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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ งในมนุษย์ 3 ชนิด (มะเร็ งช่องปากชนิด
KB มะเร็ งเต้ านมชนิด MCF-7 และมะเร็ งปอดชนิด NCl-H 187) ฤทธิ์ต้านเชือ้ แบคทีเรี ยชนิด Bacillus cereus
และฤทธิ์ ต้านเชือ้ ราชนิด Candida albicans ของสารสกัดเฮกเซน เอทิ ล อะซิเตตและเมทานอลจากใบเชอร์ รี
พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตตที่ความเข้ มข้ น 50.00 µg/ml แสดงฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ ง KB และ NClH187 ได้ ดีกว่าสารสกัดชนิดอื่น ที่การยับยังร้้ อยละ 14.84 และ 11.54 ตามลาดับ นอกจากนี ้ยังพบว่าสารสกัด
เอทิ ล อะซิ เตต มี ค วามเป็ นพิ ษ ต่ อ เซลล์ ป กติ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 50.00 µg/ml ในขณะที่ ส ารสกัด เฮกเซน และ
เมทานอล ไม่ แสดงความเป็ น พิ ษ ต่อ เซลล์ ม ะเร็ งและเซลล์ ป กติ ส่ว นผลการทดสอบฤทธิ์ ต้ า นจุล ชี พ ทัง้ เชื อ้
B. cereus และ C. albicans พบว่าสารสกัดทุกชนิดของใบเชอร์ รีไม่แสดงฤทธิ์ต้านเชื ้อจุลชีพทังสองชนิ
้
ด ดังนัน้
จึงควรมีการศึกษาฤทธิ์ ทางชีวภาพอื่น ๆ จากสารสกัดใบเชอร์ รีเพิ่มเติม จากข้ อมูลที่ได้ ในงานวิจัยนี ้สามารถ
นามาใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้ ประโยชน์ทางยาจากใบเชอร์ รีและพืชชนิด
อื่นต่อไป
คาสาคัญ : ฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ฤทธิ์ต้านจุลชีพ เชอร์ รี

Abstract
This research aims to study the cytotoxicity effect of hexane, ethyl acetate and methanol
extracted from cherry on three types of human cancer cells (KB oral cancer, MCF-7 breast cancer
and NCl-H187 lung cancer cells). In addition, antibacterial activity against Bacillus cereus and
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antifungal activity against Candida albicans were also investigated. The results indicated that the
ethyl acetate extract at 50.00 µg/ml showed inhibition percentage at 14.84 to KB oral cancer cell and
11.54 to small cell lung cancer (NCl-H187). This extract showed more activity than the others.
Moreover, the ethyl acetate extract was toxic to the Vero cells whereas, the hexane and methanol
extract were nontoxicity to cancer and Vero cells. Although antimicrobial activity against B. cereus
and C. albicans were not shown in both microorganisms, the study on the other bioactivities of cherry
extract should be further done. The data obtained from this study can be used as a scientific basis to
guide the use of cherry leaf and other plants as the medical plant.
Keywords: Cytotoxic, Antimicrobial, Cherry, Malpighia glabra L.

บทนา
โรคมะเร็ งเป็ นโรคที่เกิดจากการที่เซลล์ปกติเกิด
การกลายพั น ธุ์ ร ะดับ ยี น และแปรสภาพกลายเป็ น
เซลล์ ม ะเร็ ง โดยมี ลัก ษณะที่ ส าคัญ คื อ เซลล์ มี ก าร
แบ่งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ ลุกลามไปยังเนื ้อเยื่ออื่นที่
อยู่รอบข้ างและแพร่ กระจายไปทัว่ ร่ างกายได้ ซึ่งจาก
ลัก ษณะต่ า ง ๆ นี ท้ าให้ นัก วิ จัย ส่ ว นใหญ่ พ ยายาม
ศึกษาหาแนวทางในการรักษาโรคมะเร็ งอย่างต่อเนื่อง
แม้ ว่าสารเคมีบาบัดส่วนใหญ่ ท่ีใช้ รักษาโรคมะเร็ งใน
ปั จจุบันจะมีผลยับ ยัง้ การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ งใน
ขันตอนต่
้
าง ๆ ได้ แต่ก็ยงั ไม่สามารถยับยังเซลล์
้
มะเร็ ง
ให้ หมดไปได้ นอกจากนีย้ งั อาจเกิ ด ผลข้ างเคียง เช่น
การกดไขกระดูก เป็ นต้ น ดังนันการแสวงหาสารชนิ
้
ด
ใหม่จากแหล่งต่างๆเพื่อใช้ เป็ นยารักษาโรคมะเร็ งจึงมี
ความจาเป็ นอย่างมาก พืชสมุนไพรเป็ นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ จ ะเข้ า มามี บ ทบาทในการรั ก ษาโรคมะเร็ งได้
ปั จจุบนั ยังมีความพยายามที่จะค้ นหาสารชนิดใหม่ที่มี
ฤทธิ์ ต้านจุลชีพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งนับว่าเป็ น

แหล่งที่สาคัญที่สืบเนื่องจากข้ อมูลภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน
การศึ ก ษาทดสอบพื ช สมุ น ไพรอย่ า งมี ร ะบบอาจ
นาไปสูก่ ารค้ นพบสารชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ [1]
การที่ สิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดเล็ ก มี ค วามต้ านทานต่ อ ยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotics) เนื่องจากการใช้ ยาต้ านจุลชีพ
อย่ า งไม่ จ าเพาะเจาะจง [2] น ามาสู่ ก ารรั ก ษาที่
ผิดพลาดและสถานะของเชื ้อโรคซับซ้ อนขึ ้น เพื่อที่จะ
เอาชนะสิง่ ที่เกิดขึ ้นทาให้ มีความจาเป็ นจะต้ องพัฒนา
สารต้ านจุลชีพชนิดใหม่และปลอดภัยมาใช้ ทดแทนยา
สังเคราะห์ เนื่องจากสารต้ านจุลชีพจากพืชไม่เกิดผล
ข้ างเคียงและมีประสิทธิ ภาพดีกว่าเพื่อรักษาการติด
เชื ้อ [3] เชื ้อรา Candida ที่ก่อโรคในมนุษย์มีประมาณ
11 สปี ชีส์ และที่พบเป็ นสาเหตุหลักของโรคติดเชื ้อคือ
ชนิ ด Candida albicans ซึ่ ง เป็ นเชื อ้ ราที่ พ บในคน
ปกติ ที่ บ ริ เวณเยื่ อ บุ ใ นช่ อ งปาก ล าคอ ล าไส้ และ
อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิ ง โดยจะไม่ก่อโรคในผู้ที่มี
สุขภาพดีแต่ในผู้ที่ได้ รับการรักษาด้ วยยากดภูมิค้ มุ กัน
รังสีบาบัด เคมีบาบัดและผู้ที่ใช้ สายสวนเป็ นเวลานาน
รวมถึงผู้ป่ วยโรคเอดส์ สามารถก่อ ให้ เกิ ด โรคได้ กับ
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เนื ้อเยื่อหรื ออวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายและเป็ นสาเหตุ
ของโรคติ ดเชื อ้ ราฉวยโอกาสในโรงพยาบาลในกลุ่ม
อาการของโรค Candidiasis [4, 5] การรักษาโรคติด
เชื ้อ C. albicans ทาได้ โดยการใช้ ยาต้ านเชื ้อรา ซึ่งยา
ต้ านเชื ้อราที่ใช้ ได้ แก่ Amphotericin B, Flucytosine,
ketoconazole, Miconazole และ Nystatin เป็ นต้ น
แต่การใช้ ยาต้ านเชื ้อราในการรักษามีข้อจากัดคือต้ อง
ใช้ เวลานานและยาต้ านเชื ้อราส่วนใหญ่มีผลข้ างเคียง
สูงและราคาแพง นอกจากนี ้พบว่าหากรักษาด้ วยยา
เคมีต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานอาจทาให้ เกิดปั ญหา
เชื อ้ ดื อ้ ยาและส่ ง ผลให้ เกิ ด การติ ด เชื อ้ ซ า้ ส่ ง ผล

(A)

ข้ างเคียงต่อตับและไต [6] จึงมีความพยายามที่จะหา
แนวท างเลื อ กใหม่ ใ นก ารรั กษ าโรค ติ ด เชื อ้ รา
C. albicans ด้ วยสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น มีรายงาน
การวิจัย ที่พบว่าพืชสมุนไพรหลายชนิดของประเทศ
อิ ห ร่ าน มี ฤ ท ธิ์ ต้ าน เชื อ้ C. albicans ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ [7] มีการยอมรับกันอย่างกว้ างขวางถึง
ความจ าเป็ นที่ จ ะพัฒ นาสารออกฤทธิ์ ชนิ ดใหม่เพื่ อ
รักษาการติดเชื ้อแบคทีเรี ยและเชื ้อราซึง่ มักจะมีการไม่
ตอบสนองต่อการรักษาด้ วยยาต้ านจุลชี พมาตรฐาน
เพิ่มขึ ้น [8]

(B)

(C)
(D)
Figure 1. Malpighia glabra L. whole plant: (A), flowers: (B), leaves: (C) and fruit: (D)
เ ช อ ร์ รี (Cherry) เ ป็ น พื ช ใ น ว ง ศ์
Malpighiaceae มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Malpighia
glabra L. (Figure 1) ผลเชอร์ รีี มีวิตามินซี แคโรทีน
(Carotene) ไ ท อ ะ มี น (Thiamin) ไ ร โ บ ฟ ล า วิ น
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(Riboflavin) ไนอะซิ น (Niacin) โปรตี น ธาตุ เ หล็ ก
ฟอสฟอรัสและแคลเซียมเป็ นองค์ประกอบ และมีการ
นาเชอร์ รีไปใช้ ประโยชน์ในการรักษาไข้ ห วัด โรคปอด
โรคตับ ความผิดปกติของถุงน า้ ดี และใช้ รักษาโรคที่
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เกิ ด จากเชื อ้ ไวรั ส เช่ น โรคตับ อัก เสบ อี สุก อี ใสและ
โปลิโอ [9] นอกจากนีเ้ ชอร์ รียังมีฤทธิ์ ยับ ยังเชื
้ อ้ ราได้
[10] ผลเชอร์ รีี เป็ นแหล่งของสารต้ านออกซิเดชันที่ดี
อาจเนื่ อ งจากมี ป ริ ม าณวิ ต ามิ น ซี สูง (1,000-4,500
mg/ 100 g of pulp) ดังนันจึ
้ งมีการผลิตเป็ นน ้าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชวิทยา ด้ านอาหารและผลิตภัณฑ์
ในรู ปของวิตามินซีอย่างแพร่ หลาย [11] จากที่กล่าว
มาจะเห็ น ว่าส่วนใหญ่ มี ก ารศึกษาและใช้ ป ระโยชน์
จากส่วนผลของเชอร์ รี แต่การศึกษาวิจัยและการใช้
ประโยชน์จากส่วนใบเชอร์ รียงั มีน้อยมาก กลุ่มผู้วิจัย
เคยศึกษาฤทธิ์การต้ านออกซิเดชัน หาปริ มาณฟี นอลิก
ทังหมดและตรวจสอบสารพฤกษเคมี
้
เบื ้องต้ นของสาร
สกัด จากใบเชอร์ รี พบว่า สารสกัดเมทานอลจากใบ
เชอร์ รีแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดีที่สดุ (IC50 0.104
mg/ml) และมีป ริ ม าณสารฟี นอลิกทัง้ หมดที่สูงที่สุด
(0.1006 ± 0.002 mg GAE /g ของสารสกัด ) แม้ ว่ า
สารสกัด ชนิ ดต่าง ๆ ของใบเชอร์ รี จะแสดงฤทธิ์ ต้ าน
ออกซิเดชันต่ากว่าสารมาตรฐานกรดแกลลิก ( IC50
0.0016 mg/ml) ก็ ต าม และพบว่ า สารสกั ด จากใบ
เชอร์ รีมีสารหลากหลายชนิดเป็ นองค์ประกอบ ได้ แก่
ซาโปนิน คูม าริ น สเตีย ร์ รอยด์ แทนนิ นและฟี นอลิก
ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ (แอนทราควิโนนไกลโคไซด์
และ ไซยาโนจีนิคไกลโคไซด์) และแอลคาลอยด์ [12]
สิ่งที่น่าสนใจคือสารแทนนินและฟี นอลิกที่พบในสาร
สกัด เมทานอลซึ่ง จัด เป็ น สารประกอบที่ มี ฤ ทธิ์ ท าง
ชี ว ภาพที่ ห ลากหลาย [13, 14] ด้ ว ยข้ อ มูล ดัง กล่า ว
ข้ างต้ นที่ พ บว่ า มี ก ลุ่ ม สารพฤกษเคมี เ บื อ้ งต้ นที่
น่าสนใจและมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย แต่มีการ
รายงานฤทธิ์ทางชีวภาพในส่วนของใบน้ อยมาก ทาให้
ผู้วิจยั มีความสนใจศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด

39

จากใบเชอร์ รี ได้ แก่ ฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ ง
ในมนุษย์ 3 ชนิด ได้ แก่ มะเร็ งช่องปากชนิด KB มะเร็ ง
เต้ านมชนิด MCF-7 และมะเร็ งปอดชนิด NCI-H187
รวมถึงศึกษาฤทธิ์ ต้านจุลชีพซึ่งเป็ นการทดสอบฤทธิ์
ต้ า นเชื อ้ แบคที เรี ย ชนิ ด Bacillus cereus และฤทธิ์
ต้ า นเชื อ้ ราชนิ ด Candida albicans เพื่ อ เป็ น ข้ อมูล
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการใช้ พืชสมุนไพรใน
การค้ นหาทางเลือกใหม่ในการรักษาโรค ซึ่งหากสาร
สกัดแสดงฤทธิ์ ทางชี วภาพที่ดีอาจนาไปประยุกต์ ใช้
จริ งได้ ในการรักษาเพื่อเป็ นทางเลือกหรื อทดแทนการ
ใช้ สารเคมีตอ่ ไปในอนาคต

วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิธี ก าร
วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี อุปกรณ์ สาคัญที่
ใช้ ในการศึ ก ษา เช่ น เครื่ อ งระเหยลดความดั น
(rotary evaporator, Buchi B-500, สวิตเซอร์ แลนด์)
สารเคมีประเภทตัวทาละลายอินทรี ย์สาหรับการสกัด
ใช้ ชนิด analytical grade
การเตรี ยมสารสกัดพืชตัวอย่ าง ใบเชอร์ รี
เก็บจากบริ เวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 น า
ตัวอย่างใบเชอร์ รีล้างทาความสะอาด หั่นให้ มีขนาด
เล็กและผึ่งลมให้ แห้ ง อบที่อุณ หภูมิ 50-60°C บดให้
ละเอียด เตรี ยมสารสกัดหยาบของใบเชอร์ รีด้วยตัวทา
ละลายอินทรี ย์ ได้ แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทา
นอล โดยชั่งใบเชอร์ รีแห้ งที่บ ดละเอียดแล้ ว น า้ หนัก
500 g นามาแช่ด้วยตัวทาละลายเฮกเซนในโหลแก้ ว
โดยใส่เฮกเซนให้ ท่วมใบเชอร์ รี่เป็ นเวลา 3 วัน จากนัน้
กรอง น าสารสกัด มาระเหยตัว ท าละลายออกด้ ว ย
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เครื่ องระเหยลดความดัน นาสารสกัดที่ได้ แต่ละครัง้ มา
รวมกันจะได้ สารสกัดเฮกเซนใบเชอร์ รี หลังจากนันน
้ า
กากส่ ว นที่ เหลื อ จากการกรองมาแช่ ตัว ท าละลาย
เฮกเซนอีก 2 ครัง้ ทาการทดลองซ ้าดังข้ างต้ น เมื่อแช่
ใบเชอร์ รีในเฮกเซนครบ 3 ครัง้ จึงเปลี่ยนเป็ นตัวทา
ละลายเป็ นเอทิลอะซิเตต และเมทานอล ตามลาดับ
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด
ทดสอบโดยห้ องปฏิบตั ิการศูนย์พนั ธุวิ ศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มีวิธีการ
ดังนี ้
ฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ งของสารสกัด
ใ ช้ วิ ธี Resazurin microplate assay (REMA) ซึ่ ง
ดัดแปลงจากวิธีของ O' Brien และคณะ [15] เป็ นการ
วัดสัญญาณการเรื องแสงฟลูออเรสเซนต์โดยใช้ เครื่ อง
SpectraMax M5 multi-detection microplate
reader (Molecular Devices, USA) และรายงานผล
เป็ นร้ อยละ inhibition ซึง่ คานวณได้ จากสมการ
% inhibition = [1-(FUT/FUC)] x100
เมื่ อ FUT และ FUC คื อ ค่ า เฉลี่ ย ของการเรื อ งแสง
ฟลูอ อเรสเซนต์ จ ากสภาวะที่ เติ ม และไม่ได้ เติ ม สาร
สกัดซึง่ เป็ นการศึกษาฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ ง
ในเบื ้องต้ นของสารสกัดที่ความเข้ มข้ นสูงสุดเท่ากันคือ
50.00 µg/ml และเซลล์ ม ะเร็ ง ที่ ใ ช้ ทดสอบได้ แก่
เซ ล ล์ ม ะ เร็ ง ช่ อ ง ป า ก ช นิ ด KB (Epidermoid
carcinoma of oral cavity) เซลล์ ม ะเร็ งเต้ า นมชนิ ด
MCF-7 (Breast adenocarcinoma) และเซลล์มะเร็ ง
ปอดชนิด NCI-H187 (Small cell lung cancer) โดย
ใช้ 0.5% v/v Dimethylsulfoxide (DMSO) เป็ น ชุ ด
ควบคุ ม ผลลบและใช้ ยา Ellipticine (5.00 µg/ml)
Tamoxifen (10.00 µg/ml) และ Doxorubicin (0.10
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µg/ml) เป็ นชุดควบคุมผลบวก โดยทาการแปลผลดังนี ้
ถ้ าสามารถยับยังเซลล์
้
ได้ น้อยกว่าร้ อยละ 50 แสดงว่า
ไม่มีฤทธิ์ แต่ถ้าสามารถยับยังได้
้ มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 50 แสดงว่ามีฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ ง
ฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์ปกติของสารสกัดใช้
วิ ธี Green fluorescent protein (GFP) [16] โดยใช้
0.5%v/v Dimethylsulfoxide (DMSO) เ ป็ น ชุ ด
ควบคุมผลลบและใช้ ยา Ellipticine (1.00 µg/ml) เป็ น
ชุ ด ควบคุ ม ผลบวก โดยท าการแปลผลดั ง นี ้ ถ้ า
สามารถยับยังเซลล์
้
ได้ น้อยกว่าร้ อยละ 50 แสดงว่าไม่
มีฤทธิ์แต่ถ้าสามารถยับยังเซลล์
้
ได้ มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 50 แสดงว่ามีฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์ปกติ
ฤทธิ์ ต้ านเชื อ้ จุลชี พ ของสารสกัด ใช้ วิธี REMA
[17] โดยนาสารสกัดมาละลายและเจือจางในอาหาร
Muller Hinton Broth ด้ ว ย วิ ธี Two-fold serial
dilution ใน 96-well microplates ป ริ ม า ต ร 50 µl
จากนันเตรี
้ ยมเชือ้ ที่นามาทดสอบปรับความขุ่นให้ ได้
เท่ากับ 0.5 McFarland และเจือจาง 200 เท่าใส่ลงใน
96-well microplates ปริ มาตร 50 µl นาไปบ่มเพาะที่
อุณ หภูมิ 37°C เป็ น เวลา 24 ชั่ว โมง อ่ านผลโดยใส่
resazurin ปริ ม าตร 10 µl ลงใน plate และบ่ ม ไว้ 2
ชั่วโมง ถ้ าสารสกัดมีฤทธิ์ ยับยัง้ การเจริ ญ เติบโตของ
เชื ้อได้ จะแสดงให้ เห็นสีม่วงของ Resazurin แต่ถ้าเชื ้อ
ยังเจริ ญเติบโตได้ จะส่งผลให้ สขี อง Resazurin เปลีย่ น
จากสีมว่ งเป็ นสีชมพูแสดงว่าสารสกัดไม่แสดงฤทธิ์
ฤทธิ์ ต้านเชื อ้ แบคทีเรี ย B. cereus ใช้ ชุดควบคุมผล
ลบเป็ น 0.5%DMSO และชุ ด ควบคุ ม ผลบวกคื อ
Vancomycin (2.00 µg/ml) โดยท าการแปลผลดัง นี ้
ถ้ าสามารถยับยังเชื
้ อ้ ได้ น้ อยกว่าร้ อยละ 90 แสดงว่า
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ไม่ มี ฤ ทธิ์ แ ต่ ถ้ าสามารถยับ ยัง้ เชื อ้ ได้ มากกว่ า หรื อ
เท่ากับร้ อยละ 90 แสดงว่ามีฤทธิ์ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยได้
ส่ ว นฤทธิ์ ต้ านเชื อ้ รา C. albicans ใช้ ชุ ด ควบคุ ม
ผลบวกคื อ Amphotericin B (0.10 µg/ml) โดยท า
การแปลผลดังนี ้ ถ้ าสามารถยับยังเชื
้ ้อได้ น้อยกว่าร้ อย
ละ 50 แสดงว่าไม่มีฤทธิ์ แต่ถ้าสามารถยับ ยัง้ เชื อ้ ได้
มากกว่าร้ อยละ 50 แสดงว่ามีฤทธิ์ ต้านเชือ้ ราและจะ
รายงานผลเป็ นค่า IC50

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการเตรี ยมสารสกัด จากการเตรี ยมสาร
สกัด ด้ ว ยวิ ธี ก ารแช่ ห มัก ในตัว ท าละลายอิ น ทรี ย์ 3
ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอล พบว่า
ได้ สารสกั ด เฮกเซน เอทิ ล อะซิ เตตและเมทานอล
ตามลาดับ ในปริ มาณที่แตกต่างกันซึง่ ได้ รายงานเป็ น
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ร้ อยละโดยน ้าหนักเทียบกับน ้าหนักของพืชแห้ ง และ
ยังพบว่าสารสกัดแต่ละชนิดยังมีลกั ษณะทางกายภาพ
ที่ แ ตกต่ า งกั น (Table 1) สารสกั ด ที่ เตรี ย มได้ จะมี
ลัก ษณ ะเป็ นของเหลวหนื ด สี เ ขี ย วเข้ ม สารสกั ด
เมทานอลมีปริ มาณมากที่สดุ รองลงมาเป็ นสารสกัด
เอทิ ล อะซิ เ ตต และสารสกั ด เฮกเซน ตามล าดั บ
เนื่ อ งจากความมี ขัว้ ของสารในส่ว นใบของพื ช ส่ว น
ใหญ่ ค วามมี ขวั ้ สูง จึ งสกัดออกมาได้ ด้ วยเมทานอล
เป็ นส่วนใหญ่ ปริ มาณของสารสกัดต่างจากพืชแต่ ละ
ชนิดเมื่อคิดเป็ นร้ อยละโดยนา้ หนักเทียบกับน ้าหนัก
พืชแห้ งพบว่าอยู่ในช่วงร้ อยละ 2.00-4.00 โดยที่สาร
สกัดเมทานอลมีปริ มาณมากที่สดุ (ร้ อยละ 4.00) และ
สารสกัดเฮกเซนมีปริ มาณน้ อยที่สดุ (ร้ อยละ 2.00)

Table 1. Physical properties and quantities of the extracts
Extract
Properties / color/ weight (%w/w)
Hexane
viscous liquid / dark green / 10.00 (2.00)
Ethyl acetate
viscous liquid / dark green / 17.50 (3.50)
Methanol
viscous liquid / dark green and brown /20.00 (4.00)
ฤทธิ์ความเป็ นพิษต่ อเซลล์ มะเร็ ง ผลการ
ทดสอบฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ งเบื ้องต้ นของ
สารสกั ด ทุ ก ชนิ ด ที่ ได้ จากใบเชอร์ รี ซึ่ ง ได้ จากการ
ทดสอบที่ความเข้ มข้ นของสารสกัดสูงสุดเท่ากันคื อ
50.00 µg/ml และเซลล์ ม ะเร็ ง ที่ เ ลื อ กส าหรั บ การ
ทดสอบเบื ้องต้ นมีทงหมด
ั้
3 ชนิด คือ เซลล์มะเร็ งช่อง
ปากชนิ ด KB เซลล์ ม ะเร็ ง เต้ า นมชนิ ด MCF-7 และ
เซลล์มะเร็ งปอดชนิด NCI-H187 (Table 2) พบว่าสาร
สกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลจากใบเชอร์ รี

ไม่แสดงฤทธิ์ความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ งทุกชนิดที่ใช้
ในการทดสอบ (ฤทธิ์ ยั บ ยั ง้ น้ อยกว่ า ร้ อยละ 50)
นอกจากการทดสอบความเป็ นพิษต่อเซลล์มะเร็ งแล้ ว
ยัง มี ก ารทดสอบความเป็ นพิ ษ ต่ อ เซลล์ ป กติ (Vero
cells) พบว่าสารสกัดเฮกเซนและเมทานอลไม่เป็ นพิษ
ต่อเซลล์ปกติ ส่วนสารสกัดเอทิล อะซิเตตแสดงผลการ
ยับ ยัง้ เซลล์ มะเร็ ง ช่องปากชนิด KB และเซลล์มะเร็ ง
ปอดชนิด NCI-H187 ได้ ดีกว่าสารสกัดชนิดอื่นและมี
ยังแสดงความเป็ นพิษต่อเซลล์ปกติด้วย
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Table 2. The cytotoxic activities of cancer extract at a concentration of 50.00 µg/ml
Cytotoxic activity
Extract
Oral cavity KB
Breast adenocarcinoma
Small cell lung
MCF-7
NCl-H187
%Inhibition
%Inhibition
%Inhibition
Hexane
3.72
0.00
10.25
Ethyl acetate
14.84
0.00
11.58
Methanol
1.54
0.00
0.00
ฤทธิ์ ต้ านเชื อ้ จุ ลชี พ ผลการทดสอบฤทธิ์
ต้ านเชือ้ จุลชีพของสารสกัดทุกชนิดที่ได้ จากใบเชอร์ รี
โดยเชื ้อจุลชีพที่เลือกสาหรับการทดสอบเบื ้องต้ นมี 2
ชนิด คือเชื ้อแบคทีเรี ยชนิด B. cereus และเชื ้อราชนิด
C. albicans ผลการทดสอบ (Table 3) พบว่าทังสาร
้
สกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลจากใบเชอร์ รี

ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 50.00 µg/ml ไม่ แ สดงฤทธิ์ ต้ า นเชื อ้
แบคที เรี ย ชนิ ด B. cereus และฤทธิ์ ต้ า นเชื อ้ ราชนิ ด
C. albicans แต่พบว่าสารสกัดเอทิล อะซิเตตมีฤทธิ์
ยับ ยั ง้ เชื อ้ จุ ล ชี พ ทั ง้ สองชนิ ด ได้ ดี ก ว่ า สารสกั ด อี ก
2 ชนิดแม้ จะยังไม่จดั อยู่ในระดับที่แสดงฤทธิ์ต้านเชื ้อ
ก็ตาม

Table 3. Antimicrobial activities of the leaf extracts of cherry at concentration of 50.0 µg/ml
Antimicrobial activities
Extract
Antibacteria (B. cereus)
Antifungal (C. albicans)
%Inhibition
%Inhibition
Hexane
0.00
7.75
Ethyl acetate
55.92
27.43
Methanol
0.00
15.98

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษาฤทธิ์ ทางชีวภาพของ
สารสกัด จากใบเชอร์ รี ได้ แ ก่ ฤทธิ์ ค วามเป็ น พิ ษ ต่ อ
เซลล์มะเร็ งในมนุษย์ 3 ชนิด ได้ แก่ มะเร็ งช่องปาก
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ชนิด KB มะเร็ งเต้ านมชนิด MCF-7 และมะเร็ งปอด
ชนิด NCI-H187 ฤทธิ์ ต้านจุลชี พซึ่งเป็ นการทดสอบ
ฤทธิ์ ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยชนิด B. cereus และฤทธิ์ต้าน
เชื อ้ ราชนิด C. albicans ผลการวิจัยพบว่า สารสกัด
เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลจากใบเชอร์ รีไม่
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แสดงฤทธิ์ ความเป็ นพิ ษต่อเซลล์มะเร็ ง และไม่แสดง
ฤทธิ์ ต้านเชื ้อแบคทีเรี ยชนิด B. cereus และฤทธิ์ต้าน
เชื อ้ ราชนิด C. albicans ที่ ใช้ ในการทดสอบ ดังนัน้
ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้ ควรนา
สารสกัดของใบเชอร์ รีไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ
โดยแยกสารสกัดให้ มีความ บริ สทุ ธ์ มากขึ ้นหรื อแยก
คลอโรฟิ ลด์ออกจากสารสกัดก่อนนาไปทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพเนื่องจากส่วนใบของพืชมีปริ มาณคลอโร
ฟิ ลด์สงู อาจบดบังการแสดงฤทธิ์ ทางชีวภาพของสาร
ออกฤทธิ์ ที่ อ ยู่ ใ นใบพื ช ได้ ซึ่ ง ข้ อมู ล ที่ ได้ อาจเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไปและควร
ศึกษาวิจัยอย่างต่ อเนื่องเพื่อแยกสารให้ บริ สุทธิ์ และ
ศึกษาโครงสร้ างทางเคมีของสารที่แยกได้ ซึ่งอาจเป็ น
การค้ นพบสารชนิ ด ใหม่ ที่ ได้ จากพื ช สมุ น ไพรไทย
สาหรับการพัฒนาสูก่ ารเป็ นยารักษาโรคในอนาคต
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