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คอลัมน์วารสารสโมสรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำเสนอเอกสาร
สิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ รวบรวมไปจัดพิมพ์เป็นเล่มสารสนเทศของข่ายงาน ซึง่ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
ค้นเอกสารอ้างอิง และการวิจยั ไม่ซำ�้ ซ้อน รวมทัง้ ช่วยให้ผเู้ กีย่ วข้องสามารถลดภาระในการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ หรือติดตามเรื่องที่สนใจในทางลุ่มลึกต่อไป.

ต้ น ทองพั น ชั่ ง มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz จัดอยูใ่ นพืชวงศ์
Acanthaceae สมุนไพรชนิดนี้เป็นพืชพื้นเมืองของ
แถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
ประเทศไทย มีการใช้สว่ นต่าง ๆ ของต้นทองพันชัง่ ใน
ทางการแพทย์ดั้งเดิม (Traditional medicine) เพื่อ
รักษาโรคหลายโรค โดยท�ำในรูปแบบยาเตรียมชนิด
ต่าง ๆ ได้แก่ ยาต้ม ชาสมุนไพร ดื่มเพื่อรักษา โรคตับ
อักเสบ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
และการใช้เป็นยาทายาพอกที่ผิวหนัง เพื่อรักษา โรค
สะเก็ดเงิน ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ โรคผิวหนัง
จากเชื้อรา เป็นต้น โดยเมล็ด ราก และใบ จะใช้รักษา
โรคหิด ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ และโรคผิวหนัง
อื่น ๆ อีกหลายโรค และรากเมื่อน�ำมาท�ำเป็นยาต้มจะ
ใช้รักษางูพิษกัด นอกจากนี้ล�ำต้นและใบยังน�ำมาใช้
รักษาวัณโรคปอดและความดันโลหิตสูง เป็นต้น ใน
การศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาพบว่า ทองพันชั่งมีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชัน ต้านการอักเสบ ต้านแบคทีเรีย ต้าน
เชื้อรา ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิด ปกป้องตับ และ
ปกป้องระบบประสาทได้ ผูเ้ ขียนบทความปริทศั น์ฉบับ
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นี้ จึงท�ำการรวบรวมงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับต้นทอง
พันชัง่ ประกอบด้วย ชือ่ ต้นไม้ชนิดนีใ้ นแต่ละประเทศ
พฤกษเคมี ของสารส�ำคัญที่พบในต้นทองพันชั่ง ฤทธิ์
เกี่ยวกับโรคความเสื่อมของระบบประสาท ฤทธิ์เกี่ยว
กับโรคมะเร็ง ฤทธิเ์ กีย่ วกับโรคเบาหวาน ฤทธิต์ า้ นเชือ้
แบคทีเรีย เชื้อรา และ เชื้อไวรัส ซึ่งข้อมูลงานวิจัยที่
รวบรวมเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำมา
ใช้ในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรทองพันชั่งมาใช้ใน
ทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต
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ฤทธิล์ ดน�ำ้ ตาลและไขมันในเลือดของสารสกัดกึง่
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สมุนไพรทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus
(L.) Kurz) มีการน�ำส่วนต่าง ๆ มาใช้ทางการแพทย์
ดั้ ง เดิ ม และการแพทย์ พื้ น บ้ า นในการรั ก ษาโรค
มากมาย ทั้งใช้ภายในและทาภายนอกร่างกาย รวม
ถึ ง โรคเบาหวาน และโรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง ซึ่ ง มี ผู ้
ศึกษาวิจัยในหนูแรทที่ถูกท�ำให้เป็นโรคเบาหวาน พบ
ว่าสารสกัดเมทานอลจากใบทองพันชั่งสามารถลด
ระดับน�้ำตาลในเลือดได้ และมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
โดยกลุ่มสารส�ำคัญที่พบในใบทองพันชั่ง คือ สาร
กลุ่ม rhinacanthins ซึ่งสาร rhinacanthin-C จะ
พบมากที่สุด จากงานวิจัยพบว่าสาร rhinacanthinC มีฤทธิ์ลดน�้ำตาลและไขมันในเลือดในหนูแรทที่
ถูกท�ำให้เป็นโรคเบาหวานได้ แต่การสกัดให้ได้สาร
rhinacanthin-C ท�ำได้ยากและมีต้นทุนสูง ผู้วิจัย
กลุ่มนี้จึงหาวิธีสกัดสารกึ่งบริสุทธิ์จากใบทองพันชั่ง
ให้มีสารในกลุ่ม rhinacanthins ไม่น้อยกว่า 70%
และมีสาร rhinacanthin-C ไม่น้อยกว่า 60% ซึ่ง
วิธีสกัดที่พัฒนาขึ้นนี้จะมีต้นทุนการผลิตต�่ำกว่า ไม่
ใช้สารละลายที่เป็นพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า จากนัน้ จึงน�ำมาท�ำการทดสอบฤทธิใ์ นการลด
น�้ำตาลและไขมันในเลือด ผลการวิจัยพบว่า สารสกัด
กึง่ บริสทุ ธิน์ สี้ ามารถลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ลดระดับ
น�้ำตาลสะสม (HbA1C) เพิ่มระดับฮอร์โมนอินซูลิน
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และเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินใน
ตับอ่อน (Islets of Langerhans) ได้ในหนูแรทที่ถูก
ท�ำให้เป็นเบาหวาน โดยไม่มีผลในหนูแรทปกติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารบริสทุ ธิ์ rhinacanthin-C และยา
รักษาโรคเบาหวาน Glibenclamide พบว่ามีฤทธิใ์ กล้
เคียงกัน ผลการวิจัยนี้เป็นฐานส�ำคัญที่จะช่วยในการ
พัฒนาสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์นี้ เพื่อน�ำมาใช้ในการรักษา
โรคเบาหวานต่อไป
*
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Excellence Center, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand
Journal of Food Biochemistry. 2021 Apr;45(4):
e13677. doi: 10.1111/jfbc.13677.
ต้นทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.)
Kurz) เป็นพืชสมุนไพรที่มีการน�ำมาใช้ทางการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้าน เพื่อรักษาโรคหลาย
กลุ่มโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง
อาการแพ้อักเสบที่ผิวหนัง และโรคทางสมอง เป็นต้น
ส�ำหรับการวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่าสารสกัดจากทองพันชัง่
มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านเชื้อรา ต้านเชื้อไวรัส
ต้านออกซิเดชัน และลดระดับน�้ำตาลในเลือดในสัตว์
ทดลอง เป็นต้น สารส�ำคัญทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในใบทองพัน
ชั่ง คือ สาร rhinacanthin-C พบว่ามีฤทธิ์ ลดระดับ
น�้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด ต้านออกซิเดชัน
ต้านการอักเสบ ต้านตับอักเสบ ต้านมะเร็ง ลดผื่นแพ้
ที่ผิวหนัง และต้านโรคเสื่อมของระบบประสาท ได้แก่
โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) และ โรค
พาร์กินสัน (parkinson disease) เป็นต้น นักวิจัย
กลุ่มนี้จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาฤทธิ์ป้องกันและ
รักษาโรคพาร์กนิ สันของสาร rhinacanthin-C เมือ่ ให้
ทางปากในหนูเมาส์ทที่ ำ� ให้มอี าการของโรคพาร์กนิ สัน
(Haloperidol-induced Parkinsonism) ผลการวิจยั
พบว่า สาร rhinacanthin-C ช่วยท�ำให้อาการในการ
ทดสอบทางพฤติกรรมในหนูเมาส์ทมี่ อี าการพาร์กนิ สัน
ดีขึ้นได้ รวมทั้งยังต้านออกซิเดชัน เพิ่มระดับเอ็นไซม์
ต้านออกซิเดชัน และเพิ่มสาร glutathione ในหนู
เมาส์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสาร rhinacanthin-C
ยังช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทโดปามีน (dopamine) นอร์อีพิเนฟรีน (norepinephrine) และ
เซโรโทนิน (serotonin) ในสมองของหนูเมาส์ที่มี
อาการพาร์กินสัน โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่มีต่อ
เม็ดเลือด ตับ และไต ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงถึง
ศักยภาพของสาร rhinacanthin-C ที่อาจน�ำมาใช้
ในการป้องกันและรักษาโรคพาร์กินสันได้ แต่ก็ยัง
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ต้องท�ำการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับพรีคลินิกและ
คลินิกต่อไป
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Wilasinee Dunkoksung, Nontima Vardhanabhuti,
Pongpun Siripong, Suree Jianmongkol
Departments of Pharmacology and Physiology
(W.D., S.J.) and Pharmaceutics and Industrial
Pharmacy (N.V.), Faculty of Pharmaceutical
Sciences, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand; and National Cancer Institute,
Bangkok, Thailand
Drug Metabolism and Disposition. 2019 Oct;
47(10):1040-1049. doi: 10.1124/dmd.118.085647.
สาร rhinacanthin-C เป็นสารส�ำคัญหลักที่
ออกฤทธิใ์ นต้นทองพันชัง่ (Rhinacanthus nasutus
(L.) Kurz) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง
ทั้งเป็นยาเดี่ยวและในต�ำรับยาสมุนไพร ในการรักษา
โรคและอาการ ต่าง ๆ เช่น ไข้ บวมน�้ำ ความดันเลือด
สูง ปอดบวม ตับอักเสบ เบาหวาน และมะเร็ง เป็นต้น
ซึ่งสาร rhinacanthin-C พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งตัวขนส่ง
สารออกจากเซลล์ (efflux transporters) บางชนิด
และยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 (Cytochrome
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P450, CYP) บางชนิดได้ ส�ำหรับเอนไซม์ไซโทโครม
พี 450 หลายชนิด เช่น CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8,
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, and CYP3A4/5 มี
ความส�ำคัญอย่างมากในการท�ำลายยาต่าง ๆ ที่เข้าสู่
ร่างกาย ทั้งในตับ และในล�ำไส้เล็ก ดังนั้นจึงมีความ
เป็นไปได้ทเี่ กิดอันตรกิรยิ าของยากับสมุนไพร (herbdrug interaction) ชนิดนีไ้ ด้ นักวิจยั กลุม่ นีจ้ งึ ท�ำการ
ศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่สาร rhinacanthin-C จะ
ท�ำให้เกิดอันตรกิรยิ ากับยาอืน่ ๆ โดยการทดสอบฤทธิ์
การยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ชนิดต่าง ๆ ตัว
ขนส่งสารออกจากเซลล์ (efflux transporters) และ
ตัวขนส่งสารเข้าเซลล์ (influx transporters) ผลการ
ศึกษาพบว่า สาร rhinacanthin-C ยับยัง้ ตัวขนส่งสาร
ออกจากเซลล์ชนิด P-glycoprotein (P-gp), breast
cancer resistance protein (BCRP) และยับยั้ง
ตัวขนส่งสารเข้าเซลล์ชนิด Anion-transporting
polypeptide 1B1 (OATP1B1) และ Anion-transporting polypeptide 1B3 (OATP1B3) นอกจาก
นี้สาร rhinacanthin-C ยังยับยั้งเอนไซม์ไซโทโครม
พี 450 ชนิด CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 และ
CYP3A4/5 ดังนั้นจึงมีความเป็นได้ที่จะเกิดอันตร
กิริยาระหว่างยาและสมุนไพร เมื่อให้ยาชนิดต่าง ๆ
ร่วมกับสมุนไพรหรือต�ำรับยาสมุนไพร ที่มีทองพันชั่ง
เป็นองค์ประกอบ จึงต้องมีความระมัดระวังในการให้
ยาชนิดต่าง ๆ ร่วมกับสมุนไพรทองพันชั่งนี้
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