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บทคัดย่อ
เมลานินเป็นเม็ดสีที่สร้างมาจากเมลาโนไซต์โดยมีแสงยูวีเป็นตัวกระตุ้นผ่านกระบวนการเมลาโนเจนนิสิส โดย
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเปลี่ยนแอล-ไทโรซีนเป็นแอล-โดปาและโดปาควิโนน แล้วสังเคราะห์เป็นเม็ดสีเมลานินสองชนิด
ได้แก่ ยูเมลานินและฟีโอเมลานิน โดยมีเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นกุญแจที่ส�ำคัญของกระบวนการนี้ หากเอนไซม์ชนิดนี้ท�ำงาน
มากเกินจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางผิวหนังได้แก่ รอยด่างด�ำ ฝ้าและกระ ปัจจุบันสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติถูกน�ำ
มาใช้เป็นสารช่วยให้ผิวขาวใส เนื่องจากมีความปลอดภัยและราคาถูก อาทิพืชในกลุ่มตระกูลเบอร์รีไทยรวมถึงหม่อน
หรือมัลเบอร์รี มะเม่า มะขามป้อม มะยม เป็นต้น พืชกลุ่มนี้จะให้สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
ความสามารถในการลดกระบวนการชีวสังเคราะห์เมลานิน อาทิ มัลเบอร์โรไซด์ เอ เรสเวอราทรอล ออกซีเรสเวอราทรอล
แอนโธไซยานิน ไฮโดรไลซ์แทนนิน สารเหล่านี้มีกลไกการยับยั้งได้หลายกลไก ได้แก่ ต้านการท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
โดยการจับกับคอปเปอร์ที่บริเวณเร่ง ยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์โดยยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เมลานิน และอาศัยคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระที่ถูกกระตุ้นจากแสงแดดซึ่งเป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการท�ำลายเซลล์
เกิดความหมองคล�้ำและความชราของเซลล์ ปัจจุบันสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านี้จึงเป็นที่สนใจและถูกน�ำมาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ผิวความจ่างใส ชะลอความแก่ และลดฝ้ากระ
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการสร้างเมลานิน, ฤทธิ์ต้านไทโรซิเนส, สารท�ำให้ผิวขาว, พืชตระกูลเบอร์รีไทย

Abstract
Melanin is a pigment which produced from melanocyte cells. The process, called melanogenesis,
is induced by UV light through the oxidation of L-tyrosine to L-dopa and dopachrome, to produce two
types of melanin such eumelanin and pheomelanin. Tyrosinase is a key enzyme in melanin production.
Overactivity of this enzyme leads to dermatological disorders such as age spots and melanoma.
Nowadays, natural extract is used for whitening agent because of safety and inexpensive. The secondary
metabolites e.g. mulberoside A, resveratrol, oxyresveratrol, anthocyanin and hydrolysable tannin
which found in Thai berries including mulberry (Morus alba L.), mamao (Antidesma puncticulatum
Miq.), Amla (Phyllanthus emblica L.) and mayom (Phyllanthus acidus (L.) Skeels), could be able to
reduce melanin biosynthesis through several mechanisms. These bioactive compounds may inhibit

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69

the activity of tyrosinase by binding copper at the active site of enzyme and inhibiting enzyme
synthesis by suppressing gene expression. Besides that, some act as antioxidant, inhibiting free radicals,
causing cell damage, dull skin and cell aging. Present, these active metabolites are interested and
used in cosmetics and health products to improve skin lightening, anti-aging and anti-melasma.
Keywords: melanogenesis, antityrosinase, whitening agent, Thai berries

บทน�ำ
แม้ ว ่ า สี ผิ ว ของคนเราจะขึ้ น อยู ่ กั บ เชื้ อ ชาติ แ ละ
พั น ธุ ก รรมแล้ ว หากแต่ ยั ง มี ป ั จ จั ย ภายนอกอื่ น ที่ เ ป็ น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่มากเกินไปจน
สีผิวมีลักษณะเข้มขึ้นได้เช่นกัน เมลานินเป็นเม็ดสีที่สร้าง
โดยเซลล์เมลาโนไซต์ที่ผิวหนัง โดยมีปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น
การสร้างเม็ดสีเมลานิน ได้แก่ แสงแดด รังสีอัลตราไวโอเลต
หรือรังสียูวี ความร้อน เป็นต้น กระบวนการสร้างเม็ดสี
เมลานิน เรียกว่า melanogenesis เกิดจากรังสียูวีเป็น
ตัวกระตุ้นกระบวนการและมีเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา จากนั้นเมลานินที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกน�ำไปเก็บไว้
ในเมลาโนโซมในลักษณะที่เป็นถุง (vesicle) แล้วขนส่ง
ไปยังเคราติโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ในชั้นหนังก�ำพร้าชั้น
ล่างสุด (D’Mello et al., 2016; Slominski et al., 2012)
เมื่อมีกระบวนการกระตุ้นย่อมมีกระบวนการยับยั้งเพื่อ
ปรับสมดุลของร่างกาย การใช้สารยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้
ถูกน�ำมาใช้เป็นอย่างมากในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อใช้เป็นสารที่ท�ำให้ผิวขาว ท�ำให้
สีผิวสม�่ำเสมอ รักษาฝ้าและกระ สารยับยั้งเหล่านี้เป็นได้
ทั้งสารสังเคราะห์และสารที่พบได้ในธรรมชาติ เช่น พืช
และจุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ ส ามารถสร้ า งสารเมแทบอไลต์ ทุ ติ ย ภู มิ
ปัจจุบันสารสกัดจากธรรมชาติเป็นที่สนใจและถูกน�ำมา
ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางหลายรูปแบบทั้งครีม โลชั่น
เซรั่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ในประเทศไทยเองก็
มีการน�ำเอาพืชสมุนไพรที่ปลูกง่าย พบได้ทั่วไปในท้องถิ่น
มาสกัดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ อาทิเช่นพืชตระกูลเบอร์รี
ไทย ได้แก่ มัลเบอร์รี มะเม่า มะขามป้อม มะยม เป็นต้น
เนื่องจากมีสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิหลายชนิดที่น่าสนใจ
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และน่าจะมีฤทธิ์ในการลดการสร้างเมลานินได้ไม่น้อยไป
กว่าพืชสมุนไพรหรือพืชเบอร์รีในต่างประเทศ สารส�ำคัญ
เหล่านั้น ได้แก่ อาร์บูติน กรดโคจิก รวมทั้งสารโพลีฟีนอล
ที่สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานินในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งหรือหลาย ๆ ขั้นตอน เพื่อให้มีผลในการลด
การสร้างเม็ดสีเมลานิน และท�ำให้ผิวดูขาวใสขึ้น (BaeHarboe & Park, 2012)

กระบวนการสร้างและควบคุมเม็ดสีเมลานิน
(Melanogenesis and its regulation)
กระบวนการสร้างเม็ดสีทเี่ กิดขึน้ ทีผ่ วิ หนัง นอกจาก
จะขึ้นกับจ�ำนวนและขนาดของเซลล์เมลาโนไซต์ แล้วยัง
ขึ้นกับองค์ประกอบของเม็ดสีภายในเซลล์และการกระจาย
ของเซลล์ เ มลาโนไซต์ ซึ่ ง เมลาโนไซต์ นี้ จ ะท� ำ หน้ า ที่
สร้างเม็ดสีเมลานินเก็บไว้ในเมลาโนโซมแล้วส่งต่อไปยัง
เคราติ โ นไซต์ ที่ ชั้ น ล่ า งสุ ด ของเอพิ เ ดอร์ มิ ส หรื อ ชั้ น หนั ง
ก�ำพร้า กระบวนการสร้างเมลานินเกิดจากแสงแดดหรือ
รังสียูวีเป็นตัวกระตุ้น ท�ำให้ไฟโบร บลาสต์หลั่งสารต่าง ๆ
ออกมา ได้แก่ ไซโตไคน์ (cytokines), โกรทแฟคเตอร์ (growth
factors) สารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ (inflammatory
factors) รวมถึ ง การกระตุ ้ น ให้ เ ซลล์ เ มลาโนไซต์ ส ร้ า ง
ไนตริกออกไซด์มากขึ้น ก่อให้เกิดการสร้างเม็ดสีเมลานิน
โดยการส่งสัญญาณภายในเซลล์ต่อกันเป็นทอด ๆ ผ่าน
เอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ในกลุ่มออกซิเดสที่มี
คอปเปอร์เป็นองค์ประกอบภายในโครงสร้างของโปรตีน
ที่บริเวณเร่งและท�ำหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์
ดังกล่าว เอนไซม์ไทโรซิเนสสังเคราะห์มาจากไรโบโซมที่
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พบบนเอนโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดหยาบ เมื่อสังเคราะห์
ได้เมลานินจะส่งไปกักเก็บไว้ในเมลาโนโซมซึ่งมีลักษณะ
เป็นถุง ในทางชีวเคมี วิถีการสังเคราะห์เมลานินมีกระบวน
ดังนี้ (ภาพ 1) (Pillaiyar, Manickam & Namasivayam,
2017; Niu & Aisa, 2017; Ebanks, Wickett & Boissy,
2009)
ขั้ น ตอนที่ 1 เอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นสเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า
ไฮดรอกซิเลชั่นเปลี่ยนแอล-ไทโรซีน (L-tyrosine) ไปเป็น
3,4-ไดไฮดรอกซี ฟ ี นิ ล อะลานี น หรื อ แอล-โดปา (3,4dihydroxyphenylalanine, L-DOPA)
ขัน้ ตอนที่ 2 แอล-โดปา (L-DOPA) ถูกออกซิไดซ์ไป
เป็นโดปาควิโนน (DOP Aquinone) จากนั้นจึงสังเคราะห์
ต่อเป็นเมลานินซึ่งมีด้วยกันสองชนิด ได้แก่ ยูเมลานิน
(eumelanin) และฟีโอเมลานิน (pheomelanin) ทั้งนี้
เม็ดสีเมลานินทั้งสองชนิดมีวิถีการสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน
โดยการสังเคราะห์ยูเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีเมลานินสีน�้ำตาล
หรือสีคล�้ำจะอาศัยโปรตีนที่เรียกว่า tyrosinase-related
protein 1 (TRP-1) และเอนไซม์ DOPAchrome
tautomerase (DCT หรือ TRP-2) ส่วนอีกวิถีหนึ่งจะ
อาศัยการคอนจูเกตกันระหว่างโดปาควิโนนกับซีสเตอีน
(cysteine) หรือกลูตาไธโอน (glutathione) เพือ่ สังเคราะห์
เป็นฟีโอเมลานินซึ่งเป็นเมลานินที่มีสีเหลือง
ขั้นตอนที่ 3 เม็ดสีเมลานินเหล่านี้จะถูกขนส่งไป
เก็บไว้ยังเมลาโนโซม จากนั้นจะถูกขนส่งไปตามเดนไดรต์
เพื่อส่งเม็ดสีเหล่านี้ไปที่เคราติโนไซต์ซึ่งอยู่ใต้ชั้นผิวหนัง
โดยปกติผิวหนังของคนเราจะมีรอบในการผลัดเซลล์ผิว
ประมาณ 28-39 วัน จากนั้นจะเกิดสร้างเซลล์ผิวหนัง
ขึ้ น มาใหม่ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความกระจ่ า งใสของผิ ว ถ้ า หาก
ไม่ เ ป็ น ไปตามรอบนั้ น จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความหมองคล�้ ำ ขึ้ น
(Pillaiyar, Manickam & Namasivayam, 2017; Grove
& Kligman, 1983)
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เมลานินมีหน้าทีช่ ว่ ยกรองแสงอัลตราไวโอเลตจาก
แสงแดดและช่วยกระจายแสง เช่น แสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ สัน้
อย่างแสงสีม่วงฟ้า เมื่อกระทบผิวหนังจะถูกหักเหออก
ไป แต่ ถ ้ า หากมี ป ริ ม าณเมลานิ น มากเกิ น ไปจะท� ำ ให้
เกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องสี ผิ ว (Pillaiyar, Manickam &
Namasivayam, 2017; Solano et al., 2006) ปัจจัย
ที่มีผลต่อการสร้างเมลานิน ได้แก่ รังสียูวี และพันธุกรรม
ส�ำหรับรังสียูวีมีผลต่อการสร้างเมลานิน 2 วิธีคือ (1) รังสี
ยูวีจะกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์โดยตรง มีผลให้เอนไซม์
ไทโรซิ เ นสถู ก กระตุ ้ น ให้ ท� ำ งานมากขึ้ น และสร้ า งเม็ ด สี
เมลานิ น ยิ่ ง มี จ� ำ นวนเม็ ด สี เ มลานิ น มากยิ่ ง ท� ำ ให้ มี สี ผิ ว
เข้มขึ้น (2) รังสียูวีจะไปกระตุ้นเซลล์เคราติโนไซต์ก่อให้เกิด
การควบคุมการส่งสัญญาณแบบพาราไครน์ (paracrine
regulation process) ท� ำ ให้ เ ซลล์ เ คราติ โ นไซต์ ห ลั่ ง
สารหลายชนิ ด ออกมา ได้ แ ก่ โพรสตาแกลนดิ น อี 2
(Prostaglandin E2) หรือ PGE2, ฮอร์โมนเมลาโนไซต์
สติมูเลติง (α-melanocyte stimulating hormone)
หรือ α-MSH ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมอง
ส่วนกลางสร้างมาจากเซลล์เมลาโนไซต์ ฮอร์โมนชนิดนี้จะ
ไปกระตุน้ การสร้างเมลานินผ่าน cyclic AMP (cAMP) ซึง่ ไป
กระตุน้ ให้โปรตีนไคเนส เอ (proteinkinase A) เร่งปฏิกริ ยิ า
ฟอสโฟรีเลชัน ดังภาพ 2 มีผลท�ำให้ยีน microphthalmiaassociated transcription factor (mitf gene) ซึ่งเป็น
หน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมเซลล์เมลาโนไซต์ให้ท�ำงาน ท�ำให้
มีการแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ สร้างเมลานิน และควบคุม
วงจรชีวิตของเซลล์ รวมถึงควบคุมการจ�ำลองแบบดีเอ็นเอ
ของเอนไซม์ทเี่ กีย่ วข้องกับกระบวนการสร้างเมลานิน ได้แก่
ไทโรซิเนส, TRP-1 และ TRP-2 เป็นต้น ในอีกทางหนึ่ง
เซลล์เมลาโนไซต์จัดเป็น phagocytic cell ซึ่งจะตอบ
สนองต่อกระบวนการอักเสบที่ผิวหนัง กระตุ้นการหลั่งไซ
โตไคน์ interluekin-1 มีผลกระตุ้น MSH receptor ท�ำให้
มีการสร้างเมลานินมากขึ้น เช่นเดียวกัน ACTH ยังมีผลไป
กระตุน้ ไนตริกออกไซด์ ซึง่ จะไปเร่งการท�ำงานของ α-MSH
(D’Mello et al., 2016; Slominski et al., 2012)
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ภาพ 1 กระบวนการชีวสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (DHI= 5,6-dihydroxyindole; DHICA= 5,6-dihydroxyindole-2carboxylic acid ; TRP-1=tyrosinase related protein-1; TRP-2 = tyrosinase related protein-2)

ภาพ 2 กระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินภายในผิวหนัง
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เอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นส กุ ญ แจส� ำ คั ญ ในกระบวนการ
สร้างเม็ดสี
ไทโรซิเนสเป็นเอนไซม์ที่ส�ำคัญในกระบวนการ
สังเคราะห์เมลานิน เป็นโปรตีนที่มีขนาดประมาณ 60-70
กิโลดาลตัน ภายในโครงสร้างประกอบด้วยคอปเปอร์ ท�ำ
หน้าที่เร่งปฏิกิริยาการเติมหมู่ไฮดรอกซีให้แก่ไทโรซีนซึ่ง
เป็นกรดอะมิโนในร่างกายเพือ่ สังเคราะห์เป็น L-DOPA และ
เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเปลี่ยน L-DOPA เป็น o-quinone
Dopaquinone (Bae-Harboe & Park, 2012)
ดังที่กล่าวไปกุญแจส�ำคัญที่เกี่ยวกับการสร้างเม็ด
สีเมลานิน คือ เอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งในปัจจุบันตลาดยา
อาหารเสริมและเครือ่ งส�ำอางต่างให้ความส�ำคัญกับเอนไซม์

ชนิ ด นี้ เ พื่ อ หาสารส� ำ คั ญ ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง การสร้ า งเม็ ด สี
เมลานิน ทั้งนี้กลไกการควบคุมให้ร่างกายมีการสร้างเม็ดสี
เมลานินลดลงมีได้หลายกลไก ได้แก่ การยับยัง้ การสังเคราะห์
เอนไซม์ไทโรซิเนสซึง่ มีผลต่อการถอดรหัส mRNA การยับยัง้
การท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส TRP-1, TRP-2 และ/
หรือ peroxidase การเร่งการผลัดเซลล์ผิวหนัง การยับยั้ง
การขนส่งเมลาโนโซม การยับยั้งกระบวนการอักเสบ และ
การดักจับอนุมูลอิสระ (Sarkar, Chugh & Garg, 2016)
ดังตาราง 1 ท�ำให้ตลาดเครื่องส�ำอางมุ่งเน้นการน�ำสารที่มี
คุณสมบัติเหล่านี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใสหรือ
ผลิตภัณฑ์ลดฝ้าและกระ ท�ำให้สีผิวสม�่ำเสมอ เนื่องจากเห็น
ผลได้เร็วและมีประสิทธิภาพในลดการสร้างเม็ดสีที่ผิวหนัง

ตาราง 1
กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานิน
กลไกการออกฤทธิ์
กระบวนการยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์ไทโรซิเนส
(Inhibition of tyrosinase transcription)
การยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส
(Tyrosinease inhibition)

สาร
resveratrol, tretioin, retinol, retinaldehyde,
glucccosamine

การเร่งการผลัดเซลล์ผิวหนัง
(Epidermal turnover accelerant)

hydroquinone, arbutin, azelaic acid, kojic acid,
ellagic acid, resveratrol, oxyresveratrol, vitamin C,
mulberoside F
thioctic acid, retinoids, lactic acid, glycolic acid,
salicylic acid, liquiritin

การยับยั้งการขนส่งเมลาโนโซม
(Suppressing of melanosome transfer)

linoleic acid, N-nicotinoyl dopamine, niacinamide,
soy milk

การยับยั้งกระบวนการอักเสบ
(Anti-inflammatory)
การดักจับอนุมูลอิสระ
(Free radical trapping agents)

niacinamide, soy milk

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

vitamin C, vitamin E, tropical steroids,
glycyrrhetinic acid
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สารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในกระบวนการสร้าง
เม็ดสีเมลานินเพื่อใช้เป็นสารที่ท�ำให้ผิวขาว
(Tyrosinase inhibitors in melanogenesis as
whitening agents)
สารยั บ ยั้ ง เอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นส เป็ น ได้ ทั้ ง สาร
สั ง เคราะห์ แ ละสารที่ พ บในธรรมชาติ ซึ่ ง อาจเป็ น สาร
ในกลุ ่ ม โพลี ฟ ี น อล ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ เทอร์ปีน
สเตอรอยด์ กรดคาร์บอกซิลิก กรดไขมัน คูมาริน สติลบีน
ไบไพเพอริดนี ไอโซคูมาริน รวมถึงสารต้านอนุมลู อิสระทีอ่ ยู่
ในรูปวิตามินซีและวิตามินอี ในทางชีวเคมี สารเหล่านีม้ กี ลไก
การยับยั้งที่อาจเป็นได้ทั้งตัวยับยั้งเอนไซม์แบบผันกลับได้
ชนิดแข่งขัน (competitive inhibition) และชนิดไม่แข่งขัน
(non-competitive inhibition) ขึ้นกับลักษณะโครงสร้าง
ของสารยับยั้งชนิดนั้น และยังอาจยับยั้งการท�ำงานของ
เอนไซม์ไทโรซิเนสทั้งชนิด monophenolase และ/หรือ
diphenolase จึงท�ำให้สารเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้เป็นสารช่วย
ให้ผิวขาวในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลายรูปแบบ ตัวอย่างสารที่ท�ำให้ผิวขาวที่เป็นที่รู้จักและ
เป็นที่นิยม (Sarkar, Chugh & Garg, 2016) ได้แก่
1. อาร์บูติน (arbutin) ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไฮโดร
ควิโนนในรูปของ glycosylated สกัดแยกได้จากพืช ได้แก่
แครนเบอร์รี บลูเบอร์รี ข้าวสาลี และลูกแพร์ มีฤทธิ์ยับยั้ง
กระบวนการสร้างเม็ดสีโดยไปจับกับเอนไซม์ไทโรซิเนส
สามารถยับยั้งได้ทั้งขั้นตอนปฏิกิริยาการเติมหมู่ไฮดรอกซี
ให้ ไ ทโรซี น และปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั่ น ของแอล-โดปา
การยับยั้งเอนไซม์เป็นแบบแข่งขันและผันกลับได้ ซึ่งหมาย
ถึงสารนั้นมีโครงสร้างที่เข้ากันได้กับเอนไซม์ตรงบริเวณเร่ง
เนื่องจากมีโครงสร้างคล้าย ๆ กับไทโรซีนซึ่งเป็นสับสเตรท
ของปฏิกิริยา แต่อาร์บูตินเองไม่ได้มีผลต่อการถอดรหัส
mRNA ของโปรตี น แต่ อ ย่ า งใด นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า
อาร์บูตินยังไปต้านการสังเคราะห์เมลาโนโซม โดยท�ำให้
การท�ำงานของเอนไซม์ DHICA polymerase ลดลงจน
ไม่สามารถสร้างเมลาโนโซมได้ และเหตุผลที่น� ำอาร์บูติน
มาใช้ในผลิตภัณฑ์ผิวขาวเนื่องจากมีความปลอดภัยและ
เป็นพิษน้อยกว่าไฮโดรควิโนน ท�ำให้เกิดการระคายเคือง
น้อยกว่า (Ebanks, Wickett & Boissy, 2009) นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยที่น�ำอาร์บูตินมาสังเคราะห์ใหม่ให้เป็นอนุพันธ์
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ของอาร์บูตินอยู่ในรูป deoxyarbutin โดยน�ำเอาน�้ำตาล
ดีออกซี (deoxysugar) มาดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของ
อาร์บูตินเพื่อช่วยเพิ่มการซึมผ่านชั้นผิวหนังให้ผ่านได้ง่าย
และช่วยเพิ่มสัมพรรคภาพในการจับกับเอนไซม์ไทโรซิเนส
ได้ดีขึ้น (Solano et al., 2006)
2. กรดโคจิก (kojic acid) เป็นเมแทบอไลต์
ที่ได้จากเชื้อรากลุ่ม Acetobacter, Aspergillus และ
Penicillium โดยกรดโคจิกจะไปจับกับคอปเปอร์ที่บริเวณ
เร่งของเอนไซม์ ท�ำให้เอนไซม์หยุดท�ำงาน ยับยั้งการเกิด
ปฏิกิริยาเทาโทเมอไรเซชั่น (tautomerization) เปลี่ยน
โดปาโครมไปเป็น DHICA โดยส่วนใหญ่กรดโคจิกถูกน�ำไปใช้
ในการรักษาฝ้ากระ และยังมีงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาโครงสร้างของ
โคจิกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผ่านผิวหนังและออกฤทธิใ์ น
การรักษาความผิดปกติทางผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Kim et al., 2002; Ebanks, Wickett & Boissy, 2009)
3. สารกลุ่มโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็น
ทีท่ ราบกันดีวา่ สารในกลุม่ นีม้ ฤี ทธิต์ า้ นการอักเสบ ต้านไวรัส
ต้านอนุมูลอิสระ และต้านมะเร็ง (Solano et al., 2006)
งานวิจัยหลายงานพบว่าฟลาโวนอยด์มีความสามารถใน
การดักจับอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีและยังสามารถจับกับ
โลหะในโครงสร้างของเมทาโลเอนไซม์ (metalloenzyme)
ที่บริเวณเร่งได้ จึงท�ำให้สารในกลุ่มนี้มีความสามารถใน
การลดการสร้างเม็ดสีจากการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
โดยตรง เนื่ อ งจากโครงสร้ า งของฟลาโวนอยด์ มี ห มู ่
แอลฟา-คีโต หรือ 3-ไฮดรอกซี ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับหมู่
ไดไฮดรอกซีฟีนิลของ DOPA จึงท�ำให้จับคอปเปอร์ได้
(Ebanks, Wickett & Boissy, 2009)
จากที่กล่าวมา ยังมีพืชในธรรมชาติอีกมากมาย
หลายชนิ ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง ให้ ส ารเมแทบอไลต์ ทุ ติ ย ภู มิ ที่
ออกฤทธิ์ ต ้ า นการท� ำ งานของเอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นสและ
กระบวนการสร้างเมลานิน โดยน�ำมาใช้เป็นสารส�ำคัญใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง ไม่ว่าจะเป็นใบบัวบก สารสกัดจาก
เมล็ดองุ่น สารสกัดจากพืชในกลุ่มเบอร์รี ได้แก่ แบล็คเบอรี่
อะเซเรอลาเชอรี่ ราสเบอรี่ ในที่นี้จะกล่าวถึงพืชตระกูล
เบอร์ รี ใ นไทย ส� ำ หรั บ พื ช ในกลุ ่ ม เบอร์ รี นั้ น ในทาง
พฤกษศาสตร์หมายถึง ผลไม้ที่เนื้อและเมล็ดเกิดขึ้นจาก
รังไข่เดียว เมื่อกล่าวถึงเบอร์รี มักจะนึกถึงสตรอเบอร์รี
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บลูเบอร์รี ราสเบอร์รี เชอร์รี่ ส�ำหรับในประเทศไทยนั้นพืช
หรือผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มเบอร์รีมีหลายชนิด ได้แก่ หม่อนหรือ
มัลเบอร์รี มะขามป้อม ตะขบ โทงเทงฝรั่งหรือกูสเบอร์รี
มะเกี๋ยง ลูกหว้า มะเม่า เชอรี่ไทย มะยม เป็นต้น แม้แต่
มะเขื อ เทศและกล้ ว ยเองก็ จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ของเบอร์ รี
จากงานวิจัยพบว่าพืชกลุ่มนี้ในประเทศไทยมีประโยชน์ที่
หลากหลายไม่น้อยไปกว่าเบอร์รีในต่างประเทศ

หม่อนหรือมัลเบอร์รี่
หม่ อ นหรื อ มั ล เบอร์ รี (mulberry) มี ชื่ อ ทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Morus alba Linn. เป็นพืชสมุนไพรวงศ์
Moraceae ทางการแพทย์แผนไทยถูกใช้เป็นยาขับ เหงื่อ
บ�ำรุงตับและไต หม่อนเป็นแหล่งของสารประกอบทางเคมี
ในธรรมชาติหลายชนิด อาทิ โพลีฟีนอล แอลคาลอยด์
ฟลาโวนอยด์ และสติลบีนอยด์ ซึ่งสามารถพบได้ทั้งใน
ใบ ผล และรากของหม่ อ น จากรายงานเกี่ ย วกั บ ฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของหม่อน พบว่า มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ลดระดับ
ไขมันและระดับน�้ำตาลในเลือด เป็นต้น (Chan, Lye &
Wong, 2016; Zafar et al., 2013) สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพทีพ่ บในหม่อนและมีคณ
ุ สมบัตทิ างเคมีทนี่ า่ สนใจ คือ
มัลเบอร์โรไซด์ เอ (mulberroside A) เป็นสารที่อยู่ในรูป
ของไกลโคไซด์ของสติลบีน (glycosylated stillbene)
มีรายงานฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าสามารถต้านไวรัส ต้าน
อนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และต้านการอักเสบได้
(Wei et al., 2016; Wang et al., 2011; Park et al.,
2011; Qiu et al., 1996)
สารอี ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ พ บได้ ใ นหม่ อ นคื อ สาร
กลุ ่ม ไฮดรอกซีสติลบีน (hydroxystilbene) อันได้แ ก่
เรสเวอราทรอล (resveratrol) และออกซีเรสเวอราทรอล
(oxyresveratrol) ซึ่งเป็นสารที่พบในองุ่นเช่นเดียวกัน
(Bernard & Berthon, 2000) พบว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้าน
ไทโรซิ เ นสและกระบวนการสร้ า งเม็ ด สี เ มลานิ น (Lee,
et al., 2014) ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้หม่อนเป็นที่สนใจและ
ถูกน�ำมาศึกษาทั้งด้านองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทาง
ชี ว ภาพโดยการสกั ด สารส� ำ คั ญ จากหลาย ๆ ส่ ว นของ
ต้นหม่อน
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ออกซี เ รสเวอราทรอล เป็ น ส่ ว นอะไกลโคน
(aglycone) ของมัลเบอร์โรไซด์เอ พบได้ทั้งในรากและใบ
แต่ในราก (374.6±4.1 µg/g) จะมีปริมาณสารชนิดนี้
สูงกว่าที่พบในใบ (144.5±1.6 µg/g) มีรายงานพบว่า
ออกซี เ รสเวอราทรอลที่ ส กั ด ได้ จ ากรากหม่ อ นด้ ว ย
เมทานอลเข้มข้นร้อยละ 60 โดยปริมาตร ให้ร้อยละผลผลิต
ของสารชนิ ด นี้ สู ง กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ การใช้ ตั ว ท� ำ ละลาย
เมทานอลและเอทานอลที่ความเข้มข้นอื่น ๆ และยังมีฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้สูงสุด (Zhou et al, 2013;
Lee et al., 2002) การวิจัยของ Kim et al. (2010)
พบว่าออกซีเรสเวอราทรอลที่ความเข้มข้น 2.5 ไมโครโมล
ต่ อ ลิ ต ร ที่ ส กั ด ได้ จ ากรากหม่ อ นด้ ว ยตั ว ท� ำ ละลาย
เอทานอลสามารถต้ า นการท� ำ งานของไทโรซิ เ นสได้
สูงมาก เช่นเดียวกันกับการวิจัยของ Lee et al. (2002)
ใช้เมทานอลเข้มข้นร้อยละ 85 โดยปริมาตร ในการสกัด
รากหม่อนและทดสอบฤทธิ์ต้านไทโรซิเนส พบว่ามีค่า IC50
เท่ากับ 68.3 µg/ml เมื่อสกัดรากหม่อนด้วยเอทานอล
เข้มข้นร้อยละ 96 โดยปริมาตร มีฤทธิ์ต้านไทโรซิเนส โดยมี
ค่า IC50 เท่ากับ 75.37±1.91 µg/ml (Faizatun et al., 2017)
นอกจากนี้ยังมีอีกงานวิจัย พบว่าออกซีเรสเวอราทรอล
สามารถต้านการท�ำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้มากกว่า
กรดโคจิกถึง 32 เท่า ซึ่งมี IC50 เท่ากับ 1.2 µM
เรสเวอราทรอล เป็นสารไฮดรอกซีสติลบีนในกลุ่ม
โพลีฟีนอล สามารถลดการสร้างเม็ดสีได้โดยควบคุมการ
ถอดรหัสยีนทีค่ วบคุมการสร้างเมลานิน ยับยัง้ การแสดงออก
ของ mRNA ของเอนไซม์ ไทโรซิเนส, TRP-1, MITF และ
DCT ในเมลาโนไซต์ และยั ง ยั บ ยั้ ง การแสดงออกของ
mitf gene และการท�ำงานของ tyrosinase promoter
เมื่อทดสอบใน B16 mouse melanoma cells และ
ปัจจุบันมีการน�ำสารไปผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางเพื่อ
เป็นสารป้องกันรังสียูวี-บี (UV-B) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การสร้างเม็ดสีเมลานินของผิวหนัง (Lee et al., 2014)
เมื่อพิจารณาโครงสร้างของเรสเวอราทรอลและ
ออกซีเรสเวอราทอลแล้ว จะเห็นว่าโครงสร้างทางเคมีของ
เรสเวอราทรอลและออกซีเรสเวอราลทรอล ประกอบด้วย
หมู่ไฮดรอกซี 3 หมู่ และ 4 หมู่ ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า
จ�ำนวนและต�ำแหน่งของไฮดรอกซีมีความสัมพันธ์กันกับ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นอย่างมาก
เมื่อท�ำการทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการต้าน
ไทโรซิเนสพบว่าที่ความเข้มข้นเท่ากัน 100 ไมโครโมล
ต่อลิตร ออกซีเรสเวอราทรอลสามารถยับยั้งไทโรซิเนสได้
ร้อยละ 97 เรสเวอราลทรอลยับยั้งได้ร้อยละ 64 เมื่อเทียบ
กับกรดโคจิกที่สามารถยับยั้งได้ร้อยละ 77 (Kim et al.,
2011; Kim et al., 2002; Shin et al., 1998)
ในส่วนของใบหม่อนเองก็มีสารมัลเบอร์โรไซด์เอฟ
(mulberoside F; moracin M-6, 39-di-O-β-Dglucopyranoside) พบว่ามีฤทธิ์ต้านไทโรซิเนสได้เช่นกัน
โดยมีฤทธิ์มากกว่ากรดโคจิกถึง 4.5 เท่า และที่ความเข้มข้น
100 mg/ml สามารถยังยับยั้งเอนไซม์ dopaoxidase
ได้ร้อยละ 51.6 และมี IC50 เท่ากับ 0.29 mg/ml (Lee,
et al., 2002) เนือ่ งด้วยคุณสมบัตทิ างชีวเคมีและเภสัชวิทยา
ที่ ดี ข องหม่ อ น จึ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพที่ จ ะน� ำ ส่ ว น
ต่าง ๆ ของหม่อนมาศึกษาและพัฒนาเป็นยาทางเลือกหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

มะเม่า
มะเม่ า มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Antidesma
puncticulatum Miq. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Antidesma
bunius var. thwaitesianum (Müll.Arg.) Trimen,
Antidesma thwaitesianum Müll.Arg. จัดอยู่ในวงศ์
เดียวกับมะขามป้อม (Phyllanthaceae) (Yingngam,
Monschein & Brantner, 2016) ผลมะเม่าสุกจะมีสาร
แอนโธไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเป็นสารที่มีสีม่วงแดง
ถึงม่วงเข้ม สารในกลุ่มแอนโธไซยานิน ได้แก่ cyanidin-3sophoroside, delphinin-3-sambubioside และ
pelargonidin-3-malonyl glucoside สารกลุ ่ ม นี้ มี
ฤทธิ์ต้านการตายแบบอะพอพโทสิส (anti-apoptosis),
ต้านการอักเสบของเอพิทีเรียลเซลล์ (Puangpronpitag
et al., 2011) ต้านอนุมูลอิสระ (Nuengchamnong
& Ingkaninan, 2010) ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase
(Lawag et al., 2012) จากรายงานพบว่า Delphinidin-3sambubioside-5-rhamnoside และ delphinidin
ในมะเม่าสามารถยับยั้งไทโรซิเนสได้ เมื่อท�ำการศึกษา
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จลนศาสตร์ ข องการยั บ ยั้ ง พบว่ า เมื่ อ ความเข้ ม ข้ น ของ
สารสกัดเพิม่ ขึน้ ค่าความเร็วสูงสุดของเอนไซม์ (Vmax) ลดลง
(จาก 5.41 U เป็น 4.83 U) แต่ค่า Km ไม่เปลี่ยนแปลง
(16.73 mM) จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า สารดั ง กล่ า วเป็ น ตั ว ยั บ ยั้ ง
เอนไซม์ไทโรซิเนสแบบไม่แข่งขันชนิด non-competitive
(Yingngam, Monschein & Brantner, 2016) นอกจากนี้
ยังพบว่า มีค่า IC50 เท่ากับ 0.65±0.03 mg/ml เมื่อ
เทียบกับกรดโคจิกซึ่งเป็นสารมาตรฐานมีค่า IC50 เท่ากับ
0.029±0.005 mg/mL ซึ่งมีฤทธิ์มากกว่า 22.41 เท่าของ
สารสกัดมะเม่า
ทั้งนี้มีงานวิจัยยืนยันฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานิน
ของสารแอนโธไซยานินจากประเทศเกาหลีที่ศึกษาผลของ
สารสกัดที่มีปริมาณแอนไธไซยานินสูง (anthocyanin rich
fraction; AN-SLP) ที่สกัดแยกได้จากเมล็ดพืชต้นเบิร์ช
(Liriope platyphylla) ที่มีต่อกระบวนการสร้างเมลานิน
โดยท�ำการทดลองทัง้ ในหลอดทดลอง (in vitro) และเนือ้ เยือ่
นอกร่างกาย (ex vivo) โดยใช้เซลล์ B16 melanoma
cell tyrosinase เป็ น โมเดลเพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถ
ในการต้ า นการสั ง เคราะห์ เ มลานิ น และยั บ ยั้ ง เอนไซม์
ไทโรซิ เ นส พบว่ า เมื่ อ ทดสอบเซลล์ ด ้ ว ยสารสกั ด ที่ มี
แอนโธไซยานินสูง ได้แก่ delphinidin-3-O-glucoside,
delphinidin-3-O-rutinoside, petunidin-3-Orutinoside และ malvidin-3-O-rutinoside มีผลท�ำให้
การท�ำงานของเอนไซม์ลดลงจนไม่สามารถสร้างเมลานินได้
แต่มิได้มีผลไปยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรง
โดยที่ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรของสารสกัด
สามารถยับยั้งกระบวนการเกิดเมลานินได้ร้อยละ 53.2
ซึ่งมีฤทธิ์มากกว่าอาร์บูตินและกรดโคจิก 0.7 เท่า (ร้อยละ
36.5) และยังไม่เป็นพิษต่อเซลล์ นอกจากนี้ยังยับยั้งการ
ท�ำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส (α-glucosidase)
ป้องกันการเกิดปฏิกริ ยิ าไกลโคซิเลชัน (glycosylation) ของ
เอนไซม์ไทโรซิเนส ท�ำให้ไทโรซิเนสไม่เสถียร ไม่สามารถ
สร้างเมลานินเพื่อขนส่งไปยังเมลาโนโซมได้ (Choung
et al., 2013) ด้วยเหตุนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
มีการน�ำเอาสารสกัดที่มีแอนโธไซยานินมาใช้ในการพัฒนา
ต�ำรับเพื่อผิวขาวและลดรอยหมองคล�้ำ
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มะขามป้อม
มะขามป้อม (Phyllanthus emblica Linn.)
มีชื่อเรียกทั่วไปว่า Indian gooseberry หรือ Amla เป็น
พืชสมุนไพรในวงศ์ Euphorbiaceae ชื่อวิทยาศาสตร์
พ้องว่า Emblica officinalis Gaertn. มะขามป้อมเป็น
ไม้ยืนต้นผลัดใบที่พบได้ตามป่าเบญจพรรณทั่วไปในเอเชีย
เขตร้อนและป่าแดงทัว่ ไปในประเทศไทย ในต�ำราการแพทย์
แผนไทย ผลสดและผลแห้งของมะขามป้อมมีสรรพคุณเป็น
ยาฝาดสมาน แก้ไอ ละลายเสมหะ ส่วนใบใช้แก้ผื่นคัน
และแก้อาการผิวหนังมีน�้ำเหลือง บิด ริดสีดวงทวารหนัก
ต้มน�ำ้ กินรักษาอาการตัวบวม ซึง่ มะขามป้อมมีสารออกฤทธิ์
ทางชี ว ภาพที่ สํ า คั ญ หลายชนิ ด นอกจากวิ ต ามิ น ซี ห รื อ
กรดแอสคอร์ บิ ค (ascorbic acid) ซึ่ ง มี ป ริ ม าณสู ง ใน
ผลมะขามป้อมแล้ว ยังมีสารส� ำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ อาทิเช่น สารกลุ่มแทนนิน สารกลุ่มแอลคาลอยด์
พบได้ ใ นผล สารกลุ ่ ม เบนซี น อยด์ (benzenoids),
ฟูราโนโลเอโตน (furanoloatones) สารกลุ่มไดเทอร์พีน
และไตรเทอร์ พี น (diterpenes and triterpenes),
ฟลาโวนอยด์ (flavonoids), สเตอรอล (sterols), คูมาริน
คาร์โบไฮเดรต (Dasaroju & Gottumukkala, 2014)
สารออกฤทธิ์ ท างชี ว ภาพในมะขามป้ อ มมี คุ ณ สมบั ติ ใ น
การเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์
คอลลาจิเนส (collagenase) และไทโรซิเนส จึงช่วยลด
การถูกท�ำลายของชั้นผิวหนัง ต้านริ้วรอย ช่วยให้ผิวขาว
กระตุ้นการสร้างโพรคอลลาเจนและอีลาสตินซึ่งมีผลต่อ
การสร้างเนือ้ เยือ่ ผิวหนัง สารสกัดจากมะขามป้อมมีปริมาณ
โพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์สูงจึงมีผลไปยับยั้งเอนไซม์
คอลลาจิเนสและอีลาสเทส (elatase) ซึ่งเป็นเอนไซม์
ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายโปรตีนคอลลาเจนและอีลา
สติ น ซึ่ ง ถ้ า หากคอลลาเจนถู ก ท� ำ ลายมากขึ้ น จะท� ำ ให้
เนื้อเยื่อผิวหนังถูกท�ำลายให้ขาดความชุ่มชื้นและริ้วรอย
(Pientaweeratch, Panapisal & Tansirikongkol, 2016;
Joseph et al. 2013; Takashi et al., 2008)
hydrolysable tannins เป็นสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพทีส่ ำ� คัญอีกชนิดทีไ่ ด้จากสารสกัดมะขามป้อมและได้
รับความนิยมในผลิตภัณฑ์สุขภาพ hydrolysable tannins
เป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอล ประกอบด้วย emblicanin-A,
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emblicanin-B, pedunculagin, punigluconin (Fujii,
et al., 2008) สารเหล่านี้ถูกน�ำมาเป็นส่วนผสมในครีม
บ�ำรุงผิวให้ผิวขาวและชะลอวัย เจลล้างหน้าและแผ่นแปะ
ที่มีส่วนผสมสารสกัดมะขามป้อมที่ความเข้มข้นร้อยละ
0.5-1.0 โดยมวลต่อปริมาตร (Homklob, 2010) มีกลไก
การยั บ ยั้ ง การสร้ า งเมลานิ น โดยยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของ
ไทโรซิเนส
สารสกัดมะขามป้อมมีคณ
ุ สมบัตยิ บั ยัง้ กระบวนการ
สังเคราะห์เมลานินได้หลายกลไก ได้แก่ ยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนส ไม่ให้เกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ และยับยัง้ เอนไซม์
เพอร์ออกซิเดส ไม่ให้เปลี่ยนโดปาไปเป็นโดปาโครม และ
ยับยั้งเพอร์ออกซิเดสในขั้นตอนการเปลี่ยนไดไฮดรอกซี
อินโดลและไดไฮดรอกซีอนิ โดลคาร์บอกซิลกิ ไปเป็นเมลานิน
นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการคีเลทเหล็ก ป้องกันไม่ให้เหล็ก
ถูกออกซิไดซ์ (Chaudhuri, Lascu & Puccetti, 2007)
อีกนัยหนึ่งมะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินซี จึง
ช่วยป้องกันผิวหนังไม่ให้ถกู ท�ำลายด้วยรังสียวู ซี งึ่ เป็นสาเหตุ
ของการเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสและอนุมูลอิสระทั้ง
ROS และ RNS รวมถึงไนตริกออกไซด์ รังสียูวีเอ (UVA)
เป็ น ตั ว กระตุ ้ น การสร้ า งเมลานิ น ผ่ า นกระบวนการเกิ ด
อนุมูล อิส ระ วิตามินซีจะท�ำหน้าที่เป็นสารก�ำจัด อนุ มู ล
อิสระ เป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เยือ่ หุม้ เซลล์ทชี่ นั้ ผิวหนังถูกท�ำลาย ยับยัง้ secondary
messenger ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเมลานิน นอกจาก
วิตามินซียังสามารถไปจับกับโลหะคอปเปอร์ของไทโรซิเนส
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโพลีเมอร์ไลเซชั่นเป็นเมลานิน
(Ebanks, Wickett & Boissy, 2009) จากการศึกษา
พบว่ า วิ ต ามิ น ซี ป ริ ม าณ 7.5-120 ไมโครโมลต่ อ ลิ ต ร
สามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน โดยยับยั้ง
การท�ำงานของเอนไซม์คะตะเลส ยับยัง้ การเกิดอนุมลู อิสระ
ทีเ่ กิดจากรังสียวู เี อ ยับยัง้ การท�ำงานหรือการแสดงออกของ
เอนไซม์ไนตริกออกไซด์ซินเทส (eNOS และ iNOS) ท�ำให้
ร่างกายสร้างไนตริกออกไซด์ลดลงซึ่งมีผลท�ำให้ปริมาณ
เมลานิ น ที่ ล ดลงด้ ว ยเช่ น กั น และวิ ต ามิ น ซี ยั ง ช่ ว ยให้
การต้านอนุมูลอิสระของเซลล์ G361 human melanoma
ดีขึ้น (Panich et al., 2011)
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นอกจากนี้ยังพบว่าสารประกอบฟีนอลิกยังท�ำงาน
ร่วมกันในการยับยั้งการสร้างเมลานิน ได้แก่ กรดแกลลิค
จะท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น สารตั้ ง ต้ น ให้ กั บ เอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นส
ในการถูกออกซิไดส์แทนไทโรซีน ด้วยโครงสร้างของกรด
แกลลิคมีสายแอลคิลทีย่ าวสามารถเกิดเอสเทอร์กบั เอนไซม์
ได้จึงไปหยุดการท�ำงานของเอนไซม์ ส่วนกรดแอลลาจิค
มีกลไกการยับยัง้ เอนไซม์โดยการจับกับคอปเปอร์ซงึ่ สามารถ
ลดการท� ำ งานของเอนไซม์ ไ ด้ นอกจากนี้ มี ผ ลไปยั บ ยั้ ง
การแบ่งตัวของเมลาโนไซต์และการสังเคราะห์เมลานิน
จึ ง ท� ำ ให้ มี ก ารศึ ก ษาการท� ำ งานร่ ว มกั น แบบเสริ ม ฤทธิ์
ระหว่ า งสารสกั ด มะขามป้ อ ม วิ ต ามิ น ซี แ ละกรดโคจิ ก
ในการยั บ ยั้ ง การสร้ า งเมลานิ น และน� ำ มาเป็ น สารเพื่ อ
ผิวขาวในเครื่องส�ำอาง (Wangkananona et al., 2017;
Bhandari & Kamdod, 2012; Draelos et al., 2010;
Özer, Mutlu & Kıvçak, 2007)

มะยม
มะยม (mayom) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus
acidus (L.) Skeels อยูใ่ นวงศ์ Euphorbiaceae มีชอื่ เรียก
ทั่ ว ไปว่ า Star gooseberry ชื่ อ พ้ อ ง Phyllanthus
distichus Müll.Arg., Cicca acida Merr., Cicca disticha L.,
Averrhoa acida L. ผลมะยมมีฤทธิก์ ดั เสมหะ เป็นยาระบาย
ในต�ำราไทยใช้รากแก้ไข้ รักษาโรคผิวหนัง น�้ำเหลืองเสีย
ผื่นคัน ส่วนใบน�ำมาต้มแก้คัน แก้ไข้ หิด อีสุกอีใส เปลือก
ล�ำต้น ต้มน�้ำกินแก้ไข้ทับระดู สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ที่พบในมะยม เช่น ในผลมีแทนนิน วิตามินซี ในรากมี
beta-amyrin, phyllanthol แทนนิน ซาโปนิน กรดแกลลิค
ในงานวิจัยนอกเหนือจากมะยมจะมีฤทธิ์ต้าน E.coli และ
Propionibacterium acnes แล้ว ยังพบว่าสารสกัดจาก
มะยมเมื่อสกัดด้วยเอทานอลมีความสามารถในการยับยั้ง
ไทโรซิ เ นสได้ ร ้ อ ยละ 42.92±3.85 แม้ ว ่ า จะน้ อ ยกว่ า
กรดโคจิก (ร้อยละ 93.38+1.63) แต่จากงานวิจัยของ
Chatatikun and Chiabchalard (2017) ได้มีการคัดเลือก
พืช 14 ชนิด พบว่าสารสกัดจากมะยมมีฤทธิ์ต้านไทโรซิเนส
ได้ดีรองลงมาจาก Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
(ร้อยละ 64.68±5.46) และ Ardisia Elliptica Thunb.
(ร้อยละ 49.54±1.23) เนื่องจากมีปริมาณฟีนอลิคสูง และ
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ยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงอีกด้วย (ร้อยละ 94.17) และ
ในทางผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางสารสกัดมะยมถูกน�ำมาใช้
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญในสบู่เพื่อผิวขาวโดยเสริมฤทธิ์
กับกลูตาไธโอน (Chatatikun & Chiabchalard, 2017)
นอกจากพืชตระกูลเบอร์รีของไทยที่กล่าวมา ยังมี
พืชเบอร์รชี นิดอืน่ อีกทีพ่ บสารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีค่ าดว่า
น่าจะมีกลไกในการลดหรือยับยัง้ กระบวนการชีวสังเคราะห์
เมลานินหากมีการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ลูกหว้า (Jambolan
plum; ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium cumini (L.) Skeels
อยู่ในวงศ์ Myrtaceae) มีสารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่ส�ำคัญ
ที่คล้าย ๆ กับหม่อนและมะเม่า ได้แก่ แอนโธไซยานิน, กรด
แอลลาจิก, ไอโซเคอเซติน (isoquercetin), แคมเฟอรอล
(kaemferol), และไมเซติน (myrecetin) แอลคาลอยด์
แจมโบไซน์ (jambosine) และไกลโคไซด์แจมโบลินหรือ
แอนติเมลลิน (glycoside jambolin or antimellin)
(Ayyanar & Subash-Babu, 2012) โดยส่วนใหญ่สารเหล่านี้
จะมี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และอาจจะมี ฤ ทธิ์ ใ น
การยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของเอนไซม์ ไ ทโรซิ เ นสได้ เ ช่ น กั น
ทั้งนี้อาจเป็นแนวทางในการค้นคว้าทางวิจัยเพื่อน�ำสาร
จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อไป
ในอนาคต

บทสรุป
ปัจจุบันสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในพืชกลุ่มเบอร์รี
ไทยถูกน�ำมาศึกษาวิจัยและน�ำมาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
ผิวขาวจ�ำนวนมาก โดยมีกลไกการยับยัง้ เมลานินหลายกลไก
สารที่พบได้พืชกลุ่มเบอร์รีไทย ได้แก่ มัลเบอร์โรไซด์ เอ,
เรสเวอราทรอล, ออกซีเรสเวอราทรอล, แอนโธไซยานิน,
ไฮโดรไลซ์แทนนิน, วิตามินซี กรดแอลลาจิค และกรดแกลลิค
มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการต้ า นการท� ำ งานของเอนไซม์ ไ ทซิ เ นส
โดยจับกับเอนไซม์ที่บริเวณเร่งด้วยโครงสร้างที่จ�ำเพาะ
เจาะจง ยับยัง้ การแสดงออกของยีนทีท่ ำ� หน้าทีส่ ร้างเอนไซม์
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์เมลานิน รวมถึง
การยับยั้งกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระ จึงท�ำให้พืชเหล่านี้
ถูกน�ำมามาใช้ในผลิตภัณฑ์ทำ� ให้ผวิ ขาวเป็นจ�ำนวนมาก และ
เป็นที่แน่ว่าตลาดเครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างก็
หาแหล่งธรรมชาติที่ให้สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิที่สามารถ
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ลดกระบวนการสร้างเม็ดสี รวมไปถึงการน�ำนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการตั้ ง ต� ำ รั บ เครื่ อ งส� ำ อางที่ มี ส ารให้
ผิวขาวเหล่านี้ เช่น เทคโนโลยีไลโปโซม หรือนาโนอิมัลชัน

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่อไปในอนาคต
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