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บทคัดย่อ
ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) เป็นพืชสมุนไพรพืน้ บ้านทีใ่ ช้ในหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย
ในประเทศไทยมีการใช้ยางนาในการรักษาโรคผิวหนัง โรคไขข้อ โรคตับ เป็นต้น ในการวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาฤทธิต์ า้ นมะเร็ง
ฤทธิต์ า้ นเชือ้ รา รวมไปถึงศึกษาองค์ประกอบจำ�พวกสารกลุม่ ฟีนอลิกด้วยเทคนิค HPLC ของสารสกัดใบ เปลือก และ
กิง่ ของยางนา พบว่าสารสกัดทัง้ 3 ส่วนสามารถยับยัง้ การเจริญของเซลล์มะเร็งทีเ่ พาะเลีย้ งในหลอดทดลอง โดยยับยัง้
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือด (Jurkat) ได้ดที สี่ ดุ รองลงมาคือมะเร็งปากมดลูก (HeLa) และมะเร็งตับ (HepG2) ตามลำ�ดับ อีกทัง้
ยังไม่มคี วามเป็นพิษต่อเซลล์ทไี่ ม่ใช่เซลล์มะเร็ง (Vero) สำ�หรับฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราพบว่า สารสกัดใบและเปลือกสามารถ
ยับยัง้ การเจริญได้เพียงเชือ้ T. mentagrophytes และสารสกัดยางนาทัง้ 3 ส่วนไม่สามารถยับยัง้ เชือ้ ราก่อโรคกลากและ
ก่อรังแคอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ทดสอบเมือ่ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิค HPLC พบสาร gallic acid ในใบ เปลือก และกิง่
สาร protocatechuic acid ในเปลือก และพบสาร p-coumaric acid และ ferulic acid ในกิ่ง การศึกษานี้ให้ข้อมูลเบื้อง
ต้นที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสารสกัดยางนาที่สามารถนำ�ไปพัฒนาเพื่อใช้ทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็ง
และเป็นการส่งเสริมการใช้พืชพื้นบ้านในประเทศไทย
คำ�สำ�คัญ: ยางนา, ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, ฤทธิ์ต้านเชื้อรา, สารประกอบฟีนอลิก
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Abstract
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don is a medicinal plant in Asia. In Thailand, this plant was used for skin,
rheumatism and liver diseases. This study was determined to assess the anticancer and antifungal activities of the
extracts from leaves, bark and twig of D. alatus as well as to identify the phenolic compounds in these extracts using
HPLC analysis. The results suggest that all of extracts exhibited the highest cytotoxicity against Jurkat cancer cell
line followed by HeLa and HepG2 cancer cell lines but do not show cytotoxicity against the non-cancerous cells
(Vero cell line). Regarding its antifungal activity, extracts of the leaves and bark inhibited only T. mentagrophytes
but have no capacity against other tested fungal stains. The HPLC analysis revealed the presence of, gallic acid
in all extracts. Protocatechuic acid was found only in bark, while, p-coumaric acid and ferulic acid were found in
twig. The result obtained suggested that D. alatus might be further explored for its contribution in cancer therapy.
The obtained information could be useful for promoting the exploitation of the Thai medicinal plant.
Key words: Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don, anticancer, antifungal, phenolic compounds

บทนำ�
พืชในวงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) เป็นพืช
ที่อยู่ในป่าฝนแถบทวีปเอเชีย ซึ่งพบมีหลายสกุลเช่น
สกุลไม้เต็ง-สยา (Shorea) สกุลไม้ตะเคียน (Hopea)
และสกุลไม้ยาง (Dipterocarpus) เป็นต้น โดยพืชที่
อยูใ่ นสกุล Dipterocarpus มีประมาณ 69 สายพันธุ[1]์
พื ช ในวงศ์ ไ ม้ ย างมี ก ารรายงานฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ
อาทิ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านไวรัส HIV ฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น[2] และใช้
เป็นสมุนไพรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[3] ยางนา

(Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) เป็นพืช
ทีใ่ ช้เป็นสมุนไพรในหลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยได้นำ�ส่วนต่าง ๆ จากต้น
ยางนามาใช้ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์ ได้ แ ก่ ใบใช้
บรรเทาอาการปวดฟัน ปวดเหงือก ฟันโยกคลอน หรือ
ใช้ขับเลือด ตัดลูก (ทำ�ให้เป็นหมัน) เปลือกใช้รักษา
โรคปวดข้อ ตับอักเสบ บำ�รุงร่างกาย[4] อีกทั้งในตำ�รา
ยาอายุรเวทของอินเดียระบุสรรพคุณต้นอ่อนของต้น
ยางนาซึ่งใช้แก้โรคไขข้อและโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ[5]
รวมไปถึ ง น้ำ � มั น ยางนาใช้ ใ นการรั ก ษาบาดแผล
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ภายนอก โรคหนองใน และโรคผิวหนังต่าง ๆ[6-7]
เมื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล Dipterocarpus พบว่าสารสกัดของใบและกิ่งของ D.
tuberculatus สามารถยับยั้งการทำ�งานของ NF-κB
และลดการ phosphorylation ของเอนไซม์ IKK
และ Akt ซึ่งนำ�ไปสู่การยับยั้งการอักเสบได้[3] อีกทั้ง
α-viniferin ที่แยกได้จาก D. verrucosus มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระสูงถึงร้อยละ 86.5 เมื่อทดสอบด้วย
วิธี Thiobarbituric acid method นอกจากนี้สาร
ดังกล่าวยังสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aeureus, Salmonella paratyphi และ
Escherichia coli ได้ดเี มือ่ เทียบกับ streptomycin[8]
และยังมีการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase ที่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์ โดยพบว่า
dipterocarpol A และ hopeahainol A จากเนื้อไม้
ของยางนาสามารถยับยัง้ เอนไซม์ดงั กล่าวได้ดดี ว้ ยค่า
IC50 8.3 และ 11.3 µM ตามลำ�ดับ[9] สำ�หรับการศึกษา
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดเปลือกและใบของ D.
turbinatus พบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมที่
เพาะเลีย้ งในหลอดทดลอง คือ เซลล์ MDA-MB-231
ด้วยค่า IC50 0.27 และ 0.008 mg/ml ตามลำ�ดับ[10]
องค์ประกอบทางเคมีของพืชสกุลยางพบสารสำ�คัญ
หลายชนิด เช่น sesquiterpenes, triterpenes,
flavonoids และ resveratrol (oligostilbenoids)[2]
จากการศึกษาทีม่ รี ายงานมาก่อนว่าพบ เปลือกของ D.
hasseltii, D. intricatus, D. confertus, D. retusus
และ D. elongates มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน
กลุ่ม oligostilbenoids ที่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ทีเ่ พาะเลีย้ งในหลอดทดลองคือ murine leukaemia
P-388[11] และสารสกัดจากลำ�ต้นของ D. obtusifolius
เปลือกของ D. confertus และน้ำ�ยางของ D. alatus
พบสารในกลุ่ม triterpenes ที่มีสารออกฤทธิ์ต้าน
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มะเร็งที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองได้หลายชนิด เช่น
corosolic acid สามารถยับยัง้ เซลล์มะเร็งตับ HepG2
และเซลล์มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร SNU-1 ได้
ส่วน betulonic acid สามารถยับยั้งเซลล์ HepG2
อีกทั้ง cinnamic acid สามารถยับยั้งเซลล์ P-388
รวมไปถึง dipterocarpol สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ผิวหนัง KB ได้ดี[2,12-13] และเมื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ของสารสำ�คัญที่พบในพืชสกุล Dipterocarpus ใน
กลไกการเหนี่ ย วนำ � การตายของเซลล์ ม ะเร็ ง แบบ
อะพอพโทซิส พบว่าสารสำ�คัญบางตัวอาทิ asiatic
acid, betulonic acid และ β-sitosterol สามารถ
เหนี่ยวนำ�การตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็ง
ผ่านกลไก intrinsic pathway[14-16] และ α-viniferin
ก็ เ หนี่ ย วนำ � การตายของเซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว
K562 ผ่านกลไก intrinsic pathway ได้เช่นกัน[17]
จะเห็ น ว่ า ในแต่ ล ะส่ ว นของพื ช สกุ ล ยางมี ร ายงาน
ฤทธิ์ทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่าง
กั น เป็ น ผลให้ มี ก ารแสดงฤทธิ์ หรื อ ความแรงที่
แตกต่างกันไป แต่ยังมีรายงานการศึกษาสำ�หรับต้น
ยางนา ซึ่งเป็นพืชในพระราชดำ�ริอันดับที่ 9 น้อย และ
เพือ่ เป็นการส่งเสริมและเพิม่ มูลค่าของพืชอันเนือ่ งมา
จากพระราชดำ�ริ พืชอันดับที่ 9 ดังนั้นในการศึกษานี้
จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งและฤทธิ์
ต้านเชื้อราของสารสกัดยางนาจากส่วน ใบ เปลือก
และกิ่ง รวมถึงศึกษาองค์ประกอบจำ�พวกสารกลุ่ม
ฟีนอลิกด้วยเทคนิค HPLC

ระเบียบวิธีศึกษา
1. การเตรียมและการสกัดตัวอย่าง
ใบ เปลื อ ก และกิ่ ง ของต้ น ยางนาเก็ บ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.
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2557 ซึ่งตัวอย่างยางนา (No. PSKKF03682) ถูก
นำ�มาตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดย รศ.
ศุภชัย ติยวรนันท์ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บ
ตั ว อย่ า งยางนาไว้ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช เวทและ
พิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และในการเตรียมสารสกัดเริ่มโดยนำ�ส่วนต่าง ๆ ของ
ยางนามาทำ�ความสะอาด แล้วบดให้ละเอียด จากนั้น
นำ�ไปแช่สกัดด้วยเมทานอล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ว
นำ�สารละลายทีไ่ ด้ไปกรองและระเหยแห้งตัวทำ�ละลาย
ด้วยเครือ่ งระเหยแบบสูญญากาศ แล้วนำ�ไปทำ�ให้เป็น
ผงแห้งด้วยเครื่องทำ�แห้งแบบแช่เยือกแข็ง

2. การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง
2.1 การเพาะเลี้ยงเซลล์
เซลล์ Human hepatocellular carcinoma
(HepG2) เซลล์ cervical adenocarcinoma (HeLa)
และ เซลล์ African green monkey kidney (Vero)
จะถูกเพาะเลี้ยงในอาหาร DMEM ที่มีการเติม 10%
fetal bovine serum (FBS) และเซลล์ human
acute T cells leukemia cells line (Jurkat) จะ
ถูกเพาะเลี้ยงในอาหาร RPMI ที่มีการเติม 10% fetal
bovine serum (FBS) โดยทุกเซลล์จะถูกเพาะเลี้ยง
ในตู้ เ พาะเลี้ ย งเซลล์ ด้ ว ยอุ ณ หภู มิ 37 ° C ที่ มี ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้น 5%
2.2 การทดสอบความเป็นพิษในเซลล์มะเร็ง
การศึกษาความเป็นพิษของเซลล์ใช้วธิ ี Neutral
red uptake assay โดยนำ�เซลล์มาเพาะเลี้ยงในถาด
หลุมชนิด 96 หลุม (96 well plate) เป็นเวลา 24
ชั่วโมง แล้วเซลล์จะถูกทดสอบด้วยการเติมสารสกัด
ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ 10-500 µg/ml บ่มต่อเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นล้างเซลล์และเติม neutral
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red ความเข้มข้น 50 µg/ml แล้วบ่มอีก 2 ชั่วโมง เมื่อ
ครบเวลา 2 ชั่วโมง ล้างเซลล์และเติม 0.33% HCl ใน
isopropanol นำ�ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 537 nm
และความยาวคลื่นอ้างอิงที่ 650 nm และคำ�นวณเป็น
ค่า IC50[18]

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
3.1 การเพาะเลี้ยงเซลล์
การทดลองนี้แบ่งเชื้อทั้งหมด 2 กลุ่มคือเชื้อ
ราก่ อ โรคกลากได้ แ ก่ Trichophyton mentagrophytes ATCC9533, Trichophyton rubrum
ATCC MYA4438, Microsporum gypseum
ATCC MYA4604 และ Epidermophyton floccosum ATCC15694 เพาะเลี้ยงเชื้อรา T. mentagrophytes ในอาหาร potato dextrose broth (PDB)
บ่มที่อุณหภูมิ 28 °C เป็นเวลา 7 วัน เพาะเลี้ยงเชื้อ
รา T. rubrum, M. gypseum และ E. floccosum
ในอาหาร Sabourad dextrose broth (SDB) บ่มที่
อุณหภูมิ 28 °C เป็นเวลา 5 วัน และกลุ่มเชื้อราก่อ
รังแค ได้แก่ Malassezia furfur ATCC14521 เพาะ
เลี้ยงเชื้อราใน modified Dixon’s broth (MDB) บ่ม
ที่อุณหภูมิ 28 °C เป็นเวลา 2 วัน
3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราก่อโรคกลากด้วยวิธี
broth macrodilution (โดยทดสอบในหลอดทดลอง
ปริมาตรรวม 2 มิลลิลติ ร/หลอดทดลอง) และทดสอบ
ฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราก่อรังแคด้วยวิธี broth microdilution
(โดยทดสอบในถาดหลุดชนิด 96 หลุม ปริมาตรรวม
200 ไมโครลิตร/หลุม) เริ่มจากการเตรียมสารแขวน
ตะกอนเชื้อราในน้ำ�ปราศจากเชื้อให้มีความขุ่นเท่ากับ
McFarland No. 0.5 แล้วนำ�สารแขวนตะกอนที่ได้
มาผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อราที่เหมาะสมให้มีปริมาณ
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ของเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ 5%v/v นำ�ไปผสมกับสาร
สกัดยางนาที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ความเข้มข้น
ในอัตราส่วนที่เท่ากัน แล้วนำ�ไปบ่มที่อุณหภูมิ 28 °C
เป็นเวลา 7 วันสำ�หรับการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา
T. mentagrophytes และ บ่มเป็นเวลา 5 วันสำ�หรับ
การทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ รา T. rubrum, M. gypseum
และ E. floccosum และเป็นเวลา 2 วันสำ�หรับการ
ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อรา M. furfur แล้วสังเกตการ
เจริญของเชื้อราด้วยตาเปล่า ความเข้มข้นที่ต่ำ�ที่สุดที่
ไม่มกี ารเจริญของเชือ้ ราจะเป็นค่า MIC และใช้อาหาร
เลีย้ งเชือ้ เป็นกลุม่ ควบคุมเชิงลบ (negative control)
1% DMSO ในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นกลุ่มตัวทำ�ละลาย
ควบคุม (solvent control) และใช้ clotrimazole
และ ketoconazole เป็นกลุ่มควบคุมเชิงบวก (positive control)[19]

4. การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วยเทคนิค
HPLC
การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกด้วย HPLC
(1100 Series, Agilent) ด้วย column ขนาด 5 µm
particle size, 250 x 4.6 mm (HiQsil, Tokyo, Japan) โดยใช้ mobile phase ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง
1% acetic acid (v/v) ในน้ำ�ปราศจากไอออน (solvent A) และ acetonitrile (solvent B) ซึ่งใช้ระบบ
gradient program เริม่ จาก 0-5 นาที, 5% solvent B;
จาก 5-15 นาที, 9% solvent B; จาก 15-22 นาที, 11%
solvent B; จาก 22-38 นาที, 18% solvent B; จาก
38-43 นาที, 23% solvent B; จาก 43-44 นาที, 90%
solvent B; จาก 44-45 นาที, 80% solvent B; จาก
45-55 นาที, isocratic ที่ 80% solvent B; จาก 5565 นาที, re-equilibration ที่ 5% solvent B; linear
gradient จาก 65-70 นาที, 5% solvent B ทีอ่ ตั ราการ

ไหล 0.8 ml/min อุณหภูมิคอลัมน์ 40°C และฉีดสาร
ตัวอย่างปริมาตร 20 µl โดยใช้ UV-diode array detector ที่ความยาวคลื่น 280 nm (hydroxybenzoic
acids) และ 320 nm (hydroxycinnamic acids) ซึง่
HPLC chromatogram ของสารตัวอย่างจะถูกเปรียบ
เทียบกับสารมาตรฐานฟีนอลิกที่เวลาเดียวกัน[20]

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกแสดงในรูปแบบของ ค่า
เฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
จะใช้ one-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตก
ต่างด้วยวิธี Tukey’s HSD (Honestly Significant
Difference) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p < 0.05)
ด้วยโปรแกรม SPSS 19.0

ผลการศึกษา
1. การเตรียมสารสกัดยางนา
ในการเตรียมสารสกัดยางนาโดยนำ�ตัวอย่าง
ยางนาในแต่ละส่วนมาแช่สกัดด้วยเมทานอลเป็นเวลา
24 ชั่วโมง พบว่าใบยางนาได้ปริมาณของสารสกัด
สูงสุดโดยพบร้อยละของผลได้ 11.8 รองลงมาคือสาร
สกัดจากกิ่งและเปลือกตามลำ�ดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ ม าณสารสกั ด ของยางนาในส่ ว น
ต่าง ๆ
ส่วน
ของ
ยางนา
ใบ
เปลือก
กิ่ง

น�้ำหนัก
น�้ำหนัก
ร้อยละ
ตัวอย่างแห้ง สารสกัดที่ได้ ของผลผลิต
(g)
(g)
(%)
1,300
700
1,900

153.5
29.7
115.4

11.8
4.2
6.1

442 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

2. ฤทธิ์ต้านมะเร็ง

3. ฤทธิ์ต้านเชื้อรา

ในการศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นมะเร็ ง ของสารสกั ด
ยางนาในส่วนต่าง ๆ โดยใช้เซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยง
ในหลอดทดลอง พบว่าสารสกัดยางนาในทุก ๆ ส่วน
ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็ง (Vero)
เมื่อพิจารณาผลการยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยง
ในหลอดทดลอง พบว่ า สารสกั ด ใบยางนามี ค วาม
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) ต่ำ�มาก เพราะ
มีค่าความเข้มข้นที่ใช้ยับยั้งการเติบโตของ HepG2
ที่ 50% (IC50) ด้วยค่าที่สูง และสารสกัดทั้งสามส่วน
มีฤทธิ์ปานกลางในการยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก
แต่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด (Jurkat) ได้
ดีที่สุดเมื่อเทียบระหว่างเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่าง ๆ
ที่นำ�มาทดสอบ (ตารางที่ 2)  โดยสารสกัดจากกิ่ง
ยางนามีฤทธิ์ดีที่สุดเพราะสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดได้อย่างจำ�เพาะเหนือกว่าเซลล์ Vero โดย
พบว่ามีค่า Selective index (SI) มากกว่า cisplatin
ซึ่งฤทธิ์รองลงมาได้แก่สารสกัดใบและเปลือกยางนา
ตามลำ�ดับ แต่อย่างไรก็ตามสารสกัดทุก ๆ ส่วนยัง
คงมีฤทธิ์ต้านมะเร็งต่ำ�กว่า cisplatin ในทุก ๆ เซลล์
มะเร็งที่ใช้ทดสอบ

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้า นเชื้อ ราของสารสกั ด
ยางนา แสดงให้เห็นว่าสารสกัด มีประสิทธิภาพทีแ่ ตก
ต่างกันในการต้านเชือ้ ราก่อโรคกลากทีน่ �ำ มาทดสอบทัง้
4 ชนิดนี้ ซึง่ ได้แก่ T. mentagrophytes, T. rubrum,
M. gypseum และ E. floccosum ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 โดยทีส่ ารสกัดจากส่วนใบ และเปลือกทีค่ วามเข้ม
ข้น 200 µg/ml ซึง่ เป็นความเข้มข้นสูงทีส่ ดุ ทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบ สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา T. mentagrophytes ได้ ส่วนกิง่ ไม่มฤี ทธิต์ า้ นเชือ้ ราดังกล่าว
และผลการทดสอบฤทธิต์ า้ นเชือ้ ราก่อรังแคพบว่า สาร
สกัดยางนาต่าง ๆ ไม่มปี ระสิทธิภาพในการต้านเชือ้ รา
ก่อรังแคทีน่ �ำ มาทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยสาร
สกัดทีค่ วามเข้มข้น 200 µg/ml ซึง่ เป็นความเข้มข้นสูง
ทีส่ ดุ ทีใ่ ช้ในการทดสอบไม่สามารถยับยัง้ การเจริญของ
เชื้อรา M. furfur ได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มควบคุม
เชิงบวกทัง้ สองกลุม่ สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ รา
ทุกสายพันธุ์ได้ รวมไปถึงกลุ่มควบคุมเชิงลบและ
กลุม่ ตัวทำ�ละลายยังพบการเจริญของเชือ้ ทดสอบตาม
ปกติ

ตารางที่ 2 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดใบ เปลือก กิ่ง ยางนาต่อเซลล์ไลน์มะเร็งชนิดต่าง ๆ
สารทดสอบ
ใบ
เปลือก
กิ่ง
Cisplatin

Vero
> 500b
> 500b
> 500b
92.3a ± 3.6

IC50 (µg/ml)
HepG2 (SI)
HeLa (SI)
421.0b ± 8.0 (1.2)
> 500c (1.0)
> 500c (1.0)
77.7a ± 6.9 (1.2)

280.3c ± 22.6 (1.8)
169.9b ± 26.7 (2.9)
186.1b ± 13.7 (2.7)
13.3a ± 0.3 (6.9)

Jurkat (SI)
29.0b ± 4.8 (17.2)
44.7c ± 6.3 (11.2)
16.5a ± 0.6 (30.3)
6.1a ± 0.8 (15.1)

หมายเหตุ: a, b, c หมายถึงมีความแตกต่างกันตามสถิติอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเปรียบเทียบค่า IC50
ระหว่างสารสกัดและ cisplatin ในเซลล์ไลน์เดียวกัน
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดยางนา

สารทดสอบ
ใบ
เปลือก
กิ่ง
Ketoconazole*
Clotrimazole†

T. mentagrophytes
200
200
> 200

MIC (µg/ml)
กลุ่มเชื้อราก่อโรคกลาก
T. rubrum M. gypseum
E. floccosum

กลุ่มเชื้อราก่อรังแค
M. furfur

> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
> 200
ไม่พบการเจริญของเชื้อทดสอบ
ไม่พบการเจริญของเชื้อทดสอบ

> 200
> 200
> 200

หมายเหตุ: *คือ ketoconazole ที่ความเข้มข้น 10 µg/ml และ †คือ clotrimazole ที่ความเข้มข้น 250 µg/ml

ภาพที่ 1 HPLC chromatogram ของ (A) สารมาตรฐานฟีนอลิก (B) สารสกัดจากใบ (C) สารสกัดจากเปลือกและ (D)
สารสกัดจากกิ่งของยางนา ที่ความยาวคลื่น 280 nm
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4. การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในสารสกัด
ยางนา ด้วยเทคนิค HPLC
ในการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในสารสกัด
จากส่วนต่าง ๆ ของยางนา โดยเทียบกับสารมาตรฐาน
ฟีนอลิก 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม hydroxybenzoic acids
(gallic acid, protocatechuic acid, p-hydroxybenzoic acid, vanillic acid และ syringic acid)
และกลุ่ม hydroxycinnamic acids (chorogenic
acid, p-coumaric acid, caffeic acid และ ferulic
acid) สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัด
ยางนาได้ดงั นี้ ส่วนใบ เปลือก กิง่ พบ gallic acid เป็น
องค์ประกอบ โดยพบในเปลือกมากทีส่ ดุ อีกทัง้ เปลือก
ยังพบ protocatechuic acid ส่วนกิ่งยางนาพบสาร
p-coumaric acid และ ferulic acid ดังแสดงใน
HPLC chromatogram (ภาพที่ 1)

อภิปรายผล
ในการศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นมะเร็ ง ของสารสกั ด
ยางนาในแต่ละส่วนพบว่าสารสกัดยางนาทุกส่วนมี
ฤทธิ์ดีในการต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดที่เพาะเลี้ยงใน
หลอดทดลอง ซึ่งในการจัดกลุ่มของสารที่มีฤทธิ์ต้าน
มะเร็งสามารถได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 potentially cytotoxic (IC50 < 100; SI ≥ 3) กลุม่ ที่ 2 moderate cytotoxic (100 < IC50 < 1000; SI ≥ 3) กลุ่มที่
3 moderate cytotoxic (IC50 ≤ 1000; SI < 3) กลุ่ม
ที่ 4 มีความเป็นพิษเฉพาะในเซลล์เพาะเลี้ยงที่ไม่ใช่
เซลล์มะเร็ง (Vero cells) และกลุ่มที่ 5 ไม่มีฤทธิ์[21]
ซึง่ จากผลการทดลองสามารถจัดกลุม่ ได้ดงั นี้ สารสกัด
จากใบ เปลือก และกิ่งของยางนา มีฤทธิ์ต้านเซลล์
มะเร็งเม็ดเลือดขาวในระดับ potentially cytotoxic
(กลุม่ ที่ 1) และสารสกัดทัง้ สามส่วนยังมีฤทธิต์ า้ นเซลล์
มะเร็งปากมดลูกในระดับ moderate cytotoxic ทีจ่ ดั
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อยูใ่ นกลุม่ ที่ 3 เนือ่ งจากมีคา่ SI < 3 รวมไปถึงสารสกัด
จากใบทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นเซลล์มะเร็งตับในระดับ moderate
cytotoxic ส่วนสารสกัดจากเปลือกและกิง่ ยางนาไม่มี
ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับ (กลุ่มที่ 5)
ในการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคกลากและ
ก่อรังแคพบว่ามีเพียงสารสกัดจากใบและเปลือกของ
ยางนาที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรค
กลากสายพันธุ์ T. mentagrophytes แต่อย่างไร
ก็ตามสารสกัดยางนาไม่สามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรค
อื่น ๆ ที่นำ�มาทดสอบได้
การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกในสารสกัด
จากยางนาด้วยเทคนิค HPLC ซึ่งสามารถระบุถึง
สารประกอบฟีนอลิกได้ทั้งกลุ่ม hydroxybenzoic
acids และ hydroxycinnamic acids โดยพบว่า
ในสารสกัดยางนาพบสาร gallic acid, p-coumaric
acid, protocatechuic acid และ ferulic acid ซึ่ง
มีรายงานว่าสารประกอบฟีนอลิกดังกล่าวทีม่ ฤี ทธิต์ า้ น
มะเร็งโดยพบว่า gallic acid สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด (Jurkat) และเหนี่ยวนำ�ให้
เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส[22] และ p-coumaric
acid ที่ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำ�ไส้ (HCT15) ผ่าน ROS-mitochondrial pathway[23] อีกทั้ง
protocatechuic acid ที่เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
หลายชนิดเช่น มะเร็งเต้านม (MCF7) มะเร็งปอด
(A549) มะเร็งตับ (HepG2) และมะเร็งต่อมลูกหมาก
(LNCaP) ผ่านกลไก DNA fragmentation และการ
เพิม่ ขึน้ ของเอนไซม์ caspase-3 และ 8 ทีส่ ง่ ผลให้เกิด
การตายแบบอะพอพโทซิส[24] รวมไปถึง ferulic acid
ทีส่ ามารถเหนีย่ วนำ�ให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
ในเซลล์มะเร็งเต้านม (MDA-MB-231)[25] ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าสารสกัดจากกิ่งยางนามีฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ด
เลือดได้ดีที่สุด ซึ่งสัมพันธ์กับสารประกอบฟีนอลิก
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ที่ตรวจพบได้และมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง โดยการ
ศึกษานีเ้ ป็นข้อมูลเบือ้ งต้นของฤทธิท์ างชีวภาพของต้น
ยางนาในแต่ละส่วน ที่จะนำ�ไปศึกษาพฤกษเคมีของ
สารสำ�คัญที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งและรูปแบบการตาย
ของเซลล์มะเร็งในอนาคต อีกทั้งเป็นแนวทางในการ
เลือกใช้ส่วนต่าง ๆ ของยางนาให้เหมาะสมกับฤทธิ์ท่ี
จะศึกษาต่อไป

ข้อสรุป
สารสกั ด ยางนาจากทั้ ง ใบ เปลื อ ก และกิ่ ง
สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งที่เพาะเลี้ยง
ในหลอดทดลองโดยยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดได้
ดี ที่ สุ ด รองลงมาคื อ มะเร็ ง ปากมดลู ก และมะเร็ ง
ตับตามลำ�ดับ อีกทั้งยังไม่พบความเป็นพิษในเซลล์
ที่ มิ ใ ช่ เ ซลล์ ม ะเร็ ง โดยที่ ยั ง มี ฤ ทธิ์ ต่ำ � เมื่ อ เที ย บกั บ
cisplatin ในทุกเซลล์ไลน์ แต่อย่างไรก็ตามสารสกัด
ยางนามีความจำ�เพาะ (selectivity) ต่อเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดและมะเร็งปากมดลูกมากกว่า cisplatin
ส่วนในการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคกลาก สาร
สกัดจากใบและเปลือกสามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา T. mentagrophytes แต่ไม่พบฤทธิ์ต้านเชื้อ
ราก่อรังแคในสารสกัดจากทัง้ สามส่วนของยางนา และ
จากการวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกพบว่าสามารถ
ระบุสารสำ�คัญได้ดังนี้ พบ gallic acid ในใบ เปลือก
และกิง่ พบ protocatechuic acid ในเปลือก และพบ
p-coumaric acid และ ferulic acid ในกิ่ง จะเห็น
ได้วา่ ส่วนต่าง ๆ ของต้นยางนามีฤทธิท์ างชีวภาพทีช่ ว่ ย
สนับสนุนการใช้พืชพื้นบ้านของไทย
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