ยบนผิวหน้าอาหาร Mueller Hinton agar (MHA) ใช้ Cork borer เส้นผ่าศูนย์กลาง 
8 mm เจาะบนอาหารที่เกลี่ยเชื้อแล้ว หยดสารสกัดความเข้มข้น 200 mg/mlปริมาตร 100 µl ลงในหลุม
ที่เจาะไว้ และใช้ยาปฏิชีวนะ gentamicin เป็นชุดควบคุมผลบวก และตัวท าละลายเป็นชุดควบคุมผลลบ 

น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นบันทึกผลโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส 
 
การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบได้ (Minimum 
Inhibitory Concentration, MIC) และการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อ
ทดสอบได้ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) 

เพาะเลี้ยงเชื้อทดสอบทั้ง 7 ชนิด จากนั้นเจือจางสารสกัดแบบล าดับส่วน 2 เท่า โดยใช้ความเข้มข้น
เริ่มต้น เท่ากับ 200 mg/ml ในอาหาร MHB เติมแบคทีเรียก่อโรคที่ปรับความขุ่นแล้วในหลอดทดลองรวม

กับสารสกัด อัตราส่วน 1:1 บ่มที่อุณหภูมิ 37C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นอ่านค่า MIC คือ ค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียในหลอดทดลองเทียบกับหลอดควบคุมใช้ห่วงถ่ายเชื้อจุ่มใน
หลอดทดลองที่ไม่มีความขุ่น น าไป Streak plate บนอาหาร MHA อ่านผลโดยดูการเจริญของเชื้อทดสอบ
โดยค่า MBC คือ ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ 99.99% โดยไม่พบการเจริญของเชื้อ  

 
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดรังไหมโดยวิธี DPPH radical scavenging assay (Devi 
et al., 2008) 

เตรียมสารละลาย 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical, DPPH ความเข้มข้น 0.1 mM 
ละลายใน methanol เก็บให้พ้นแสง จากนั้นเติมสารสกัดรังไหม ความเข้มข้นต่างๆ ปริมาตร      0.5 ml 
ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 1.5 ml ผสมให้เข้ากัน บ่มในที่มืดเป็นเวลา 20 นาที วัด
ค่าดูดกลืนแสง 517 nm ด้วยเครื่อง spectrophotometer โดยใช้ methanol เป็น blank และ ใช้ 
gallic acid ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นสารละลายมาตรฐาน น าค่าที่ได้มาค านวณหาค่าการยับยั้งอนุมูล
อิสระเทียบกับ gallic acid 
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การหาปริมาณ flavonoid compound ของสารสกัดรังไหม (Deori et al., 2013) 
เตรียมสารละลายสารสกัดรังไหม โดยใช้ methanol เป็นตัวท าละลาย เติมสารสกัดรังไหมความ

เข้มข้น เท่ากับ 100 mg/ml ปริมาตร 0.5 ml สารละลาย 10% aluminium chloride ปริมาตร 100 µl 
methanol  ปริมาตร 1.5 ml 1M potassium acetate ปริมาตร 100 µl และน้ าปราศจากไอออน
ปริมาตร 2.80 ml  บ่มในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที วัดค่าดูดกลืนแสง ที่ 415 nm โดยใช้ methanol เป็น 
blank ใช้ quercetin ที่ความเข้มข้น 7.812-125 µg/ml เป็นสารละลายมาตรฐาน และค่าความเข้มข้น
ของสารประกอบ flavonoid ในสารสกัด ค านวณได้จากกราฟมาตรฐาน และน าค่าที่ได้ค านวณหาปริมาณ 
flavonoid compound เทียบกับ quercetin 
 
ผลการวิจัย 
การทดสอบความสามารถของสารสกัดรังไหมในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar well 
diffusion 

การทดสอบความสามารถของสารสกัดรังไหมความเข้มข้น 200 mg/ml  ปริมาตร 100 µl ใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 7 ชนิด ได้แก่ S. aureus, Corynebacterium sp., methicillin 
resistant S. aureus (MRSA), E. coli, Shigella sp., Salmonella sp. และ P. aeruginosa ด้วยวิธ ี
agar well diffusion โดยวัดเสน้ผ่านศูนย์กลางวงใส พบว่าสารสกัดจากรังไหมสามารถยับยั้ง Corynebacterium 
sp. ได้ดีที่สุด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส เท่ากับ 16.67 mm  และยับยั้ง Shigella sp., E. coli, P. 
aeruginosa, S. aureus, MRSA  โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส เท่ากับ 10, 10.33,10.67, 13.67 และ 
14.67 mm ตามล าดับ (ตารางที่1) ซ่ึงพบว่า DMSO ที่ใช้ในการละลายสารสกัดไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียทดสอบ 

 
การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดรังไหมที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบได้ 
(Minimum Inhibitory Concentration, MIC) และการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่
สามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) 

เมื่อทดสอบความสามารถของสารสกัดรังไหมในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธี broth dilution 
พบว่าสารสกัดรังไหมมีค่า MIC ต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของ Corynebacterium sp., S. aureus P. 
aeruginosa และ MRSA เท่ากับ 25 mg/ml รองลงมา คือ Shigella sp., E. coli โดยมีค่า MIC เท่ากับ 50 
mg/ml ส าหรับความเข้มข้นของสารสกัดรังไหมที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ (MBC) พบว่าสารสกัดรังไหม
สามารถฆ่าเชื้อ Corynebacterium sp., S. aureus, Shigella sp., E. coli และ MRSA โดยมีค่า MBC 
ต่ าสุด เท่ากับ 50 mg/ml และ มีค่า MBC เท่ากับ 100 mg/ml ในการยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa 
(ตารางที่ 2)   
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ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดรังไหมด้วยวิธี Agar well diffusion 
 
สารสกัดรัง
ไหม  
(200 
mg/ml) 

เส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (mm) 

Corynebacterium 
sp.* 

Shigella  sp. Samonella 
sp. 

E. coli P. aeruginosa S. aureus MRSA 

16.67 ± 0.89 10.00±0.00 0.00±0.00 10.33±0.44 10.67±0.44 13.67±0.44 14.67±0.44 

Gentamicin
10 µg/ml   

15.00 ± 0.00   15.33±0.58 0.58 16.67±1.15  15.00±0.00 12.33 ±1.15 17.00±1.00 0 

หมายเหตุ * หมายถึง เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ถูกยับยั้งการเจริญได้มากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2 ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดรังไหม ที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อในหลอดทดลอง (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดรัง
ไหมที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ 99.99% (MBC)  

ความเข้มข้น (mg/ml) 

 
สารสกัดรังไหม 
(200 mg/ml) 

Corynebacterium 
sp. 

Shigella  sp. Samonella 
sp. 

E. coli P. aeruginosa S. aureus MRSA 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 
25 50 50 50 0 0 50 50 25 100 25 50 25 50 

Gentamicin 10 
µg/ml  

0.16 0.16 1.25 1.25 2.50 2.50 0.31 0.31 0.16 0.16 0.04 0.04 0 0 
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การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดรังไหมโดยวิธี DPPH radical scavenging assay 
(Devi et al., 2008)  

เมื่อน าสารสกัดรังไหมมาท าปฏิกิริยากับสารละลาย DPPH radical เพ่ือค านวณหา  
% inhibition จากนั้นน าค่าที่ได้มา plot กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารสกัดที่
สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์ DPPH ได้ 50% (IC50) จากนั้นน าค่า (IC50) ของสารสกัดที่ได้มา
ค านวณหาค่าการต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant activity) เพ่ือหาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูล
อิสระ พบว่าสารสกัดรังไหมมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยมีค่าอนุมูลอิสระเท่ากับ 9.66 ± 1.51 mg 
gallic/g extract  

 
การหาปริมาณ flavonoid compound ของสารสกัดรังไหม (Deori et al., 2013) 

จากการวิเคราะห์ปริมาณ flavonoid จากสารสกัดรังไหม วัดค่าดูดกลืนแสงที่ 415 nm โดย
แสดงค่าออกมาในรูปของน้ าหนักเป็นมิลลิกรัมของ quercetin เทียบกับน้ าหนักของสารสกัดพบว่า 
สารสกัดรังไหมที่ใช้ทดสอบมีปริมาณ flavonoid เท่ากับ 1.12±0.56 mg quercetin /g extract 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดรังไหมต้ม โดยทดสอบ
กับเชื้อแบคทีเรีย 7 ชนิด ได้แก่ S. aureus, Corynebacterium sp. MRSA, E. coli  Shigella sp., 
Samonella sp. และ P. aeruginosa  พบว่าสารสกัดรังไหมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียได้ดีต่อเชื้อ Corynebacterium sp., S. aureus, P. aeruginosa และ MRSA โดยมีค่า MIC 
เท่ากับ 25 mg/ml ซ่ึงเชื้อแบคทีเรียมีความสามารถในการก่อโรคแตกต่างกันไปแต่ละสายพันธุ์  ผลที่
ได้จากการทดลองมีความสอดคล้องกับรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่าสารสกัดรังไหมจาก Bombyx 
mori สามารถยับยั้ง  E. coli และ S. aureus  แสดงว่าสารสกัดรังไหมสามารถยับยั้งกลุ่มแบคทีเรีย
แกรมลบและแกรมบวกได้ โดยสารส าคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย ได้แก่ โปรตีนเซอริซิน (Zhao et 
al., 2014) นอกจากนี้สารสกัดเซอริซินจากไหมอีรีสามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค  E. coli  และ S. 
aureus โดยสัณฐานวิทยาของเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดมีความผิดปกติไปจากเดิม  (Senakoon et 
al., 2009) เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคของสารสกัดจากรังไหมบ้าน Bombyx mori  ใน
การศึกษาครั้งนี้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคน้อยกว่าสารสกัดรังไหมป่า ได้แก่ ไหมอีรี่ Samia ricini 
(Senakoon et al., 2009)  

เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดรังไหมที่มีฤทธิ์ต่อการต้านสารอนุมูลอิสระ โดยวิธี 
DPPH radical scavenging assay พบว่าสารสกัดรังไหมจากการทดลองครั้งนี้มีประสิทธิภาพในการ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับ 9.66 ± 1.51 mg gallic/g extract มีค่า IC50 เท่ากับ 505.03 µg/ml 
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และมีสารประกอบ flavonoid เท่ากับ 1.12±0.56mg quercetin/g extract เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่า IC50 ของสารสกัดรังไหมจาก Antheraea assamensis มีค่าเท่ากับ 25.83 
µg/ml และมีสารประกอบ flavonoid เท่ากับ 5.12 mg quercetin/g (Deori et al., 2013) ดังนั้น
สาร flavonoids พบได้ในปริมาณที่แตกต่างกันในไหมบ้าน เช่น Bombyx mori และกลุ่มไหมป่า 
เช่น ไหมทาซาร์ Antheraea mylitta หรือ A. pernyi ( Deori et al., 2013) และ ไหมอีรี่ Samia 
spp. (Prommuaka et al., 2008) สาร flavonoid เป็นสารประกอบฟีนอล (phenolic 
compounds) ประเภทพอลิฟีนอล (polyphenol) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบ 
flavonoids ได้แก่ flavonol, flavonone, flavone, isoflavone, flavonol catechin และ 
anthocyanins (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, 2558) ดังนั้นแหล่งที่มาต่างกันของ
สารสกัดรังไหมจากกลุ่มไหมป่าและกลุ่มไหมบ้านจะท าให้สารสกัดรังไหมมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
และต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกัน 
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