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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในมนษุย์ 3 ชนิด (มะเร็งช่องปาก
ชนิด KB มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 และมะเร็งปอดชนิด NCl-H 187) ฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียชนิด Bacillus 
cereus และฤทธ์ิต้านเชือ้ราชนิด Candida albicans ของสารสกดัเฮกเซน เอทิล อะซิเตตและเมทานอลจากใบ

เชอร์รี พบวา่สารสกดัเอทิลอะซิเตตที่ความเข้มข้น 50.0 g/ml แสดงฤทธ์ิความเป็นพิษตอ่เซลล์มะเร็ง KB และ 
NCl-H187 ได้ดีกว่าสารสกดัชนิดอื่นที่การยบัยัง้ร้อยละ 14.84 และ 11.54 ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบว่าสาร

สกัดเอทิลอะซิเตต มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติที่ความเข้มข้น 50.0 g/ml ในขณะที่สารสกัดเฮกเซน และ 
เมทานอล ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ ส่วนผลการทดสอบฤทธ์ิต้านจุลชีพทัง้เชือ้   
B. cereus และ C. albicans  พบว่าสารสกดัทกุชนิดของใบเชอร์รีไมแ่สดงฤทธ์ิต้านเชือ้จุลชีพทัง้สองชนิด ดงันัน้
จึงควรมีการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพอื่น ๆ จากสารสกัดใบเชอร์รีเพิ่มเติม จากข้อมูลที่ได้ในงานวิจัยนีส้ามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ทางยาจากใบเชอร์รีและพืชชนิด
อื่นตอ่ไป 

ค าส าคัญ : ฤทธ์ิความเป็นพิษตอ่เซลล์มะเร็ง ฤทธ์ิต้านจลุชีพ เชอร์รี 
 

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 
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and NCl-H187 lung cancer cells). In addition, antibacterial activity against Bacillus cereus and 
antifungal activity against Candida albicans were also investigated. The results indicated that the 

ethyl acetate extract at 50.0 g/ml showed inhibition percentage at 14.84 to KB oral cancer cell and 
11.54 to small cell lung cancer (NCl-H187). This extract was more activity than the others. Moreover, 
the ethyl acetate extract was toxic to the Vero cells whereas, the hexane and methanol extract were 
non toxicity to cancer and Vero cells. Although, antimicrobial activity against B. cereus and C. 
albicans  were not shown in both microorganisms, 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 medical plant. 
 
Keywords: cytotoxic, antimicrobial, Cherry, Malpighia glabra L. 

 
บทน า 
 

โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการที่เซลล์ปกติ
เกิดการกลายพนัธุ์ระดบัยีนและแปรสภาพกลายเป็น
เซลล์มะเร็ง โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือเซลล์มีการ
แบ่งตวัอย่างควบคุมไม่ได้ ลกุลามไปยงัเนือ้เยื่ออื่นที่
อยู่รอบข้างและแพร่กระจายไปทัว่ร่างกายได้ ซึ่งจาก
ลักษณะต่าง ๆ นีท้ าให้นักวิจัยส่วนใหญ่พยายาม
ศกึษาหาแนวทางในการรักษาโรคมะเร็งอยา่งต่อเนื่อง 
แม้ว่าสารเคมีบ าบดัส่วนใหญ่ที่ใช้รักษาโรคมะเร็งใน
ปัจจุบันจะมีผลยับยัง้การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ได้แต่ก็ยงัไม่สามารถยบัยัง้เซลล์มะเร็ง
ให้หมดไปได้ นอกจากนีย้งัอาจเกิดผลข้างเคียง เช่น  
การกดไขกระดกู เป็นต้น ดงันัน้การแสวงหาสารชนิด
ใหมจ่ากแหลง่ต่างๆเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคมะเร็งจึงมี
ความจ าเป็นอย่างมาก  พืชสมุนไพรเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในการรักษาโรคมะเร็งได้  
ปัจจบุนัยงัมีความพยายามที่จะค้นหาสารชนิดใหมท่ี่มี

ฤทธ์ิต้านจุลชีพจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติซึ่งนบัว่าเป็น
แหลง่ที่ส าคญัที่สืบเนื่องจากข้อมลูภมูิปัญญาพืน้บ้าน  
การศึกษาทดสอบพืชสมุนไพรอย่างมีระบบอาจ
น าไปสูก่ารค้นพบสารชนิดใหมท่ี่มีประสทิธิภาพได้ [1]  
การที่สิ่ งมี ชีวิตขนาดเล็กมี ความต้านทานต่อยา
ปฏิชีวนะ (antibiotics) เนื่องจากการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างไม่จ าเพาะเจาะจง [2] น ามาสู่การรักษาที่
ผิดพลาดและสถานะของเชือ้โรคซบัซ้อนขึน้  เพื่อที่จะ
เอาชนะสิง่ที่เกิดขึน้ท าให้มีความจ าเป็นจะต้องพฒันา
สารต้านจลุชีพชนิดใหม่และปลอดภยัมาใช้ทดแทนยา
สงัเคราะห์ เนื่องจากสารต้านจุลชีพจากพืชไม่เกิดผล
ข้างเคียงและมีประสิทธิภาพดีกว่าเพื่อรักษาการติด
เชือ้ [3] เชือ้รา Candida ที่ก่อโรคในมนษุย์มีประมาณ 
11 สปีชีส์ และที่พบเป็นสาเหตหุลกัของโรคติดเชือ้คือ
ชนิด Candida albicans ซึ่งเป็นเชือ้ราที่พบในคน
ปกติที่บ ริเวณเยื่อบุในช่องปาก ล าคอ ล าไส้และ
อวยัวะสืบพนัธุ์ของเพศหญิง โดยจะไม่ก่อโรคในผู้ที่มี
สขุภาพดีแต่ในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยากดภมูิคุ้มกนั 



รังสบี าบดั เคมีบ าบดัและผู้ที่ใช้สายสวนเป็นเวลานาน 
รวมถึงผู้ ป่วยโรคเอดส์ สามารถก่อให้เกิดโรคได้กับ
เนือ้เยื่อหรืออวยัวะตา่ง ๆ ของร่างกายและเป็นสาเหตุ
ของโรคติดเชือ้ราฉวยโอกาสในโรงพยาบาลในกลุ่ม
อาการของโรค candidiasis [4,5] การรักษาโรคติด
เชือ้ C. albicans ท าได้โดยการใช้ยาต้านเชือ้รา ซึ่งยา
ต้านเชือ้ราที่ใช้ ได้แก่ amphotericin B flucytocine 
ketoconazole miconazole และ  nystatin เป็ น ต้ น 
แตก่ารใช้ยาต้านเชือ้ราในการรักษามีข้อจ ากดัคือต้อง
ใช้เวลานานและยาต้านเชือ้ราสว่นใหญ่มีผลข้างเคียง
สงูและราคาแพง นอกจากนีพ้บว่าหากรักษาด้วยยา
เคมีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิดปัญหา

เชื อ้ดื อ้ยาและส่งผลให้ เกิดการติด เชื อ้ซ า้ส่งผล
ข้างเคียงตอ่ตบัและไต [6] จึงมีความพยายามที่จะหา
แนวทางเลื อก ใหม่ ในการรักษ าโรคติ ด เชื ้อ รา          
C. albicans  ด้วยสมนุไพรชนิดต่าง ๆ เช่น มีรายงาน
การวิจัยที่พบว่าพืชสมุนไพรหลายชนิดของประเทศ
อิห ร่านมี ฤ ท ธ์ิ ต้ าน เชื อ้  C. albicans ได้ อย่ า งมี
ประสทิธิภาพ [7]  มีการยอมรับกนัอยา่งกว้างขวางถึง
ความจ าเป็นท่ีจะพัฒนาสารออกฤทธ์ิชนิดใหม่เพ่ือ
รักษาการติดเชือ้แบคทีเรียและเชือ้ราซึง่มกัจะมีการไม่
ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพมาตรฐาน
เพิ่มขึน้ [8] 

 
 
 
 
 
 
          
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เ ช อ ร์ รี  (Cherry)  เ ป็ น พื ช ใ น ว ง ศ์ 

Malpighiaceae มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Malpighia 
glabra L. (Figure 1) ผลเชอร์รีมีวิตามินซี แคโรทีน 

(carotene) ไ ท อ ะ มี น (thiamin) ไ ร โ บ ฟ ล า วิ น 
(riboflavin) ไนอะซิ น (niacin) โป รตี น  ธาตุ เหล็ ก 
ฟอสฟอรัสและแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ และมีการ

A B 

ค 

D C 

Figure 1  Malpighia glabra L. whole plant: A, flowers: B, leaves: C and fruit: D  



น าเชอร์รีไปใช้ประโยชน์ในการรักษาไข้หวดั โรคปอด 
โรคตับ ความผิดปกติของถุงน า้ดีและใช้รักษาโรคที่
เกิดจากเชือ้ไวรัส เช่น โรคตับอักเสบ อีสุกอีใสและ
โปลิโอ [9] นอกจากนีเ้ชอร์รียังมีฤทธ์ิยับยัง้เชือ้ราได้ 
[10] ผลเชอร์รีเป็นแหล่งของสารต้านออกซิเดชันที่ดี
อาจเนื่องจากมีปริมาณวิตามินซีสูง (1,000-4,500 
mg/ 100 g of pulp) ดงันัน้จึงมีการผลิตเป็นน า้ผลไม้
ผลิตภณัฑ์ด้านเภสชัวิทยา ด้านอาหารและผลิตภณัฑ์
ในรูปของวิตามินซีอย่างแพร่หลาย [11]  จากที่กลา่ว
มาจะเห็นว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาและใช้ประโยชน์
จากส่วนผลของเชอร์รี แต่การศึกษาวิจัยและการใช้
ประโยชน์จากส่วนใบเชอร์รียงัมีน้อยมาก กลุ่มผู้ วิจัย
เคยศกึษาฤทธ์ิการต้านออกซเิดชนั หาปริมาณฟีนอลกิ
ทัง้หมดและตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบือ้งต้นของสาร
สกัดจากใบเชอร์รี พบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบ
เชอร์รีแสดงฤทธ์ิต้านออกซิเดชนัท่ีดีท่ีสดุ (IC50 0.104 
mg/ml) และมีปริมาณสารฟีนอลิกทัง้หมดที่สูงที่สุด 
(0.1006 ± 0.002 mg GAE /g ของสารสกัด) แม้ว่า
สารสกัดชนิดต่าง ๆ ของใบเชอร์รีจะแสดงฤทธ์ิต้าน
ออกซิเดชันต ่ากว่าสารมาตรฐานกรดแกลลิก ( IC50 
0.0016 mg/ml) ก็ตาม  และพบว่าสารสกัดจากใบ
เชอร์รีมีสารหลากหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ 
ซาโปนิน     คมูาริน สเตียร์รอยด์ แทนนินและฟีนอลิก             
ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซด์ (แอนทราควิโนนไกลโคไซด์ 
และ ไซยาโนจีนิคไกลโคไซด์) และแอลคาลอยด์ [12] 
สิ่งที่น่าสนใจคือสารแทนนินและฟีนอลิกที่พบในสาร
สกัดเมทานอลซึ่งจัดเป็นสารประกอบท่ีมีฤทธ์ิทาง
ชีวภาพที่หลากหลาย [13,14] ด้วยข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นที่พบว่ามีกลุ่มสารพฤกษเคมี เบื อ้งต้นที่
นา่สนใจและมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลาย แตม่ีการ

รายงานฤทธ์ิทางชีวภาพในสว่นของใบน้อยมาก ท าให้
ผู้วิจยัมีความสนใจศกึษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดั
จากใบเชอร์รี ได้แก่ ฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ในมนษุย์ 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งช่องปากชนิด KB มะเร็ง
เต้านมชนิด MCF-7 และมะเร็งปอดชนิด NCI-H187  
รวมถึงศึกษาฤทธ์ิต้านจุลชีพซึ่งเป็นการทดสอบฤทธ์ิ
ต้านเชือ้แบคทีเรียชนิด Bacillus cereus และฤทธ์ิ
ต้านเชือ้ราชนิด Candida albicans  เพื่อเป็นข้อมูล
ทางด้านวิทยาศาสตร์สนบัสนนุการใช้พืชสมุนไพรใน
การค้นหาทางเลือกใหม่ในการรักษาโรค ซึ่งหากสาร
สกัดแสดงฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีดีอาจน าไปประยุกต์ใช้
งานจริงได้ในการรักษาเพื่อเป็นทางเลือกหรือทดแทน
การใช้สารเคมีตอ่ไปในอนาคต 

 

วิธีการวิจัย 
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี อปุกรณ์ส าคญั
ที่ ใช้ในการศึกษา เช่น  เคร่ืองระเหยลดความดัน          
(rotary evaporator, Buchi  B-500, สวิตเซอร์แลนด์) 
สารเคมีประเภทตวัท าละลายอินทรีย์ส าหรับการสกัด
ใช้ชนิด analytical grade  

การเตรียมสารสกัดพืชตัวอย่าง  ใบเชอร์รี
เก็บจากบริเวณมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม พ .ศ. 2557 น า
ตวัอย่างใบเชอร์รีล้างท าความสะอาด หั่นให้มีขนาด
เล็กและผึ่งลมให้แห้ง อบที่อุณหภูมิ 50-60°C บดให้
ละเอียด เตรียมสารสกดัหยาบของใบเชอร์รีด้วยตวัท า
ละลายอินทรีย์ ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทา
นอล  โดยชั่งใบเชอร์รีแห้งที่บดละเอียดแล้วน า้หนัก 
500 g  น ามาแช่ด้วยตวัท าละลายเฮกเซนในโหลแก้ว 



โดยใสเ่ฮกเซนให้ท่วมใบเชอร์ร่ีเป็นเวลา 3 วนั จากนัน้
กรอง น าสารสกัดมาระเหยตัวท าละลายออกด้วย
เคร่ืองระเหยลดความดนั น าสารสกดัที่ได้แตล่ะครัง้มา
รวมกนัจะได้สารสกดัเฮกเซนใบเชอร์รี  หลงัจากนัน้น า
กากส่วนที่ เหลือจากการกรองมาแช่ตัวท าละลาย      
เฮกเซนอีก 2 ครัง้ ท าการทดลองซ า้ดงัข้างต้น เมื่อแช่ 
ใบเชอร์รีในเฮกเซนครบ  3  ครัง้ จึงเปลี่ยนเป็นตวัท า
ละลายเป็นเอทิลอะซิเตต และเมทานอล ตามล าดบั 

การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสาร
สกัด ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มีวิธีการ
ดงันี ้

ฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสาร
สกดัใช้วิธี Resazurin microplate assay (REMA) ซึ่ง
ดดัแปลงจากวิธีของ O' Brien และคณะ [15] เป็นการ
วดัสญัญาณการเรืองแสงฟลอูอเรสเซนต์โดยใช้เคร่ือง 
SpectraMax M5 multi-detection microplate 
reader (Molecular Devices, USA) และรายงานผล
เป็น % inhibition  ซึง่ค านวณได้จากสมการ 

% inhibition = [1-(FUT/FUC)] x100  
เมื่ อ  FUT และ FUC คือค่า เฉลี่ยของการเรืองแสง   
ฟลูออเรสเซนต์จากสภาวะที่เติมและไม่ได้เติมสาร
สกดัซึง่เป็นการศกึษาฤทธ์ิความเป็นพิษตอ่เซลล์มะเร็ง
ในเบือ้งต้นของสารสกดัที่ความเข้มข้นสงูสดุเทา่กนัคือ 
50.0 µg/ml และ เซล ล์มะเร็งที่ ใ ช้ ทดสอบได้ แก่
เ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง ช่ อ ง ป า ก ช นิ ด  KB (epidermoid 
carcinoma of oral cavity)  เซลล์มะเร็งเต้านมชนิด 
MCF-7 (breast adenocarcinoma) และเซลล์มะเร็ง
ปอดชนิด NCI-H187 (small cell lung cancer) โดย
ใ ช้  0.5% v/v Dimethylsulfoxide (DMSO) เป็ น ชุ ด

ควบคุมผลลบและใช้ยา  Ellipticine (5.0 µg/ml) 
Tamoxifen (10.0 µg/ml) แ ล ะ  Doxorubicin (0.10 
µg/ml) เป็นชดุควบคมุผลบวก โดยท าการแปลผลดงันี ้
ถ้าสามารถยบัยัง้เซลล์ได้น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า
ไม่มีฤทธ์ิแต่ถ้าสามารถยบัยัง้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 แสดงวา่มีฤทธ์ิความเป็นพิษตอ่เซลล์มะเร็ง 
 ฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของสารสกดั
ใช้วิธี Green fluorescent protein (GFP) [16] โดยใช้ 
0.5%v/v Dimethylsulfoxide (DMSO) เ ป็ น ชุ ด
ควบคุมผลลบและใช้ยา Ellipticine (1.0 µg/ml) เป็น
ชุดควบคุมผลบวก  โดยท าการแปลผลดังนี  ้ถ้ า
สามารถยบัยัง้เซลล์ได้น้อยกวา่ร้อยละ 50 แสดงว่าไม่
มีฤทธ์ิแตถ้่าสามารถยบัยัง้เซลล์ได้มากกวา่หรือเทา่กบั
ร้อยละ 50 แสดงวา่มีฤทธ์ิความเป็นพิษตอ่เซลล์ปกติ 

ฤท ธ์ิ ต้านเชื อ้จุล ชีพของสารสกัดใช้วิ ธี 
REMA [17] โดยน าสารสกดัมาละลายและเจือจางใน
อาหาร Muller Hinton Broth ด้วยวิธี two-fold serial 
dilution ใน  96-well microplates ป ริม าต ร  50 µl 
จากนัน้เตรียมเชือ้ที่น ามาทดสอบปรับความขุ่นให้ได้
เทา่กบั 0.5 McFarland และเจือจาง 200 เท่าใสล่งใน 
96-well microplates ปริมาตร 50 µl น าไปบ่มเพาะที่
อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อ่านผลโดยใส ่
resazurin ปริมาตร 10 µl ลงใน plate และบ่มไว้ 2 
ชั่วโมง ถ้าสารสกัดมีฤทธ์ิยับยัง้การเจริญเติบโตของ
เชือ้ได้จะแสดงให้เห็นสีม่วงของ resazurin แต่ถ้าเชือ้
ยงัเจริญเติบโตได้จะสง่ผลให้สีของ resazurin เปลี่ยน
จากสมีว่งเป็นสชีมพแูสดงวา่สารสกดัไมแ่สดงฤทธ์ิ 
ฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรีย B. cereus ใช้ชุดควบคุมผล
ลบเป็น 0.5%DMSO และชุดควบคุมผลบวกคือ 
Vancomycin (2.000 µg/ml) โดยท าการแปลผลดงันี ้



ถ้าสามารถยบัยัง้เชือ้ได้น้อยกว่าร้อยละ 90 แสดงว่า
ไม่มีฤทธ์ิแต่ถ้าสามารถยับยัง้เชือ้ได้มากกว่าหรือ
เทา่กบัร้อยละ 90 แสดงวา่มีฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียได้ 
ส่วนฤท ธ์ิต้ านเชื อ้รา C. albicans ใช้ชุดควบคุม
ผลบวกคือ Amphotericin B (0.100 µg/ml) โดยท า
การแปลผลดงันี ้ถ้าสามารถยบัยัง้เชือ้ได้น้อยกว่าร้อย
ละ 50 แสดงว่าไม่มีฤทธ์ิแต่ถ้าสามารถยับยัง้เชือ้ได้
มากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่ามีฤทธ์ิต้านเชือ้ราและจะ
รายงานผลเป็นคา่ IC50  
 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
ผลการเตรียมสารสกัด จากการเตรียม

สารสกดั ด้วยวิธีการแช่หมกัในตวัท าละลายอินทรีย์ 3 
ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอล พบว่า

ได้สารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิ เตตและเมทานอล 
ตามล าดบั ในปริมาณที่แตกตา่งกนัซึง่ได้รายงานเป็น 
ร้อยละโดยน า้หนกัเทียบกับน า้หนกัของพืชแห้ง และ
ยงัพบวา่สารสกดัแตล่ะชนิดยงัมลีกัษณะทางกายภาพ
ที่แตกต่างกัน  (Table 1) สารสกัดที่ เตรียมได้จะมี
ลักษณะเป็นของเหลวหนืดสี เขียวเข้ม สารสกัด        
เมทานอลมีปริมาณมากที่สดุ รองลงมาเป็นสารสกัด
เอทิลอะซิ เตต และสารสกัด เฮกเซน ตามล าดับ  
เนื่องจากความมีขัว้ของสารในส่วนใบของพืชส่วน
ใหญ่ความมีขัว้สูง จึงสกัดออกมาได้ด้วยเมทานอล
เป็นสว่นใหญ่ ปริมาณของสารสกดัต่างจากพืชแต่ละ
ชนิดเมื่อคิดเป็นร้อยละโดยน า้หนักเทียบกับน า้หนัก
พืชแห้งพบว่าอยู่ในช่วงร้อยละ 2.00-4.00  โดยที่สาร
สกดัเมทานอลมีปริมาณมากที่สดุ(ร้อยละ 4.00) และ
สารสกดัเฮกเซนมีปริมาณน้อยที่สดุ (ร้อยละ 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) 
 

ฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ผลการ
ทดสอบฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเบือ้งต้นของ
สารสกัดทุกชนิดที่ได้จากใบเชอร์รี ซึ่งได้จากการ
ทดสอบที่ความเข้มข้นของสารสกัดสูงสุดเท่ากันคือ 
50.0 µg/ml และเซลล์มะเร็งที่ เลื อกส าห รับการ
ทดสอบเบือ้งต้นมีทัง้หมด 3 ชนิด คือ เซลล์มะเร็งช่อง
ปากชนิด KB เซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 และ
เซลล์มะเร็งปอดชนิด NCI-H187 (Table 2) พบวา่สาร
สกดัเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลจากใบเชอร์รี

ไม่แสดงฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งทกุชนิดท่ีใช้
ในการทดสอบ (ฤท ธ์ิยับยัง้ น้อยกว่า ร้อยละ 50) 
นอกจากการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งแล้ว
ยังมีการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ (Vero 
cells) พบวา่สารสกดัเฮกเซนและเมทานอลไมเ่ป็นพิษ
ตอ่เซลล์ปกติ สว่นสารสกดัเอทิล อะซิเตตแสดงผลการ
ยบัยัง้เซลล์มะเร็งช่องปากชนิด KB และเซลล์มะเร็ง
ปอดชนิด NCI-H187 ได้ดีกว่าสารสกดัชนิดอื่นและมี
ยงัแสดงความเป็นพิษตอ่เซลล์ปกติด้วย 



 
Table 2 The cytotoxic activity of cancer extract at a concentration of 50.0 µg/ml 

 
Extract 

Cytotoxic activity 
Oral cavity KB Breast adenocarcinoma 

MCF-7 
Small cell lung 

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 

 
ฤทธ์ิต้านเชือ้จุลชีพ ผลการทดสอบฤทธ์ิ

ต้านเชือ้จุลชีพของสารสกัดทุกชนิดที่ได้จากใบเชอร์รี 
โดยเชือ้จุลชีพที่เลือกส าหรับการทดสอบเบือ้งต้นมี  2 
ชนิด คือเชือ้แบคทีเรียชนิด B. cereus และเชือ้ราชนิด 
C. albicans  ผลการทดสอบ (Table 3) พบว่าทัง้สาร
สกดัเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลจากใบเชอร์รี

ที่ความเข้มข้น 50.0 µg/ml ไม่แสดงฤทธ์ิต้านเชื อ้
แบคทีเรียชนิด B. cereus และฤทธ์ิต้านเชือ้ราชนิด    
C. albicans  แต่พบว่าสารสกัดเอทิล อะซิเตตมีฤทธ์ิ
ยบัยัง้เชือ้จลุชีพทัง้สองชนิดได้ดีกวา่สารสกดัอีก 2 ชนิด
แม้จะยังไม่จัดอยู่ในระดับท่ีแสดงฤทธ์ิต้านเชือ้ก็ตาม

 
Table 3 Antimicrobial activities of the leaf extracts of cherry at concentration of 50.0 µg/ml 
 

Extract 
Antimicrobial activities 

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 
 

งานวิจัยนี เ้ป็นการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ
ของสารสกดัจากใบเชอร์รี ได้แก่ ฤทธ์ิความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งในมนุษย์ 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งช่องปาก
ชนิด KB มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 และมะเร็งปอด
ชนิด NCI-H187  ฤทธ์ิต้านจุลชีพซึ่งเป็นการทดสอบ
ฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียชนิด B. cereus และฤทธ์ิต้าน



เชือ้ราชนิด C. albicans  ผลการวิจัยพบว่าสารสกัด  
เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอลจากใบเชอร์รีไม่
แสดงฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและไม่แสดง
ฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียชนิด B. cereus และฤทธ์ิต้าน
เชือ้ราชนิด C. albicans  ที่ใช้ในการทดสอบ ดังนัน้
ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่น่าสนใจดงันี  ้ควรน า
สารสกดัของใบเชอร์รีไปทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ 
โดยแยกสารสกดัให้มีความ  บริสทุธ์ขึน้หรือแยกคลอ
โรฟิลด์ออกจากสารสกัดก่อนน าไปทดสอบฤทธ์ิทาง
ชีวภาพเนื่องจากสว่นใบของพืชมีปริมาณคลอโรฟิลด์
สงูอาจบดบงัการแสดงฤทธ์ิทางชีวภาพของสารออก
ฤทธ์ิท่ีอยู่ในใบพืชได้  ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  และควรศึกษาวิจัย
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือแยกสารให้บริสุท ธ์ิและศึกษา
โครงสร้างทางเคมีของสารที่แยกได้ ซึ่งอาจเป็นการ
ค้นพบสารชนิดใหม่ที่ได้จากพืชสมุนไพรไทยส าหรับ
การพฒันาสูก่ารเป็นยารักษาโรคในอนาคต  
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